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KÖRNYEZETTUDATOSAN A HALADÁS 
SZOLGÁLATÁBAN

A gumiabroncsok környezeti hatásának csökkentésével - a gyártástól egészen az életciklus végéig – egy olyan világ felé 
haladunk, ahol a mobilitással az addiginál is jobban tiszteletben tartjuk a természetet. Ezért a Michelin a gyáraiban nap 

mint nap megújuló energiaforrásokat használ, és olyan abroncsokat fejleszt, melyekkel világszinten több milliárd liter 
üzemanyag takarítható meg, és látványosan csökkenthető a járművek szén-dioxid-kibocsátása is. A Michelin Challenge 

Bibendum esemény fő célja, hogy a világ minden tájáról egybegyűjtse a fenntartható közúti mobilitás érdekében tenni 
képes szereplőket. Hisz, ahogy Ön, úgy a Michelin is aktív részese bolygónk megóvásának.

Michelin_Environnement_MGE2012_180x250_HU.indd   1 2/10/12   5:45 PM



Kedves Olvasók!
Abban a reményben köszöntöm önöket a Műanyag- és Gumiipari Év-

könyv IX. évfolyamának megjelenésekor, hogy idei számunkban is érde-
kes, hasznos információkkal szolgálhatunk.

Mindig törekszünk rá, hogy a hazai műanyag- és gumiipar szereplői 
hasznos információkat találjanak lapunkban. Lapunk szerkezete nem 
változott, csupán az időközben kialakult nemzetközi együttműködések 
igényei alapján a szakmai cikkekről hosszabb összefoglalót készítünk, 
s ezt angol nyelven is közzétesszük. 2012-es kiadványunk a hazai vásá-
rok mellett idén már eljut Kielcébe és Milánóba is, ahol rangos vásáro-
kon  juttatják el partnereink a magyar műanyag- és gumiipar iránt érdek-
lődő szakközönségnek.

Múlt évi bevezető írásunkban reményünket fejeztük ki, hogy jó évről 
számolhatunk majd be Önöknek. Ez részben sikerül is!

A  világ műanyag- és gumifelhasználása 2009-ben az előző évhez ké-
pest jelentősen csökkent, a műanyag felhasználás mintegy 6,1%-kal 230 
Mt-ra , a gumifogyasztás kb. 3 %-kal 21,6 Mt-ra. Ehhez képest 2010. 
szinte drámai fejlődést hozott, a műanyag-felhasználás 15,2 %-kal 265 
Mt-ra, a gumifelhasználás 12,7 %-kal, 24,3 Mt-ra nőtt. 2011 ismét elbi-
zonytalanította a világpiacokat. Újabb olajáremelkedés, az EU országai 
és az USA államadósság-válságai által kiváltott devizapiaci mozgások, 
egy ismételt recessziótól való félelem mindennapjaink kísérőivé váltak.

A magyar gumiipar, főleg a gumiabroncsgyártás rendkívüli fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt évben. 2011-ben a Hankook befejezte Rácalmá-
son 10 Mdb/év kapacitású személyabroncs-gyárának kiépítését, a Miche-
lin 2009-ben átmeneti csökkentett termelés után 2010-11-ben nyíregy-
házi 2 Mdb-os személyabroncs-kapacitását teljes egészében kihasznál-
ta, budapesti teherabroncs-gyárában – saját közlése szerint – 600 edb ter-
mék készült. Nem érezte meg jelentősebben a Bridgestone környei üze-
me sem a recessziót, az ott gyártott 4  millió db személyabroncs is veze-
tő autómárkák első szerelői igényeit elégíti ki 2010-11-re. A nem abroncs 
szektorban is növekedésről számolhatunk be, technológiai fejlesztések-
ről, növekvő eladásokról, elsősorban a nagyobb vállalatok életében. Re-
méljük a 2012-es év meghozza a hazai kis és közepes vállalatok számá-
ra is a stabil, egészséges növekedéshez szükséges gazdasági környezetet. 

Váradi József MAGUSZ elnökség
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ALAPANYAGOK
Magyarország műanyag alap-
anyag termelése, importja, ex-
portja és az ezekből számított 
látszólagos műanyag-felhaszná-
lása a főbb polimer típusok és 
összességében az alábbiak sze-
rint alakult:
2010. évben az előző évhez vi-
szonyítva 6,7 %-kal növeke-
dett az alapanyag termelés. A 
poliolefineknél a polietilének ter-
melése mintegy 5 %-kal növeke-
dett az előző évi értékekhez ké-
pest, a PP kisebb mennyiséggel, 
2,6 %-kal elmaradt, a PVC elő-
állítás jelentős mértékben, 14,1 
%-kal erősödött, hasonlóan a 
PS- ok termelése is bővült ≈14 
%-kal. A növekedés megmutat-
kozott a poliuretánok alapanya-
gául szolgáló izocianátoknál is. 

Ez utóbbiaknál az MDI – ből 
+20,1 %-kal, míg a TDI -ből 
+2,2 %-kal többet állítottak elő.
A PP termelés az utóbbi öt év vi-
szonylatában fokozatosan vissza-
esett, a PVC termelés súlyosan 
visszaesett, most mintha megint 
kezdene magára találni, vala-
mint az izocianátok előállítása is 
visszakapaszkodni látszik. A PS 

anyagcsaládnál szinte folyama-
tos visszaesés mutatkozott, de az 
elmúlt év itt is javulást hozott. 
A műanyag alapanyagok hazai 
termelésének szerkezete és tí-
pusválasztéka eltér az igények-
től. Nem gyártunk pl. pasztázha-
tó PVC-t, és műszaki műanyago-
kat sem állítunk elő. Az import 
mennyisége 2010-ben az előző 
évihez viszonyítva 3,1 %-kal nö-
vekedett, s ezzel 625,2 tonnát ér-
tünk el. A következő táblázatból 
láthatóan a műszaki műanyag-
ok importja növekedett nagyobb 
mértékben.
Az összes polietilén import 5,2 
%-kal növekedett, 113,1 ezer 
tonnát tett ki. A polipropilén be-

In the following we will provide information about the year 2010 results of production, foreign trade, use and 
processing of plastics as well as foreign trade turnover of products produced from plastics and compare them 
with the date observed in the same period of the previous year.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a mûanyagok termelésének, külkereskedelmi forgalmá-
nak és felhasználásának, feldolgozásának, illetve a mûanyagokból elõállított termékek kül-
kereskedelmi forgalmának 2010. évi eredményeirõl, és összehasonlítjuk azokat az elmúlt év 
azonos idõszakában megfigyeltekkel. 

Magyarország mûanyagipara 2010-ben

Műanyag alapanyagok termelése 2005-2010 között (kt)
Műanyag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 % 10/05%

Polietilén 463,4 460,2 501 449,5 460,6 483,2 104,9% 104,3

Polipropilén 290 279,1 278,9 283,5 275,7 268,4 97,4% 92,6

PVC 290,3 311,8 356,3 314,1 206,4 235,6 114,1% 81,2

Polisztirol 103,9 107 103,3 96,6 93,1 106,0 113,9% 102,0

össz. 1147,6 1158,1 1239,5 1143,7 1035,8 1093,2 105,5% 95,3

Egyéb 199,4 267,9 356,5 290,3 255,2 283,8 111,2% 142,3

Mind összesen 1347 1426 1596 1434 1291 1377 106,7% 102,2%

Műanyagok importja 2005-2010 között (kt)

Műanyag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 %

Polietilén 107,9 116,8 103,6 101,4 107,5 113,1 105,2

Polipropilén 69,3 82,2 86,3 84,4 88,8 87,2 98,2

PVC 56,7 56,9 42,4 39,4 41,0 37,4 91,2

Polisztirol 54,4 71,5 64,2 57,5 55,9 36,5 65,3

PET 43,7 45,5 35,4* 41,3 54,1 61,1 112,9

összesen. 332 372,9 331,9 324 347,3 335,3 96,5

egyéb 190,6 208,1 231,9 254,3 258,9 289,9 112,0

Mind összesen 522,6 581 563,8 578,3 606,2 625,2 103,1

* valószínűleg téves adatszolgáltatás a KSH részéről
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hozatala kissé csökkent, 1,8 
%-kal 87,2 ezer tonnára. A PVC 
importja 8,8 %-kal kevesebb, 
37,4 ezer tonnára csökkent. A 
lágy PVC granulátum behoza-
tala 4,4 ezer tonna volt, 2,6 ezer 
t-val kevesebb, mint 2009-ben. 
Az összes polisztirol importja je-
lentősen elmaradt a 2009-es évi-
től, a habosíthatóé kissé nagyobb 
volt 16,1 ezer tonnáról 17,7 ezer 
tonnára növekedett, míg a nor-
mál és ütésállóé 39,8 ezer ton-
náról 18,8 ezer tonnára zsugo-
rodott. Összesen 36,5 ezer tonna 
polisztirolt vásároltunk külföld-
ről, mintegy 35 %-kal keveseb-
bet, mint egy évvel korábban. 
Az alapanyagok exportja gya-
korlatilag a termeléssel ará-
nyosan változott, növekedés a 
poliolefineknél, és a habosítható 
polisztirolnál volt. 
A műanyag alapanyagok export-
jának mennyisége az előző évi-
hez viszonyítva 2010-ben + 8,0  
%- kal 1286,4 ezer tonnára növe-
kedett.
A polietilén kivitele 4,2 %-kal 
443,1 ezer tonnára növekedett, a 
polipropilénnél kismértékű, 2,3 
%-os csökkenés volt tapasztalható, 
211,1 ezer tonnát tett ki, a PVC-é 
nagymértékben, 25,9 %-kal 214,9 
ezer tonnára növekedett.

A polisztirolok exportja +12,8 
%-kal 92,7 ezer tonnára növeke-
dett, ezen belül az ütésálló típu-
soké +11 %-kal, 53,1 ezer tonná-
ra, a habosítható típusé 15,5%-
kal 39,6 ezer tonnára nőtt.
Az egyéb kategóriában az 
izocianátok, illetve a PUR alap-
anyagok exportértékesítése +9,7 
%-kal, 199,8 ezer tonnára bővült 
2009-hez képest. 
2005 óta az alapanyag termelés 
jelentős hányadát, 80 és 95 % 
közötti mennyiségét exportáljuk, 
az alábbiak szerint:

A látszólagos műanyag-felhasz-
nálás 2010-ben +1,4 %-kal, 
705,6 ezer tonnáról 715,8 ezer 
tonnára bővült. A látszólagos 
műanyag-felhasználás az alábbi-
ak szerint alakult a statisztikák 
szerint az elmúlt 6 évben:

Az import alapanyag felhasz-
nálás részaránya 2010-ben 1,3 
%-kal magasabb volt, mint 2009-
ben.. A legmagasabb - a bemuta-
tott időszakban - a 2010-es ér-
ték volt, részleteiben az alábbiak 
szerint alakult:

A statisztikai adatok főleg a mű-
szaki műanyagoknál mutatnak 
felhasználási növekedést. A po-
liuretán alapanyagok feldolgozá-
sa is bővült nem kis mértékben, 
a 2009-es 11,3 kt-ról 19,2 kt-ra. 
A többi alapanyagnál kisebb-na-
gyobb csökkenés volt tapasztal-
ható 2010-ben.

MŰANYAG-FELDOLGOZÁS 
MAGYARORSZÁGON 2010-
BEN
A műanyag-feldolgozás gazdasá-
gi környezete

A műanyagipar és ezen belül el-
sősorban a műanyag-feldolgozó-
ipar tipikus háttéripar. Növeke-
dése és lehetőségei szoros ösz-
szefüggésben vannak a gazda-
sági környezettel. A kibocsátott 
termékek nagy része nem önál-
ló termékként jelenik meg a min-
dennapi életben, hanem mint al-

Műanyagok exportja 2005-2010 között (kt)
Műanyag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 %

Polietilén 380,8 386,9 432 392,6 425,4 443,1 104,2

Polipropilén 211,4 203,2 204,3 211 216,1 211,1 97,7

PVC 261,4 263,6 303 266,5 170,7 214,9 125,9

Polisztirol 87,5 95,6 85,1 79 82,2 92,7 112,8

összesen 941,1 949,3 1024,4 949,1 894,4 961,8 107,5

egyéb 175,6 232,4 273,4 300,9 297,2 324,6 109,2

Mind összesen 1116,7 1181,7 1297,8 1250 1191,6 1286,4 108,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

73,40% 82,20% 82,90% 84,00% 87,20% 92,30% 93,50%

Látszólagos műanyag-felhasználás 2005-2010 között (kt)
Műanyag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 %

Polietilén 190,5 190,1 172,6 158,3 142,5 153,2 107,5%

Polipropilén 147,9 158,1 160,9 156,9 148,4 144,5 97,4%

PVC 85,6 105,1 95,7 87 76,7 63,3 82,5%

Polisztirol 70,8 82,9 82,4 75,1 66,8 49,8 74,6%

összesen 494,8 536,2 511,6 477,3 434,4 410,8 94,6%

egyéb 293,9 284,3 317,8 303,4 271,2 305,0 112,5%

Mind összesen 788,7 820,5 829,4 780,7 705,6 715,8 101,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010
69,6% 69,8% 70,3% 73,8% 86,0% 87,3%
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katrészek, részegységek. Szere-
pe és helye az ipar és ezen belül 
a vegyipar egészében az alábbi 
táblázat szerint alakult:

Forrás: KSH
Fenti táblázat jól tükrözi, hogy 
az általános válságból a vegyipar 
is, s azon belül háttériparként a 
műanyagipar is alaposan kivet-
te a részét, de már mutatkoznak a 
kilábalás jelei.
A bemutatott évek adatai alap-
ján, a műanyagipar értékben ki-
fejezett növekedésének mérté-
ke 2010-ben meghaladta az ipar 
egészének növekedését 2009-hez 
viszonyítva, és szinte azonos 
mértékű bővülést mutatott, mint 
a vegyipari árbevétel növekedé-
se. 2001-hez képest viszont még 
mindig tükröződnek a műanyag-
alapanyag-gyártásba befektetett 

tőkemennyiség, jelentős új kapa-
citásokkal bővített gyártósorok 
hatásai. 2010-ben a műanyagipa-
ron belül a műanyag alapanyag-

ipar növekedése nagyobb volt, 
mint a műanyag-feldolgozóiparé.
2001 volt az első olyan év, ami-
kor a műanyag-feldolgozás érték-
ben meghaladta a műanyag-alap-
anyaggyártást, 2004-ben a külön-
bözet 70 Mrd Ft volt a feldolgo-
zás javára, 2005-ben az arány kis-
mértékben visszafordult, az alap-
anyaggyártás árbevétele 5 Mrd 
Ft-tal meghaladta a feldolgozó-
ipar árbevételét. 2006-ban a mű-
anyag-feldolgozóipar árbevétele 
34 Mrd Ft-tal maradt el az alap-
anyag-gyártás árbevételétől, úgy 
maradt alul a versenyben, hogy a 
2005 évi árbevételt 18%-kal ha-
ladta meg. 2007-ben 32 Mrd Ft-

tal teljesített jobban az alapanyag-
gyártás, mint a feldolgozás. 2008-
ban majdnem hasonlóan alakult 
a kép, mint 2005-ben, csak ott a 
harmadik negyedévben bekövet-
kezett gazdasági válság hatására 
előállt általános fogyasztási csök-
kenés következményeként, erősen 
leült az alapanyaggyártás. Ez a 
folyamat sajnos 2009-ben tovább 
folytatódott, a nagyobb mérté-
kű visszaesés ismét az alapanyag-
gyártás területén volt tapasztalha-
tó. 2010-ben a folyamatok a ja-
vulás irányába indultak el, s jóval 
közelebb került egymáshoz a fel-
dolgozás és az alapanyaggyártás.
Az árbevétel alakulásának fon-
tos tényezője az alapanyag árak 
alakulása. 2010-ben az egyes ha-
zai műanyagok árai eléggé egy-
öntetűen változtak, mindegyik 
emelkedett, a világpiaci tenden-
ciáknak megfelelően. Augusztus-
ban – októberben mind belföldön, 
mind külföldön volt egy kis eny-
hülés, majd ismét fölfelé kúsztak 
az árak. 
A műanyagok feldolgozása és 
látszólagos felhasználása hosz-
szabb távon – 1970 és 2010 kö-
zött – a következő ábra szerint 
alakult. Jól látható, hogy az 1992 
évi mélypont után a műanyagok-
ból előállított termékek mennyi-
sége folyamatosan növekedett, 
majd ez a folyamatos növeke-
dés az utóbbi években megtört, 
s2010-ben kezdett ell ismét ma-
gához térni.
A hazai gyártású alapanyag árak, 
valamint az S-PVC csőanyag és 
a HDPE fröccsanyag Ny-E-i ára-
inak alakulását szemlélteti a kö-

Műanyagipar helye az iparban termelési érték alapján
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vetkező ábra:
A látszólagos felhasználással 
egyezően, a 2010-es feldolgo-
zási felmérésünkben is növeke-
dést tapasztaltunk, e mellett saj-
nos több cég visszaesett azon az 
50 tonnás feldolgozási határon, 
amely cégek körében a felmé-
réseinket végezzük. Sikerült né-
hány olyan vállalkozást elérni, 
amelyek eddig nem adtak adato-
kat, többen viszont elvéreztek a 
gazdasági válság miatt. 
A jelenlegi munka alapját 331 
cég által kitöltött adatlapok je-
lentik, ez ugyan kevesebb, mint 
a 2009-es évben, a fent vázolt 
okok miatt többen elvéreztek a 
válság miatt. A 2010-es év vi-
szont egyes nagyobb nemzetkö-
zi cégeknél erőteljes növekedést 
hozott, - különösen a csomagoló-
anyagnál -, másoknál viszont na-

gyobb visszaesés volt tapasztal-
ható. Így a 2009-es évhez képest 
6,6 %-os feldolgozási növeke-
dést tapasztaltunk, valamivel na-
gyobbat, mint a látszólagos fel-
használást mutató adatokban. 
A műanyag-feldolgozás meny-
nyiségének és az egymást köve-
tő évek láncindexének alakulását 
mutatja az alábbi ábra.
A cégek nagyság szerinti meg-
oszlását és a feldolgozott meny-
nyiségben való részesedését mu-

tatja az alábbi táblázat.
A következő felsorolás a 15 - 

mennyiség szerint – legnagyobb 
céget mutatja 2010-ben:
A legnagyobb vállalatok listá-
ját összehasonlítva az előző évi-
vel, megállapítható, hogy az első 
négy helyezett ugyanazon cég, 

a többieknél kisebb nagyobb át-
rendeződések történtek, a cégek 
sorrendje megváltozott.
A műanyag-feldolgozás alakulá-
sa tevékenységek szerint
A hazai műanyag-feldolgozás 
alakulása termékcsoportonként
A hazai feldolgozott mennyiség 
összességében termékcsoporton-
ként az alábbi táblázat szerint 
alakult a 2005 és 2010 közötti 
években. 

A műanyag alapanyagok termelése és felhasználásának alakulása 
Magyarországon  1970 és 2010 között

Vállalatnagyság 2008 2009 2010

Gyártott termék évente Cégek 
száma

Menny. 
(kt) % Cégek 

száma
Menny. 

(kt) % Cégek 
száma

Menny. 
(kt) %

>10000 t 18 368,8 48 17 318,1 45,9 19 360,0 48,7
5000-10000 t 19 129,1 17 17 114,8 16,6 18 126,6 17,1
2000-5000 t 42 119 16 37 115,4 16,7 34 101,5 13,7

> 2000 t összesen 79 616,9 81 71 548,3 79,2 71 588,1 79,5
1000-2000 t 63 91,4 12 61 86,3 12,5 66 94,4 12,8
500-1000 t 42 29.aug 4 33 25,3 3,7 36 27,5 3,7

> 500 t összesen 184 738,1 97 165 659,9 95,3 173 710,0 96,1
<500 t 136 24,9 3 173 32,4 4,7 158 28,9 3,9

Adatszolgáltató össz. 320 763 100 338 692,3 100 331 738,9 100

Műanyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása

1 JÁSZ-PLASZTIK Kft.
2 TAGHLEEF INDUSTRIES 
3 GRABOPLAST Zrt

4 PRYSMIAN MKM Magyar Kábel Művek 
Kft

5 Electrolux Lehel Kft
6 ALPLA Műanyag Csomagolóipari Kft.
7 CSI Hungary Kft.
8 RESILUX Hungaria Kft
9 PANNUNION Csomagolóanyag Nyrt.
10 NOLATO Kft
11 BERICAP Záródástechnikai Bt.
12 ONGROPACK Kft.
13 Nordenia Hungary Kft
14 PIPELife Műanyagipari Kft.
15 WAVIN Kft.
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Forrás: MMSZ
A műanyag-feldolgozás egészé-
nek növekedése – tonnában - sa-
ját felmérésünk szerint, 2005 és 
2010 között mintegy 12 % volt. 
A 2010. évi feldolgozás - a saját 
gyűjtésünkben – 6,8 %-kal ma-
gasabb volt az egy évvel koráb-
binál, meghaladva a 2007. évről 
szóló gyűjtésünk szintjét, amikor 
735 kt volt az eredmény. 
Részletesen vizsgálva a 2010. 
évi statisztikai számokat néhány 
fontosabb tényező: 
• A fóliagyártás a teljes idő-
szakban a műanyag-feldolgo-
zás hol első, hol második legna-
gyobb volument jelentő területe. 
Most a növekedés ellenére, leg-
utóbb ismét a második helyre ke-
rült. A mennyiségi növekedés 3,4 
%-os volt 2009-hez viszonyítva. 
A fóliák részaránya viszont csök-
kent, míg 2007-ben 22,2 %-os, 
2008-ban 24,4 %- volt, addig az 
arány 2009-ben 21,2 %- ra, illet-
ve 2010-ben 20,6 %-ra csökkent.
Ugyanakkor joggal feltételezhe-
tő, hogy csökkent a fő terméktí-

pusok vastagsága, az azonos tö-
megű fólia mennyisége, pl. lé-
nyegesen nagyobb mennyiségű 
termék csomagolására alkalmas. 
A cikkcsoportban meghatározó 
a BOPP fólia gyártás 2004-ben 
megvalósult beruházás eredmé-
nyeképpen létrejött jelentős nö-
vekedése. Kismértékben növe-
kedett 2010-ben az egészségügyi 
fóliák mennyisége, a többi fólia 
típust inkább a szinten maradás 
jellemezte.
• Az elmúlt időszakban az egyik 
legdinamikusabban bővülő szak-
terület a fröccstermékek gyártá-
sa, elsősorban a nagy értékű mű-
szaki cikkek, alkatrészek gyár-
tása volt. A 2006 évi visszaesés 
mögött a háztartási műanyag cik-
kek termelésének visszaesése áll. 
2007-től, viszont folyamatosan - 
a válság itt nem éreztette annyi-
ra a hatását - jelentősen növeke-
dett az alkatrész és egyéb fröccs-
termékek szegmensei által jelen-
tett fröccstermékek mennyisé-
ge. 2010-ben - 10,5 %-os növe-
kedést produkálva -  is ez volt a 

legnagyobb cikkcsoportja a mű-
anyag-feldolgozásnak.
• A gyártott csövek mennyisége a 
vizsgált időszakban szűk határok 
között ingadozott. A 2007-ig tartó 
növekedés – összhangban az épí-
tőipari visszaeséssel – erőteljesen, 
a 2008-as 10,5 %-os csökkenés 
után 2009-ben további 23,5 %-os, 
majd 2010-ben további 7,7 %-os 
süllyedés következett be. A terme-
lés fellendülésének elmaradása a 
piaci igények stagnálásából adó-
dott, sajnos az építőipar az egész 
magyar gazdaságnak, még mindig 
az alul teljesítő ágazatának számít, 
a közművek fejlesztése mérséklő-
dött. 
• A habtermékek folyamatosan nö-
vekedtek az elmúlt hat évben. Ez 
az eredményesség az évek óta tar-
tó folyamatosan pályázható hő-
szigeteléseknek, korszerűsítések-
nek köszönhető. Egyébként ez a 
cikkcsoport bővült a második – az 
egyéb kategória után - legnagyobb 
mértékben 2009-hez képest, 13,1 
%-kal.  
• Az üreges testek mennyiségében 
szintén évek óta örvendetesen fo-
lyamatos a növekedés. Változatla-
nul meghatározó a fogyasztói igé-
nyekhez igazodva rendkívül dina-
mikusan bővülő PET felhaszná-
lás egyre magasabb szintje. A 2,5 
l és 25 l közötti méretű flakonok, 
kannák mennyisége kismértékben 
visszaesett, míg a ballonok, hor-
dók területén javulás mutatkozott.
• A kábel/huzal termékcsoport – 
az előző év gyenge zárása után 
- ismét növekedést mutatott, 10,3 
%-os növekedéssel a 2006. évi 
szintet közelítette.

Termékek 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fólia 161 160 163 186 147 152

Fröccstermék 151 148 176 185 190 210

Cső 55 55 57 51 39 36

Üreges test 53 59 68 67 75 78

Hab 49 63 74 81 84 95

Kábel/huzal 26 33 38 38 29 32

Lemez 35 42 42 35 31 31

Profil 20 17 21 20 17 15

Padló 27 30 32 36 25 24

Egyéb 83 85 64 64 55 66

Mindösszesen 660 690 735 763 692 739
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• A lemezgyártás a 2008-ban 
megkezdődött csökkenést foly-
tatva, 2009-ben a 2004. évi 
szintre esett vissza, s a 2010-es 
év nem hozott változást mennyi-
ségileg. 
• A profilok termelt mennyisé-
ge a 2006-os és 2009-es év szint-
je alá süllyedt vissza, ami szoros 
kapcsolatban áll az építőipar je-
lenlegi helyzetével, mintegy 12 
%-os volt a mennyiségi vissza-
esés.
• A műanyagpadló-gyártás 2008 
végéig a vizsgált időszak siker-
történetének számított. Sajnos a 
gazdasági válság építőipari vo-
natkozása 2010-ben 33,3 %-os 
visszaesést idézett elő e termé-
keknél a csúcsévnek számító 
2008-hoz képest, annak ellené-
re, hogy az egyetlen hazai gyártó 
folyamatosan fejleszti, és magas 
színvonalon végzi termelését. 
Összességében a műanyag-fel-
dolgozóipar 2010-ben 6-7 % kö-
zötti emelkedést mutatott, hason-
lóan az egész gazdasághoz. Si-
kernek könyvelhetjük el, hogy 
idén több olyan céget tudtunk rá-

venni az adatszolgáltatásra, akik-
ről eddig nem sikerült informá-
ciót kapni. Elmondható, hogy 
továbbra is korszerű a termék-
választék, jelentős a nagy érté-
kű műszaki műanyagok felhasz-
nálása, bemutatott időszak leg-
nagyobb mennyiségét mértük 
2010-ben. Az ágazat tevékeny-
ségét még mindig nehéz érték 
adatok alapján bemutatni. Fel-
tételezve, hogy a „Műanyag-
ipar helye az iparban termelé-
si érték alapján” táblázatban sze-
replő KSH adat azonos vállala-
ti körre vonatkozik, a 2010. évi 
műanyag-feldolgozói termelé-

si érték 2001-hez viszonyítva 
89,1 %-kal emelkedett, és az elő-
ző évinél 16,3 %-kal erősebben 
zárt.
A műanyag termékek felhaszná-
lási területei
A hazai felhasználás megoszlá-
sa nagyon hasonló a nemzetkö-
zi gyakorlathoz, meghatározó a 
csomagolóipar, jelentős az építő-
ipar. 2009-hez viszonyítva csök-
kent 2 %-kal a csomagolás, 1 
%-kal a háztartási cikkek része-
sedése. Erősödött 1 %-kal a jár-
mű-, az elektromos és az egyéb 
kategória. A többi terület rész-
aránya változatlan maradt.

Műanyag termékcsoportok gyártása 2010-ben Magyarországon

www.huplast.hu
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A KREVILL KFT.
Cégünk 2002 óta működik Kft.-ként, elsősorban 
műanyag termékek fröccsöntésével foglalkozunk. 
Jellemzően az építőiparban használatos tipliket, 
fugakereszteket, árnyékolástechnikai alkatrésze-
ket, függönykarnis alkatrészeket valamint részben 
műanyagból készített gyógyászati segédeszkö-
zöket gyártunk. Termékválasztékunkat folyama-
tosan fejlesztjük, egy kutatás-fejlesztési projekt 
eredményeképpen a dr. Falussy Mérnöki Irodával 
együttműködve hoztuk létre hosszú szénszál erő-
sítésű, hőre lágyuló kompozitból készülő termék-
családunkat.  

A KREVILL KFT. HőSZIGETELÉSNÉL AL-
KALMAZOTT JELENLEGI TIPLI TER-
MÉKCSALÁDJA
A „beütőszeges” dübelek névleges méretei: 10 x 
90, 10 x 110, 10 x 130, 10 x 150 és 10 x 170 mm. 
A termékek ÉMI minősítéssel rendelkeznek. Leg-
fontosabb jellemzői a kihúzóerő, min. 400 N és a 
tárcsa leszakító erő, min. 1300 N. A termékeket 
nemcsak belföldön, hanem külföldön is elterjed-
ten alkalmazzák.

SZÁL ERőSíTÉSŰ KOMPOZITOK, SZÉN-
SZÁL  ERőSíTÉSŰ KOMPOZITOK
A kompozit két-vagy több anyag társításával lét-
rejött szerkezeti anyag, mely lényegesen jobb tu-
lajdonságokkal rendelkezik, mint bármelyik alko-
tó komponense önmagában. Kompozitokat már 
a természet is „alkotott”, ilyen pl. a fa, vagy a 
csont. Az első, ember által létrehozott „kompozit” 
a vályogtégla volt.  A modern idők egyik fontos 
kompozitja pl. a szálerősítésű beton.
A műanyagipar már a 20. század elején felfigyelt 
a kompozitokra, mint szerkezeti anyag lehetőség-
re, és kezdte ezeket gyártani és alkalmazni, pl. 
textil bakelit vagy üvegszövettel erősített külön-
féle műgyanták.
A műanyag kompozitok többfázisú, összetett, 
több anyagból felépülő szerkezeti anyagok, me-
lyek alapvetően erősítő anyagból (szál) és mátrix 
anyagból állnak.
A műanyag mátrixú kompozitokban a mátrix a 
kisebb szilárdságú, és kisebb sűrűségű hordozó 
anyag, az erősítő anyag (szálas anyag) pedig nagy 
szilárdságú, nagy rugalmassági modulusszal ren-
delkezik.

Authors present the new development of KREVILL Ltd.: The company able to produce their dowel products 
from carbon fibre reinforced polipropylene composite with their  ARBURG type injection moulding machines 
with new screw and their new produced moulds.With this  new technology they are able to produce higher 
quality dowels. On the basis of experiments it became possible to improve the current made dowel product 
line, wich is the future way of using thermic-insulation technology without adhesives.

A szerzõk bemutatják a KREVILL kft új fejlesztését: szénszálas polipropilén kompozitokból 
a  kft. új csigájú Arburg gépparkjával és újonnan gyártott szerszámokkal problémamente-
sen megfelelõ, az eddig gyártottaknál lényegesen jobb minõségû tipliket lehet gyártani. A 
tapasztalatok alapján lehetõség nyílik a jelenleg gyártott tipli termékcsalád továbbfejlesz-
tésére, ami lehetõséget nyit  a ragasztásmentes hõszi¬getelési eljárás jövõbeni alkalmazá-
sára is.

Rögzítõelemek gyártása 
hosszú szénszál erõsítésû hõre 

lágyuló kompozitból
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Nagyon lényeges a mátrix és az erősítő anyag kö-
zötti kölcsönhatás, ami különféle adalékanyagok 
(kompatibilizátorok) segítségével javítható. Eze-
ket a szálas anyagok felületére viszik fel.
Az ún. „high-tech” erősítő szálak között a szén-
szálnak van napjainkban vezető szerepe. A mű-
anyag kompozit iparban a szénszál erősítésű 
anyagok (az üvegszálasok után) az alkalmazási 
volumen tekintetében a második helyen állnak. A 
jelenleg gyártott szénszálak túlnyomó többségét 
még a hőre keményedő rendszerekben használják 
fel, de dinanikusan nő a szénszál szerepe a hőre 
lágyuló kompozitok körében is.

SZÉNSZÁLAS KOMPOZIT ANYAGú TIPLI
Tipliket, rögzítő elemeket már évtizedek óta gyár-
tanak műanyagból. E rögzítő elemeket kezdetben 
csak pl. a képek falra való aggatásánál használ-
ták, de a „tiplik”, rögzítő elemek alkalmazási kö-
re és jelentősége szinte napról-napra bővül (pl. 
épület homlokzati elemek rögzítése, hőszigetelő 
lemezek felfogatása stb.) és  egyre magasabbak 
azok a követelmények, melyeket velük szemben 
támasztanak.
Az ilyen alkalmazási területeken a hagyományos 
műanyag tiplik már nem felelnek meg, nem lehet 
velük megfelelő biztonságos és hosszú élettarta-
mú rögzítést elérni. A hibák az esetek jelentős ré-
szében a tipli anyagának elégtelen szilárdságából 
adódnak.
A feladat megoldására két lehetőség adódik, kri-
tikus és problémás esetekben ragaszkodni a „ha-
gyományos” fém tiplihez, vagy egy új anyagban 
gondolkodni, ez a hőre lágyuló kompozit.
Üvegszál erősítésű kompozit tipliket már eddig is 
(ritkán) alkalmaztak, szénszál erősítésűt ezidáig 
még nem gyártottak, nem használtak.
A KREVILL Kft. úgy döntött, hogy nekivág en-
nek a feladatnak, és kifejleszt egy szénszálas 
kompozit tipli termékcsaládot (1. ábra).
A hagyományos műanyag tiplik másik nagy prob-
lémája a kúszás és a feszültségrelíxáció, a hosszú 
időn át tartó terhelések elviselése (gondoljunk pl. 
egy nehéz mennyezetről csillárt tartó tiplire).

1. ábra. Szénszálas tiplik

SZÉNSZÁLAS PP KOMPOZIT TIPLIK 
GYÁRTÁSA SORÁN SZERZETT TAPASZ-
TALATOK
A szénszálas kompozit tipliket Arburg fröccsön-
tő gépeken gyártottuk. Azon túlmenően, hogy az 
alkalmazott torlónyomást a szokásosnál nagyobb 
értékeken kellett tartani, a fröccsöntési techno-
lógián nem kellett változtatni. A ciklusidőket, a 
szénszál tartalomtól függően, a szénszálas anyag 
lényegesen jobb hővezető képessége miatt, 10-
30%-kal csökkenteni lehetett. 

A GYÁRTOTT SZÉNSZÁLAS TIPLIK VIZS-
GÁLATI ADATAI, EREDMÉNYEK, TA-
PASZTALATOK
A tipliket 0, 2, 5, és 10% szénszál tartalmú polip-
ropilénből gyártottuk. A szénszál a ZOLTEK Zrt. 
gyártmánya (PANEX 35). A szénszál felület keze-
lésére alkalmazott kompatibilizáló anyagot a Pan-
non Egyetem fejlesztette ki. A tipliket húzóvizs-
gálatnak vetettük alá, INSTRON 3345 univerzá-
lis szakítógépen, 90 mm/perc keresztfej sebessé-
get alkalmaztunk.
A mért átlagos modulusz értékek:
  0% szénszál tartalom: 2008 MPa
  2% szénszál tartalom: 2417 MPa (+20,3%)
  5% szénszál tartalom: 2727 MPa (+35,8%)
10% szénszál tartalom: 3437 MPa (+71,1%)
Megfigyeltük, hogy a szénszálat nem tartalmazó 
minták a szakító vizsgálat alatt a húzó erő hatá-
sára jelentősen megnyúlnak, mielőtt elszakadnak 
(kúszás). Ez a jelenség már 2% szénszál tartalom-
nál sem következett be, a tiplik megnyúlása csak 
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nagyon minimális mértékű volt a szakadás előtt, a 
szénszál tartalom növekedésével egyre csökkent.

KöVETKEZTETÉSEK, úJ ALKALMAZÁSI 
LEHETőSÉGEK
A gyártási tapasztalatok és a vizsgálati eredmé-
nyek alapján világosan látszik, hogy a szénszá-
las polipropilén kompozitok a Krevill Kft. „ha-
gyományos” csigájú Arburg gépparkjával és az 
eddig használt szerszámokkal problémamentesen 
feldolgozhatók, megfelelő minőségű tipliket lehet 
gyártani.
A vizsgálati adatok alapján az látszik, hogy a fém 
tipliket helyettesítő megoldási lehetőség körvo-
nalazódik. A szerzett tapasztalatok alapján lehe-
tőség nyílik a jelenleg gyártott tiplik olyan irá-
nyú továbbfejlesztésére, ami lehetővé teszi a 
ragasztásmentes hőszigetelési eljárás jövőbe-

ni alkalmazását. Ez megoldaná az építőipar nagy 
problémáját: télen, a „holtidőben” is lehetne  épü-
leteket hőszigetelni.

Kretz Róbert*, ügyvezető igazgató,   
Dr. Falussy Lajos** 

műanyagfeldolgozó szakmérnök 

Mûanyagipari feldolgozó és újrafeldolgozó 
gépek gyártása és felújítása több mint 35 év 

tapasztalattal.

Fõ termékeink:
• egycsigás és ikercsigás extruderek

• fóliafúvó gépek
• mûanyagháló gyártó sor

• lemez gyártó sor
• granuláló berendezések

• extruder és fröccs csigák, köpenyek
• fólia és hálógyártó fejek, szerszámok

• ömledékszivattyú, szûrõváltó egységek

Egyedi gépek, egységek gyártását, felújítását 
és modernizálását is vállaljuk.

Bõvebb információ honlapunkon: 

www.szvogep.hu

2000 Szentendre
György u. 12.

Tel/fax: (06-26) 310-143
E-mail: info@szvogep.hu

Trade-Chem Kft. 
Fodor Attila

1062 Budapest, Délibáb u. 8.
Tel: (00-36-1) 413-7907 • Fax: (00-36-1) 342-9344

e-mail: attila.fodor@trade-chem.hu

Műanyag- és gumiipari alap- és segédanyagok forgalmazása

Az ExxonMobil Chemical Magyarországi PE képviselőjeként
a Polietilén granulátumok széles választékát tudjuk a hazai 
vevőknek kínálni: 

HDPE, LDPE, MDPE, LLDPE, metallocén LLDPE,  
EVA kopolimerek, etilén-akrilsav kopolimerek, ionomerek  
és Exact plasztomerek

További alapanyaggyártók kiemelt termékei szerepelnek 
kínálatunkban: 
• Polipropilén granulátumok/kompaundok
• PET granulátumok
• PVC porok
• Fluortartalmú polimerek: PVDF, ECTFE, PFA
• Műszaki műanyagok: PA 6, PA6.6, PC, POM, PBT, PC/ABS 
  és ABS granulátumok/kompaundok
• Nagyhőállóságú műszaki műanyagok: PSU, PESU, PPSU, PPA
• Segédanyagok: a polimerek ütésállóságát növelő speciális adalék 
                            anyagok
• Ragasztóipari alapanyagok: szénhidrogén gyanták, 
                                                  etilén-vinilacetát kopolimerek
• Gumiipari alapanyagok: Butil és halobutil polimerek, valamint
                               Termoplasztikus elasztomerek:
                               etilén-propilén kaucsuk EP(D)M,
                               poliészter- és fluortartalmú elasztomerek



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 15

A termékdíj köteles hulladékok kb. 75%-a csoma-
golási hulladék, ide soroljuk a polietilén-tereftalát 
(PET) hulladékokat is (EWC 15 01 02). 
Magyarországon a 2012 évre tervezett mintegy 
205 500 tonna termékdíj köteles műanyag csoma-
golási hulladék minimum 23%-ának a hasznosítá-
sát írja elő a 2012. évi Országos Gyűjtési és Hasz-
nosítási Terv (OGYHT 2012). A tervezett haszno-
sítási arány ennél jelentősen magasabb, 46,72%. 
(forrás: OGYHT 2012. 2. számú melléklet) Ma-
gyarországon a kibocsátott műanyag hulladékok 
25-30%-a PET hulladék (Öko-Pannon 2009). A 
tervezett hasznosítási mennyiség ennek megfele-
lően ~28 800 tonna 2012-ben. Ez hozzávetőlege-
sen 50%-os növekedést jelentene a PET esetében 
a minimális hasznosítási arányhoz viszonyítva.
Mi történik a közel 29 ezer tonna PET hulladék-
kal?
A kommunális hulladékból a PET egy része ment-
hetetlenül elégetésre kerül. Egy műanyag újra-
hasznosítási módszer azonban annál hatékonyabb, 
minél több kémiai kötést tudunk megőrizni. Eb-
ből a szempontból az égetés a legkevésbé haté-
kony módszer.
Jelen állás szerint a PET újrahasznosítása kime-
rül egy tisztítási-őrlési folyamatban, mely végén 
meghatározott szemcseméretű és színű, kis száza-
lékban szennyeződéseket is tartalmazó (pl. PVC, 
kis szemcseméretű anyag, poliolefinek) őrleményt 
kapunk. Ezen őrlemény a későbbiekben alkalmas 
a különböző eredeti friss anyagokkal keverve PET 
granulálásra. A tisztítási folyamat során mintegy 
15% a veszteség (forrás: Fe-Group Invest Zrt. 
2008). A keletkező őrlemény értéke függ annak 
színétől és tisztaságától. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a víztiszta PET drágább a a piacon. Va-
jon nevezhetjük ezt a folyamatot újrahasznosítás-
nak? Hiszen az így keletkezett anyagnak még meg 
kell felelni a későbbi regranulálás szigorú feltét-
eleinek. Igen nagy tisztaság esetén is lehetséges 
visszamaradt szennyezés, és ez komoly problémát 

jelent a palackkészítők számára, nem beszélve a 
tisztítás magas költségeiről, a legalább 15% tisztí-
tási veszteségről. A tisztító művek hatalmas beru-
házás igénye jelentősen csökkenti a tisztítási mű-
velet gazdaságosságát. A jelenlegi rendszerben a 
tarka (fehér, ezüst, barna stb.), valamint a teljesen 
címkével borított palackok tovább rontják a rend-
szer hatékonyságát. 
Szükség van egyáltalán ezen hulladékok ilyen mér-
vű tisztítására? Így tették fel a kérdést a Prepolimer 
Kft. szakemberei, mikor 2009-ben elkezdték ki-
dolgozni saját PET újrahasznosító technológiá-
jukat. Egyetemi kutatókkal és saját félüzemi be-
rendezésükkel bebizonyították, hogy van létjogo-
sultsága más PET hulladék újrahasznosítási mód-
szernek is. Az egyetemi kutatások két szálon foly-
tak, a BME szakemberei a megfelelő kémiai reak-
ciók megkeresésével, az optimális reakciókörül-
mények kidolgozásával foglalkoztak, a Miskolci 
Egyetemen pedig a kapott termékek továbbalakí-
tásával, poliuretán habok előállításával.
A technológia elve a szolvolízis, tulajdonképpen 
átészterezési reakció, mely során nagyobb mole-
kulatömegű alkoholokkal, megfelelő paraméterek 
mellett dolgozzák fel a PET hulladékot, poliészter-
poliolt kapva termékként. A technológia egy lé-
pésben állít elő terméket hulladékból, anyag és 
energiahatékonyan. Tehát valódi újrahasznosítás-
nak nevezhető. 
Az általunk kidolgozott eljárás során a PET hul-
ladékból szelektív átészterezéssel hidroxil termi-
nált poliésztereket állítunk elő. Az átészterezési 
reakvió szelektív, abban a hulladéknak csupán 
a PET komponense reagál, a többi szennyezés 
(poliolefinek, pl. kupak, címkefólia, papír, polisz-
tirol, PVC) a reakció végén kiszűrhető a termék-
ből. A szelektív begyűjtésből származó PET hul-
ladék is csak 87% PET-et tartalmazott, így indo-
kolt a szennyező anyagok tekintetbe vétele. Az 
így előállított poliol izocianátokkal reagáltatva 
kemény poliuretán hőszigetelő habokká dolgoz-

Poliuretán hab PET hulladékból
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hatók fel. Ily módon a rövid életciklusú csomago-
ló anyag értékes, hosszú életciklusú építőipari ter-
mékké alakul. 
A 2012-es tervezett újrahasznosítási rátákat látva 
valóban szükség van a hazai hulladék újrahaszno-
sításban alternatív módszerekre is. A Prepolimer 
Kft. technológiája nem helyettesítője, sokkal in-
kább kiegészítője a jelenlegi rendszernek. Előnye, 
hogy alacsonyabb előkezeltségi fokú, azaz szeny-
nyezettebb hulladékok is hasznosíthatóak, a költ-
séges tisztítási folyamat kihagyásával, ugyanak-
kor csökkenti az ország függőségét az előkezelt 
másodnyersanyag felvevő piacától. 
A laboratóriumi méretű előállítási és felhasználá-
si kísérleteket követően 60 literes reaktorban meg-
kezdtük a félüzemi kísérleteket, melyek során ki-
válóan használható poliolt sikerült előállítanunk. 
A felhasznált PET hulladék a magyarországi sze-
lektív gyűjtési rendszerből származott. 
A kísérleti reaktorban előállított poliol nagy visz-
kozitású, szürkés színű folyadék. A szürkés színt 
elsősorban az okozza, hogy a reakcióhoz színes 
PET hulladékot is felhasználtunk. A poliol OH 
száma függ a reakció körülményeitől. Az alacsony 
OH számú poliol viszkozitása nagyobb, de keve-
sebb izocianáttal lehet belőle poliuretán habot ké-
szíteni.
A számított mennyiségű nyers MDI-vel reagáltat-
va a katalizátor mennyiségétől függő sebességgel 
reagál. A habosítási kísérletek során mind vízzel, 
mind ciklopentánnal habosított rendszereket elő-
állítottunk. Ezek a kísérletek arra irányultak, hogy 
megalapozzuk a normál és égésgátolt szigetelő ha-
bok gyártási technológiáját.

3.6 tömeg% ciklopentánnal vagy 1% víz alkalma-
zásával gyakorlatilag azonos sűrűségű habokat le-
hetett előállítani, a habok sűrűsége azonban a to-
vábbi adalékanyagok mennyiségétől is függött. Az 
előállított habok sűrűsége 30 és 60 kg/m3 között 
változtatható. Az így előállított habok oxigén in-
dexe 18, azaz éghetőek. Melamin származékokkal 
a habok oxigén indexe 20-22 értékre, foszforsav-
észter alapú kombinált égésgátlókkal 26-ra volt 
növelhető. Ez az oxigén index és a hab sűrű tér-
hálós szerkezete biztosítja, hogy a PET poliolból 
gyártott hőszigetelő habok a vízszintes elrendezés 
mellett minden esetben kielégítsék az UL-94 szab-
vány V-0 fokozatát, azaz az égés 10 másodpercen 
belül megszűnik, égő darabok, cseppek egyáltalán 
nem válnak le róla.
A fejlesztő munkát természetesen folytatjuk, 
de már most is rendelkezünk a megfelelő nyo-
mószilárdságú, égésgátolt PET poliol alapú hab 
receptúrájával. Jövőbeni terveink között szerepel 
a hővezető képesség és a habszerkezet tanulmá-
nyozása, az elérhető legjobb hőszigetelő képesség 
elérésére.
A Miskolci Egyetem habszerkezet kutatását a  
TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 támo-
gatta.

Gutpintér Tamás, Prepolimer Kft.
Dr. Vargha Viktória, Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem,
Dr. Szabó Tamás, Miskolci Egyetem, 

Polimermérnöki Tanszék
Dr. Marossy Kálmán, Miskolci Egyetem, 

Polimermérnöki Tanszék 
(E-mail: polkal01@uni-miskolc.hu )

www.bb-press.hu
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A hulladék-újrahasznosítással foglalkozó Ever-
plast Zrt. története a fővároshoz közeli Csömörön 
kezdődött. 1995-ben megalakult egy műanyag-új-
rahasznosítással, regranulátum, darálék termelés-
sel és fóliafúvással foglalkozó cég. A 100 % - ban 
magyar tulajdonban lévő vállalat számos ered-
ményt tudhatott maga mögött az elmúlt 15 év so-
rán, kiharcolták a szakmai elismerést, és helyet 
kaptak a legjobbak között. 
A magánkézben lévő Kft. 2010-ben döntött úgy, 
hogy tovább növelik érdekeltségüket a műanyag-
iparban, és bővítik a termelést a PE fóliaújra-
hasznosítás területén. Ehhez újabb telephe-
lyet hoztak létre Sümegen, és megalapították az 
Everplast Zrt-t. A csömöri székhely továbbra is 
fontos szerepet tölt be a vállalat életében. A ter-
melési hangsúlyt áthelyezték Sümegre. A Veszp-
rém megyei helyszín kiválasztásában az is közre-
játszott, hogy a tulajdonosnak ezen a környéken 
korábbi jó tapasztalatai voltak. Ugyanakkor a tér-
ségben van a legtöbb hulladékfólia begyűjtő, és 
ez logisztikailag óriási előnyt jelent a Zrt-nek. A 
termelés 2011-ben kezdődött havi 250 tonnával, 
és egy teljes regranuláló sorral. Az Everplast si-
kerét mutatja, hogy nem csak minőségben értek el 
nagy eredményt, hanem a mennyiség terén is. Az 

év végére a cég megduplázta a termelését. Ezzel 
az üzem a térség egyik legnagyobb foglalkoztató-
jává nőtte ki magát.
- Miben rejlik a sikerük a titka?
– Az Everplast-nál igen nagy hangsúlyt fektetünk 
a részletekre, a minőségre és a megbízhatóság-
ra - tudhatjuk meg Győri Rezsőtől. Ezt bizonyítja 
többek között a folyamatos minőség garantálása, 
amit saját laboratóriumunk ellenőriz. Ezenkívül 
a granulátumot tartalmazó sorszámozott big-bag 
zsákokon megtalálható a készítő kolléga neve, 
így ha visszajelzés érkezik, könnyen beazonosít-
ható, hogy ki készítette. – tette hozzá Zámolyi 
Norbert.
A beérkezett hulladékok nagy részét fedett he-
lyen tároljuk, ami ebben a szakmában ritkaság, - 

We are going around the site in Sümeg with Rezsõ Gyõri, general manager and Norbert Zámolyi commercial 
and production manager of Everplast Zrt. The empty warehouse is one of the things we are proud of – says 
Norbert Zámolyi. We immediately sell everything we produce so we do not need any warehousing activity 
– explains the professional. While walking around the plant, do not come up the economic crisis, the 
administrative difficulties or any other issue to which nowadays we usually refer. On the contrary, Rezsõ Gyõri 
contentedly shows the neighbouring land of 42 thousand m2 area which they have just purchased since they 
will need such an area for their developments. 

Az Everplast Zrt. vezérigazgatójával, Gyõri Rezsõvel és a kereskedelmi és termelési igazga-
tóval, Zámolyi Norberttel járjuk körbe a sümegi telephelyet. Az üres raktár az egyik büszke-
ségünk – mondja Zámolyi Norbert. Amit megtermelünk, szinte abban a pillanatban értéke-
sítünk, így nincs szükségünk a tárolásra – magyarázza a szakember. Miközben végigsétá-
lunk az üzemen, egyszer sem esik szó gazdasági válságról, bürokratikus akadályokról, vagy 
bármi olyasmirõl, amire mostanában szokás hivatkozni. Ellenben elégedetten mutatja meg 
Gyõri Rezsõ a kerítés mögötti 42 ezer m2-es szomszéd telket, amit most vásároltak meg, 
ugyanis a fejlesztéseikhez még ekkora területre van szükségük. 

MINÔSÉG ÉS MENNYISÉG
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tudom meg a kereskedelmi és termelési igazga-
tótól. Ezzel védjük az alapanyagot a napfénytől, 
UV sugárzástól, és így biztosítjuk a telep rende-
zettségét is.
– Milyen a beérkezett hulladékok minősége?
– Nagy része előválogatott, ennek ellenére mi 
magunk is utóválogatjuk a beérkezett fóliákat. 
A beérkező natúrfólia például 98/2-es (ami any-
nyit jelent, hogy 98%-ban tartalmaz natúrfóliát 
2%-ban pedig idegen anyagot). Ezek leginkább a 
nagyáruházak csomagolóanyagai. Ettől csak rosz-
szabbak vannak a rangsorban, melynek a legvé-
gén a lakossági szelektív hulladék helyezkedik el, 
amiben akár 20-30% is lehet az idegen anyag. Az 
idegen anyag bő kategória, tulajdonképpen min-
denre azt mondjuk, ami nem homogénen polieti-
lén. Igen nagy gondot okoz, hogy a feldolgozó-
ipar a társított fóliák irányába megy el. 

Győri Rezső Vezérigazgató

Ezek pedig a technika fejlődésével egyre nehe-
zebben szűrhetőek ki. Éppen ezért a dolgozóinkat 
folyamatosan képezzük, hogy minél hatékonyab-
ban tudjanak válogatni. 
– Mekkora a kereslet a belföldön keletkezett hul-
ladék iránt?
– A magyarországi hulladékot leginkább Kína vá-
sárolja fel, de természetesen a szomszédos orszá-
gok is részesülnek belőle. A kínaiak elszállítják, 
feldolgozzák és úgy kerül vissza Európába
– Hogyan történik a tisztítás?
– Kétféleképpen történik. Ahol nincs szükség 
mosásra, ott kézzel szedik le az etikettet és egyéb 

címkéket, majd teszik a granuláló gépbe. A má-
sik pedig egy vizes technológiával történő tisztí-
tás. Ez azt jelenti, hogy előválogatás után egy vi-
zes daráláson megy át a fólia, majd egy úgyneve-
zett frikciós mosáson. Itt távolítjuk el az idegen 
anyagokat /ragasztószalag címke, papír/. Ezután 
egy szeparátorkádban még egyszer megúsztatjuk, 
ahol fajsúly alapján különülnek el a fóliák. A po-
lietilén és polipropilén lebeg, a többi pedig - mint 
a PVC, a PET- elsüllyednek.
– Mennyire szigorúak a szabályok és mennyire 
magasak az elvárások?
– Másképp működik a piac nyugaton és másképp 
itthon, vagy a volt szocialista országokban. Ha 
nem jó a termék, nyugaton nem alkudoznak, ha-
nem azonnal visszaküldik. Mi pedig nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy kiszállítjuk a ter-
mékünket és ott a minőséget reklamáció érje.

Zámolyi Norbert Kereskedelmi 
és Termelési Igazgató

– Minden gép más országból származik. Ez az 
áraknak, vagy a gépeknek szól?
– Leginkább a minőségnek. Próbáltuk minden 
gyártási folyamathoz a legjobb gépet beszerez-
ni, ezért van az, hogy a frikciós mosó és a daráló 
Németországból származik, a mosókádat viszont 
szakmai tapasztalatok alapján Magyarországon 
gyártattuk le. A regranuláló gépünk a szakma csú-
csának számító  EREMA, amit  Ausztriában gyár-
tanak. 
– Kik keresik az Everplast által előállított granu-
látumokat?
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– Az általunk feldolgozott fóliahulladékból ké-
szült granulátum felhasználása során szintén fóli-
át húznak belőle. Sokan vagyunk a piacon ezen 
a területen, azonban szinte egyedülállóak ab-
ban, hogy folyamatosan azonosan jó minőségű 
és mennyiségű granulátumot tudunk kínálni. En-
nek is köszönhető, hogy szalag végéről viszik el 
az árut. Raktárunkban 10 tonnánál több készter-
mék még nem volt. Ezeket a granulátumokat leg-
inkább a fóliafúvók keresik, 60-70%-át belföldön, 
míg 30-40%-át külföldi megrendelőinknek adjuk 
el. 
– Előzetes terepszemlénk alkalmával azt mond-
ta nekem: “Nem egy nagy kaland az értékesítés, 
ha jó a termék, akkor mindent el lehet adni.” Ez 
egyfajta mentalitás, vagy tényleg ilyen jó a termé-
kük?
– Nyugodt szívvel mondhatom, hogy polietilén 
granulátumban közel azonos minőséget állítunk 
elő, mint a legtöbb európai nagyvállalat. 
– Sümeg környékén nagyon magas a munka-
nélküliség, a dolgozók nem igazán válogat-hat-
nak. Mégis létrehoztak egy olyan szociális blok-
kot, ami igazán impozáns, és a munkatársai is jól 
érezhetik magukat ilyen környezetben. 
– Úgy gondolom, ha egyszer valamit csinálunk, 
akkor az hosszú távon  legyen jó és működőké-
pes. – mondta Győri Rezső.

– A sikerek ellenére mégis gondolnak a fejlődésre.  
Milyen területek kiaknázást tervezik még?
– Próbáljuk megtalálni a piacon a kihasználatlan 
szegmenseket és tartalékokat. Ez a terület legin-
kább a mezőgazdasághoz és a társított fóliához 
tartozik. Évente legalább ezer- kétezer tonna me-
zőgazdasági fóliahulladék keletkezik, amely nem 
kerül újrahasznosításra. Mi abban az irányban 
végzünk kutatásokat, hogy ezeket hogyan lehetne 
gazdaságosan felhasználni, újrahasznosítani.
– Mik a jövőbeli terveik?
– A folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően 
szeretnénk havi ezer tonna jó minőségű granulá-
tumot előállítani. Úgy vélem, az újrahasznosításé 
a jövő. Amíg fogyasztunk, addig csomagolunk is, 
és amíg csomagolunk, addig lesz hulladék is. 

EVERPLAST Zrt.
KÖZPONT: 

2141 Csömör, Határ út 15.
Tel/ Fax: 06-28/446-591
Tel/ Fax: 06-28/445-464

TELEPHELY: 
8330 Sümeg, Eitner u. 03/23 Hrsz.

Tel/Fax: 06-87/350-400
Tel/Fax: 06-87/350-964

info@everplastzrt.hu • everplast.zrt@gmail.com
www.everplastzrt.hu
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We drive EDRIVE:� Elektromos gépprogramunk kiegészítése a széles alkalmazáskínálat 

érdekében. Fektessen be csúcstechnológiába alacsony áron! Az új EDRIVE sorozat: energiatakarékos, 

precíz és nagy teljesítményű. Egy gép mindenkinek!

ARBURG Hungária Kft. · Dél-Pesti Üzleti Park II. · Illatos út 38. · 1097, Budapest · Tel.: +36 (1) 399 80 10 · e-mail: hungary@arburg.com
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Chemistry for generations

www.borsodchem-group.com
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WWW.PLASTOMATIC.HU  
PÉCS = mûanyagipari és megújuló energetikai eszközök forgalmazása, már 14 éve.

Minden 3. műanyagipari cég már a 
partnerünk, akiket új és felújított eszközökkel
és alkatrészekkel  szolgálunk ki.
Képviseleteink: SINGLE: Temperálók
HAHN: Robotok, Ipari hütők,
HUMMEL forrócsat.szabályzók,
GFK: sz.l. száritók, felszivók, m.k. adagolók,
KLN ultrahangos hegesztők, stb.
Új programunk: a megújuló energetikai 
eszközök forgalmazása, partnereink részére.
1. Német kisüzemi daráló-pelletáló gép, 
Tűzi-,takarmány-, és műtrágya-pelletet
lehet előállítani, saját receptura szerint. 
Kísérletek folynak a gép felhasználására
a bio műnyagipar területén.
2. Német napelem telepek telepítése.
/Q-Cells modulok és SMA inverterek/
Jelentősen csökkenthető az energia költség.

Keresse standunkat a Chemexpo 2012-n. plastoma@t-online.hu,  tel:06/20-9809580

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telefon: +36-48 511 211
Fax: +36-48 511 511
E-mail: bc@borsodchem.eu
Honlap: www.borsodchem-group.com



és kényelmesen!
Színmérés korszerűen
CM-700d, CM-5, CM-2500c  
nagy pontosságú spektrofotométerek

Méréstechnikai Kft, 1038 Budapest, Észak u. 24.
tel/fax; (1) 240 2711, primet@primet.hu www.primet.hu 

Asztali és kézi készülékek

Reflexió és transzmittancia mérésére

Szabványos d/8 SCI és SCE ill. 
45a/0 geometriák minden feladathoz

Különböző felületekhez

Informatív kijelzőképek

Kijelzés az ismert és a 
szabványos formákban

Fejlett adatfeldolgozás

Színoptimalizálás a választható ColibriTM 
receptúra programcsomaggal
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A Konica Minolta színmérői gyakorlatias célok-
ra, elsősorban gyártásközi ellenőrzésre, termékfej-
lesztésre lettek kialakítva (analitikára nem).
Eredményeik hatékony műszaki megoldásokra 
épülnek.
Az alkalmazott megvilágítás mindig xenon villa-
nófény. Ez az a fényforrás, aminek a fénye a teljes 
mért spektrumban egyenletes és erős, ez jó alap 
a további jelfeldolgozáshoz. A xenon cső kevés-
bé öregszik.
A leggyakoribb, d/8 geometriában megvalósítot-
ták az egy lépéses SCI+SCE mérést és a szabályo-
zott UV-t, ami kevesebb beállítással és hibalehető-
séggel jár, emellett gyorsabb is.
A 45a/0 geometriában a CM-2500c tip. egyedülál-
ló pontossággal teljesíti a körszimmetrikus megvi-
lágítás előírását.
Ez a kínálat a legtöbb mérési feladatot lefedi.
A spektrofotométerek annyira pontosak, hogy az 
eredmények a készülékek között megbízhatóan át-
vihetőek. Így például a színetalonok értékeit egy 
vállalatcsoporton belül vagy a vevők és eladó kö-
zött elég egyszer egyeztetni. Azok máshol és más-
kor is teljes értékűen használhatóak összehasonlí-
tásra, minősítésre.
A nagyobb típusok referenciakészülékként is 
hasz nálhatók. Az asztali kivitelek a reflexió mel-
lett a transz mit tancia mérésére is alkalmasak.

A készülékek megfelelnek a vonatkozó szabvá-
nyoknak és szakmai ajánlásoknak, ezzel is bizto-
sítva a korrekt méréseket.
A adatokat jól felépített rendszerben tárolják, 
ezekből a méréseket tetszőleges színrendszerben, 
indexekben vagy spektrummal is ki lehet jelezni, 
különböző megvilágításokra kiértékelve. Ezeket 
a feltételeket a mérést követően is meg lehet vá-
lasztani. Az eredményeket megkaphatjuk abszo-
lút érték formájában, eltérésként, esetleg rugalma-
san alakítható feltételek szerinti szöveges értéke-
lésként (jó-rossz-elfogadható).

PROGRAMCSOMAGOK: 
SpectraMagicTM program az adatkezelésre
A ColibriTM program receptúra optimalizálásra, a 
színezékek beállításához. Erőssége, hogy pontos, 
gyors, a változásokat is igen hatékonyan kezeli. 
A CGRec program bevált matematikai alapjaira 
épül, de együttműködik a hálózati adatbázi sokkal 
és alkalmas a különféle - áttetsző, speciális lakko-
zás - anyagokhoz is.

Primet Kft .
1038 Budapest, Észak u. 24. 

Tel/fax: (1) 240 2711, 20 9827953 
www.primet.hu

Színmérés kényelmesen és hatékonyan

www.pr imet .hu
E-mai l :  pr imet@pr imet .hu
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A PLAST a legnagyobb kiállítás 2012-ben (május 
8-12), amelyen a műanyag- és gumifeldolgozó ipar 
teljes termelési lánca megjelenik, beleértve a gépe-
ket, berendezéseket, formákat, nyersanyagokat, re-
generált anyagokat, keverékeket, valamint félkész 
és késztermékeket. 2011. december 31-től kezdő-
dően 40 ország több mint 1100 kiállítója jelentke-
zett a rendezvényre A háromévenként ismétlődő ki-
állítás az előző rendezvényekhez képest sok újdon-
ságot tartalmaz: kihangsúlyozza a vásár nemzetkö-
zi jellegét és rámutat az új technológiák és inno-
vatív alkalmazások széles körére, melynek bemu-
tatására kitűnő helyszínt biztosítanak a Fiera Mila-
no pavilonjai.    
Ebben az évben figyelemreméltó jellegzetesség, 
hogy a PLAST alatt újra megjelenik a kísérő kiállí-
tás, a RUBBER 2012. 
Az SSOGOMMA támogatásával szervezett, a gu-
miiparra koncentráló kiállítás felhívja a figyelmet 
erre a nagyon fontos ipari szegmensre. 

Mindemellett már véglegesítettük a kísérő rendez-
vények és műszaki-tudományos konferenciák gaz-
dag programját.  Ezek összessége biztosítani fogja, 
hogy a PLAST ne csak nagy kereskedelmi jelentő-
séggel bírjon a kiállítók és látogatók számára, ha-
nem alkalmat adjon arra is, hogy többet megtudja-
nak a legújabb fejlesztésekről és az iparág legaktu-
álisabb kérdésiről. Az alábbiakban röviden áttekint-
jük a rendezvények gazdag programját: 

Május 8. – A „Technológiai hét” megnyitóján kon-
ferencia a termelőeszközökről 
A párhuzamos kiállítók, a XYLEXPO és 
FLUITRANS COMPOMAC szervezőivel együtt-
működésben

Május 9. – „Föld, víz, levegő. A PVC hatásai és 
fenntarthatósága”
A PVC Forum Italia és a Centro di Informazione 
sul PVC szervezésében.

Május 9. – „Hatékony csomagolással kapcsolatos 
olaszországi kutatás, amely különösen a nano anya-
gokra fókuszál”  
Az Instituo Italiano Imballaggio és az AIM-
Assoziane Italiana Macromolecole szervezésében

Május 10. – „Habosítható műanyagok (EPS): 
egyensúly az energia és a környezet között. Hogyan 
takarékoskodjunk az energiával és a gőzzel, és ho-
gyan korlátozzuk a légköri kibocsátást a gyártási el-
járás során”
Az AIPE-Associazione Italiana Polistirene Espanso 
szervezésében

Május 10. – „Minőségjegyek, mint a szervezetek 
versenyképesség növelésének eszközei. A környe-
zetvédelmi fenntarthatóságot támogató megfelelő-
ségi tanúsítvány tervezetek”
Az IIP-Instituto Italiano dei Plastici szervezésében

Május 10-11. – „BIOPOLPACK” – Nemzetközi 
kongresszus a bio-polimerekről (második rendez-
vény)
A Parmai Egyetem Általános és Szervetlen Kémiai 
Tanszéke és az Élelmiszer Tartósítási Ipari Kísérle-
ti Állomás (SSICA) szervezésében

Május 11. – „Műanyagok egy minőségi mezőgaz-
dasági termelési láncban” 
A Sole 24 Ore Group és a PROMAPLAST Srl. 
szervezésében

Május 11. – „Hővezető polimer nano-keverékek: a 
Thermonano európai projekt eredményi és távlatai”
A Politecnico of Turin Anyagtudományi és 
Vegyigépészeti Tanszéke szervezésében

Május 11. – „VERPLAST 2012 – Műanyag bevo-
nással kapcsolatos újítások”
Az ANVER-Associazione Nazionale Verniciatori 
szervezésében

PLAST 2012, Milánói Szakkiállítás
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Május 11. – „Compo Inn – Korszerű megerősí-
tett anyagok a termékkel és folyamattal kapcsola-
tos újításokhoz”
Az AITeM- Associazione Italiana di Tecnologia 
Meccania szervezésében

Végül, a PLAST 2012-t szervező társaság és a mi-
lánói Műszaki Egyetem Konzorciuma, a POLI.
DESign által elindított Plastic Technology Award 
(műanyag-technológiai díj) nemzetközi ötletbör-
ze befejező szakaszához érkezett. A bírálóbizottság 
megvizsgálta az olasz és külföldi, innovatív tech-
nológiák tervezését tanuló hallgatók által benyúj-

tott pályázatokat, és az alapvető műanyaggyártá-
si eljárásokra vonatkozó eredeti alkalmazásokat. 
A díjátadási ünnepségre a PLAST 2012 alatt kerül 
sor.
Összefoglalásképpen, szeretnénk felhívni a figyel-
mét arra a tényre, hogy a PLAST 2012-t a Gazda-
sági Fejlesztési Minisztérium szponzorálja és az 
EUROMAP (Műanyag- és gumiipari gyártók euró-
pai szövetsége, www.euromap.org) támogatja, va-
lamint az UFI (a kiállítási ipar globális egyesülete, 
www.ufi.org).
A kiállítás weblapja:  www.plastonline.org

PLAST is the largest exhibition in 2012 (8-12 
May) representing the entire production chain of 
machines, equipment, moulds, raw materials, re-
generated materials, composites, and semi-finished 
and finished products for the plastics and rubber 
processing industry. As of 31 December 2011, over 
1,100 exhibitors from 40 countries had signed up 
for the event.
With respect to previous editions of the triennial 
exhibition, PLAST 2012 has many new features 
underscoring the international character of the fair 
and highlighting the broad panorama of novel tech-
nologies and innovative applications that will be 
prominently displayed in the huge Fiera Milano 
pavilions.
Regarding innovations, from now until May there 
will be an increasing number of exhibitors high-
lighted on the website www.plastonline.org with a 
symbol allowing interested parties to get a preview 
of their innovations and pre-organize their visit to 
PLAST 2012.
A notable feature this year is the return of the „satel-
lite fair” RUBBER 2012 during PLAST.
Organized with the sponsorship of ASSOGOMMA 
and focussed on rubber, the show draws attention to 
this very important industrial segment.

***
Furthermore, the rich program of side events and 
technical-scientific conferences has already been 
finalized. As a whole, it will ensure that PLAST 
represents not only a moment of great commercial 
relevance for exhibitors and visitors, but also an 
occasion for learning more about the most recent 
developments and the most pertinent issues in the 
sector. Below we provide a brief overview of the 
rich program of events:
May 8 - Conference on the capital goods industry 
at the opening of the „technological
week”
In collaboration with the organizers of the concur-
rent exhibitions, XYLEXPO and
FLUITRANS COMPOMAC
May 9 - „Earth, water, air. Impacts and sustainabil-
ity of PVC”
Organized by PVC Forum Italia and Centro di In-
formazione sul PVC
May 9 - „Italian research on active packaging, fo-
cusing especially on nanomaterials”
Organized by Istituto Italiano Imballaggio and 
AIM-Associazione Italiana Macromolecole
May 10 - „EPS between energy and environment. 
How to save energy and steam and

PLAST 2012, MILANO



28 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012

how to limit emissions in the atmosphere during the 
production process”
Organized by AIPE-Associazione Italiana 
Polistirene Espanso
2.
May 10 - „Quality marks as tool to increase organi-
zations competitive development. Certification
compliance schemes to support environmental sus-
tainability”
Organized by IIP-Istituto Italiano dei Plastici
May 10-11 - „BIOPOLPACK” - International con-
gress on biopolymers (second edition)
Organized by General and Inorganic Chemistry 
Department - University of Parma and
Experimental Station for the Food Preserving In-
dustry (SSICA)
May 11 - „Plastic materials in a quality agricultural 
production chain”
Organized by Sole 24 Ore Group and PROMA-
PLAST srl
May 11 - „Thermally Conductive Polymer Nano-
composites: results and perspectives from
the European project Thermonano”
Organized by Department of Material Science and 
Chemical Engineering/Politecnico of
Turin
May 11 - „VERPLAST 2012 - Plastic materials 
coating innovations”
Organized by ANVER-Associazione Nazionale 

Verniciatori
May 11 - „Compo Inn - Advanced reinforced mate-
rials for product and process innovations”
Organized by AITeM-Associazione Italiana di Tec-
nologia Meccanica
***
Lastly, the Plastic Technology Award international 
competition of ideas, launched by the
PLAST 2012 organizing company in conjunction 
with the Consortium of the Milan
Polytechnic, POLI.DESign, is now in its conclud-
ing phase. On Tuesday, 17 January the
jury examined the proposals submitted by profes-
sionals and Italian and foreign students
of design for innovative technologies and original 
applications relating to the principal
plastics manufacturing processes. The awards cer-
emony will be held during PLAST 2012.
***
In conclusion, we would like to draw your attention 
to the fact that PLAST 2012 is
sponsored by the Ministry of Economic Develop-
ment and supported by EUROMAP
(Europes’ Association of plastics and rubber ma-
chinery manufacturers,
www.euromap.org) and, for the first time, by UFI 
(Global Association of the Exhibition
Industry, www.ufi.org).

www.plaston l ine .org



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 29

A termelési folyamatok irányításának hibái erő-
sen hatnak a nyereség alakulására. Hiba csupán a 
megrendelések „begyűjtésére” és a vállalt darab-
számok teljesítésére koncentrálni, figyelmen kí-
vül hagyva az egyéb eredményt befolyásoló té-
nyezőket. Sokszor hallani: hiába töri össze magát 
a menedzsment, az üzem hozzáállása vagy egyéb 
hibái (nem értenek hozzá, nem tőrödnek a minő-
séggel) miatt nincs meg a tervezett nyereség.
Tipikus menedzsmentek hibák:
• Mindent elvállalnak, hogy növeljék a megren-

delés állományt, nem veszik figyelembe (vagy 
rosszul mérik fel) a cég reális lehetőségeit, 
mint géppark, technológiai lehetőségek, szak-
mai felkészültség.

• A megrendelés megszerzése érdekében nem 
vizsgálják a „betarthatatlan” vagy csak na-
gyon jelentős ráfordításokat igénylő elváráso-
kat. Sokszor a megrendelő tulajdonában lévő 
kopott, elhasznált szerszámokkal (nincs már 
hűtés, levegőztetés, sérült szerszámzárósíkok) 
vállalnak hibátlan minőségű, nagyon nyomott 
áron való teljesítést.

• Rosszul kalkulálják ki az árakat. Betervezik 
ugyan a nyereséget, sokszor magasabb értékben 
is, mint ami reális az iparban, de nem tudják tar-
tani, mivel gyártási selejtszázalékkal nem szá-
molnak. Nem veszik figyelembe, hogy egyre ki-
sebb szériákat hívnak le a megrendelők, az indu-
lási selejt aránya így nagyon jelentősen megnő. 

Egy fröccsöntéssel foglalkozó cégnél a költségek 
és az elérhető nyereség optimalizálása érdekében 
javasolt a cég teljes körű átvilágítása. Az átvilá-
gítást célszerű külsős műanyagos szakértő bevo-
násával elvégezni, aki komplett módon átlátja az 
egymásra épülő folyamatokat, akit az egyes terü-

letek irányítói nem tudnak megvezetni. Amennyi-
ben ezt a cégen belül kívánja a vezetés megvaló-
sítani, alábbi lehetőségek közül választhat:
• A területi vezetők saját területüket világítják át. 

Hátránya: Saját hibáit, hiányosságait nem 
mindig ismeri fel az ember.

• A területi vezetői más területek átvilágítását 
végzi.

 Hátránya: Az egyes vezetők közti jó munka-
kapcsolatok veszélybe kerülhetnek. 

 („Bagoly mondja verébnek …”. és a „Saját 
szemében a szálkát sem…” vádak.)

Akár az egyik, akár a másik megoldást választják, 
az alábbi pontokat érdemes figyelembe venni, ha-
bár messze nem teljes körűen tartalmazzák az át-
világítás összes teendőit, s cégenként is jelentős 
eltérések lehetségesek.
Az átvilágítást egy közös (menedzsment és az 
összes területi vezető ) megbeszéléssel érdemes 
elindítani. Ott ismertetni a várható menetét s azt 
is, hogy nem valaki(k) ellen irányul, kényes kér-
désekre is őszinte választ kell adni, különben az 
egész vagy nagy része kidobott idő, energia, pénz. 
Folytatásban az egyes vezetőkkel négyszemközti 
megbeszéléseken érdemes áttekinteni egyrészt sa-
ját területének gondjait, mit kellene (ha lehetne!) 
máshogy csinálni, milyen információkat vár(-na) 
el a menedzsmenttől és a társterületektől, hogy 
saját területe hatékonyabb legyen. Érdemes fel-
mérni azt is, hogy milyen ötleteik, észrevételeik 
vannak a többi területen végzett tevékenység, irá-
nyítás átszervezésére. Tapasztalatok szerint az át-
világító sok esetben közvetítő is egyben, ezért ér-
demes több körben leülni, beszélgetni az érintet-
tekkel. S természetesen egy záró megbeszéléssel, 
közös értékeléssel kell a munkát lezárni. 

A menedzsment felelõssége az árbevétel alakulása

Mûanyag-feldolgozó vállalkozások 
folyamatainak átvilágítása
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1. Megrendelések, árajánlatok kezelése
1.1 Beérkező megkeresések, megrendelések 

kezelése
1.1.1 Ki vizsgálja meg az alkatrész mű-

anyagszerűségét?
1.1.2 Rendelkezik-e a cég megfelelő gép-

parkkal, technológiával, szakértelem-
mel a vállaláshoz?

1.1.3 Bérmunka esetén a szerszám állapotá-
nak tisztázása, próbagyártás lehetősé-
gének kérdése.

1.2 Szerszámozás esetén ki dönt (mennyire 
szakmabeli) a szükséges szerszám konst-
rukciójáról?

1.2.1 Zárósíkok, betét osztások helye, ki-
alakítása

1.2.2 Bélyegszám.
1.2.3 Szerszám konstrukció, gépméret meg-

határozása hogy történik?
1.2.4 Csatornarendszer (hideg, meleg vagy 

vegyes csatorna).
1.3 QS ellenőrzés, átvételi követelmények

1.3.1 Tűrések betarthatóak-e?
1.3.2 Ellenőrzési, átvételi követelmények 

tisztázottak-e?
1.3.3  Rendelkezésre áll-e minden követel-

mény az ellenőrzéséhez?
1.4 Árképzés folyamata (milyen szakmai fel-

készültséggel végzik)
1.4.1 Anyag-meghatározás (legolcsóbb, de 

még megfelelő legyen).
1.4.2 Szerszám költség.
1.4.3 Várható gyártási idők és költségek.

1.4.3.1 Ciklus idők, 
1.4.3.2 egyéb művelet (festés, tampon, 

lézer,stb), 
1.4.3.3 szerelés, 
1.4.3.4 csomagolás,
1.4.3.5 szállítás költsége. 

1.4.4 Árak, szerződések egyeztetése.
1.4.4.1 Az áralkuk során ki miben kompe-

tens?
1.4.4.2 Speciális feltételek figyelembe 

vannak-e véve?

1.4.4.2.1 Ki végzi a szállítást?
1.4.4.2.2 Szállításütemezés (napi, 

havi, stb.).
1.4.4.2.3 Átvétel helye, ideje (gyártó-

,megrendelő telephelye, 
egyéb).

1.4.5 Szerződéskötés.
1.4.5.1 Ki ellenőrzi, ki hagyja jóvá, ki és 

mikor módosíthat?
1.4.5.2 Szerződés érvényessége alatti ár-

követés hogy van megállapítva?
1.4.5.2.1 Alapanyag-, energia költ-

ség 
1.4.5.2.2 € vagy $ árfolyam változás 

kezelése miként történik?

2.	 Gyártás	előkészítése
2.1 Anyagrendelés, mennyiségek meghatáro-

zása
2.2 Szállító kiválasztása

3.	 Gyártásindítás
3.1 Gyártásprogramozást ki végzi és milyen 

szakmai felkészültséggel?
3.2 A gépek programozása hogy történik (me-

lyik terméket, melyik gépen, mettől med-
dig?).

4. Termelés
4.1 Szerszámcsere

4.1.1 Ki indítja?
4.1.2 Ki vizsgálja meg a realitását?
4.1.3 Ki programozza gépre, műszakra, 

technikai személyzetre?
4.2 Technológia beállítás

4.2.1 Mi alapján és ki végzi?
4.2.2 Milyen szakmai felkészültségű a sze-

mélyzet?
4.2.3 Hogy van dokumentálva, megrende-

lővel egyeztetve?
4.3 Technológiaoptimalizálás

4.3.1 Milyen felkészültségű szakember 
végzi?

4.3.2 Milyen dokumentálási kötelezettsé-
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gek vannak előírva a reprodukálható-
ság érdekében?

4.3.3 Változtatás esetén milyen visszaellen-
őrzések vannak előírva?

5. Logisztikai feladatok 
5.1 Raktározás

5.1.1 Alapanyag, félkész, készáru nyilván-
tartás

5.1.2 Mozgatás, tárolás körülményei
5.2 Szállítás

5.2.1 Ki végzi? (Saját-, bér-, megrendelő 
fuvareszköz.)

5.2.2 Diszponálások, fuvar összevonások?
5.3 Számlázás

5.3.1 Számla helyes és teljes körű kiállítása 
hogy van szabályozva?

5.3.2 Számlakövetés megoldott-e?
5.3.3 Késedelmes fizetésfigyelés, intézke-

dés rendje?

6.	 A	szervezeti	forma	kialakítása
6.1 Munkamegosztás 

6.1.1 Párhuzamosságok, átfedések 
6.1.2 Hiányzó tevékenységek feltárása,  stb.

6.2 Hatáskörmegosztás 
6.2.1 Felelősségek és hatáskörök inkonzisz-

tenciája. 
6.2.2 Centralizáció és decentralizáció ará-

nyának elemzése.
6.2.3 Hatásköri átfedések feltárása stb.

6.3 Koordináció 
6.3.1 Szabályozottság mértéke.
6.3.2 Hiányzó eszközök stb.

6.4 Konfiguráció 
6.4.1 Szervezet szélességi és mélységi ta-

goltságának vizsgálata irányíthatóság. 
6.4.2 A szolgálati utak hosszúságának és 

bonyolultságának vizsgálata.
 Jakab József 

Műanyagipari Mérnökiroda
www.muanyagipar.hu

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
A LANXESS Németország egyik legnagyobb, tõzsdén jegyzett, specializált vegyipari kon-

szernje, amely a világ minden területén jelen van. A konszern gazdag portfoliója a prémium 
termékekre összpontosít, fõ tevékenységi területét a mûanyagok, kaucsukok, különleges 

vegyi anyagok és köztes termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása képezi.

2008 óta a LANXESS saját közép- és kelet-európai értékesítési társasággal képviselteti 
magát Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, valamint Szlovákiában és Cseh-
országban. A LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. székhelye a szlovák fõvárosban, Po-
zsonyban van, és további telephelyekkel rendelkezik Bécsben, Varsóban és Budapesten.

Az egyik súlypont ezekben az országokban a LANXESS hightech mûanyag granulátumok 
(SCP) üzletága, a jól ismert Durethan® és Pocan® kereskedelmi márkákkal.

Ezen termékek forgalmának döntõ többsége az autó- és gépjármû-alkatrészgyártás terü-
letén mûködõ vevõkhöz kerül kiszállításra. 

További fontos pillér a magas mûszaki színvonalat képviselõ kaucsukokkal és gumiipari 
vegyi anyagokkal lebonyolított üzleti tevékenység. 

A LANXESS mûszaki kaucsukok (TRP) üzletága a szintetikus kaucsukok egyik vezetõ 
gyártójaként a gumiipari feldolgozók számára az autóipar, a gáz-, olajkitermelés és -szál-
lítás, a gépipar, építõipar, kábelgyártás, cipõipar területén felhasználásra kerülõ anyagok 

széles választékát kínálja. 
A legfontosabb márkák és termékek:

Therban® (HNBR); Levapren®, Levamelt®, Baymod® L (EVM);
Baypren® (CR); Perbunan®, Krynac®, Baymod® N (NBR); 

Levatherm® F (FKM); Keltan® EP[D]M

1016 Budapest, Hegyalja út 7-13 · www.lanxess.com

LANXESS SCP:  
E-Mail: Judit.Farkas@lanxess.com 
Tel: +361224-7044
LANXESS TRP:
E-Mail: Enikoe.Varga.@lanxess.com 
Tel: +361224-7043

Telefon: +36-1/425-2833  ●  Fax: +36-1/278-2670
Telefon: +36-20/924-9781  ●  +36-20/941-6872
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Erõsített Mûanyaggyártók Szövetsége

A szálerősített kompozit termékek piacának dinamikus fejlődése egyre szigorúbb követelményeket tá-
maszt a termékgyártókkal szemben a jó minőségű alapanyagok és a korszerű gyártástechnológiák tekin-
tetében. Ugyanakkor a környezetvédelmi szempontok és törvényi szabályozások komoly terheket rónak 
a piac szereplőire. Ezért az 1990-es évek elején az erősített műanyagokkal foglalkozók cégek szakmai 
érdekképviseletet alapítottak Erősített Műanyaggyártók Szövetsége (EMSz) néven, melynek ma közel 

50 vállalat a tagja, és három fő feladata van.

SZAKMAI INFORMÁCIÓS HÁTTERET NYúJT:
A Szövetség rendszeres időközönként szakmai napokat rendez tagjai számára elsősorban a korszerű 

technológiák és az új alap, illetve segédanyagok ismertetésével.

KÉPVISELI A TAGVÁLLALATOKAT A HAZAI ÉS NEMZETKöZI SZAKMAI ÉLETBEN:
Az EMSz segíti tagjainak a megjelenését neves külföldi szakkiállításokon, illetve szervezetekben  

(pl.: JEC, CE).

ÉRDEKKÉPVISELETET LÁT EL, BEFOLYÁSOLJA A SZABÁLYZÓI KöRNYEZETET:
Az EMSz aktív részvétele és tagvállalatai érdekeinek képviselet a hazai és EU szabályozások, jogsza-

bályok, rendeletek kialakításában.

A szövetség jelenlegi munkáját is elsősorban az a cél vezérli, hogy a magyar erősített műanyaggyár-
tó iparban érdekelt cégeket népszerűsítse, közösséggé formálja, a szakmaiságot erősítse, az iparág ered-
ményeinek és résztvevőinek hazai és külföldi bemutatkozási lehetőséget teremtsen. A 2012-es év leg-

nagyobb rendezvénye az idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő Erősített Műanyagok Nemzetközi 
Balaton Konferencia, amely közel 30 ország szakembereinek részvételével vált Közép-Európa jelentős 

szakmai találkozójává.

A Szövetség várja újabb tagok jelentkezését, valamint az EMSz legközelebbi nagyrendezvényén való 
megjelenést:

ERőSíTETT MŰANYAGOK 2012 – NEMZETKöZI BALATON KONFERENCIA
KESZTHELY, MÁJUS 22-24.

További információ:
www.emsz-kompozit.hu
zoltan.mezey@flaar.eu
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    HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK,
GUMIIPARI ALAPANYAGOK

ÓRIÁSI KÍNÁLAT 
Több, piacvezető alapanyaggyártó termékeinek    • 

 széleskörű kínálata
Versenyképes árak mellett folyamatosan bővülő    • 

 termékskála
Minden alapanyag egy helyen a 25 kg-tól a teljes    • 

 kamionnyi mennyiségig

SZÉLES SZOLGÁLTATÁSI KÖR
Fejlett technológiai háttér, amely megfelel a mai kor   • 

 műszaki elvárásának
Műszaki és kereskedelmi tanácsadás az alapanyag   • 

 kiválasztásában
Gyors és hatékony forgalmazási háttér • 
Igény esetén az alapanyagok belföldi kiszállítása• 

MŰSZAKI TANÁCSADÁS
A vevőink által megálmodott termékekhez a    • 

 legmegfelelőbb és leggazdaságosabb alapanyag    
 kiválasztása

Feldolgozási nehézségek gyors és hatékony megoldása• 
Receptúrák készítése• 
Mold Flow analízis • 

EGYÉNI KOMPAUNDÁLÁS
Vevőink igényeihez alkalmazkodva többféle    • 

 töltőanyaggal, színnel és adalékanyagokkal

FORGALMAZOTT ALAPANYAGOK

IRODA

RESINEX HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Hengermalom u. 47/A 
Telefon: 1-371-1831 | Fax: 1-371-1832
www.resinex.hu
www.ravago.com

RAKTÁR

TRANSPOINT INTERNATIONAL KFT.
2890 Tata, Barina u. 1.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 08:00-17:30 
Telefon/Fax: 34-586-622 | Mobil: +3630-333-6060
www.transpoint.eu

MŰSZAKI MŰANYAGOK

ABS, ASA, PA6, PA6.6, PA11, PA12, PA Alloys, PVDF, PA/ABS, PC/ABS, PC,
PMMA, LFT Compounds, LCP, POM, POM, PBT, PBT/PET Blend, PPS, SAN,

TPE-S, TPE-O, TPE-V, TPE-E, TPE-A, TPU, E-TPU, REINFORCED ELASTOMER

POLIOLEFINEK

LDPE, LLDPE C-4, LLDPE C-6, LLDPE C-8, mLLDPE, ULLDPE, POP, HDPE, MDPE, 
EVA, PP, PP Töltött/Compound, HIPS, GPPS, PLA

ELASZTOMEREK, KAUCSUKOK

EPDM, POE, SBR, BR, NBR, TSR-10, TSR-20, CV, RSS, LATEX, SIO2

MŰANYAGIPARI KOMPOUNDOK, ÁTÁLLÁSI ÉS IPARI MINŐSÉGŰ 
ALAPANYAGOK, REGRANULÁTUMOK

HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66 Látogassák m
eg új, magyar nyelvű

 w
eb

ol
da

lu
nk

at.

www. resinex.hu
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Komfortnövelés 
poliuretánnal: 
pincétől a padlásig
• Elastopor® H
• ElastopirTM

• Elastocoat® C
• Fixopur®

BASF Poliuretán Hungária Kft.
email: pu-hu@basf.com

mûanyag- és gumiipari évkönyv 2011 19

A tredegar Film Products Kft. vezető a 
műanyag fóliák gyártásában. egyedi ter-
mékeink perforált, légáteresztő és egyéb 
fóliák többek között a higiénia, egészség-
ügy, építő- és csomagolóipar területén 
használhatók fel és megfelelnek a legma-
gasabb minőségi követelményeknek.

tredegar Film Products Kft. 2651 rétság, ipari út 2. tel.: (06–35) 550-500  Fax: (06-35) 351-187
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A tredegar Film Products Kft. vezető a 
műanyag fóliák gyártásában. egyedi ter-
mékeink perforált, légáteresztő és egyéb 
fóliák többek között a higiénia, egészség-
ügy, építő- és csomagolóipar területén 
használhatók fel és megfelelnek a legma-
gasabb minőségi követelményeknek.
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● Univerzális szerszámtemperáló készülé-
kek 
Vizes/olajos üzemmódú készülékek,  
+90/150 °C hőmérséklettartományra 
3 kW – 48 kW fűtőteljesítménnyel

● Túlnyomásos vizes szerszámtemperáló 
készülékek 
Vizes üzemmódú készülékek a +160 °C-ig 
terjedő hőmérséklettartományra 
6 kW – 24 kW fűtőteljesítménnyel

● Olajos üzemmódú hűtő - fűtő készülékek
+360 °C-ig terjedő hőmérséklettarto-
mányra 
Egy ill. kétkörös készülékek,  
8 kW – 144 kW fűtőteljesítménnyel

● Szerszámtemperáló készülékek a gyors 
felfűtés és visszahűtés ciklikus váltására 
+30 / +160 °C vizes ill. +50 / +250 °C olajos 
üzemmóddal 
Magasfényű alkatrészek fröccsöntéséhez

● Vízhűtő készülékek, hűtőtornyok
Energiatakarékos folyadékhűtő rend-
szerek 5 kW – 1 500 kW hűtőteljesít-
ménnyel 
Kompresszoros és szabadhűtők, hű-
tőtornyok 
Hűtőrendszerek komplett tervezése 
és kivitelezése, vízkezelés

TOOL-TEMP Hungária Kft.
8083 Csákvár, Paulini B. u. 11.

Tel./Fax.: +36 22 300 224 ● Mobil: +36 30 530 1385 
Web: www.tool-temp.hu ● E-mail: info@purchasing-office.hu
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a belga Ultrapolymers GRoUP nv magyarországi leányvállalata 
az Ultrapolymers Kft, disztribúcióval és saját termékeinek forgal-
mazásával áll partnerei szolgálatában.

AQUAMID (PA 6, PA 6.6) ECONYL (PA6, PA 6.6) 
POLYFORM (POM) ACNOR (PPE/PS)
  
TENAC (POM homopolymer) TENAC-C (POM 
copolymer)

 VYDYNE (PA 6.6)

Hostalen (HDPE), Lupolen (LDPE, MDPE, 
HDPE, LLDPE), Lucalen, Purell, Moplen (PP 
Homopolymer, PP Copolymer, PP Random), 
Hostalen PP, Metocene, Adstif, Clyrell, Purell

DIAKON (PMMA)

ENSOFT T (SBS), ENSOFT S (SEBS), ENFLEX 
V (EPDM-)

STARAMIDE (PA6, PA6.6)
    
STARFLAM (PA 6.6)

OFFGRADE PP, HDPE, LDPE
 
ESCORENE (EVA), Exxonmobil HDPE

LANXESS CR, LANXESS IIR (Synthetic Rubbers)

LFT PP, PA6, PA66

Különféle műszaki műanyagok: ABS, PC/ABS, 
SAN, ASA, 
     
POM, PBT, TPE, PA

AQUAMID (PA 6, PA 6.6) ECONYL (PA6, 

PA 6.6) 

POLYFORM (POM) ACNOR (PPE/PS)

TENAC (POM homopolymer) TENAC-C 

(POM copolymer)

VYDYNE (PA 6.6)

Hostalen (HDPE), Lupolen (LDPE, MDPE, 

HDPE, LLDPE), Lucalen, Purell, Moplen (PP 

Homopolymer, PP Copolymer, PP Random), 

Hostalen PP, Metocene, Adstif, Clyrell, Purell

DIAKON (PMMA)

ENSOFT T (SBS), ENSOFT S (SEBS), 

ENFLEX V (EPDM-)

STARAMIDE (PA6, PA6.6)

    

STARFLAM (PA 6.6)

OFFGRADE PP, HDPE, LDPE

 

ESCORENE (EVA), Exxonmobil HDPE

LANXESS CR, LANXESS IIR (Synthetic 

Rubbers)

LFT PP, PA6, PA66

Különféle műszaki műanyagok: ABS, PC/

ABS, SAN, ASA, 

     

POM, PBT, TPE, PA
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• Robotkar építő elemek: megfogók, ollók, profilok, stb.
• Lassúfordulatú darálók egyedülálló tulajdonságokkal: 

integrált fémérzékelő (IMD), blokkolásgátló (ABS), 
behúzó (Masher)

• Szerszámlezáró függönyök és csúszdák a szétszóródás és 
szennyeződés elkerüléséért

• Minőségi késes darálók porelszívóval és -leválasztóval
• Felszívók, szárítók, granulátum keverők, fémkiválasztók
• Gravimetrikus mesterkeverék adagolók, keverők
• Egyenes, ívelt, Z-alakú, mérleges, stb. szállítószalagok, 

enguszleválogatók, deponáló- és töltőállomások, 
valamint egyéb periféria elemek

UNIQUE 2 Trade Kft.
1038 Budapest, Csernák Antal u. 23/a.
Tel.: +36 30 377 7107; Fax: +36 1 430 1711
E-mail: info@u2t.hu; Internet: www.u2t.hu

40 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012

Storker Kft.
T +36 52/ 531 670
Email info@storker.hu
www.storker.hu 

Advanced technology 
makes the difference.
SWISS MADE
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A műanyagok feldolgozása, alkalmazása során egy-
re nagyobb figyelmet fordítanak a különböző keve-
rékekre, mert ezekkel a legkülönbözőbb tulajdon-
ságokat lehet elérni. Ezek az anyagok szerkezetük-
ben inhomogén, több fázisú rendszerek.
A keverési folyamat az utóbbi évtizedben egy-
re nagyobb szerepet kap a műanyagok újrafeldol-
gozása során is. Ennek egyik nagyon fontos al-
kalmazási területe a különböző gyártási hulladé-
kok darálékának visszadolgozása. Mivel a feldol-
gozási folyamatban az anyagban található stabili-
zátorok és feldolgozást segítő segédanyagok (kü-
lönböző csúsztatók) mennyisége csökkenhet, sok 
esetben ezek pótlását is meg kell oldani. Ha a visz-
szakeverés nem egyenletes, akkor a végtermék 
inhomogén, használhatatlan lesz. A termék mak-
roszkopikus homogenitását csak megfelelő inten-
zitású keveréssel lehet elérni. Ennek megfelelő-
en a keverési folyamat egyike a legfontosabb mű-
anyag-feldolgozó műveletnek. 
Az elmúlt időszakban a polimer mátrixú 
nanokompozitok kutatása nagy figyelmet kap [1, 
2]. Ezen belül egyre nagyobb szerephez jut a szén 
nanocső. A szén nanocsöveket a polimerek elektro-
mos vezetőképességének növelésére szokták alkal-

mazni [3-5]. Már 1%-os nanocső tartalom lényege-
sen lecsökkenti a polimerek elektromos ellenállá-
sát, ami jelentősen mérsékeli, esetleg meg is szün-
teti a feltöltődést. Más tulajdonságok, mint példá-
ul a termikus stabilitás, éghetőségi tulajdonságok is 
befolyásolhatók szén nanocső hozzáadásával [6-8].
Az IDMX [9, 10] dinamikus ömledék keverő be-
rendezés egy keverő egységből és két adago-
ló extruderből áll (1. ábra). Ezek egyike a Collin 
Teach-Line E20T, a másik pedig a 22 mm-es csi-
gaátmérőjű Brabender Plastograph. Mindhárom 
egységnek független meghajtása és hőmérséklet-
szabályozása van. A független meghajtás biztosít-
ja azt, hogy a komponensek aránya könnyen, akár 
a gyártási folyamat közben is változtatható le-
gyen. A független hőmérsékletszabályozás előnye, 
hogy az összetevők viszkozitása tetszőlegesen be-
állítható. Ennek abban az esetben van nagy szere-
pe, ha eltérő anyagokat kell összekeverni. Mind-
ezek a keverés hatékonyságát szolgálják. A keve-
rő különlegessége a többi ömledék keverő beren-
dezéshez képest, hogy álló és forgó keverőeleme-
ket is tartalmaz, amelyekkel a polimer ömledékre 
ható feszültség és deformációs mezők erősíthetők 
[9, 10].

Different composition of carbon nanotubes and polymers were produced by IDMX mixer. In the experiments 
polypropylene, polycarbonate and ABS polymers were used as matrix materials. Nanotube master batches 
were used to prepare different compositions. Concentration series were manufactured by the dynamic mixer. 
The prepared materials were characterised by scanning electron microscopy and LP-FTIR method. The carbon 
nanotubes can be seen on the fractured surfaces. We did not find any sign of agglomerates in the materials.

Többfalú szén nanocsõ tartalmú nanokompozitokat készítettünk új típusú IDMX ömledék 
keverõ berendezéssel. Mátrix anyagként különbözõ polimereket használtunk: polipropilén 
homopolimert, polikarbonát - ABS rendszert. A nanokompozitok szerkezetét SEM techno-
lógiával és lézer ablációs módszerrel tanulmányoztuk. A vizsgált felületeken megfigyelhetõk 
a szén nanocsövek, melyek eloszlása egyenletes, agglomerátumokra utaló jelek nincsenek. 
A használt többfalú szén nanocsõ átmérõjét meghatároztuk.

Többfalú szén nanocsõ tartalmú 
polimer kompozitok szerkezetének 

vizsgálata
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1. ábra. IDMX keverő berendezés

A szén nanocső által okozott tulajdonságbe-
li változások a nanokompozitokban kialakult 
szerkezetre vezethetők vissza. A szerkezetvizs-
gálatoknál gyakran használt módszerek a SEM 
és LP-FTIR módszerek [11, 12].

2. Kísérleti rész 
A kísérletekhez ANJALON J100V (J&A 
Plastics GmbH) típusú polikarbonát darálékot, 
TIPPLEN H649FH (TVK Rt) típusú polip-
ropilén homopolimert, és POLYMAN HH3 
(Polyman Plastics Inc.) típusú ABS-t használ-
tunk .
A többfalú szén nanocső mesterkeverék for-
májában állt rendelkezésünkre. Az MB-6015-
00 (Hyperion Catalyst, USA) jelölésű mester-
keverék 17% többfalú szén nanocsövet és 83% 
polikarbonátot tartalmazott, folyási mutatószá-
ma 2,4 g/10 perc, fajlagos ellenállása 20,6 Ohm 
cm, rugalmassági modulusza 3,02 GPa volt. Az 
MB-3020-01 (Hyperion Catalyst, USA) jelölésű 
mesterkeverék 17% többfalú szén nanocsövet és 
83% polipropilént tartalmazott.
IDMX dinamikus ömledék keverő berendezéssel 
állítottunk elő különböző mennyiségű többfalú 
szén nanocsövet tartalmazó keverékeket. Polip-
ropilén homopolimer mátrixú nanokompozitok 
nanocső tartalma 0,5%, 1%, 2%, 4%, illetve 8% 
volt. Polikarbonát darálékot és ABS-t 1%, illet-
ve 1,5% többfalú szén nanocsővel kevertünk.

3. Eredmények és értékelés
A nanokompozitok szerkezetét pásztázó elekt-
ronmikroszkópos felvételekkel vizsgáltuk [13]. A 
nanokompozitokról készített SEM felvételek kö-
zül néhány jellemző felvétel a 2. és a 3. ábrán lát-
ható.

2. ábra. 8% nanocső tartalmú PP töretfelülete

A 2. ábrán a szén nanocső jól megfigyelhető. A 
nanocső eloszlása a mátrixban egyenletes, a vizs-
gálatok során nem tapasztaltunk agglomerizációra 
utaló jeleket. A többfalú szén nanocső átmérője 
meghatározható a felvétel alapján: körülbelül 50 
nm.

3. ábra 1% nanocső, 9% PC és 90% ABS, 
illetve 1% nanocső, 89% PC, 10% ABS tartalmú 

nanokompozit töretfelülete

A töretfelületeket összehasonlítva jól látszik, hogy 
más az anyagok szerkezete attól függően, hogy 
melyik polimer van nagyobb mennyiségben je-
len. A szén nanocső vázszerű képződményt alkot. 
A polimerek fázishatárán a szén nanocső összekö-
tő anyagként jelenik meg. A két egymással nem 
elegyedő polimer között kis mértékű kölcsönha-
tást eredményez a szén nanocső.
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Az elkészített nanokompozitokból a következő 
összetételek esetében lézer ablációs vizsgálatokat 
végeztünk. A kiválasztott mintákat 1W teljesít-
ménnyel 1 percig sugároztuk be CO2 lézerrel [13]. 
Az alábbi eredményeket tapasztaltuk:
Polipropilén + 0,5% szén nanocső: átég.
Polipropilén + 8% szén nanocső: szenesedik.
20% ABS + 79% polikarbonát darálék + 1% szén 
nanocső: szenesedett, olvadt.
30% ABS + 69% polikarbonát darálék + 1% szén 
nanocső: gyengén szenesedett, olvadt.
70%ABS + 29% polikarbonát darálék + 1% szén 
nanocső: gyengén szenesedett, olvadt.
80% ABS + 19% polikarbonát darálék + 1% szén 
nanocső: gyengén szenesedett, olvadt.
Az elszenesedett felületeket pásztázó elektron-
mikroszkóppal vizsgáltuk, a felvételeket a 4. és 5. 
ábrán mutatjuk be.

 
 

4. ábra PP + 8% szén nanocső kompozit SEM 
felvételei LP-FTIR után

5. ábra A 20% ABS + 79% PC + 1% szén 
nanocső tartalmú minta SEM felvételei LP-FTIR 

után

A felvételeken látható a szén nanocsőből álló össze-
függő vázszerkezet. Ez a váz összetartó erőként van 
jelen az anyagban. 
A nanokompozitokat Mass Loss Kaloriméter alatt he-
vítettük 600°C-on, 1 órán keresztül [13]. A hevítés 
után a különböző nanokompozitok maradékai külön-
böző jellegűek voltak. A 0,5% szén nanocső tartalmú 
polipropilén nanokompozit maradéka kemény volt. A 

8% szén nanocső tartalmú polipropilén nanokompozit 
maradéka porlott. Az elszenesedett maradékot pásztá-
zó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. Az így készített 
felvételeket a 6-10. ábrákon mutatjuk be.

6. ábra PP + 0,5% szén nanocső kompozit SEM 
felvételei

7. ábra A 20% ABS + 79% PC + 1% szén 
nanocső tartalmú minta SEM képei 

8. ábra A 80% ABS + 19% PC + 1% szén 
nanocső tartalmú minta SEM képei

9. ábra A 30% ABS + 69% PC + 1% szén 
nanocső tartalmú minta SEM képei

10. ábra A 70%ABS + 29% PC + 1% szén 
nanocső tartalmú minta SEM képei

3. Eredmények és értékelés
A nanokompozitok szerkezetét pásztázó elekt-
ronmikroszkópos felvételekkel vizsgáltuk [13]. A 
nanokompozitokról készített SEM felvételek kö-
zül néhány jellemző felvétel a 2. és a 3. ábrán lát-
ható.

2. ábra. 8% nanocső tartalmú PP töretfelülete

A 2. ábrán a szén nanocső jól megfigyelhető. A 
nanocső eloszlása a mátrixban egyenletes, a vizs-
gálatok során nem tapasztaltunk agglomerizációra 
utaló jeleket. A többfalú szén nanocső átmérője 
meghatározható a felvétel alapján: körülbelül 50 
nm.

3. ábra 1% nanocső, 9% PC és 90% ABS, 
illetve 1% nanocső, 89% PC, 10% ABS tartalmú 

nanokompozit töretfelülete

A töretfelületeket összehasonlítva jól látszik, hogy 
más az anyagok szerkezete attól függően, hogy 
melyik polimer van nagyobb mennyiségben je-
len. A szén nanocső vázszerű képződményt alkot. 
A polimerek fázishatárán a szén nanocső összekö-
tő anyagként jelenik meg. A két egymással nem 
elegyedő polimer között kis mértékű kölcsönha-
tást eredményez a szén nanocső.
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A felvételeken jól megfigyelhető az összefüggő 
vázszerkezet. A vizsgálat során tulajdonképpen el-
égettük a minta polimer részét. Ami megmaradt, 
az a többfalú szén nanocsőből álló hálós jellegű 
váz. A 6. ábra mutatja, hogy már 0,5 % nanocső 
tartalomnál is kialakul a vázszerkezet. 

4. összefoglalás
Többfalú szén nanocső tartalmú nanokompozitokat 
készítettünk. Mátrix anyagként különböző poli-
mereket használtunk: polipropilén homopolimert, 
polikarbonát - ABS rendszert. A nanokompozitok 
szerkezetét SEM technológiával tanulmányoz-
tuk. A töretfelületeken megfigyelhetők a szén 
nanocsövek, melyek eloszlása egyenletes, agg-
lomerátumokra utaló jelek nincsenek. A használt 
többfalú szén nanocső átmérőjét meghatároztuk: 
50 nm.
A szén nanocső polimerben való elhelyezkedé-
sét lézer ablációs módszerrel tanulmányoztuk. A 
kísérlet során leégettük a polimert a minta felü-
letéről és a szenesedett maradékot SEM techno-
lógiával vizsgáltuk. Ezen módszer alkalmazá-
sával is jól megfigyelhető volt a szén nanocső a 
kompozitokban, eloszlása egyenletes volt, a több-
falú szén nanocső által alkotott vázszerkezet lát-
ható volt.

5. Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Tóth Zsoltnak a SEM vizsgálatokban, 
és Bodzay Brigittának az LP-FTIR vizsgálatokban 
nyújtott segítségét.
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Kivált a Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) a Magyar Vegyipari Szövetség 
(MAVESZ) kötelékéből – 21 éves együttműködés ér ezzel véget.

A hazai műanyagipar érdekképviseletének 
döntésére azért volt szükség, mert az el-
múlt két évtizedben jelentősen megválto-
zott a műanyagipar helyzete: mind az alap-
anyaggyártók, mind a feldolgozók meg-
kétszerezték kibocsátásukat. Jelentős vál-
tozások történtek a magyar műanyagipar 
hazai és nemzetközi kapcsolataiban is, az 
alapanyag ellátásban, az eszközök, a be-
rendezések műszaki színvonalában. Lehe-
tetlenné vált mára a teljes hazai műanyag-
ipar érdekképviselete a megnövekedett 

verseny diktálta kihívásoknak megfelelő-
en, gátolta, hogy az MMSZ nem volt önál-
ló jogi személy, ezért a Szövetség elnöksé-
ge egy évvel ezelőtt döntött a megújulási 
folyamat elindításáról.
  
Magyar Műanyagipari Szövetség 
1152 Budapest, Telek u. 1. 
Telefon: +36-1-363-90 83
Fax: +36-1-363-90 83
info@huplast.hu, www.huplast.hu
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1. BEVEZETÉS
Az emberiség fejlődése elképzelhetetlen energia 
nélkül. Jelenleg energiát legnagyobb részben fosz-
szilis energiaforrásokból nyerünk; ezek elsősor-
ban a kőszén a kőolaj és a földgáz. A Föld lakossá-
gának energiaigényeit alapvetően a lakosság szá-
ma és a fajlagos energiafogyasztás határozza meg. 
A globális energiaszükséglet egyes becslések sze-
rint a következő 20-25 évben 60%-kal növekszik 
majd. 
A Föld fosszilis eredetű energiakészletének csök-
kenése és az egyre növekvő környezetvédelmi 
problémák miatt a különböző hulladékok hosszú 
távon is megoldást jelentő kezelése egyre fonto-
sabb kérdéssé vált. Ez azért is fontos, mert hosszú 
távon csak az árak drasztikus növekedése mellett 
tartható fenn az energiaszükséglet jelenlegi ará-
nyú fosszilis energiahordozókból történő biztosí-
tása. Különböző statisztikai adatok az energiapiac 

jelentős mértékű átrendeződésével számolnak. Az 
1. ábra a Föld energiaszükségletének változását és 
annak forrásait szemlélteti.

1. ábra
A Föld energiaszükséglet változása

Napjainkban a világon csaknem 4,5 milliárd ton-
na szilárd hulladék keletkezik évente, melynek 
10-15%-a műanyag. A műanyagok felhasználás 
szempontjából előnyös tulajdonságai, nevezetesen 
az, hogy a különböző fizikai, kémiai és egyéb be-
hatásokkal szemben jó ellenálló képességgel ren-

Plastics have an important role in everyday life, but their suitable recycling or reusing is an unsolved problem 
in some cases; especially the utilization of mixed plastic wastes is a huge problem. The long term handling of 
polymer wastes should be such methods, which are environmental friendly and the so called hidden energy 
content of the polymers could be utilized. Among the possible ways for waste polymer handling the chemical 
recycling (waste pyrolysis, gasification, etc) have a great chance for the problem solution. Furthermore feed 
stocks for refining and petrochemical sectors could be produced from waste materials by those ways and 
considerable CO2 emission or even energy consumptions could be saved.

A mûanyagok napjaink szerves részévé váltak, de a belõlük keletkezõ hulladékok jelentet-
te probléma máig megoldatlan feladat. A mûanyagok hosszú távon is megoldást jelentõ ke-
zelése csak olyan eljárásokkal lehetséges, melyek nem jelentenek környezetterhelést és 
a kiindulási anyagok energiatartalma is hasznosul. A megoldási lehetõségek közül pers-
pektivikusnak mutatkoznak a krakkoló-pirolizáló eljárások, melyek segítségével a hulla-
dék mûanyagok és mûanyagipari melléktermékek a kõolaj- és a petrolkémiai ipar számá-
ra is értékes alapanyagokká alakíthatóak át. Ezen eljárásokban a hulladékok hasznosítása 
jelentõs hozzáadott értékkel valósul meg. Az eljárások legfõbb elõnye az, hogy így csökken 
a mûanyagok teljes életciklusra vonatkoztatott CO2 kibocsátás és az energiafelhasználás. 
Emellett csökkenthetõ az adott ország kõolajfüggõsége is.

MÛANYAGHULLADÉKOK: 
ÉRTÉKTELEN „SZEMÉT”, VAGY 

ÉRTÉKES MÁSODNYERSANYAG?
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delkeznek, a teljes életciklusuk utolsó szakaszá-
ban jelentős hátránnyal bírnak. A műanyaghulla-
dékok ugyanis csak nagyon nehezen bomlanak le 
(több 100 év). Ez pedig jelentős mértékű környe-
zetterhelést jelent. Emiatt a műanyaghulladékok 
jelentette probléma jelentősen eltér a többi (szer-
ves hulladék, papír, fém, fa, üveg stb.) hulladé-
kétól. Az EU-ban jelenleg a műanyaghulladékok 
minimum 25%-át kell(ene) újrahasznosítani, me-
lyet egyes tervezetek szerint 2010 és 2020 között 
50-75%-ra kell(ene) növelni. Erre számos irány-
elv létezik, de a megvalósítással sok tagállamban 
komoly problémák vannak. 

2. AZ EURÓPAI UNIÓ ELőíRÁSAI ÉS 
IRÁNYELVEI
Az Európai Uniós irányelvek szerint elő kell se-
gíteni a hulladék visszanyerését és a visszanyert 
anyagok hasznosítását, ugyanakkor mindezt lehe-
tőleg a többi tagállammal való együttműködés ke-
retében; szükség esetén átnyúlva az egyes tagál-
lamok határain is. Az Európai Unióban szorosan 
nézve legalább 4 jogszabály határozza meg a hul-
ladékgazdálkodás általános szabályait, 2 vonat-
kozik az ártalmatlanítási műveletekre, 8 az egyes 
hulladéktípusokra ír elő rendelkezéseket, további 
18 pedig fenti jogszabályok részletezését, kiegé-
szítését tartalmazza [1-6]. 

3. A MŰANYAGHULLADÉK KEZELÉS 
PROBLÉMÁJA ÉS KEZELÉSÉNEK LEHE-
TőSÉGEI
A különböző szerkezeti anyagokon belül a mű-
anyagok felhasználása rendkívüli ütemben nö-
vekszik és azok az egyik legfontosabb szerkeze-
ti anyaggá váltak; az ipartól a háztartásokig az 
élet szinte minden területén találkozhatunk velük. 
Az előrejelzések szerint a 2010-ben előállított kö-
zel 300Mt műanyagmennyiség 2025-re elérheti a 
430Mt-t. A fogyasztói szokások miatt a műanyag 
hulladékok mennyiségének növekedése a felhasz-
nálás volumenét meghaladó mértékű. Az euró-
pai és a hazai műanyag felhasználás sok hason-
lóságot mutat, bár egyes ágazatok esetében jelen-

tős eltrések adódnak. A műanyag hulladékok ke-
zelésének lehetőségeit alapvetően négy csoport-
ra oszthatjuk: hulladéklerakás, égetés, mechanikai 
újrahasznosítás, kémiai újrahasznosítás [5-24]. A 
2. ábra a műanyaghulladékok kezelési lehetősége-
it mutatja.

2. ábra
A műanyaghulladékok kezelsének lehetőségei 

A hulladékok lerakása jelenleg sajnos igen széles 
körben alkalmazott eljárás a kevert hulladékok 
„kezelésére”. A lerakás egyik előnye, hogy olcsó 
eljárás, bár a lerakók kiépítése és üzemeltetése 
egyre inkább növekvő költségterhet jelent [4]. 
A műanyaghulladékok fűtőértéke nagy, majdnem 
annyi, mint a fűtőolajé. A hulladékégetést nem 
célirányosan csak a műanyaghulladékok kezelé-
sére dolgozták ki, bár a lakossági és az egyéb be-
gyűjtésből származó hulladékok elégetésekor je-
lentős mennyiségű műanyaghulladék is megsem-
misítésre kerül. A hulladékok elégetésével nyert 
hőenergiát leginkább elektromos áram termelé-
sére használják. A hulladékégetéssel kapcsolat-
ban ugyanakkor jelentős problémát okoz a ká-
ros anyagok emissziója. Emiatt jelentős költség-
vonzattal bíró szűrőrendszert kell a technológiá-
ba építeni [4,14]. 
A mechanikai újrahasznosítás során a műanya-
gokat begyűjtik, fajtázzák, aprítják, majd újra-
formázzák. Általánosságban igaz az, hogy né-
hány ciklusban lehetséges az eredetivel azonos 
minőségben készíteni, de később a polimerlánc 
sérülhet, így az anyagi minőség romlik. Előny 
az, hogy nem keletkezik hulladék. Itt igen nagy 
problémát jelentenek a műanyagok különféle 
adalékai, illetve színezése, ugyanis ezek jelentős 
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mértékben eltérő fémtartalmat eredményeznek, 
esetleg a további felhasználást akadályozzák. A 
mechanikai újrahasznosítással kapcsolatban leg-
inkább annak kis profitképessége miatt merülnek 
fel aggályok [4].
Kémiai hasznosítás alatt főleg a különböző deg-
radációs eljárásokon alapuló megoldásokat ért-
jük. A termikus és a termo-katalitikus degradá-
ció termékeinek további hasznosítására többféle 
lehetőség is kínálkozik, mégis a legtöbb kutató a 
krakktermékek energetikai hasznosításával fog-
lalkozik. A kutatások során kulcsfontosságú az 
un. illékony termékek (gázok, folyadékok) meg-
felelő hozammal történő előállítása. A krakko-
lás során megfelelő kiindulási anyagok esetében 
szennyezőanyagmentes szénhidrogénfrakciók 
keletkeznek A 3. ábra a jelentősebb alkalma-
zásokat mutatják, melyek célja a műanyahulla-
dékok hőbontással való átalakítása folyékony 
szénhidrogénfrakciók kinyerése céljából. An-
nak ellenére, hogy viszonylag sok ország kuta-
tói foglalkoznak hőbontási kísérletekkel konkrét 
megvalósítható és gazdaságos eljárások közül vi-
szonylag csak kevés működik ipari méretekben. 
Ezen országok köre az elkövetkező években vár-
hatóan jelentősen bővülni fog. 

3. ábra
A világon lévő jelentősebb hulladék műanyag 

krakkoló kapacitások

5. A MŰANYAGHULLADÉKOK úJRAFEL-
DOLGOZÁSÁNAK GAZDASÁGI VONAT-
KOZÁSAI
A hulladékok újrahasznosítására vonatkozó EU-s 
direktívák teljesítése sok nehézségbe ütközik, mert 
a felhasználók sokszor idegenkednek a hulladék-
ból készített termékek alkalmazásától. A különbö-
ző újrahasznosító eljárások széles körű elterjedé-
sét jelenleg számos tényező (jogi és műszaki) aka-
dályozza. A mechanikai hasznosítás tekintetében 
elsősorban a kedvezőtlen költségtényezők és mű-
szaki nehézségek egyaránt megemlíthetőek, míg 
a kémiai újrahasznosítás elterjedését leginkább a 
keletkezett termékek további hasznosításának kér-
dése nehezíti. Meg kell oldani ugyanis azt, hogy a 
piac képes legyen ezen termékek széles körű foga-
dására. Ez jelenleg nagyobb részt kedvezőbb jogi 
szabályozást igényelne, mert a műszaki nehézsé-
gek megoldását a megváltozott piaci környezet je-
lentősen elő tudná segíteni. Ekkor várhatóan ug-
rásszerűen meg fog növekedni a kémiai újrahasz-
nosítással feldolgozott műanyaghulladékok meny-
nyisége is. A műanyaghulladékok tekinteté-
ben az egyes feldolgozási műveletek költségvon-
zata sok esetben jelentős külünbségeket mutat. A 
szelektív gyűjtés költsége 30 €/t és 600 €/t között 
változik, az osztályozás költsége 20 €/t-tól 150 
€/t-ig terjedhet, a szállítás költsége 20 €/t és 50 
€/t között van, de azt a helyi adottságok nagymér-
tékben befolyásolják. A lerakás költsége 10-300 
€/t között van, ami várhatóan jelentősen fog nö-
vekedni a lerakás és az égetés adóvonzatának nö-
vekedésével.
Ugyankkor az előkezelés és az újrahasznosítás 
költségei az alkalmazott technológiától is nagy-
mértékben függenek. A bevétel nagysága függ a 
hulladékfeldolgozás céljától, a gyűjtéstől és az al-
kalmazott feldolgozási eljárástól, ezen felül pedig 
az újrafeldolgozott műanyag és az elsődleges mű-
anyag piaci árától, mely leginkább a kőolaj piaci 
árával változik. 
Nem biztos, hogy csak gazdaságossági szempont-
ból előnyös egy adott újrahasznosítási módot vá-
lasztani. Könnyen lehet, hogy a különböző elkép-
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zelések valamilyen kombinációja fogja a gazdasá-
gossági, környezetvédelmi és technológiai szem-
pontból optimális megoldást jelenteni (4. ábra).

4. ábra
A műanyaghulladékok integrált hasznosításával 
elérhető energia és CO2 emisszió megtakarítás

6. A FOLYAMATOS KRAKKOLÁS SORÁN 
ALKALMAZOTT BERENDEZÉS
A Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Kooperá-
ciós Kutató Központja, valamint az Ásványolaj- 
és Széntechnológiai Intézeti Tanszék és a MOL 
Nyrt. együttműködésével fejlesztett ki egy fo-
lyamatos krakkolóberendezést, mely segítségé-
vel műanyaghulladékok dolgozhatóak fel és ala-
kíthatóak át folyékony és gáz halmazállapotú 
krakktermékekké A krakkoló berendezés három 
fő részből áll: extruder, reaktor, desztilláló oszlop. 
Az extruder biztosítja az alapanyag betáplálását és 
a műanyaghulladék megolvasztását. A krakk reak-
ciók a reaktorban játszódnak le. A krakkolás során 
keletkezett termékek szétválasztását a desztilláló 
oszlop végzi. A vázolt rendszerrel műanyaghul-
ladékból kiindulva olyan termékek állíthatók elő, 
melyek tulajdonságai nagymértékű hasonlósá-
got mutatnak meglévő kőolajfinomítói anyagára-
mok tulajdonságaival. A reaktorral éves szinten 
70-80 t műanyaghulladék dolgozható fel. Az al-
kalmazható alapanyagok: HDPE, LLDPE, LDPE, 
MDPE, PP, PE, PS, de mérsékelten ABS, PVC, 
PET, PA, PUR, EVA is betáplálható. A hőbontás 
során 500-550°C hőmérséklet-tartományban 
szénhidrogén gázok (5-12%), benzin (21-35%), 
középdesztillátum (23-38%), nehézolaj (10-49%) 
és koksz, egyéb szilárd maradék (2-5%) keletke-
zik.
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A Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar és a Miskolci Egyetem Műsza-
ki Anyagtudományi Kar tervei egybecsengtek a 
TVK szakember utánpótlás stratégiájával. A Tár-
saság célja, hogy folyamatos szakember igényé-
nek a nagy többségét Tiszaújváros vonzáskörze-
tében található egyetemekről biztosítsa. A regio-
nális mérnökképzés megerősítését és a megfele-
lő szakmai gyakorlattal is rendelkező pályakezdő 
mérnökök képzését közös feladatként vállalták fel 
az egyetemek és a TVK.
Az említett két egyetem TVK-nál kihelyezett tan-
székeit két alapvető céllal hozták létre:
– a TVK hosszú távon gondolkodva, a régióból 
kívánja biztosítani szakemberei jelentős részének 
az utánpótlását, elsősorban a vegyipari szakembe-
reket tekintve
– mind az egyetemek, mind a TVK belátta, hogy 
erősíteni kell az egyetemeken a hallgatók képzé-
sének gyakorlati jellegét

Az első célt látva önmagáért beszél az, hogy a 
családhoz, az otthonhoz közelebb munkát vállalva 
a fiatalok kötődése a vállalathoz is erősebb lesz, 
mivel így jelentősen nőnek az esélyeik az önál-
ló otthon, család megteremtésére. Eddig ugyanis 
csak Budapesten és Veszprémben (a BMGE, ill. a 
Pannon) végzett vegyészmérnök vagy olajmérnök 
diplomások „idecsábítására” volt lehetőség, mivel 
a régióban nem volt ilyen jellegű képzés.

The cooperation of TVK and the University of Debrecen and the University of Miskolc moved to higher level on 
January 2009 when the two TVK Faculties were established. Three years common work resulted in significant 
experience for university lecturers and TVK professionals. The plans of the two universities corresponded with 
TVK’s engineer succession startegy. The goal of the company to recruit most of its fresh graduates from the 
region. 
TVK Faculties provide considerable benefits not only for the universities and the TVK but for the students as 
well. They can spend part of their studies at production plants, they gain important practical knowledge and 
get to know the expectations of the employee. All these factors make them more valuable fresh graduates on 
the market. 

A TVK együttmûködése a Miskolci és a Debreceni Egyetemmel egy magasabb szintre lépett 
a 2009 januárjában megalapított TVK Tanszékekkel. A három éves közös munka jelentõs ta-
pasztalatokkal gazdagította az egyetemek oktatóit és a TVK munkatársait. A két egyetem ter-
vei egybecsengtek a TVK szakember utánpótlás stratégiájával. A Társaság célja, hogy folya-
matos szakember igényének jó részét a régióból biztosítsa. 
A TVK Tanszékek az egyetemek és a TVK mellett jelentõs elõnyöket biztosítanak maguknak 
a hallgatóknak is. A diákok termelõ üzemek közelében tölthetik el a tanulmányaik egy részét, 
jelentõs gyakorlati tudásra tesznek szert és tisztába kerülnek a munkaadói elvárásokkal. Ösz-
szességében ezek a tényezõk értékesebb friss diplomásokká teszik õket a munkaerõpiacon. 

Tapasztalatok a Debreceni Egyetem és 
a Miskolci Egyetem TVK-nál kihelyezett 

tanszékeinek mûködésérõl
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 A második cél kitűzését ugyancsak az élet diktál-
ta: a mai, felgyorsult világban ugyanis már nincs 
több év idő a frissdiplomások betanítására – ennél 
jóval gyorsabban kell „hadra-foghatónak” lenni-
ük. Ebből (is) adódott az a feladat, hogy már az 
egyetemeken kell olyan képzést kapniuk, amely 
során konkrét ismereteket szerezhetnek a műkö-
dő ipari technológiákról, valamint a vállalatoknál 
működő folyamatok rendszeréről, irányításáról.
Van egy harmadik cél is, ami a fiatalok szemszö-
géből mutatja meg ennek a nagy jelentőségű dön-
tésnek a helyességét: ha ugyanis a hallgató már 
az egyetemi évek alatt ismertté válik a vállalatnál 
és szorgalmával, tudásával felkelti a figyelmet az 
ott dolgozó szakemberek (a HR és a technológia 
területén dolgozókról egyaránt beszélünk) köré-
ben, akkor jelentősen nőnek az esélyei a cégnél 
történő elhelyezkedésre. A hallgatóknak saját ma-
guk „megmutatására” több lehetőségük is van: az 
évközi gyakorlatoktól kezdve, a nyári (egyhóna-
pos) gyakorlatokon át egészen az államvizsgáig, 
ahol a bizottságban a TVK magas szintű vezetői 
is ott ülnek. A nyári gyakorlatokon végzett mun-
káról a hallgatók pedig egyenként, bemutató elő-
adás formájában számolnak be.
Az első 2-3 évben elsősorban a vegyipari- és po-
limer-technológiai szakirányok és a kihelyezett 
tanszékek iránti érdeklődés felkeltése volt a fő 
cél. Divatos szóhasználattal élve tehát a „mennyi-
ségi szemlélet” kapott prioritást. Mára azonban a 
helyzet megváltozott: miután felmértük az érdek-
lődés szintjét, elkezdtük a hallgatók szelektálását 
a kémia, a vegyipar iránti érdeklődés és a tanul-
mányi eredmények szerint. Ez azt jelenti, hogy 
azoknak nem javasoljuk a kapcsolódó szakirá-
nyok választását, akik kémiából nem érték el a jó, 
fizikai kémiából pedig legalább a közepes szintet. 
Az átlagos tanulmányi eredmény alsó határa pe-
dig a közepes és a jó között (3,5) van, illetve kell 
lennie.
Nemcsak a szakirányra való felvétel követelmé-
nyein, hanem a képzés módszerein is változtat-
tunk: szigorúbban vesszük az órákról – különö-
sen a gyakorlati órákról – való hiányzásokat, nö-

veltük az évközi számonkérések (ZH-k) számát 
és az értékelésnél figyelembe vesszük a fakultatív 
(pl. TDK) aktivitást is. 
Az ilyen szintű követelményekhez természete-
sen szükséges az ennek megfelelő szintű oktatás 
is. A gyakorlati oktatás a TVK tapasztalt szakem-
bereinek bevonásával folyik, akik részt vállalnak 
a TDK- és szakdolgozatok elkészítésének tanács-
adási (konzulensi) feladataiból is. A TVK tudo-
mányos fokozattal rendelkező szakemberei pedig 
a szaktárgyak elméleti oktatásában is részt vesz-
nek, például óraadó tanárként az egyetemen.
A Miskolci Egyetemen a vegyipari technológi-
ai szakirányos hallgatók száma évfolyamonként 
13-15 fő között van. Az elmúlt évekhez viszo-
nyítva ez egy átlagos érdeklődési szint – de egy 
minőségileg magasabb összetételben! Érdekes 
volt megfigyelni, ahogy a hallgatók folyamato-
san alkalmazkodtak a szigorodó követelmények-
hez, feltételekhez. Sokan tudjuk a régi igazságot: 
a diák mindig annyit tanul, amennyi megköve-
telnek tőle. Az alkalmazkodásukban sokat segí-
tett az, hogy felnőttként, partnerként kezelik őket 
az üzemekben, és nagyon sok olyan dolgot tanul-
nak a gyárakban, ami jobban érdekli őket, mint 
az egyenletek, képletek halmaza. Félreértés ne 
essék: senki nem vonja kétségbe az elméleti tu-
dás szükségességét és fontosságát; pusztán arról 
van szó, hogy talán az egyenletek is könnyebben 
megtanulhatók, ha a diák tudja, hogy milyen tar-
talom rejlik mögöttük.
Sokat segít az is, hogy az egyetemen elméle-
ti tárgyakat tanító kollégák közül is egyre többen 
vesznek részt olyan kutatási tevékenységekben, 
amelyek működő üzemekhez kapcsolódnak. Az 
ilyen kutatási feladatokba pedig a hallgatókat is 
egyre nagyobb számban vonjuk be. 

AZ EGYüTTMŰKöDÉS TERüLETEI
A TVK évente átlagosan 30-40 hallgató kötelező 
szakmai gyakorlatát biztosítja. A hallgatók több-
sége a TVK Tanszékeken keresztül szervezett 
formában érkezik. A hallgatók konkrét felada-
tokkal jönnek az egyetemekről, vagy a TVK-nál 
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kapnak egyéni feladatot, amiről számot is adnak 
a gyakorlat után. A gyakorlati ismeretek elsajátí-
tásában minden hallgatót egy mentor támogat. A 
mentorok a vállalat tapasztalt mérnökei közül ke-
rülnek ki.
A TVK területén tartott kihelyezett oktatás so-
rán a vállalat szakemberei tartanak elméleti elő-
adásokat, amit célirányos üzemlátogatások követ-
nek. Így az elmélet és a gyakorlat közös megis-
merése segíti a TVK technológiáihoz kapcsoló-
dó szakmai tudás elsajátítását. A megszerzett tu-
dásról, hasonlóan más egyetemi órákhoz, zárthe-
lyi dolgozaton számolnak be a diákok. A kihelye-
zett órák mellett üzemlátogatások segítik a leendő 
mérnököket abban, hogy benyomásokat és konk-
rét információkat szerezzenek a vegyiparról, a 
TVK-ról, mint lehetséges jövőbeli munkahelyről.
A kihelyezett oktatás hallgatói fogadtatása a fel-
mérés szerint kedvező volt.

Az ismeretanyag elsajátítását mérni hivatott zárt-
helyi dolgozatok eredménye azt mutatja, hogy a 
hallgatók többsége első körben nem készül fel 
eléggé. A felkészülést elősegítendő, célul tűztük 
ki, hogy a kihelyezett oktatás vetítettképes elő-
adás anyagaihoz egy írásos segédletet is készí-
tünk.
 

A TVK Tanszékeknek fontos szerepe van a szak-
dolgozati és diplomamunka témák kiírásában és a 
témavezetésben, továbbá a hallgatók tudományos 
munkájának támogatásában.
A TVK Tanszékek vezetői a vállalat mérnökei kö-
zül kerülnek ki, így biztosítva az ipari szempont-
ok behozatalát az oktatásba. 
A nappali képzés mellett mindkét egyetemen mű-
ködik levelező mérnökképzés. A munka mellett 
végezhető képzés azoknak a tapasztalt vegyipari 
szakembereknek kínál lehetőséget, akik nem ren-
delkeznek felsőfokú képesítéssel, de szeretnének 
mérnök végzettséget szerezni.
Az egyetemi hallgatók toborzásában, az adott kar, 
szak népszerűsítésében az egyetem oktatói és a 
TVK szakemberei együtt vesznek részt. Az utób-
bi években sikerült megismertetni és népszerűsí-
teni a karokon működő szakokat, sikerült növel-
ni a jobb képességű jelentkezők számát. A közös 
megjelenés hiteles perspektívát tud kínálni a tu-
datos pályaválasztóknak és az oktatásukat támo-
gató szüleiknek.
2010-ben létrehoztuk a Kihelyezett Tanszékek 
honlapjait. A honlapok tartalmazzák a kihelyezett 
oktatás bemutatóit, emellett tájékoztatást nyúj-
tanak a szakdolgozati és diplomamunka témák-
ról, valamint a TVK ösztöndíjas és friss diplomás 
programjairól.
A TVK képviselői részt vesznek a kémia BSc és a 
vegyészmérnök BSc záróvizsga bizottságok mun-
kájában, ezáltal közvetlen információt kapnak a 
végzős hallgatók felkészültségéről. A szakember 
utánpótlás szempontjából lényeges, hogy így a jó 
teljesítményt nyújtó hallgatók a TVK látókörébe 
kerülnek.
A tapasztalatok közt meg kell említeni, hogy a 
hallgatók középiskolából hozott kémia irányú fel-
készültsége nagyon heterogén. Ezt illusztrálja a 
következő ábra, mely 162 új felvételis kémia BSc 
és vegyészmérnök BSc hallgató 2009. évi szint-
felmérő eredményét összegzi. 
{Bővebben lásd: Tóth Zoltán: Kémia, vegyész-
mérnöki és biomérnöki alapképzésüket kezdő 
egyetemi hallgatók kémiai alapismereteinek vizs-
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gálata. Középiskolai Kémiai Lapok, 37 (1) 62-79 
(2010)}
Az alacsony tudásszintű hallgatók felzárkózta-
tása komoly kihívás az oktatásban. A Debreceni 
Egyetem például külön kurzusokat indít a hiány-
zó alapismeretek pótlására.

A záróvizsgák tapasztalatait értékelve megfogal-
mazódott az igény a BSc képzés tananyagának 
változtatására: kevesebb ismeretanyaggal elmé-
lyültebb tudást biztosítani. A kétszintű képzés be-
vezetésekor ugyanis az osztatlan képzés tananya-
gának túlnyomó hányadát az alapképzésbe emel-
ték. Ezt az ismeretanyagot a hallgatók nagy része 
az alapképzés ideje alatt nem tudja „megemészte-
ni”, emiatt tudásuk nem kellően alapos, a további 
építkezéshez nem eléggé szilárd.
Az együttműködést a résztvevő felek rendszere-
sen értékelik és egy mutatószám rendszert mű-
ködtetnek, ahol többek között figyelik a felvett 
és végzett hallgatók számát, értékelik a szakmai 
gyakorlatosokat és a fiatal mérnökök beválását.
Az együttműködési megállapodások aláírása után 
egy olyan magasabb szintű kooperáció valósult 

meg, amiben a felek jobban megismerték egy-
mást, egymás lehetőségeit és kihívásait, így még 
hatékonyabban tudnak dolgozni a közös célok el-
érésén. 
A TVK Tanszékek jelentős előnyöket biztosíta-
nak maguknak a mérnökhallgatóknak is. A diá-
kok termelő üzemek közelében tölthetik el a ta-
nulmányaik egy részét, helyismeretre tesznek 
szert, tisztába kerülnek az elvárásokkal, miköz-
ben értékes kapcsolatokat alakítanak ki egymás-
sal és a vállalat tapasztalt munkatársaival. Ösz-
szességében ezek a tényezők értékesebb friss dip-
lomásokká teszik őket a munkaerőpiacon, így na-
gyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni egy általuk 
remélt munkakörben.
Az eddigi tapasztalatok alapján úgy látjuk te-
hát, hogy ezt a munkát folytatni kell, a módsze-
reket pedig folyamatosan fejleszteni. Természete-
sen örülni fogunk, ha az érdeklődés a fiatalok ré-
széről az ilyen típusú oktatás iránt növekedni fog, 
de akkor sem leszünk elkeseredve, ha a jelenlegi 
szinten marad – egy folyamatosan javuló minősé-
gi összetétel mellett.

Dr. Gál Tivadar, 
a Miskolci Egyetem TVK Tanszék vezetője

Csernyik István, 
a Debreceni Egyetem TVK Tanszék vezetője

Nagy István, 
a TVK Nyrt. képzés-fejlesztési szakértője

www.bb-press.hu
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A 49. évfolyamában járó Műanyag és Gumi a 
szakterület egyetlen magyar nyelvű műszaki-tu-
dományos folyóirata, évi 12 alkalommal 48 oldal 
terjedelemben, színes borítókkal és fotókkal, ma-
gyar, angol és német nyelvű tartalmi összefogla-
lókkal 1000–1200 példányban jelenik meg. Évti-
zedek óta feladatának tekinti a makromolekuláris 
anyagok (műanyagok és gumik, újabban a polimer 
kompozitok) és biopolimerek előállításával, fel-
dolgozásával és alkalmazásával kapcsolatos nem-
zetközi és hazai újdonságok közreadását, az utób-
bi időben a hulladékgazdálkodás műszaki és jog-
szabályi vonatkozásainak ismertetését is. A folyó-
irat kiemelten foglalkozik a műanyagipar gazda-
sági kérdéseivel, műanyagipari stratégiákat, piaci 
elemzéseket és tanulmányokat közöl.
Állandó rovatai: műanyagipari hírek, műanyag-
ipari újdonságok, csomagolástechnikai újdonsá-
gok, egyesületi hírek, gumiipari hírek, zöld szem-
mel a nagyvilágban, iparjogvédelmi hírek.
A folyóirat a fentieken túlmenően fokozott figyel-
met fordít:
•	 a kiállításokra (a Düsseldorfi műanyag- és gu-

miipari K világkiállításra, a párizsi, milánói és 
friedrichshafeni FAKUMA műanyag- és gumi-
ipari kiállításokra, valamint a hazai műanyag- 
és gumiipari szakkiállításokra)

•	 a konferenciákra (a GTE Műanyag Szakosz-
tálya által megrendezett ME CHANOPLAST 
konferenciákra és az Erősített Műanyaggyár-
tók Szövetségének nemzetközi konferenciájá-
ra és kiállítására),

•	 a hazai kis- és középvállalkozások, valamint 
termékeik és szolgáltatásaik bemutatására,

•	 a szakmai társadalmi szervezetek (Gépipari 
Tudományos Egyesület, Magyar Kémikusok 
Egyesülete, Műanyagipari Mérnökök Egye-
sülete) és érdekvédelmi szövetségek (Magyar 
Műanyagipari Szövetség, Műanyag Csőgyár-
tók Szövetsége, Magyar Gumiipari Szövetség, 
Erősített Műanyaggyártók Szövetsége) közle-
ményeire,

•	 valamint a műanyag oktatással és ku tatással 
foglalkozó hazai felsőoktatási intézmények ál-
tal szervezett programokra.

A folyóirat 2003 közepén indította internetes hon-
lapját

(www.muanyagesgumi.hu),
melyet évente mintegy 25000 látogató keres fel, 
2004 januárjától pedig éves laptervvel rendelke-
zik:
•	 a műanyagok előállítása és tulajdonságai té-

makörökben műanyag- és gumiipari alap- és 
segédanyagok, műszaki műanyagok, bio po-
li merek, erő sített műanya gok, kom po zi tok és 
nanokompozitok, műanyagipari trendek, kör-
nyezetvédelmi célszámok,

•	 a műanyagok feldolgozása témakörben fröccs-
öntés, fröccsszerszámok, gyors prototípusgyár-
tás, terméktervezés, extrudálás különös tekin-
tettel a csőgyártásra, gumiipari feldolgozás-
technológiák célszámok, míg

•	 a műanyagok alkalmazása témakör ben csoma-
golástechnika, építőipar, járműipar, sport- és 
szabadidő, orvostechnika, E+E iparok célszá-
mok láttak folyamatosan napvilágot,

•	 rendszeresen bemutatkoznak a lap ha sábjain a 
műanyagipari oktatással fog lalkozó felsőokta-

Bemutatkozik a Műanyag és Gumi c. szakfolyóirat
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tási intézmények tanszékei, ezekben a célszá-
mokban az oktatási tevékenység mellett a fiatal 
tudósjelöltek dolgozatai szerepelnek.

A 2012. évi laptervet azzal a céllal adjuk meg, 
hogy Olvasóink és hirdetőink célszámainkhoz 
csatlakozó cikkekkel és hir detésekkel segítsék a 
folyóirat szakmai céljainak megvalósítását és a 
kiadás anya gi alapjainak megteremtését.

2012/1 Műanyagipari alap- és segéd-
anyagok

2012/2 Fröccsöntés és perifériák I.
2011/3 Műszaki műanyagok és biopolimerek
2011/4 Műanyagok a gyógyászatban
2011/5 Műanyag termék- és számtervezés
2011/6 Erősített műanyagok Nemzetközi 

Balaton Konferencia
2011/7 Műanyagipari marketing és in-

nováció
2011/8 Műanyagok az építőiparban
2011/9 Fröccsöntés és perifériák II.
2011/10 Műanyagok a csomagolástechniká-

ban
2011/11 Műanyagok az E+E iparban
2011/12 Műanyagok a játék, sportszer és sza-

badidő termék gyártásban
A Műanyag és Gumi 2007 januárjában indította az

eXPRESS Polymer Letters
(www.expresspolymlett.com)

havonta megjelenő, angol nyelvű, internetes fo-
lyóiratot. Az újság célja az új tudományos ered-
mények gyors megjelentetése a polimerek és ha-
tárterületei (kompo zitok, blendek, nanoanyagok 
és technológiák, bioanyagok, feldolgozás-
technológi ák, modellezés, szimuláció, újrahasz-
nosítás stb.) témakörökben. További cél volt, hogy 
a folyóirat honlapját a kutatók egyfajta kezdőlap-
nak használják, hiszen in nen el lehet jutni a so-
ron következő konferenciák, valamint a szakterü-
lethez tartozó más újságok honlapjaira. A honla-
pot évente 100 000-szer keresik fel cikket le tölteni 
vagy csak informálódni. Öt év év alatt 4750 olda-
lon 526 cikk jelent meg, ami a beküldöttek 20%-

a, a többit szakmai okok miatt el kellett utasíta-
ni. A szer zők 32 ország kutatói (Algéria, Argen-
tína, Ausztrália, Brazília, Bulgária, Dél-Korea, 
Egyiptom, Finnország, Franciaország, Görögor-
szág, Horvátország, India, Irán, Izrael, Japán, Ka-
nada, Kína, Kuvait, Magyarország, Malajzia, Ma-
rokkó, Mexi kó, Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svéd-
ország, Szingapúr, Thaiföld, Törökország, USA). 
Több éves tapasztalat bir tokában egyértelműen ki-
jelenthető, hogy az eXPRESS Polymer Letters el-
indítása jó ötletnek bizonyult, mert hamar ismertté 
vált a világban. A cél, miszerint minél gyorsabban 
jelenjenek meg a közlemények, kedvező vissz-
hangra talált a szerzők körében. Az eddig megje-
lent cikkek a beküldéstől számítva átlagosan 3 hó-
nap elteltével kerültek fel az internetre. A fo lyóirat 
2010-ben belépett az impakt faktoros lapok csa-
ládjába, a Thomson Reuters által megadott 1,575 
érték alapján a világ mintegy 6000 tudományos fo-
lyóiratának rangsorában az első harmadban foglal 
he lyet. A színvonal megőrzése és fokozása érde-
kében tovább szigorítjuk a bírálati fo lyamatot, va-
lamint erőfeszítéseket teszünk eredeti és áttekintő 
cikkek megjelentetésére. Jelenleg is minden cik-
ket leg alább két, de nem ritka, hogy három vagy 
négy független nemzetközi bíráló véleményez és 
tesz javaslatot a javításokra, vagy a cikk elutasí-
tására. A legnagyobb népszerűségnek a számok 
első oldalán ta lálható „Editorial corner” örvend, 
amelyben a nemzetközi szerkesztőbizottság tagjai 
mondják el röviden véleményüket az aktuális ku-
tatási trendekről, az új anya gokról és technológi-
ákról, jövőbeni elképzeléseikről. A folyóirat híven 
tükrözi a világ makromolekuláris kutatási irányza-
tait, nagy számban jelennek meg cikkek a nano- és 
bioanyagok, valamint a kom pozitok témakörében.

Prof. Dr. Czigány Tibor
a szerkesztőbizottság elnöke

Ass. Prof. Dr. Macskási Levente
főszerkesztő, a GTE alelnöke



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 57



58 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012

Az összes Rapid Prototyping technológiát 
megtestesítő berendezés közül 2011-ben a 3D 
nyomtatók részaránya elérte a 70-75%-ot – azaz 
a korábban népszerű SLA és SLS technológiák 
észrevehető mértékben háttérbe szorultak – azok 
iparszerű környezetet igénylő, ma már nehézkes 
és fajlagosan költségesebb berendezéseik miatt. 
Jogosan vetődik fel a kérdés, melyek azok 
a tényezők, amelyek a 3D nyomtatók iránti 
érdeklődést ilyen mértékben gerjesztik. A 
kérdésre egyszerű a válasz, hiszen a különböző 
iparágak a legkülönbözőbb területeken tudják a 
3D nyomtatók nyújtotta előnyöket kihasználni. 
Az Objet technológia 3D nyomtatási eljárás 
egyre nagyobb teret hódít meg a felhasználók 

körében. Tény, hogy az izraeli fejlesztő és 
gyártó Objet Ltd. vékonyrétegű 3D nyomtatási 
eljárása gyakorlatilag egy új szabványt teremtett 
könnyű kezelhetőségével, szilárd anyagaival, a 
szokásosnál nagyobb pontosságával, a rendkívül 
vékony 16/30 mikronos rétegvastagságával és 

Among the Rapid Prototyping processes 3D Printing is still one of the fastest-growing technologies. The main 
reason for this is the easy to use equipment, the fast model building process and the reasonable costs of the 
machines. Objet Ltd., the innovation leader in 3D printing for rapid prototyping and additive manufacturing, 
provides 3D printing systems that enable manufacturers and industrial designers to reduce cost of product 
development and dramatically shorten time-to-market of new products. Objet’s ultra-thin-layer, high-resolution 
3D printing systems and materials utilize Objet™ polymer jetting technology, to print ultra-thin layers. The 
Objet24 and Objet30 3D desktop printers are based on Objet’s patented office-friendly Objet™ Technology. 
Objet systems are in use by world leaders in many industries, such as Education, Medical, Dental, Consumer 
Electronics, Automotive, toys, consumer goods, and footwear industries all over the world. In Hungary the 
only distributor of Objet Ltd. is VARINEX Inc. George Falk falk@varinex.hu www.prototipus.varinex.hu

A 3D nyomtatás továbbra is a Rapid Prototyping eljárások közül a leggyorsabban fejlõdõ 
technológia. Ennek fõ oka az egyszerû kezelés, a gyors modellkészítés és a berendezé-
sek elérhetõ ára. Ezeket a 3D nyomtatókat már alapvetõen irodai használatra tervezték, így 
elkerülhetõvé vált a korábbi RP berendezések speciális környezeti igényeinek biztosítása, 
amelyek inkább a mûhelyekben voltak megtalálhatók.

Az Objet 3D nyomtatás térnyerése

1. ábra: Objet30 3D nyomtató 
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a támaszanyag egyszerű eltávolíthatóságával.  
Az Objet Ltd. high-tech cégnél a fejlesztés 
töretlenül folytatódik, annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben lehessen kihasználni 
az egyértelmű előnyöket.  Mostanában a cég 
legfontosabb törekvésévé vált a kiváló nyomtatási 
technológia mellett a nyomtatható anyagok 
körének szélesítése is. Az idén mutatták be az 
új, teljesen átlátszó alapanyagukat, a VeroClear 
modellanyagot.
Továbbfejlesztették a többi Vero alapanyagot 
is, ma már elérhető a 90-95Cº hőállóságú, fehér 
színű alapanyag, amely például kiválóan alkalmas 
meleg vizes környezetben működő prototípusok 
nyomtatására is.
A kétkomponensű ún. Objet Connex technológiai 
eljárás adta lehetőségek kihasználásával olyan 
alapanyagot is kifejlesztettek, amely a nyomtatás 
során két komponensből képes a műszaki 
gyakorlatban elfogadott ABS anyagminőségű 
alkatrészek egyszerű kinyomtatására.

Az új alapanyag egyszerű hőkezelés után 
90-95Cº-ig hőálló és nagyon szívós, ütőmunka 
értéke 65-75 J/m. Ez az alapanyag teljesen új 
területeket nyit meg a 3D nyomtatás számára, 
hiszen a majdan fröccsöntéssel készítendő 
alkatrészeinket szerszámozás költsége nélkül ki 
tudjuk nyomtatni, és a forma ellenőrzése mellett 
az alkatrésszel szemben támasztott funkcionális 
teszteket is le lehet folytatni. Ha nem felelne meg 
az alkatrész, akkor még szerszámmódosítás nélkül 
korrigálhatjuk alkatrészünket, szerszámgyártási 
átfutási időt és nem kevés költséget megspórolva.
Az Objet folyamatosan törekszik arra, hogy minél 
szélesebb körben lehessen nyomtatóit a napi 
gyakorlatban használni. Ezen törekvés jegyében 
fejlesztették ki az Objet24-es és Objet30-as típust, 
amely az összes kemény, Vero alapanyagot képes 
nyomtatni kiváló ár/teljesítménymutató mellett.
Az Objet 3D nyomtatási technológia fent 
részletezett tulajdonságai miatt érthető, hogy 
az izraeli high-tech cég gépeladásai évről 
évre megduplázódnak az egész világot átfogó 
kereskedelmi partnerhálózatuk révén, amelynek 
segítségével a 3D nyomtatás térhódítása tovább 
folytatódik.

VARINEX Zrt.
Falk György

falk@varinex.hu
Tel.: +36 1 273 3400

Web: prototipus.varinex.hu
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A fejlesztés tömör leírása:
A vállalat 2008-ban piaci igé-
nyek és trendek alapján kezdte 
el egy elsősorban extrúziós fel-
használásra ajánlott, de emel-
lett lemezek, profilok, csö-
vek korrugált csövek gyártásá-
ra is alkalmas heterofázisos po-
lipropilén kopolimer kifejlesz-
tését. A típus különlegessége, 
hogy heterofázisos kopolimer 
létére rendkívül magas, 
homopolimerekre jellemző me-
revséggel és hőstabilitással kel-
lett rendelkeznie, továbbá a meg-
felelő mechanikai/fizikai para-
méterek mellett a jó feldolgozha-
tóságot is biztosítani kellett. A kí-
vánt termék tulajdonságokat egy 
14 hónapos fejlesztési folyamat 
során oldotta meg a TVK. Ennek 
fő lépései az alábbiak voltak:
A heterofázisos polipropilén 
kopolimer homopolimer mátrix 
bimodális jellegének kialakítása 
üzemviteli paraméterek módosí-
tásával.
A megfelelő feldolgozás érdeké-

ben a végtermék folyóképességé-
nek növelése. 
Homopolimer/heterofázis ará-
nyának és összetételének optima-
lizálása.
Gócképző implementálása a ter-
mék adalék rendszerébe.
Megfelelő hő-stabilitást biztosító 
adalékrendszer kidolgozása a kö-
vetelmények kielégítésére.
A fenti módosítások megfele-
lő kivitelezése érdekében, előze-
tesen nyolc különböző adalék-
anyag receptura teljes körű la-
boratóriumi bevizsgálása történt 
meg, majd a legoptimálisabb re-
cepturával három üzemi kísérel-
tet végeztünk a TVK Spheripol 
technológiájú PP-4 üzemében, a 
technológiai paraméterek finom-
hangolása érdekében. Az új ter-
mék véglegesítése 2009 végén, 
piaci bevezetése 2010-ben történt 
meg.

A fejlesztés eredményei:
A fejlesztés megkezdésekor évi 
ötezer tonna TIPPLEN K 850 ér-
tékesítésével számoltunk. Míg a 
2009-es év a fejlesztés és a tesz-
telések jegyében telt, már 2010-

ben sikerült a tervezett mennyisé-
get túlszárnyalni 4000 tonnával. 
2011-re stabil – 30-50 feldolgo-
zóból álló – vevőkört építettünk 
ki és megháromszoroztuk a célki-
tűzéseinket. A magas igények és 
a rendkívül jó jövedelmezőségé-
nek köszönhetően 2012-ben to-
vábbi 25%-os növekedést terve-
zünk. 2011-re a TIPPLEN K 850 
értékesítése elérte a teljes polip-
ropilén gyártásunk mennyiségé-
nek 6%-át, míg az árbevételt te-
kintve annak 13%-át. Ezzel a 
TIPPLEN K 850 kifejlesztésé-
vel járó munka és annak beveze-
tése a piacon hiánypótlónak, a mi 
portfóliónkban pedig jövedelme-
ző „beruházásnak” bizonyult.
Referenciák: A TIPPLEN K 850 
terméket Európa legnagyobb 
korrugált csőgyártói használják, 
nem nyomásálló csövek (szenny-
víz, csapadékvíz elvezető rend-
szerek) alapanyagaként. 
Főbb piacok: Németország, Len-
gyelország, Ausztria. 
Legjelentősebb vevők: Rehau 
GmbH, MagnaPlast Sp. z o.o., 
MainCor GmbH, Pipelife Polska 
SA 

TIPPLEN K 850 – az európai korrugált 
PP csôpiac új szereplôje
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Tiszaújváros, 2012.február 08.

The short summary of the de-
velopment:
The TVK Plc. based on the mar-
ket trends and demand started 
to develop a heterophasic poly-
propylene copolymer mostly 
for pipe-extrusion applications, 
but it is able to produce profiles, 
sheets and corrugated pipes too. 
The speciality of the type, that 
against the fact that is a heter-
ophase copolymer, the rigidity 
and heat stability of it is like the 
homopolymer’s, furthermore 
beside the appropriate mechani-
cal/physical parameters it has 
excellent processability. TVK 
achieved the aimed product 
properties during a 14 months 
development process. The main 
steps were:
Designing of bimodal character 
of the homopolymer matrix in 
the heterophasic polypropylene 
copolymer with changing the 
production parameters.
Increasing the melt ability of 
the product for the appropriate 
processing.
Optimization of the homopoly-
mer/heterophase ratio and com-
position
Implementing of the nucleating 
agent to the product’s additive 

system
Designing of additive system 
to achieve the appropriate heat 
stability and to fulfil the market 
demands
To appropriately achieve the 
mentioned modifications we 
analysed eight different addi-
tive receipts, after it we made 
three plant test with the optimal 
receipt in TVK’s PP-4 using 
Spheripol technology, with the 
accurate modification of param-
eters. The finalization of the new 
product is finished in the end of 
2009, and the launching to the 
market is done in 2010.

The results of the develop-
ment:
At the starting of the develop-
ment we count with selling 
five thousand tons of TIPPLEN 
K 850. While the 2009th year 
passed with development and 
testing, in 2010 we success-
fully over fulfil the production 
plan with 4000 tons. To 2011 
we built a circle of customers 
with 30-50 users and tripled our 
aims (mostly in the Polish and 
German markets). Thanks to the 
high requirements and outstand-
ing profitableness in 2012 we 

plan a 25% increasing. To 2011 
TIPPLEN K 850 selling were 
achieved our complete polypro-
pylene production’s 6% and in 
the incoming it’s 13%. With this 
TIPPLEN K 850 looks with the 
work of developing and launch-
ing in the market as a suppletory, 
and in our portfolio as a profit-
able “establishment”.

References: 
TIPPLEN K 850 is used by the 
biggest corrugated pipe produc-
ers in Europe, for non-pressure 
pipes (cess-water, drainage sys-
tems) as a base product.
Main markets are: Germany, 
Austria, Poland
Most important customers: Re-
hau GmbH, MagnaPlast Sp. z 
o.o., MainCor GmbH, Pipelife 
Polska SA

TIPPLEN K 850- the new participant of 
the corrugated tube-market in Europe
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Műanyagipari Kiállítás, Moszkva, 
2012. október 23 – 26 
Műanyagok gyártására és feldolgozására szolgáló 
gépek és berendezések, anyagok és technológiák 
13. Nemzetközi Szakkiállítása 

A 2000 óta megtartott Műanyagipari Kiállítás az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb vegyipari 
rendezvény Oroszországban és a FÁK országokban. 

A globális pénzügyi válság után 2010 második negyedéve óta a vegyipar feléledőben van. E pozitív 
hajtóerő miatt szükséges a polimerek újabb alkalmazási területeinek feltárása, illetve a gyártóüzemek 

korszerűsítése és bővítése. 

A polimer iparág a fellendülésben lévő szektorok egyike. A statisztikák szerint a polimerek és polimer 
termékek gyártása a vezető területek közé tartozik az orosz vegyiparban. Az orosz gyártók jelentős tő-
két fektetnek be a gyártókapacitás korszerűsítésébe és bővítésébe, ami elősegíti a műanyagipari piac 

fejlődését Oroszországban.

A válság előtti fellendülés az építő-, csomagoló-, autó- és más iparágakban jelentős keresletet idézett 
elő a műanyagok és műanyag termékek iránt sok orosz régióban. Jelenleg ez a kereslet megmaradt, 
ami új követelményeket támaszt a polimer gyártók és feldolgozók felé, és arra kényszeríti őket, hogy 

javítsanak a termékeik minőségén és fektessenek be meglévő és új gyártóüzemek, új technológiák és 
berendezések fejlesztésébe és  profilbővítésbe. 

A műanyagipar jövőbeli kilátásai főként azon múlnak, hogy a polimer beszállítók és gyártók mennyi-
re hatékonyan tudnak együttműködni, és a termékeik mennyire képesek megfelelni a vevők egyre igé-
nyesebb követelményeinek és állni a versenyt az évente növekvő importtal szemben. A Műanyagipa-
ri Kiállítás, melynek során egyszerre láthatjuk majd a műanyagipari anyagok és berendezések vezető 

gyártóit és beszállítóit, sok kérdésre választ fog adni. 

A 2011-es évben a kiállítás 1.150 négyzetméteres területén körülbelül 100 társaság jelent meg Német-
országból, Olaszországból, Kínából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és Törökor-

szágból. 

A 12. Műanyagipari Kiállítás fontos esemény volt az orosz vegyipar számára. A résztvevők áttekinthet-
ték az évben elért eredményeket, és tervezhettek a jövőre. A hivatalos nyilvántartási adatok szerint a 

látogatók száma elérte a 15.660-at, melynek 90%-a iparági szakember volt. 

A 2011-es Műanyagipari Kiállítás különösen jelentős szerepet töltött be a modern technológiák reklá-
mozásában és az új polimer termékek élenjáró termelési megoldásokat alkalmazó gyártásának ösz-
tönzésében. A kiállítók és látogatók várakozásait illetően elmondhatjuk, hogy legnagyobbrészt elége-

dettek voltak, és a látogatók többsége már érdeklődést mutatott a részvétel iránt a 2012-es kiállításon. 

2012-ben a Műanyagipari Kiállítás egyszerre fog zajlani a Nemzetközi Vegyipari Összejövetellel, ahol 
vegyipari gépek, szivattyúk és vegyipari laboratóriumi analitikai berendezések láthatók.

A kiállítást az Expocentre bonyolítja az Orosz Kereskedelmi és Iparkamara, az Orosz 
Kiállítások és Vásárok Egyesülete, és a Moszkvai Önkormányzat támogatásával. 

Jelentkezés vagy bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon Ms. Friedrich-hez: 
s.friedrich@expocentre-europe.com vagy látogasson el honlapunkra:

www.expocentre-europe.com.
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Plastics Industry Show, October 
23 – 26, 2012, Moscow.
13th International Specialized Exhibition For Machinery 
And Equipment, Materials And Technologies For Plastics 
Manufacture And Processing.

Held since the year 2000, the Plastics Industry Show has become one of the most reputable and pres-
tigious chemical industry events in Russia and the CIS.

After the global financial crisis, the market situation in the chemical industry has been recovering since 
the second quarter of 2010. This positive dynamics determines the need to explore new polymer appli-

cation areas and to deal with the upgrade and extension of manufacturing facilities.

The polymer industry is one of the booming sectors. According to statistical data, the manufacture of 
polymers and polymer products is among the leading areas of the Russian chemical industry. Russian 

manufacturers are investing considerable funds into upgrade and expansion of production capacity, 
which is enhancing the development of the plastics market in Russia.

The pre-crisis boom in the construction, packaging, automotive and other industries created consider-
able demand for plastics and plastic products in many Russian regions. Currently, this demand is being 
restored, imposing new requirements on manufactures and processors of polymers and pushing them 
to improve quality of their products and to invest in the upgrade of existing and in construction of new 

facilities, in new technologies and equipment and in diversification.

The prospects of the plastics industry mainly depend on the effectiveness of cooperation between sup-
pliers and manufactures of polymers and on the ability of their products to meet the more and more de-
manding requirements of consumers and to withstand competition with the annually growing imports. 
With leading manufacturers and suppliers of raw materials and equipment for the plastics industry un-

der one roof, the Plastics Industry Show 2012 will answer many questions. 

In year 2011 the exhibition welcomed about 100 companies from Germany, Italy, China, Republic of 
Korea, Russia, Taiwan and Turkey on the exhibition space of 1.150 sq.m.

The 12th Plastics Industry Show became an important event for the Russian chemical industry. It ena-
bled its participants to overview the results of the year and to plan for the future. According to the offi-
cial registration data, the number of visitors made up 15.660,   90% of whom were industry specialists.

The Plastics Industry Show 2011 proved its particularly significant role in promoting advanced technol-
ogies to the sector and encouraging manufacture of new polymer products on the basis of the leading-
edge production solutions. As for the expectations of the exhibitors and visitors, they were mostly satis-
fied, and the majority of exhibitors have already shown interest in taking part in the exhibition in 2012.

Plastics Industry Show 2012 will be running concurrently with International Chemical Assembly, with 
Chemmash. Pumps and with Chem-Lab-Analyt.

The exhibition is carried out by Expocentre with the official support of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry, the Russion Union of Exhibitions and Fairs and the Moscow 

Government.
In order to apply or in case of any question please contact Ms. Friedrich: s.friedrich@

expocentre-europe.com or visit our Webpage: www.expocentre-europe.com.
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BEVEZETÉS
Napjainkban egyre nagyobb területet nyer a tö-
megműanyagok ipari alkalmazása azok felület-
módosításának köszönhetően. Mivel ezeknek a 
polimereknek felületi adhéziója, felületi feszült-
sége illetve felületük funkcionalitása kicsi, fel-
használhatóságuk bizonyos  alkalmazási terüle-
teken korlátozott.
Számos előkezelési módszer létezik, amelyeket 
elterjedten alkalmaznak a felület aktiválására, 
ilyen például a felület kezelése plazmával, gam-
ma vagy UV besugárzással, ozonizációval, felü-
letre történő ojtással, kémiai módszerrel, vagy 
lánggal.
Poliolefinek nedvesíthetőségének, adhéziójának 
illetve gázáteresztésének a javítására egyre el-
terjedtebben alkalmaznak oxifluorozást [1-5], 
amely száraz technológia. –Térhódítása részben 

ennek, valamint annak köszönhető, hogy bármi-
lyen alakú és formájú test felületkezelhető, és az 
eljárás alacsony hőmérsékleten és nyomáson ki-
vitelezhető. Az alkalmazott fluorgáz igen reak-
tív, képes a PP felső rétegeibe mélyen behatol-
ni (akár 10µm), míg az anyag főtömege érintet-
len marad [6]. 
A gázelegy reakcióba lép a polimer felszínével. 
A folyamat szabad gyökös láncreakció mecha-
nizmusa szerint játszódik le (1. és 2. egyenlet), 
amelynek eredményeként egy részlegesen fluo-
rozott vékony rétegjön létre a polimer felületén 
[2].
  (1)

(2) 
A fluorozott réteg vastagságát a fluorgáz polime-
ren át történő diffúziója határozza meg [7], ami 

Surface oxyfluorination had been carried out on polypropylene non-woven fabric (PP NWF) samples of different 
morphologies and pore sizes. The modified surfaces were characterized by Attenuated Total Reflectance 
Fourier Transform Infra Red Spectroscopy (ATR-FTIR), FTIR imaging microscopy, X-Ray Photoelectron 
Spectroscopy (XPS), Electron Spin Resonance (ESR) spectroscopy, Differential Scanning Calorimetry (DSC), 
X-Ray Diffraction (XRD) analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM), dynamic rheometry and Thermo-
Gravimetry (TG).
ATR-FTIR and XPS techniques revealed the presence of  –CF, –CF2, –CHF and –C(O)F groups. Longlived 
radicals could be detected by ESR spectroscopy. SEM micrographs represented slight difference compared 
to the oxyfluorinated surfaces. Oxyfluorination had no significant effect on the crystalline structure and phase 
composition of the PP NWF samples supported by DSC and XRD measurements. The molecular mass of the 
samples were unaffected by the oxyfluorination treatment as proved by oscillating rheometry. The surface 
modification, however, significantly affected the thermal decomposition but not affected the thermo-oxidative 
decomposition of PP NWFs. Different morphologies and pore sizes of PP NWF did not substantially affect 
surface functionalisation.

Polipropilén nem-szõtt textilminták (Polipropilén Nem-szõtt Textil - PPNT) felületét 
oxifluorozással funkcionalizáltuk, majd vizsgáltuk hogyan változnak a tulajdonságok az eljá-
rást követõen. A minták különbözõ morfológiával illetve pórusmérettel rendelkeztek. A mó-
dosított felületeket a következõ módszerekkel vizsgáltuk: csillapított totálreflexiós infravö-
rös spektroszkópia (ATR-FTIR), Fourier-transzformációs infravörös  (FTIR) képalkotó spekt-
roszkópia, röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS), elektrospin-rezonancia  spektro-
szkópia (ESR) differenciális pásztázó kalorimetria (DSC), röntgendiffrakciós szerkezetvizs-
gálat (XRD), elektronmikroszkópia (SEM) és termogravimetria (TG).

Nem-szôtt polipropilén szövetek 
funkcionalizálása oxifluorozással
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függ a reakció körülményeitől, azaz a fluorgáz 
parciális nyomásától, koncentrációjától, a re-
akció idejétől és hőmérsékletétől, a polimer tí-
pusától és szerkezetétől is.
Több értekezés szól az irodalomban a gázelegy 
héliummal illetve oxigénnel történő hígításá-
nak a jelentőségéről, miszerint e komponen-
sek csökkentik a szénlánc tördelődését [7-9]. 
Több kutató szerint a fluorozással egyidejűleg 
oxidáció is lejátszódik, ugyanis a kereskedelmi 
fluorgáz tartalmaz némi oxigént, mint szeny-
nyező anyagot [10, 11].
Oxifluorozás során, a polimer fluorozódik és 
ezzel párhuzamosan funkcionalizálódik is, a 
jelentős mennyiségben jelenlévő oxigén miatt 
(3. egyenlet), ami a fluort tartalmazó reaktív 
gázelegyben szennyező komponensként vagy 
a gázelegy hígítására szándékosan alkalmazott 
gázkomponensként van jelen [8].

(3) 
A szén—fluor gyökök aránya a szénhidro-
gén gyökökhöz viszonyítva magasabb a flu-
orozás során, mint az oxifluorozásnál és, mi-
vel a szén-fluor gyökök élete hosszabb, így 
a fluorozási eljárásnak nagyobb a jelentősé-
ge. Ha reakció során a fluor-gázelegyben oxi-
gént használunk higító komponensként nitro-
gén helyett, akkor a fluorozás sebessége jó-
val alacsonyabb, ami annak tudható be, hogy 
az oxigén – ami igen reaktív— inhibiálja a 
reakciót, azáltal, hogy reagál azon gyökök-
kel, amelyek a fluorozási reakció során kelet-
keznek (3. egyenlet), ezáltal peroxi gyököket 
hozva létre, amelyek viszont kevésbé reaktí-
vak, mint az R* gyökök. Jeong és társai az 
oxifluorozás során keletkezett peroxi gyökö-
ket ojtási reakciókban alkalmazták, amelyek 
során kis sűrűségű polietilén (LDPE) filmek 
felületét módosították [12].
Polipropilén felületét  fluor-oxigén gázelegy-
ben kezelve javult a PP felületének a nedve-
síthetősége, jelentősen nőtt a felület polaritá-
sa, a felület topológiáját vizsgálva pedig azt 

tapasztalták, hogy a reakció erős exoterm jelle-
gének köszönhetően a felület érdesebbé, egye-
netlenebbé vált [2, 13]. Sanderson megfigyelé-
sei szerint PP esetén a fluorozás foka nagyobb 
volt, mint polietilén (PE) esetén  [7, 13].
Közvetlen fluorozás estén is keletkeznek 
peroxi gyökök, mivel néhány százalékban itt 
is jelen van az oxigén a nitrogén gázban, mint 
szennyező komponens. Az még nem teljesen 
egyértelmű, hogy milyen mechanizmus szerint 
lép kapcsolatba az oxigén a fluorozott felü-
lettel, illetve, hogy milyen is valójában maga 
a funkcionalizálás természete. Kharitonov és 
munkatársai [14-17] azt állítják, hogy közvet-
len fluorozás során —több különböző polimer 
esetén is— valóban keletkeznek és megszűn-
nek rövid és hosszú életű gyökök. Sanderson 
és társai nem találtak oxigént tartalmazó cso-
portra utaló jelet azon PP minták esetén, ame-
lyeket 10:90-es arányú F2:N2 gáz eleggyel 
fluoroztak. Még hosszú ideig tartó fluorozá-
sok során is csak –CHF és –CF2 csoportok 
keletkezésese volt megfigyelhető [3].
A kutatásunk során polipropilén alapú nem-
szőtt textilek (PPNT) oxifluorozását vizsgál-
tuk, mint előkezelési módszert, amely során 
a felületre reaktív funkciós csoportokat jut-
tattunk, így előkészítve a PPNT mintákat egy 
későbbi ojtási reakcióra. Kutatásunk célja az 
volt, hogy módosítsuk 5 különböző nyílt póru-
sos PPNT minta felületét, majd a felületmódo-
sítás következményeit feltárjuk. A minták átla-
gos pórusméretükben, és –sűrűségükben is el-
tértek. Öt különböző mintát vizsgáltunk azért, 
hogy a fluorozás minőségének az ismételhe-
tőségét is vizsgálni tudjuk, valamint hogy ké-
pet kapjunk a pórusméret és –sűrűség, fluoro-
zást befolyásoló hatásáról, ugyanis a pórusok 
számának nagyobb mennyisége jobb diffúziót 
és könnyebb behatolást tesz lehetővé a PPNT 
szerkezetébe. Kutatásunk során összehasonlí-
tottuk az oxifluorozott PPNT (oPPNT) minták 
kémiai és fizikai tulajdonságait a nem kezelt t 
PPNT (tiszta-PPNT) mintákéval.
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KíSÉRLETI RÉSZ
Felhasznált anyagok
A PPNT mintákat a CSIR Materials Science and 
Manufacturing (Port Elizabeth) állította elő tű-
nemezelési technológiával. A minták alapvető 
tulajdonságait az 1-es és a 2-es táblázatban fog-
laltuk össze.

1. Táblázat  A kísérletekhez felhasznált PP nem-szőtt textil 
(PPNT) minták. 

A tPPNT a tiszta (kezeletlen) mintákra vonatkozik.
PPNT  Előállítás Behatolás mélysége Lineáris 
sűrűség
 Terület sűrűség
   /mm /dtex /gm-2 
tPPNT -1 tűnemezelt 6 6.7 125
tPPNT -2 tűnemezelt 10 2.2 150
tPPNT -3 tűnemezelt 10 6.7 200
tPPNT -4 tűnemezelt  
+ kalanderezett n.a. 2.2 n.a.
tPPNT -5 tűnemezelt 10 6.7 260

2. Táblázat A felhasznált PPNT minták pórusmérete PMI 
Kapilláris Áramlási Porométerrel lettek meghatározva az ASTM 

E 1294-val egyező 6212005-134 vizsgálati módszer szerint.
NWF Minimum /μm MFP* /μm Maximum /μm
tPPNT-1 7 97  384
tPPNT-2 5 46  71
tPPNT-3 7 144  312
tPPNT-4 7 85 185
tPPNT-5 6 108 208
* Az MFP érték azt az átlagos áramlási pórusméretet jelöli, amely 
felett a fluidum 50%-a az ettől nagyobb pórusátmérőjű pórusokon 
keresztül, másik 50%-a pedig az ettől kisebb pórusméretű 
pórusokon keresztül áramlik.

Oxifluorozás
A PPNT minták a Pelchem Pty Ltd. (Dél-Af-
rika) által kidolgozott eljárás szerint készül-
tek, amelynek során  a mintákat részlege-
sen vákumozott reaktortérbe helyezték, majd a 
funkcionalizálás 20/80 térfogatarányú fluor-nit-
rogén reaktív gázelegy bevezetésével történt. 
A felhasznált nitrogéngáz 4-5 térfogatszázalék 
oxigént tartalmazott, mint szennyeződést, ezen 
felül, a rektortérben jelenlévő maradék levegő-
ben is jelen volt oxigén, ezért magát a folyama-
tot oxifluorozásnak tekintjük.

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Csillapított teljes reflexiós Fourier transzformá-
ciós infravörös (ATR-FTIR) spektroszkópia
Az spektrumokat egy Varian Scimitar 2000 FTIR 

spektrofotométerrel vettük fel, ami egy egysze-
res reflexiós ATR egységgel (SPECAC ’Golden 
Gate’) felszerelt MCT (higany-kadmium-
tellurid) detektorral volt ellátva. A felvételek 
128 egyedi 4cm-1-es felbontású spektrum ered-
ményét mutatják.
Fourier transzformációs infravörös (FTIR) kép-
alkotó spektroszkópia
Kémiai képalkotás segítségével vizsgáltuk a 
minták felületén található csoportok előfordu-
lását, ez alapján következtetni tudtunk a felüle-
ti homogenitásra és/vagy inhomogenitásra. Az 
FTIR képeket egyedi oxifluorozott szövetszálak-
ról készítettük egy Varian FTS-7000 spektrofo-
tométerhez csatolt mikroszkóp konfigurációval 
(UMA-600). A mikroszkóp FPA (Konfokális sík 
detektorsor - Focal Plane Array) multi-detektor, 
Stingray rendszer, amely egy 64x64 MCT detek-
tor egységből állt. A méréshez a reflexiós mérési 
technikát, 8cm-1-es felbontást és 16 pásztázás-
ból álló sorozatot alkalmaztunk. Minden egyes 
detektor egységhez (pixel) megközelítőleg 5,5 
µm laterális felbontás tartozik.
Röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS)
A spektrumok felvétele Kratos XSAM800-as 
spektrofotométerrel történt. Az alkalmazott ger-
jesztő sugárforrás Mg Kα volt. A mérést 225 
W-os sugárzási teljesítménnyel, rögzített anali-
záló transzmissziós (FAT) módszerrel végeztük. 
Az áttekintő illetve részletes spektrumot 40 il-
letve 80 eV áteresztő energia mellett vettük fel. 
Az áttekintő spektrumok esetében 100-1300 eV 
kinetikus energia tartomány volt megadva 0,5 
eV-os felbontással, a részletes spektrum felvé-
telnél 0,1 eV-os felbontást alkalmaztunk. A jel-
zaj arány csökkentése céljából négyszeri pász-
tázást végeztünk. A spektrum referenciájaként a 
C1s vonalat (kötési energia, Ek=285 eV) válasz-
tottuk. Az adatgyűjtés és a kiértékelés a Kratos 
Vision 2-es szoftver rendszerrel történt.
Elektron Spin Rezonancia  spektroszkópia (ESR)
A spektrumokat X-sáv frekvencián (~9-10 
GHz), Bruker Elexsys 500-as spektrofotomé-
terrel rögzítettük. Az eredmények a mikro-hul-
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lámok elnyelődésének első deriváltjából (10-20 
pásztázás) származnak, amelyeket környezeti 
hőmérsékleten vettük fel. Az alkalmazott mikro-
hullám energiája 2mW, a modulációs frekvencia 
100kHz és a modulációs amplitúdó 1 G volt.
Elektronmikroszkópia (SEM)
A felület morfológiájának változását JEOL JSM 
6380 LA pásztázó elektronmikroszkóppal követ-
tük. A minta előkészítés során arannyal vontuk 
be a vizsgálandó felületet. A legjobb képminő-
ség elérésének érdekében a gyorsító feszültséget 
5 és 15 kV között változtattuk. A felvétel módját 
a képek jobb alsó sarkában tüntettük fel.
Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
A DSC termogrammokat Perklin Elmer DSC 
7-es laboratóriumi műszerrel vettük fel. Az 
egyes mintákból megközelítőleg 5mg tömegű 
részleteket vizsgáltunk. A hőmérséklet program 
lefutása során a mintákat -60-tól +250°C-ig fű-
töttük 10°C/perccel, majd ezt egy hűtési szakasz 
követte és ismét egy felfűtés ugyanazzal a sebes-
séggel. A nitrogéngáz árama 40mL/perc volt. A 
hőmérséklet programja az 1. ábrán látható. 

1. ábra DSC fűtési program

Széles szögű röntgen-szórás (WAXS)
A WAXS eredményeket egy Philips PW 3710 
modell PW 1050 Bragg Brentano parafókuszáló 
goniométerrel rögzítettük. Az alkalmazott sugár-
zás CuKα (λ = 0,15148 nm) volt. Grafit mono-
kromátort és proporcionális számlálót használ-
tunk.
Dinamikus reometria
A reológiai vizsgálatokat egy Anton Paar 

MCR301-es Dinamikus reométerrel végeztük. 
A komplex viszkozitás változása a frekvencia 
függvényében 600-0,1 s-1 tartományban vizs-
gáltuk. A mérés során lap-lap elrendezést, 1mm 
réstávolságot alkalmaztunk és 180 ± 0,3 °C-on 
mértünk. A számított nyírósebesség intervallum 
29.2-0.005 s-1 volt.
Termogravimetria (TG).
A tiszta PPNT illetve az oxifluorozott PPNT 
(oPPNT) termikus viselkedését és bomlási jel-
legzetességeit Perkin Elmer TG 6 berendezéssel 
vizsgáltuk. Megközelítőleg 10mg-ot mértünk be 
a mintákból, amelyeket 30°C-ról 700°C-ra he-
vítettük nitrogéngázban. A fűtés sebességének 
10°C/perc volt. A PPNT minták termo-oxidatív 
bomlásának jellegzetességeit is vizsgáltuk. 
Utóbbi esetben oxigént használtunk öblítőgáz-
ként. A mérés körülményei megegyeztek a nitro-
gén áramban történt mérésekével.
Eredmények
Felület vizsgálata ATR-FTIR spektroszkópiával 
és FTIR képalkotással
A felület kémiai összetételéről ATR-FTIR spekt-
roszkópiával és FTIR képalkotással nyertünk in-
formációt. Az ATR-FTIR vizsgálatok eredmé-
nyeit a 2. ábrán tüntettük fel.

2. ábra tPPNT-4 (kezeletlen) és oPPNT-4 
(oxifluorozott) mintákról készült ATR FTIR 

spektrum. A differencia spektrum középen lát-
ható

A fluorozás során keletkező új funkciós csopor-
toknak köszönhetően, a tPPNT spektrumához ké-
pest újabb elnyelési sávok jelennek meg a spekt-
rumban. Az 1000-1300 cm-1-es széles sávhoz a 
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–CF és a –CF2 csoport rendelhető. Az elnyelé-
si sávokhoz tartozó  1191 és 1079 cm-1 csúcs-
érték a –CF2 szimmetrikus vegyértékrezgéshez,  
valamint  a CCF, –CHF és –C(O)F csoportok-
ban található –CF csoportok szintén szimmetri-
kus vegyértékrezgéshez rendelhető [18, 19]. 
Az 1900 és 1600 cm-1-hez tartozó elnyelési sá-
vok, az oxifluorozás során keletkező C=O vegy-
értékrezgéshez tartoznak. A legintenzívebb el-
nyelés az 1721 cm-1-es hullámszámhoz tartozó 
C=O vegyértékrezgéséhez rendelhető a –COOH 
csoportokban. A –COOH csoportok keletkezé-
se, valószínűleg, a –C(O)F csoportok a környe-
zet nedvességtartalmának hatására bekövetkező 
hidrolízisének a következménye. A hidrolízisnek 
köszönhetően egy széles abszorpciós sáv látható 
a 3345 cm-1 érték környezetében, ami az –OH-
ra jellemző karakterisztikus elnyelési sávhoz 
tartozik. A kisebb elnyelési sáv 1850 cm-1 érték 
a – hidrolizálatlan –C(O)F csoportokban talál-
ható — karbonil rezgésének tulajdonítható. Az 
1780 cm-1 hullámszámhoz tartozó elnyelési sáv 
pedig az alfa-haloészter C=O rezgéséhez tarto-
zik, valamint a 1627 cm_1-nél a C=C vibráció-
jára utaló sáv látható, ami a funkcionalizálás so-
rán keletkező –CF=C(OH)- csoportokban fordul 
elő [20].  Az ATR-FTIR spektrószkópia tehnikai 
jellegéből adódóan a közvetlen felszín alatti ré-
tegekben (10 µm) lévő csoportok is vizsgálha-
tók, így a kapott eredmények a minták ezen ré-
széről is tájékoztatást adnak.
A COOH csoportokhoz tartozó C=O, és a fluort 
tartalmazó csoportok  elnyelési sávjaihoz  tarto-
zó integrált terület nagyobb az oPPNT-4, mint az 
oPPNT-5 minták esetében. Ezt az XPS mérések-
kel is alátámasztottuk. 
Az optikai és IR képek az oxifluorozott minták-
ról a 3. ábrán láthatók.

3. ábra Optikai (a) és IR képek (c, d, e) az 
oxifluorozott mintákról, melyek egy egyedi szál-

ra történő fókuszálással készültek. Az IR képek az 
adott sávintenzitások alatti területek alapján ké-
szültek, és a karakterisztikus speciesek felületi el-
oszlását mutatja. A b kép egy, a detektor elem ál-

tal felvett karakterisztikus spektrum, ami a minta 
egy bizonyos egyedi szálának 5,5x5,5 µm2 terüle-

téhez tartozik.

A szálminta geometriáját figyelembe véve, azt fel-
tételezhetjük, hogy a fluort tartalmazó csoportok 
eloszlása a felszín alatti anyagrészben a szál felü-
letéről befelé haladva igen egyenetlen, és az oxi-
gént tartalmazó csoportok a hidrolízis következté-
ben a szál felületén vannak.
Felület vizsgálata XPS módszerrel
A felület összetételére XPS vizsgálatokból követ-
keztettünk. Az eredményeket a 3. táblázatban fog-
laltuk össze. 

3. ábra Az oxifluorozott PPNT minták felületi összetétele 
az XPS mérések alapján

Minta F/atom% F/tömeg% O/atom % O/tömeg % C/atom % C/tömeg %
oPPNT-1 21.5 -28.3 22.7 -25.1 55.8 -46.5
oPPNT-2 26.7 -34.6 20.6 -22.4 52.7 -43.1
oPPNT-3 30.7 -38.9 20.6 -22 48.7 -39.1
oPPNT-4 27.4 -35 23.2 -25 49.4 -40
oPPNT-5 26.5 -34.4 19.9 -21.7 53.6 -44

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a pórusméret 
nincs hatással a funkcionalizálás fokára. Mivel 
a fluorozás során a funkcionáló közeg gáz hal-
mazállapotú, azt feltételezhetjük, hogy ha na-
gyobb mennyiségben fordulnak elő a pórusok, 
akkor az a fluorgáz jobb diffúzióját teszi lehető-
vé a tPPNT szerkezetén belül. Az oxifluorozás 
után, jelentős mennyiségű oxigén és fluor volt 
detektálható a minták felszínén. A mérések alap-
ján, a felületen a fluor 21,5-31 atom% (28-39 
tömeg%), az oxigén pedig 20-23 atom% (22-25 
tömeg%) koncentrációtartományban volt jelen. 
A közvetlen statikus fluorozás esetén a hidro-
gén atomok fluoratomokra cserélődnek, a két-
szeres illetve konjugált kötések pedig fluorral 
telítődnek. C-C keresztkötések jöhetnek létre, 
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illetve C-C kötések szakadása is előfordulhat. 
Oxifluorozással ¬¬¬¬– mint például a polime-
rek kezelése fluor-oxigén gáz eleggyel – C=O , 
COF O=C-O illetve COOH csoportok vihetőek 
a polimer láncokra [21].
Az ATR-FTIR és XPS spektroszkópiás mérések 
alátámasztják az oxigén tartalmú csoportok je-
lenlétét az oPPNT minták felületén. Az alkalma-
zott eljárás ellenére (20/80 V/V% fluor-nitrogén 
gázelegy) jelenlévő 4-5% oxigénnek köszönhe-
tően, jelenetős mennyiségben fordulnak elő az 
oxigént tartalmazó csoportok az oPPNT min-
ták felületén. Továbbá, említésre méltó megfi-
gyelésnek találtuk azt a jelenséget, hogy -C(O)
F csoportok a kezelés után is jelen voltak a fe-
lületen. Ezeknek a csoportoknak – a levegő 
nedvességtartalmának kitéve – el kellett vol-
na hidrolizálniuk. Sanderson és társai korábban 
már vizsgálták a –C(O)F csoportok hidrolízisé-
nek kinetikai sajátságait. Azt tapasztalták, hogy 
a –C(O)F csoportok hidrolízise kezdetben igen 
gyorsan megy, de megközelítőleg 4 óra eltelté-
vel a sebessége csökken. 40 óra után a hidrolízis 
teljesen megáll, és valamennyi hidrolizálatlan 
csoport továbbra is marad a felületen. 
Más felületkezelési technikákkal összehason-
lítva a fluorozás során a fluor atomok viszony-
lag mélyen a PP minta felső rétegeibe hatol-
nak.. A hidrolízis-görbe telítésbehajló szaka-
sza arra utalhat, hogy a levegő nedvességtartal-
ma nem képes a felület mélyebb rétegeibe lévő 
reagálatlan csoportokhoz eljutni. Ez nem meg-
lepő, ugyanis jól ismert a fluorozott illetve az 
oxifluorozott rétegek gázáteresztő képességé-
nek a változása a [3]. 
Hosszú életű gyökök kimutatása az 
oxofluoroztott minták felületén ESR spektro-
szkópiával.
Az oPPNT minták esetében a polimer szerkeze-
tében található, hosszú életű gyökök jelenlétére 
utaló gyenge aszimmetrikus szingulett elnye-
lési jelet figyeltünk meg. A 2-es oxifluorozott 
mintáról (oPPNT-2) készült kísérleti és szimu-
lációs spektrum a 4. ábrán látható.

4.ábra Kisérleti és szimulációs spektrum az 
oPPNT-2-es mintáról.

Kharitonov és munkatársai kutatásik során meg-
figyelték, hogy fluor-oxigén gáz-eleggyel való 
kezelés eredményeként polimerekben hosszú 
életű peroxi gyökök keletkeznek [15]. A peroxi 
gyökök hamarabb szűnnek meg mint a fluoro 
gyökök [16]. A fluorozott polimerekben kelet-
kezett gyökök hosszú életűek, ugyanis meny-
nyiségük néhány (1-15) óra alatt megfeleződött 
szobahőmérsékleten  a polimer természetétől 
függően) [15]. 
Annak ellenére, hogy az oPPNT mintákat he-
tekkel az oxifluorozási eljárás után vizsgáltuk 
meg, még így is kimutathatóak voltak a hosz-
szú életű láncközi peroxi gyökök a polimer fe-
lületén. Ez azzal magyarázható, hogy a gyökök 
az oxiflurozási eljárás során elhantolódtak a fe-
lület mélyebb rétegeiben, és idővel kidiffundál-
tak a polimer felszínére. Ezeknek a hosszú-éle-
tű gyököknek a jelenléte hasznos szerepet tölt 
be a későbbiekben, ugyanis a nem-szőtt textil 
felületére különböző vegyületeket tervezünk oj-
tani. . Mivel az oxifluorozást követően az ojtási 
reakciók kivitelezését 70°C hőmérsékleten ter-
vezzük, ezért ezen a hőmérsékleten is megvizs-
gáltuk, hogy hogyan alakul a gyök-koncentráció 
az idő függvényében (5. ábra)

5. ábra A gyök-koncentráció alakulása az idő 
függvényében 70°C-on  (az ojtás hőmérsékletén)
A koncentráció skáláját nem kalibráltuk, viszont 

az értékeket 1mg-ra normáltuk, így azok  
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összehasonlíthatóak. Az abszolút koncentráció 
igen kicsi, és a jel-zaj arány is alacsony (~5), vi-
szont a háttérzaj nagy. Az oPPNT-2-es minta ese-
tében volt a legegyszerűbb meghatározni a gyök-
koncentráció időfüggését 70°C-on. Látható, hogy 
enyhe növekedés után a gyökök koncentrációja 

már nem változik. Az oPPNT-3 és oPPNT-5 min-
ták nem mutattak koncentráció-növekedésre uta-

ló jelet 70°C-on.

Morfológia változásának a vizsgálata SEM-mel.
A kezelt és kezeletlen minták felületéről készült 
SEM felvételeket a 6. ábrán mutatjuk be.
6. ábra SEM felvételek az oxifluorozott és a keze-

letlen PPNT minták felületéről.

Az oxifluorozást követően a szálak felületének 
egyenetlensége kis mértékben növekedett. Ez a 
megfigyelés összhangban van más kutatók ko-
rábbi eredményeivel is, amelyek szerint a a fe-
lület kezelése során a felület érdessége nő a re-
akció exoterm jellege következtében [2, 13]. Az 
oxifluorozás során fennáll továbbá a felület sa-
vas megmaródásának a valószínűsége is [2]. A 
szem felvételek alapján meghatároztuk a keze-
lés előtti és utáni átlagos szálátmérőket, ame-
lyeket a 7. ábrán tüntettük fel. Előzetes feltéte-
zéseinkkel összhangban a 6,6 dtex lineáris sű-
rűségű minták szálainak az átlagos átmérője na-
gyobb, mint a 2,2 dtex lineáris sűrűségű szá-
laké. Ezenfelül, azt tapasztaltuk, hogy a keze-
lés eredményeképpen az oxifluorozott minták 
szálátmérője nagyobb, mint a kezeletlen minták 
szálainak az átmérője. 

7. ábra tPPNT és oPPNT minták átlagos 
szálátmérő eloszlása.

Az oxifluorozás a nem-szőtt textilminták kristá-
lyosságára gyakorolt hatása
A kezeletlen és oxifluorozott minták relaxáci-
ós és termikus fázisátmeneteit DSC mérésekkel 
határoztuk meg. Az üvegesedési hőmérséklet 
(Tg) kiértékelése Perkin Elmer Pyris szoftverrel 
történt. Bizonyos esetekben a kis entalpiaválto-
zás miatt  a Tg nem volt meghatározható (4. táb-
lázat).  Méréseink alapján a Tg értékei a -5,8 
és +5,4 °C hőmérséklet-tartomány közé esnek. 
Fontos megjegyezni, hogy a DSC mérések alap-
ján nem lehet messzemenő követeztetéseket le-
vonni az oxifluorozás üvegesedési hőmérséklet-
re való hatását illetően.
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4. táblázat Kezelt és kezeletlen PPNT minták üvegesedési 
átmenetei

Minta Tg Tg Tg
Első felfűtés Hűtés Második felfűtés

tPPNT-1 n.a. 3,8 -2,1
oPPNT-1 0,5 n.a. n.a.
tPPNT-2 5,9 -5 5,4
oPPNT-2 n.a. -4,7 n.a.
tPPNT-3 n.a. n.a. n.a.
oPPNT-3 n.a. -3,5 n.a.
tPPNT-4 3,08 -4,7 -3,7
oPPNT-4 n.a. 5,3 n.a.
tPPNT-5 n.a. -5,8 n.a.
oPPNT-5 n.a. 0,1 n.a.

A minták kristályosodásának és olvadásának jel-
legzetességeit 100-200 °C közötti hőmérséklet-
tartományban vizsgáltuk. Az első felfűtés során 
valamennyi minta esetében megfigyelhető a kris-
tályos fázis megolvadása (8. ábra) az. Az entalpia 
csúcs felhasadásának oka, hogy az erősen meg-
nyújtott, sok elemi szálból álló minta a  hőmérsék-
let hatására bekövetkező zsugorodása, a szálak  
hol elválnak, hol hozzáérnek a minta-tartó-tégely 
falához). Az első felfűtésből származó informáci-
ók korrekt értékeléséhez egy másik vizsgálati 
módszerre lenne szükség, mint például a hőmér-
séklet modulált DSC [21]. A termikus előéletet az 
első felfűtési lépcső során töröltük. A kristályoso-
dási és olvadási jellegzetességekre a mérés hűtési 
és a második felfűtési szakaszából következtet-
tünk. A szálak megömlése után a rendszer már 
nem kezelhető homogén egységként. A fluorozott 
rész a teljes rendszer főtömegét alkotó fázisától 
szeparált fázisnak tekinthető. A mérés célja az 
volt, hogy meghatározzuk a kristályos fázis ará-
nyát az oxifluorozás előtt és után. Az oxifluorozott 
(oPPNT-2-es) mintáról kapott DSC eredmény a 9. 
ábrán látható, valamint a kristályosságra és olva-
dásra vonatkozó adatok kiértékelését a 5. és 6. táb-
lázat tartalmazza.

8. ábra A tPPNT-4 minta első felfűtési sza-
kaszához tartozó entalpiacsúcs felhasadása 

9.ábra A tPPNT-2 és oPPNT-2 mintákhoz tartozó 
DSC görbék ( a hűtés, b második felfűtés)

5. táblázat PPNT DSC vizsgálatának a hűtési szakaszához 
tartozó, kristályosodásra vonatkozó adatok

Sample Tonset /°C Tcsúcs /°C Tend /°C ΔH /mWg-1

tPPNT-1 117.58 112.97 109.12 -99.13
oPPNT -1 125.34 118.97 113.4 -93.39
tPPNT -2 119.02 113.3 108.31 -98.16
oPPNT -2 122.28 116.47 110.42 -99.1
tPPNT -3 118.1 113.47 109.28 -92.44
oPPNT -3 126.37 119.47 113.88 -105.27
tPPNT -4 121.82 118.3 114.81 -109.64
oPPNT -4 123.69 117.3 112.14 -100.76
tPPNT -5 119.06 114.13 108.81 -101.63
oPPNT-5 126.07 118.97 113.39 -93.12

6. táblázat  A PPNT minták olvadási jellegzetességeire vonatkozó adatok a 
DSC görbék második felfűtési szakasza alapján.

minta Tcsúcs /°C Tend /°C ΔH /mWg-1 Kristályosság aránya/% 
tPPNT-1 162.53 169.32 100.61 68
oPPNT -1 169.32 165.03 98.55 67
tPPNT -2 160.53 168.06 97.89 66
oPPNT -2 162.87 168.79 85.98 58
tPPNT -3 163.2 170.18 121.59 82
oPPNT -3 166.53 170.53 91.65 62
tPPNT -4 163.87 168.54 98.24 66
oPPNT -4 164.87 169.38 97.24 66
tPPNT -5 164.2 170.58 84.99 57
oPPNT-5 166.03 169.39 83.19 56

Az oPPNT minták valamivel magasabb kristályo-
sodási hőmérséklettel rendelkeztek, mint a tPPNT 
minták (5. táblázat). A második felfűtési szakasz-
ban látható endoterm csúcsok, a PP minták kristá-



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 73

lyos fázisának a megolvadására utalnak. Feltétele-
zéseink szerint a csúcsok aszimmetriája – az 
izotaktikus PP esetéhez hasonlóan— az olvadás 
során keletkező stabilabb kristályformák követ-
kezménye [22, 23]. Figyelembe véve a nem-szőtt 
minták kristályos fázisának az olvadási jellegze-
tességeit (6. táblázat), azt tapasztalhatjuk, hogy az 
oxifluorozott PP minták esetében az olvadási 
csúcshőmérsékletek valamivel magasabbak, mint 
a kezeletlen minták esetében. Az olvadási véghő-
mérsékleteket vizsgálva jelentős különbség nincs 
a kezelt illetve a kezeletlen minták között. Az 
oPPNT minták olvadási entalpiái valamivel kiseb-
bek, mint a tPPNT mintáké, ami a kristályos fázis 
arányának az oxifluorozás hatására bekövetkező 
kismértékű csökkenéséből adódik (6. táblázat). A 
tPPNT-3-as minta esetében, az oxifluorozási eljá-
rás alatt, egy jelentősebb, 20%-os csökkenés fi-
gyelhető meg a kristályos fázis hányadában. En-
nek a magyarázatára további kutatásokat kell vé-
gezni. A kristályos-amorf fázisok arányának szá-
mítása,  Monasse és Haudin módszere alapján tör-
tént [24]. 
Az oxifluorozás kristályosságra gyakorolt hatását 
WAXS mérésekkel is vizsgáltuk.  A tPPNT-4 és 
a oPPNT-4 mintákról készült diffraktogramokat a 
10. ábrán mutatjuk be. Az ábrán különbségek fi-
gyelhetőek meg az abszolút intenzitásban. A min-
ták geometriai adottságaiból következően, sem az 
abszolút, sem a relatív intenzitások nem hason-
líthatók össze. Ettől függetlenül a diffraktogram 
csúcsai azonosak voltak, ebből arra következte-
tünk, hogy az oxifluorozás nincs hatással a PPNT 
minták kristályosságára.

 10. ábra A tPPNT-4 és a oPPNT-4 mintákról 
készült diffraktogramok

 

A kristályos-amorf fázisok arányát a 
diffraktogramok alapján profil-illesztéssel hatá-
roztuk meg. Az illesztés az amorf fázis mennyisé-
gének a meghatározása esetében nem jobb, mint 
±5%.  A különbség valószínűleg a minta vastagsá-
gának és méreteinek az eltéréséből adódik. Vég-
ső következtetésként az vonható le WAXS méré-
sek alapján is, hogy az oxifluorozás nincs jelentős 
hatással a PPNT minták amorf-krsitályos fázisá-
nak az arányára.
Mind a DSC mind a WAXS mérések egybehang-
zóan igazolják, hogy az oxifluorozás nincs szigni-
fikáns hatással a PPNT minták amorf- kristályos 
fázis arányára.
Az oxifluorozás molekulatömegre gyakorolt hatá-
sának a vizsgálata
Az oxifluorozás hatását a molekulatömegre dina-
mikus reometriával határoztuk meg. Az eredmé-
nyek a 11. ábrán láthatóak. A kapott adatok arra 
utalnak, hogy az ömledék viszkozitására nincs ha-
tással az oxifluorozás. Ez arra enged következtet-
ni, hogy PPNT minták molekulatömege nem vál-
tozott jelentősen a funkcionalizálás következté-
ben.

11. ábra A pPPNT és az oPPNT minta 
komplex viszkozitásának változása a frekvenciá-

val 180±0.2 °C-on. 

A PPNT minták termikus viselkedésének a vizs-
gálata TG-vel.
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A minták termikus és termo-oxidatív bomlásá-
nak a sajátosságait termo-gravimetriával vizs-
gáltuk. A termikus stabilitásról a nitrogén gáz-
ban végzett mérésekhez tartozó görbék adnak 
tájékoztatást. Egy ilyen görbe látható a 12. áb-
rán, ami az oPPNT-1 és a tPPNT-1 mintákhoz 
tartozik.

12. ábra A tPPNT-1 és a oPPNT-1
mintákhoz tartozó nitrogénben mért TG 

és derivál TG görbék

Két fontos különbség figyelhető meg a 12. áb-
rán. A bomlás kezdeti hőmérséklete az oPPNT 
minták esetében alacsonyabb, mint a tPPNT 
minták esetében, és az eddig a hőmérsékletig el-
ért tömegveszteség pedig nagyobb, mint a 
tPPNT mintáknál. Az utóbbi a környezet ned-
vességtartalmának nagyobb abszorpciója miatt 
és a felületen található funkciós csoportok rész-
leges bomlásának köszönhető.  Ezen kívül az 
oPPNT minták felületén lévő funkciós csopor-
tokból adódóan a bomlás mechanizmusa is meg-
változik a tPPNT mintákhoz képest. A derivált 
görbéken jól látható, hogy a bomlás két lépés-
ben játszódik le az oPPNT mintáknál, míg a 
tPPNT minták esetében csak 1 lépésben történik 
meg a bomlás. A termikus bomlásra vonatkozó 
adatokat a 7. és 8. táblázatok tartalmazzák.

7. táblázat A PPNT minták termikus bomlásának kezdeti (onset) és 
véghőmérsékletei (end), és az ezekhez tartozó tömegek.

minta tPPNT   oPPNT
Hőmérséklet /°C tömeg /% oPPNT tömeg /% Hőmérséklet /°C tömeg /% tPPNT tömeg /%
1 Onset 308 98.9 97.7 300 98.1 98.7
 Endset 460 0.0 9.5 464 0.0 0.0
2 Onset 335 99.2 95.6 312 97.4 99.1
 Endset 472 0.0 1.7 474 1.0 0.0
3 Onset 329 97.5 95.5 295 97.6 97.5
 Endset 472 0.0 0.0 455 0.0 27.6
4 Onset 318 99.3 96.6 317 97.0 98.9
 Endset 468 0.0 2.8 475 0.0 0.0
5 Onset 328 97.9 96.8 298 98.0 98.0
 Endset 66 0.0 2.0 466 0.3 0.8

8. táblázat A PPNT minták termikus bomlásához tartozó TG görbéinek 
első deriváltjához tartozó karakterisztikus adatai

 tPPNT      oPPNT
  Hőmérséklet /°C  tömeg /% oPPNT tömeg /% Hőmérséklet /°C  tömeg /% pPPNT tömeg /%
1 Onset 1  294  98.8 98.0 283.0 98.2 98.9
 Váll -  - - 435.5 48.19 54.19
 Onset 2 -  - - 432.1 52.89 60.45
 Csúcs 441  39.9 40.3 452.7 19.68 9.73
 End 468  0.0 0.0 474.4 0.0 0.0
2 Onset1 338  98.6 95.5 293.6 97.4 99.3
 Váll -  - - 424.5 58.7 61.0
 Onset 2 -  - - 432.5 50.1 54.7
 Csúcs 476  28.5 25.8 452.1 22.2 15.3
 End 445  0.0 1.2 476.0 1.2 0.0
3 Onset 1 316  97.3 96.5 300.1 97.1 97.5
 Váll -  - - 422.5 49.3 75.8
 Onset 2 -  - - 416.8 56.4 79.7
 Csúcs 452  33.4 3.0 441.9 19.9 53.4
 End 481  0.0 0.0 463.4 0.0 10.2
4 Onset 1 299  99.2 97.1 281.1 97.4 99.3
 Váll -  - - 456.1 50.3 69.2
 Onset 2 -  - - 432.1 52.0 72.6
 Csúcs 448  36.0 32.9 433.8 51.1 15.2
 End 479  0.00 0.00 480.2 0.0 0.0
5 Onset 1 347  97.4 95.4 305.4 97.6 97.9
 Váll -  - - 431.4 51.0 72.8
 Onset 2 -  - - 416. 5 68.1 85.7
 Csúcs 431  35.1 27.5 453.0 19.5 23.2
 End 476  0.0 0.16 474.4 0.2 0.0

Az áramló oxigénben felvett TG és derivatív TG 
görbék a 13. ábrán láthatók, az azokhoz rendel-
hető  kiértékelés a 9. és a 10. táblázatban sze-
repel. A termoxidatív bomlási görbék a kezelt 
és a kezeletlen minták esetében igen hasonló-
ak. A bomlás kezdeti hőmérséklete szinte ugyan-
az mindkét minta esetében, azaz 218-240 °C kö-
zött van. A 3-as és a 4-es mintákat vizsgálva az 
oxifluorozottak esetében a termo-oxidatív bom-
lás kezdeti hőmérséklete magasabb, mint a keze-
letlen mintáknál. A termo-oxidatív bomlás 2 lé-
pésben játszódik le mindkét mintatípus (kezeltés 
kezeletlen) esetében. A tPPNT és az oPPNT min-
ták termo-oxidatív bomlásának az első lépése 
megközelítőleg azonos hőmérséklet tartomány-
ban található, ami a bomlás kezdeti hőmérsék-
letén kezdődik és körülbelül 300 °C-ig tart.  A 
termo-oxidatív bomlás második lépése maga-
sabb hőmérsékleten megy végbe az oxifluorozott 
PPNT minták esetében.
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13. ábra A tPPNT-1 és oPPNT-1 mintákhoz 
tartozó oxigénben mért TG görbék és deriváltjaik

9. táblázat A PPNT minták oxidatív bomlásának kezdeti (onset) és 
véghőmérsékletei (end), és az ezekhez tartozó tömegek.

 Minta  tPPNT   oPPNt
  Hőm. /°C Tömeg /% oPPNT Tömeg /% Hőm./°C Tömeg /% tPPNT Tömeg /%
1 Onset 227 99.5 97.5 227 97.8 99.0
 Endset 361 1.9 24.9 374 0.5 1.6
2 Onset 223 99.9 98.5 224 98.8 99.5
 Endset 356 3.7 34.4 369 5.0 3.4
3 Onset 226 99.8 0.0 240 99.6 97.4
 Endset 369 2.6 35.4 388 4.6 2.1
4 Onset 218 99.8 99.2 230 99.0 98.3
 Endset 362 3.3 32.6 382 2.6 3.0
5 Onset 233 99.9 98.2 232 98.7 99.2
 Endset 360 5.5 24.7 372 4.1 5.3

10. táblázat Az PPNT minták oxidatív bomlásához tartozó TG 
görbéinek első deriváltjához tartozó karakterisztikus adatai

Sample  tPPNT   oPPNT
  Hőm. /°C mass /% oPPNT mass /% Hőm./°C mass /% tPPNT mass /%
1 Onset 1 211 99.7 98.1 217 98.1 99.5
 Váll - - - 304 69.6 79.2
 Onset 2 - - - 324 58.5 67.1
 Csúcs 356 11.7 31.6 372 5.0 1.8
 Endset 367 1.9 16.9 375 0.5 1.7
2 Onset 1 210 100.0 99.0 208 99.0 100.0
 Váll - - - 277 84.2 87.5
 Onset 2 - - - 308 71.2 71.0
 Csúcs 345 20.6 49.4 366 15.6 3.5
 Endset 360 3.8 29.0 370 5.1 370.3
3 Onset 1 208 99.9 99.8 232 99.8 98.6
 Váll - - - 296 79.3 79.5
 Onset 2 - - - 325 65.8 59.4
 Csúcs 354 18.1 49.0 385 11.4 2.3
 Endset 370 2.7 33.1 389 4.9 2.2
4 Onset 1 208 99.9 99.2 219 99.2 99.5
 Váll - - - - - -
 Onset 2 - - - - - -
 Csúcs 357 12.2 38.7 379 8.5 2.9
 Endset 365 3.4 30.2 382 2.9 2.9
5 Onset 1 229 99.4 98.5 227 98.7 99.6
 Váll 299 64.0 73.3 - - -
 Onset 2 321 43.4 61.0 - - -
 Csúcs 343 19.1 44.7 370 7.0 5.3
 Endset 358 6.0 27.0 373 5.2 4.2

öSSZEFOGLALÁS
Különböző morfológiájú és pórusméretű polipro-
pilén nem-szőtt textíliák (PPNT) felületét módosí-
tottuk oxifluorozással. A felületeket ezután külön-
böző módszerekkel vizsgáltuk. Az ATR-FTIR, a 
képalkotó FTIR és az XPS mérések azt igazolják, 
hogy a minták felületén –CF, -CF2,  –CHF és C(O)
F csoportok vannak jelen. Az oxifluorozás során, a 
felületen megjelenő –C(O)F csoportok nagy része 
elhidrolizál –COOH csoportok keletkezésével.  Az 
ESR spektroszkópiai mérések szerint hosszú életű 
gyökök jelenléte szintén kimutatható volt a vizs-
gált felületeken láncközi peroxi gyökök formájá-
ban. Három minta esetében ( oPPNT-1, oPPNT-2 
és oPPNT-4) a gyökök koncentrációja enyhe nö-
vekedést mutatott 70°C-on. A SEM képek a felüle-
ti egyenetlenség kismértékű növekedéséről adnak 
számot az oxifluorozott minták esetében. Maga az 
oxifluorozás nincs hatással a PPNT minták kris-
tályszerkezetére illetve az amorf-kristályos fázis 
összetételére a DSC és XRD mérési eredmények 
alapján. Az oxifluorozásnak továbbá nincs jelen-
tős hatása a PP molekulatömegére, amelyet a di-
namikus reológiai vizsgálatok igazolnak. A felü-
let módosítás hatásaa minták termikus bomlásá-
ra illetve annak mechanizmusára jelentős, ellen-
ben a termo-oxidatív bomlásra elhanyagolható. A 
nem-szőtt PP minták pórusmérete és morfológiája 
nem befolyásolta az oxifluorozás minőségét a fe-
lület funkcionalizálása során. 
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MŰANYAG REGRANULÁTUMOK (POLISZTIROL, PP, 
ABS ÉS PC/ABS)

polisztirol natúr és víztiszta
***

LLDPE különféle hűtő- és élelmiszeripar 
csomagolóanyagok gyártásához, 

LDPE-vel való keveréshez
(kitűnően hegeszthető és végtermék tartós)

***
sztirol kopolimer bázisú különleges műanyagok, 

átlátszó polikarbonát, ABS, SAN és SMMA
alternatívájaként fröccsöntéshez és extrudáláshoz

***
színező és additív mesterkeverékek

***
Műanyag regranulátumok (POLISZTIROL, PP, 

ABS és PC/ABS)
***

sztearátok az ipar minden területére

Márkanevek: Egyptene (HDPE), Etilinas, Bartovil, Primex, PAPET, 
Rombest, IPCC, Hipten, Diamond

Agrotex Kft, Multigran Kft, Paccor Hungary Zrt, 
Rótapack Zrt, Aluprint Kft, Extraplast Kft.
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A Magyar Kormány által létrehozott Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and 
Trade Agency – HITA) 2011. január 1-vel kezd-
te meg a működését. A Hivatal feladata egyfelől 
a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek 
ösztönzése, másfelől a hazai kis- és középvállal-
kozások külgazdasági tevékenységének támoga-
tása. A HITA a nemzetgazdasági miniszter irányí-
tása alatt működő központi hivatal, önállóan mű-
ködő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Hivatal céljai közé tartozik a befektetői biza-
lom erősítése, a beruházások előmozdítása első-
sorban a gazdaságilag hátrányosabb helyzetű tér-
ségekben. Kiemelten fontos célunk a kis- és kö-
zépvállalkozások megerősítése által is hozzájárul-
ni az új kormányprogram egyik legfontosabb pri-
oritásához, a foglalkoztatás növeléséhez. A kis-és 
középvállalkozások támogatására, fejlesztésé-
re létrejött Enterprise Europe Network munkáját 
önálló osztály támogatja a Hivatalon belül.
A Hivatal budapesti központjának munkáját hat 
hazai regionális kirendeltség és egy külföldi kül-
gazdasági szakdiplomata hálózat egészíti ki, me-
lyek helyismeretükkel és kapcsolatrendszerük-
kel támogatják a HITA befektetés-ösztönző és ex-
porttámogató tevékenységét. 
Az üzletfejlesztés elősegítése érdekében elsősor-
ban a hazai kis- és középvállalkozások külgaz-
dasági tevékenységét támogatjuk a Külgazdasá-
gi Stratégiában meghatározott ágazatok és célpi-
acok tekintetében. Cégfelméréseket, céglátogatá-
sokat szervezünk, melynek célja az exportképes 
árualap, innovatív technológiák és szolgáltatások 
felmérése, valamint személyes kapcsolatok kiala-
kítása, üzletfejlesztési tanácsadás. Üzleti és inno-
vációs partnerkereső adatbázisokat fejlesztünk, 
nemzetközi kiállításokat és üzletember találko-

zókat szervezünk, egyéni igények szerint célzott 
partnerkeresést végzünk és elősegítjük az egyes 
nemzetközi együttműködéseket pályázati konzor-
ciumokba való bekapcsolódás révén. 
A műanyag-, és ezen belül a kompozit műanyag-
ipari ágazatban tevékenykedő, exportképes kis-és 
középvállalkozások külföldi piacra lépését idén – 
többek között - két kollektív magyar stand meg-
szervezésével kívánjuk elősegíteni. Ennek egyik 
oka, hogy tapasztalataink szerint, az igazán ko-
moly, külföldi döntéshozók nem feltétlenül jön-
nek el Magyarországra, hanem döntően a legje-
lentősebb iparági kiállításokon tájékozódnak a 
gyártók, beszállítók kínálatáról. A legnagyobb 
ágazati kiállításokon történő megjelenés azért is 
kívánatos, mert ezek a rendezvények képet adnak 
a technológiai fejlődés irányvonalairól, illetve le-
hetőséget adnak a beszerzési lehetőségek kibőví-
tésére is. 
Az egyik ilyen támogatott kiállítás a JEC Europe 
2012 Párizsban, amelyre március 27-29. között 
kerül sor. A kompozit műanyagiparnak kiemelt 
szerepet szánunk, már csak azért is, mert világ-
szerte egyre nagyobb kereslet mutatkozik a spe-
ciális műanyagok iránt, melyeket rendkívül szer-
teágazó módon lehet felhasználni. A JEC Europe 
2012 a világ legnagyobb kompozit ipari szakki-
állítása. A kiállításon elsősorban a kompozit ipari 
alap- és segédanyag gyártók, valamint a techno-
lógiai berendezések gyártói állítanak ki. A látoga-
tók jellemzően kompozit termékeket, alkatrésze-
ket gyártó cégek, valamint szakirányú felsőokta-
tási hallgatók. A HITA az Erősített Műanyaggyár-
tók Szövetségével (EMSZ) együttműködésben, 
36 négyzetméteres standon, 5 cég számára bizto-
sít önálló megjelenést, a többi vállalatot az EMSZ 
képviseli.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
szerepe a KKV-szektor exportpiaci 

sikereiben
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A 3 évente megrendezett milánói Plast2012 a 
düsseldorfi K-hoz hasonlítható, világméretű és 
nagyon jelentős műanyagipari seregszemle, ahol 
a magyar cégek 52 négyzetméteren, a Magyar 
Műanyagipari Szövetséggel együttműködésben 
állíthatnak ki. A magyar műanyagipar termékei 
világszínvonalúak, de sokszor hiányzik a kész-
ség, hogy ezeket külföldön is megmérettessék. 
Az ilyen jelentős kiállításokon részt venni azért is 
ajánlatos, mert ott a komoly döntéshozókkal is le-
het találkozni, akik elsősorban a vásáron szerzett 
tapasztalataik alapján hozzák meg döntéseiket.

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Központi telefonszámunk: 06 1 872-6520
Központi faxszámunk: 06 1 872-6699

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Az ügyfélszolgálat munkatársai telefonon érhetők el.
H-Cs: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
Telefon: 06 1 872-6516
Fax: 06 1 872-6699
E-mail: info@hita.hu
Honlap:www.hita.hu. 

The Hungarian Investment and Trade Agency (HI-
TA), established by the Hungarian Government, 
started operations on 1 January 2011. The Agency 
aims to promote investments by foreign companies 
in Hungary on the one hand and to support the for-
eign trade activity of Hungarian small and medi-
um-sized enterprises on the other. HITA is a central 
office operating under the auspices of the minister 
for national economy, and is an independently op-
erating and managed budgetary institution. 
The Agency’s objectives include bolstering inves-
tor confidence and encouraging investments, pri-
marily in economically disadvantaged areas. Our 
paramount goal is to contribute to one of the most 
important priorities of the new government pro-
gramme, increasing employment, by strengthening 
small and medium-sized enterprises among other 
means. A separate department within the Agency 
aids the activity of the Enterprise Europe Network, 
which was established to support and develop 
small and medium-sized enterprises. 

The work of the Agency’s Budapest centre is com-
plemented by six regional offices in Hungary and a 
network of diplomats specialising in foreign trade 
abroad, which support HITA’s investment stimulat-
ing and export encouraging activity through local 
knowledge and a network of contacts.  
In order to promote business development, we pri-
marily support the foreign trade activity of small 
and medium-sized enterprises in the sectors and 
target markets identified in the Foreign Trade Strat-
egy. We organise company surveys and company 
visits to assess exportable commodity reserves, 
innovative technologies and services, to establish 
personal contacts and to provide business develop-
ment advice. We develop databases to search for 
business and innovation partners, arrange inter-
national fairs and business meetings, conduct tar-
geted partner searches tailored to individual needs, 
and foster international co-operation through par-
ticipation in consortia in tenders. 
We wish to help small and medium-sized enter-

The Hungarian Investment and 
Trade Agency’s role in export market 

successes in the SME sector
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prises with export capacity that are active in the 
plastics sector, and in particular composites, to 
enter foreign markets this year by organising two 
collective Hungarian stands among other initia-
tives. One reason for this is that in our experience 
really serious foreign decision-makers do not 
necessarily come to Hungary but primarily ac-
quire information about manufacturers, suppliers 
and the range on offer at major industrial exhibi-
tions. Participation at the largest fairs in the sector 
is also desirable because these events provide an 
overview of the trends in technological develop-
ment and afford an opportunity to expand pro-
curement options.
One such supported exhibition is JEC Europe 
2012 in Paris, which will be held between 27 and 
29 March. We attribute a key role to the compos-
ites industry, if for no other reason because there 
is increasing demand worldwide for special plas-
tics, which can be utilised in a remarkable variety 
of ways. JEC Europe 2012 is the world’s largest 
composites trade exhibition. Mainly producers of 
raw and auxiliary materials from the composites 
sector as well as manufacturers of technological 
equipment exhibit at the fair. The visitors are typ-
ically companies producing composite products 
and parts as well as specialist university students. 
HITA, in co-operation with the Association of the 
Manufacturers of Reinforced Plastic Materials, is 

ensuring independent appearance for 5 companies 
at a 36 square metre stand, while other firms will 
be represented by the Association. 
The triennial show Plast2012 in Milan, compara-
ble to the K Dusseldorf, is a major review of the 
plastic industry in global terms, where Hungar-
ian companies can exhibit on 52 square metres in 
co-operation with the Hungarian Plastics Industry 
Association. The products of the Hungarian plas-
tics industry are of world standard but frequently 
the readiness to have them put to the test abroad 
is lacking. Participation at major fairs like this is 
also desirable because it is possible to meet serious 
decision-makers there who reach decisions mainly 
based on their experiences gained at the fair. 

Address: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Central telephone number: 06 1 872-6520
Central fax number: 06 1 872-6699
Customer Service contact 
Customer Service staff can be contacted by tel-
ephone.
Mon-Thurs: 8 am-4.30 pm
Fri: 8 am-2 pm
Telephone: 06 1 872-6516
Fax: 06 1 872-6699
E-mail: info@hita.hu
Web site: www.hita.hu

E-mai l :  in fo@hi ta .hu
Web s i te :  www.h i ta .hu
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Miért kutat és fejleszt egy kkv?
Mire jó egy szelepvezérelt hidegcsatornás
blokk?

A Z-form Kft. közel 40 éve elkötelezte magát a mûszaki gu-

mitermékek gyártása iránt. Alapítása is az akkori idõk legna-

gyobb magyar gumiipari vállalatához kötõdik, mely késõbb

Taurus néven vált ország- és világszerte ismertté. A cég 1973

óta gyárt vulkanizáló szerszámokat gumitermékek számára.

Megrendelõink között éppúgy megtalálhatóak a világ vezetõ

mûszaki gumigyártói a ContiTech-tõl a ZF-ig, mint a hazai

gyártók a B&S Elastictól a Zorge-ig. Büszkék vagyunk arra,

hogy munkánkkal hozzájárulhatunk partnereink üzleti sikere-

ihez. Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy olyan gyár-

tóeszközt adjunk át megrendelõinknek, mellyel versenyképes

gyártást teszünk lehetõvé számukra.

Hidegcsatornás Blokkok (HCsB) fejlesztése

Szelepvezérelt Hidegcsatornás Blokk
fejlesztése a Z-formKft.-nél

kialakítástól függõen elérheti a gyártott termék tömegének akár

20–200%-át is. Az alapanyagárak emelkedése egyre inkább

rákényszeríti a gyártókat a takarékosságra, ami azt eredmé-

nyezte, hogy versenyképes gumitermék-gyártás mára hideg-

csatornás blokkok alkalmazása nélkül szinte elképzelhetetlen.

A HCsB-k a gumiipari fröccsöntõ szerszámoknál hasonló sze-

repet látnak el a gyártás során, mint a mûanyagiparban széle-

sebb körben ismert forrócsatornás rendszerek: közelebb jut-

tatják a feldolgozandó nyersanyagot a terméket kialakító le-

nyomathoz. A gumiiparban ez azért is célszerû, mert HCsB-k

nélkül lényegesen megnõ a hulladékképzõdés, hiszen a kivul-

kanizált „Einguss” – ellentétben egyes mûanyagokkal – nem

visszadarálható és keverhetõ ismét az alapanyaghoz. Az

Einguss hulladék, melynek mennyisége terméktõl és szerszám-

A vezetõ gumiipari szerszámgyártók, így a Z-form Kft. is már

régen kifejlesztette saját HCsB-rendszereit. Ezeket a

gumigyártók ritkábban a szerszámhoz, gyakrabban a

fröccsöntõgéphez rendelik hozzá, így igyekeznek új terméke-

ik felszerszámozásánál a már meglévõ hidegcsatornás rend-

szereikhez igazítani szerszámaikat. A HCsB-k alkalmazása

csökkenti a termékre jutó egységnyi hulladék mennyiségét,

így alkalmazásuk hozzájárul az anyagtakarékos, gazdaságos

és környezettudatos termékgyártáshoz.

Általánosságban elmondható, hogy jó minõségû, a

gumigyártók számára megbízhatóan használható HCsB-k ter-

vezése és gyártása komoly szerszámkészítõi és fröccsöntõi

szaktudást igényel. A fúvókák számának emelkedésével ex-

ponenciálisan nõ a HCsB-k kialakításának, megmunkálásá-

nak pontossági igénye is. A fúvókákon távozó anyagmennyi-

ség egy akár 32 dûznis, többszintes rendszernél is tökéletesen

egyformának kell lenni. Az elosztótömbben sehol sem lehet

olyan hely, ahol a nyersanyag nyírási, pangási vagy egyéb káros

„stressznek” van kitéve. Ráadásul a hidegcsatornás blokkokat



84 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012

zavar esetén pillanatok alatt el kell tudni választani a forró

szerszámtól, nehogy a gyártás hirtelen megállítása során a hi-

degcsatornában lévõ anyag elkezdjen kivulkanizálódni, ami a

blokk kitisztításáig hosszú órákra megállíthatja a termelést.

szereiben egyre elterjedtebb szelepvezérelt blokkokéhoz. Lénye-

ges különbség azonban, hogy míg a mûanyagiparban ezeket a

rendszereket nagy és ismert gyártók (Hasco, Incoe, Synventive

stb.) standard elemekbõl építik össze és hosszú évek óta kínál-

ják, a gumiiparban ez a megoldás csak most kezd gyökeret eresz-

teni. Az elsõ rendszerek fejlesztése a nagy gumiipari fröccsgép-

gyártók (DESMA, REP) nevéhez köthetõk. Ezek a rendszerek

pneumatikus vagy hidraulikus mûködtetésûek voltak.

A Z-form által tervezett és alkalmazott rendszer eddig mindig

tökéletesen vizsgázott. Egy 24-fúvókás HCsB anyag-áteresz-

tési mutatói kevesebb mint 5%-os eltérést mutatnak fúvókán-

ként, és a blokk megfelelõ szerszámkialakítás mellett akár két

mozdulattal, néhány másodperc alatt oldható a szerszámtól.

Szelepvezérelt Hidegcsatornás Blokkok
(SzHCsB)

A szelepvezérelt hidegcsatornás blokkok az elõzõ fejezetben is-

mertetett rendszerek továbbfejlesztett változatai. Mûködési el-

vük hasonló a mûanyag fröccsszerszámok forrócsatornás rend-

A szelepvezérelt HCsB-k nagy elõnye a nyitott HCsB-khez

képest az, hogy a feldolgozandó anyagot közvetlenül a lenyo-

mathoz juttatják el, tovább csökkentve a hulladékképzõdést.

A szelep a lenyomat kitöltésekor elzárja az alapanyag útját, a

vulkanizálási folyamat alatt a SzHCsB-ben lévõ alapanyag

fizikailag sem érintkezik a kivulkanizált gumival. A szelepek

nyitását, zárását a egy PLC-n keresztül akár a fröccsgép ve-

zérlése is szabályozhatja. Az SzHCSB-k alkalmazása rövidebb

ciklusidõt és automatizált gyártást is lehetõvé tesz, hiszen nem
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kell idõt fordítani az Einguss eltakarítására, a termékek eltá-

volítása és a szerszám tisztítása történhet automatikusan, pél-

dául forgókefés rendszerrel is.

A jelenleg ismert SzHCsB rendszereknek azonban van néhány

hátrányuk is. A magas árukon túl a legnagyobb problémát az

jelenti, hogy a kellõ szelepzáró erõt biztosítani tudó hidrauli-

kus rendszerekben a tömítések meghibásodása olajszivárgás-

hoz vezethet, ami a gumi nyersanyaghoz keveredve azonnali

selejtet okoz. Ráadásul a szelepek mozgatása csak a két vég-

állás (nyit/zár) valamelyikét tette lehetõvé, ami által a rend-

szer finomhangolására nem volt lehetõség.

vomotoros SzHCsB segítségével megoldható a különbözõ tö-

megû, térfogatú, kialakítású alkatrészek egy szerszámban tör-

ténõ gyártása is, hiszen a kisebb térfogatú lenyomatok szele-

pei hamarabb lezárhatók, azok nem töltõdnek túl, mialatt a

nagyobb térfogatú termékek fröccsöntése zajlik.

A Z-form Kft. által kifejlesztett SzHCsB rendszer a fenti hát-

rányok miatt új, eddig nem alkalmazott mûködési elvet alkal-

maz. A szelepek vezérlését elektromos meghajtású szervomo-

torok végzik. A nagy nyomatékú szervomotorok a szelepek

mozgatását nagy pontossággal és igen finoman képesek sza-

bályozni. Ezáltal a szelepek nem csak a két végállásban rög-

zíthetõk (nyit/zár), hanem a két végállás között tetszõlegesen,

sõt a befröccsentési ciklus alatt változóan is. Ezáltal lehetõvé

válik egy szabályozott nyírási folyamat beindítása is, ami elõ-

segíti az alapanyag vulkanizálási hõmérsékletének kialakulá-

sát, csökkentve a szükséges ciklusidõt. A szelepek nyitása,

zárása egymástól függetlenül is vezérelhetõk, ami a szerszá-

mok kialakításának területén is új távlatokat nyithat. A szer-

A Z-form Kft. ehhez a fejlesztéséhez a KMOP 2.1.1-es pályá-

zati támogatást is segítségül kapott. A megtervezett, kifejlesz-

tett és legyártott 2-dûznis prototípus túl van a sikeres próba-

gyártáson. A SzHCsB alá egy kétlenyomatos szerszám készült,

eltérõ lenyomat méretben.

Összefoglalva: a Z-form Kft. által elektromos szervomotorral

vezérelt hidegcsatornás blokk lehetõvé teszi:

Az alapanyag eljuttatását közvetlenül a termékhez, csök-

kentve a keletkezõ hulladékot, lehetõvé téve az alapanyag-

takarékos gyártást.

Ciklusidõ csökkentését automata gyártás által.



Vulkanizáló szerszámok
és hidegcsatornás megoldások

tervezése és gyártása

Vulkanizálási idõ csökkentését finomszabályozott szelep-

vezérlés segítségével.

Különbözõ térfogatú termékek egy szerszámban történõ

gyártását.

Kiküszöböli a hidraulikus rendszerek szivárgásából követ-

kezõ veszélyeket.

Távlatokat nyit a sorjamentes gyártás irányába.

A rendszer adaptálható más elasztomerek, így szilikonok gyár-

tására is. Fejlesztõ mérnökeink szívesen várják partnereink

megoldandó feladatait, melyre komplett megoldást kínálunk

a termékfejlesztéstõl a gyártóeszköz-rendszer (szerszám,

HCsB, egyéb kiegészítõ készülékek) megtervezéséig és legyár-

tásáig.

Zakariás Boldizsár

ügyvezetõ igazgató

Z-form Kft.
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A Pirelli a középkategóriás autók számára a 
Snowcontrol sorozat legújabb, továbbfejlesztett 
generációjával jelent meg, amely szorosan beleil-
lik a gyártó abroncsgyártó filozófiájába. A „Green 
Performance” egy olyan üzenet, amely környe-
zettudatos közlekedésre utal. A környezeti terhe-
lés csökkentése mellett az abroncs úttartásán is 
tovább javítottak.  A 3-as szériának 5%-kal ki-
sebb a gördülési ellenállása, mely által az autónak 
alacsonyabb lesz a fogyasztása, és így a CO2 ki-
bocsátása is. Az abroncs újratervezett mintázatá-

nak (teljesen új profilú szerkezet, csökkentett tá-
volság a futófelületi lamellák között) és lekere-
kített peremkialakításának, valamint az új össze-
tételű gumikeverék közös hatásának köszönhető-
en a Snowcontrol 3 jobb tapadást biztosít havon, 
nedves és fagyott talajon. Egyaránt javult a vo-
nóerő mértéke és rövidebb lett a fékút. A 3%-kal 
alacsonyabb zajkibocsátásnak köszönhetően nőtt 
az utazási komfort. A Winter Snowcontrol Serie 
3 RunFlat, azaz defekttűrő kivitelben is elérhető 
lesz.

New generation of “green” winter tyres for cars of medium and compact category – designed to meet all kinds 
of winter weather conditions. 

Új generációs „zöld” téli abroncs közép- és kompakt kategóriájú autókhoz. Úgy tervezték, 
hogy megfeleljen mindenféle téli idõjárási körülménynek.

Hatákony energiafelhasználás 

  Tiszta levegő 

Alacsony zajkibocsátás 

KÖRNYEZETTUDATOS 

Jellemzők 
Felhasználói 
előnyök  

Optimalizált mintázat 

Új téli gumikeverék 

Innovatív konstrukció és perem 
kialakítás 

Jobb vonó- és fékerő havon 

Rövid fékút nedves és 
fagyott felszínen, nagyszerű 
teljesítmény havon 

Nagyobb tapadás havon 

Új generációs  „zöld“ téli abroncs közép- és kompakt kategóriájú autókhoz. 
Úgy tervezték,  hogy megfeleljen mindenféle téli időjárási körülménynek. 

165/70R14 81T   

175/65R14 82T   

185/65R15 88T 

195/65R15 91T   

205/55R16 91T 

205/55R16 91H 

Elérhető méretek 

5%-kal alacsonyabb gördülési  
ellenállás 

3%-kal alacsonyabb zajkibocsátás 

Csökkentett CO2 kibocsátás 

Aromás olajoktól mentes gyártás 

Különösen ajánlott 
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A Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ) tagjai
CÉGNÉV,  KÉPVISELő CíM Telefon Fax E-mail Honlap Fő tevékenység

Addtech Kft. 
Hollósy Károly   

2120 Dunekeszi 
Állomás sétány 11. 20/981-3881  karoly.hollosy@t-online.hu  

LWB-Steinl gummiipari gépek, 
prések, fröccsgépek, sorjátlanítók 

foorgalmazása

Arábikum-2004 Kft.                 
Mezei József

1161 Budapest 
Zrínyi Ilona u. 5 20/450-6915 1/404-1277 arabikum@t-online.hu www.arabikum.hu Lemezek, formacikkek

Azelis Hungary Kft.  
Fehér József  dr.                

1117 Budapest
Galvani u. 44. 

1/203-1521   
30/819-0960 1/ 464-3176  jozsef.feher@azelis.hu www.azelis.com Gumiipari alapanyagok 

forgalmazása

BARANYA Gumi Bt. 
Ribacz Gyula

7630 Pécs 
Iparsziget u. 15. 72/239-705 72/538-228 info@baranyagumi.eu tömítés, járműalkatrész,  huladék 

hasznosítás

Béta-Roll Hengergumizó Zrt.                   
Gál Tamás                                                                           

8658 Bábonymegyer 
Szent István u. 84/527-900 84/527-901 beta-roll@beta-roll.hu  www.beta-roll.hu

Nyomda- és papíripari ill. 
speciális hengerek gumizása, 

gumibevonatok gyártása.

C.S.O.  Kft.          
Lédl Richárd                                                       

2364 Ócsa
Némedi úti major                                                                       29/378-283 29/378-077 csogumi@csogumi.eu www.csogumi.eu Gumihulladék hasznosítás

Cansar Kft.                           
Jakab Beáta

2700 Cegléd
Külső-Kőrösi út 40. 20/592-2088 53/999-229 cansar@cansarkft.hu www.cansarkft.hu Hulladék gumiabroncs hasznosítás, 

gumidarálék forgalmazás

Capribelt Kft.                            
Németh Károly                                      

2317 Szigetcsép 
Petőfi S. u.                 

Hrsz. 0116/12                                                                 
 24/418-374 24/ 418-376   capribelt@invitel.hu www.capribelt.hu Betétes és betét nélküli  lemezek 

gyártása, ékszíj forgalmazás

Carbon Black Kft.                
Balogh István

4400 Nyíregyháza
Toldi utca 57. 42/504-378, 379 42/313-246 carbonblack@carbonblack.hu www.carbonblack.hu

Alap- és segédanyag, nyerskeverék 
forgalmazá, műszaki és abroncs 

hulladék kezelés

Charmol Hungary Kft.          
Molnár Árpád

1115 Budapest
Fejér Lipót utca 10. 1/464-3123 1464-3125 charm@charmol.hu www.charmol.hu Gépgyártás, granulátum 

újrahasznosító technológiák

ContiTech Rubber Industrial Kft.                               
Dr. Regina Gensigora                    
Katona Tamás dr.                            

6728 Szeged
Budapesti út 10.     62/566-700        2/566-713     

info@cbg.contitech.hu 
(keverék és heveder) 

info@fluid.contitech.hu 
(tömlő) 

www.contitech.hu
Keverékgyártás; textilbetétes 

heveder, olajpari, ipari és 
kotrótömlő gyártás és forgalmazás 

Dunavibro Műszaki 
Diagnosztikai és Karbantartó Kft. 
Ladányi Antal

2440 Százhalombatta
Csenterics u. 3.17/2

   20/925-4463  
23/350-692

1/223-1643   
23/540-392

ladanyidunavibro@mobilposta.hu
 dunavibro@enternet.hu www.enternet.hu/dunavibro Gumi- és műanyagipari 

extruderek,fröccsgépek felújítása

Elastomeri-Polimeri Kft.  2023 Dunabogdány 
Kossuth Lajos u. 3/b.  26/590-090  26/590-088  info@elastomeri-polimeri.hu www.elastomeri-polimeri.hu

Szintetikus kaucsukok, szilikonok, 
elasztomerek , lágyítók és egyéb 

segédanyagok forgalmazása

FlexIB Mérnöki és 
Marketing Iroda KFT.                                            
Borosné dr. Ivicz Mária                                       

1111 Budapest
Karinthy Frigyes út 24.                                             1/365-8689 1/279-0008 flexib@chello.hu

Gumiipari technológiai tanácsadás, 
számítógépes modellezés, 

pályázatírás, hazai és külföldi 
vállakozások együttműködésének 

elősegítése

Földvár Rubber Gumiipari Kft.   
Kertész Zoltán, Váczi Aliz  

7020 Dunaföldvár 
Kossuth L. u. 13.

75/343-032
75/341-499, 
75/541-209

75/343-057 
75/541-042

postmaster@gumiip.axelero.net    
rubber@foldvarrubber.t-online.hu www.gumiip.axelero.hu

Gumicsizmák, textil felsőrészes 
cipők, benzines gumioldatok, textil 
kenés, színes gumikeverék gyártás

Freudenberg Simmerringe Kft. 
Kovács László

6000 Kecskemét-
Kadafalva

Heliport reptér
 76/501-890 76/501-881 info@freudenberg-si.hu www.freudenberg.com Szimering tömítések

Granuflex Kft.   
Fejérváry Géza

1037 Budapest
Bécsi út 269. 1/453-0400 1/453-0006 info@granuflex.hu www.granuflex.hu Esésvédő burkolólapok/sportpálya 

borítások gumihulladékból

Gumi-Metál-Plasztik Bt. 
Szlucska József

2013 Pomáz
Ady Endre u. 1. 20/944-4246 1/240-3494 gumimetal@t-email.hu www.gumimetal.extra.hu tömítés, járműalkatrész, 

egészségügyi termék

Gumiplast Kft.             
Ízing András

4564 Nyírmada
Hrsz. 031/10 20/404-2461 izing61@pannonmail.hu www.gumiplastkft.com Keverék készítés, forgalmazás

Gumiring Bt.                                   
Surman József

6055 Felsőlajos
Mizse 17. 30/229-2003 76/704-095 info@gumiring.hu www.gumiring.hu

Tömlő, gumirugó, gumilemez, 
profilszalag, tömítés, 

járműalkatrész, eü. termék, 
hengergumizás
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HSH-CHEMIE Kft.                                 
1139 Budapest

Pap Károly u. 4-6. 
Xenter 13

1/450-3224, 
20/991-9995 1/457-0265 eszter.kmetty@hsh-chemie.hu www.hsh-chemie.com Gumiipari segédanyagok 

forgalmazása

Huber Kft.            
Huber László

6728 Szeged
Dorozsmai út 48. 62/543-685 62/401-179 lhuber@vnet.hu

laszlo.huber@gmail.com
Tömítés, szimering, járműalkatrész 

gyártása

Hungarojet Kft.    
Moldován György                                           

 1112 Budapest
Táska u. 9.

1/248-0558,  
30/983-0409 1/248-0559 gmoldovan@hungarojet.eu

Gumiabroncs Hulladék 
hasznosítás, gumiliszt kgyártás és 

forgalmazás

Hübner-H Gumi és 
Műanyagipari Kft.      
Rainer Kohlschmidt  

4401 Nyíregyháza
 Tünde u. 11. 42/501-400 42/501-422 huebner-h@t-online.hu www.hubner-hungary.com

Extrudált gumiprofilok, 
járműalkatrészek, konfekcionált 

termékek

K&K95 Kft. 
Kollár Ferenc

2300 Cegléd
Bürgeház dűlő 1.

53/650-0036 
53/312-673, 30 

430-1581
53/500-038 office@brakehose.hu www.brakehose.hu 

Hidraulikus fékcsövek, 
fékfolyadékok és üzemanyag 
tömlők forgalmazása, fémek 
galvanizáló felületkezelése

Jupiter-Reál Kft.                          
Kovács András                                                                                                 

8200 Veszprém
 Budapest út 75. 88/567-050  88/567-050  

20/9533-360
  real@jupiter.hu  

andras.kovacs@jupiter.hu  www.jupiter-group.hu 

Formaleválasztó, síkosító, 
csúsztató, szerszám konzerváló, 

tisztító, csiszoló, és polírozó 
anyagok. Gumiragasztók, 

munkavédelem.  Loctite, Frekote 
3M.

Kaloplasztik Műanyag és 
Gumiipari Kft. 
Nyírádi János

6300 Kalocsa
Gombolyagi út 1.

78/461-200        
78/461-065  78/461-752 titkárság@kaloplasztikt.hu www.kaloplasztik.hu

Profilszalag, műszaki gumi 
formacikkek, autóipari műanyag 

termékek, keverékkészítés, 
forgalmazás

Kecskeméti Gumiipari Kft.   
Fekete Csaba      

6000 Kecskemét
Technik-Park, Heliport 76/504-226 76/470-236 kg@gumiipar-kecskemet.hu Tömítés, járműalkatrész, 

profilszalag

Kézsmárki Kft.                      
Kézsmárki András                                                                           

5452 Mesterszállás
 Külterület 6.

56/573-037         
30/993-2207 56/573-038 kezmarki@axelero.hu        Keverék készítés, forgalmazás

Kislángi Gumiipari Kft.                          
Tóth Kálmánné

 8156 Kisláng
Fő út 15.                22/435-510 22/435-556 kislangigumi@freemail.hu Tömítés, járműalkatrész

Kovács és Társa Kft            
Kovács Miklós

1118 Budapest
Rubin Irodaház,  Dayka 

Gábor u. 3. II. 403.
1/3581-497 358-1498 kovacsestarsa@kovacsestarsa.

axelero.net www.kovacsestarsa.com/ Alapanyag és segédanyag  
forgalmazás

Lédem 2000 Kft.                     
Hegedűsné Molnár Zita

2490 Pusztaszabolcs
 Iskola u. 1. 25/517-607 25/517-601 hegedusne@ledem2000kft.hu www.ledem.hu Gumirugó, tömítés, járműalkatrész

Ma-Gumi Kft.                              
Gáspár Tivadar                                                                  

6120 Kiskunmajsa
 István király u. 70. 77/481-831  77/482-704 magumi@colonial.hu www.ma-gumi.hu Lemez, profilszalag, tömlő, 

heveder, formacikkek, szivacsok

MEP-90 Kft.        
Mizséry Miklósné

2315 Szigethalom
Műút 212.

24/402-971 
20/951-0092 mep90@invitel.hu www.gumifutozas.eu Abroncskereskedelem, újrafutózás

Messer Hungarogáz Kft.                        
Herczeg István                                                             

1044  Budapest
Váci út 117. 

1/435-1100           
1/435-1143

1/435-1270  
1/435-1101 istvan.herczeg@messer.hu  www.messer.hu

 Szárazjég szerszámtisztításhoz, 
cseppfolyós nitrogén 

sorjátlanításhoz, hideg őrléshez és 
gázok, gázkeverékek hegesztéshez.

Metál Modul Kft.                       
Tóth Istvánné                                                                 

1055 Budapest
Falk Miksa u. 19. 1/353-2318   1/312-0165, 

1/473-0071 office@metal-modul.hu www.metal-modul.hu Hajtószíjak gyártása, forgalmazása, 
heveder értékesítés

Nordmann, Rassmann 
Hungária Kft.  
Hajdú Gábor                                           

 1117 Budapest
Fehérvári út 50-52.

1/462-0084 
20/964-0989 1/352-8538 info@nrc-hungaria.hu www.nrc-hungaria.hu Gumiipari alapanyag forgalmazás

Optilog Környezetvédelmi 
Tanácsadó Kft. 
Sinka Gábor dr

1094 Budapest
Márton u. 35/a fsz. 2. 30/966-3367 1/215 5939 gabor@optilog.hu műszaki-gazdasági tanácsadás 

hulladékkezelésben 

Palotás-Mix Kft.                   
Palotás László dr.                                                             

8516 Kemeneshőgyész
 Nagymajor  

89/346-574      
346-663 89/346-574 palotasmix@globonet.hu www.palotasmix.hu Keverék készítés, forgalmazás

Phoenix Légrugó 
Technológia Kft.                 
Jókay László                                              

4400 Nyíregyháza
Derkovits u. 137. 42/551-300, 301 42/551-303   sales@phxast.hu www.phoenix-airspring.com

www.phoenixlegrugo.hu

Gumiipar, járműipari légrugók, 
kompenzátorok  gyártása, 

fejlesztése, értékesíte

Rhodia  Hungária Kft.          
Olawuyi Ágnes

1012 Budapest
Pálya u. 9. 

1/489-5611 
30/982-0046 1/489-5610 agnes.olawuyi@eu.rhodia.com www.rhodia.hu Alapanyag és segédanyag  

forgalmazás

Rubber-Consult Kft. 
Nagy Tibor dr.

1028 Budapest
Szepesi u. 5. 30/943 6686 ntibor@interware.hu Műszaki tanácsadás

RubberCube Kft.            
Tamaskovics Zsolt             

2040 Budaörs
Gyár u. 2. 98/D épület

20/965-2536 
1/816-1118 1 / 999-1710 info@gumikocka.hu  www.gumikocka.hu

Műszaki formacikkek, élelmiszer-
ipari szilikonok, fém-gumi 
termékek gyártása, cryogen 

sorjátlanítás
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Sólyom és Fia Martfűi 
Gumiipari KFT.                        
Sólyom Károly                                       

5435 Martfű
Nógrádi S. u. 4.

56/450-886 
/584-029 
584-030 

20/9130-230

56/580-622          
56/584-029  solyomkft@externet.hu www.solyomkft.hu Keverék készítés, forgalmazás

Studion Bt. 
Magasházi Klára 

1025 Budapest
Vihorlát u. 29/a 30/931-7651 klara.magashazi@evonik.com www.degussa.com klara.magashazi@degussa.com

Szemes Tömítéstechnikai Kft. 
Szemes Béla

8184 Fűzfőgyártelep
Fűzfői Ipari Park, Pf. 19.       

88/450-200 
88/431-783 88/450-200 szemes@vnet.hu 

szemesmonika@invitel.hu    www.szemestechnik.hu

Speciális tömítések, fém-gumi 
alkatrészek, korszerű fröccs 
technológia, járműalkatrész, 

szilikondugó, eü. termék gyártás, 
gumizsinór, tömlő, lemez 

forgalmazás,szerszámkészítés
Taurus Techno Gumi Kft. 
Kéthely László, 
Varga Ferenc

1173 Budapest
Pesti út 8-12. 1/250-5028 1/250-5030 f.varga@taurustechno.hu www.taurustechno.hu Heveder, tömlő, gumilemez 

kereskedelem

T-Burg Kft.                                 
Tóth Imre dr.

2315 Szigethalom
Szabadkai u. 54/a

24/404-450 
30/202-9863 24/404-450 tburg@vnet.hu

Abroncsfelújítás, újrafutózás, 
műszaki szakértés, tanácsadás, 

cégképviselet
Techcon Környezetvédelmi és 
Energetikai Szolgáltató Kft.        
Szabó Sándor 

 4029 Debrecen
Faraktár u. 29/D II/2-3. 52/537-312 52/537-313 techcon@satrax.hu www.taurus.hu hull. hasznosítás, hulladék 

gumiabroncs begyűjtés

Tímár Gumi Kft.                      
Kovács Lajos

4466 Tímár
Szabadság utca 2. 42/576-100 42/576-101 timargumi@t-online.hu www.timargumi.hu

Keverék készítés és forgalmazás, 
tömítés, járműalkatrész, 

hengergumizás, eü. és fém-gumi 
termékek, hulladék hasznosítás, 

esésvédő burkolólapok

T-Plasztik Kft.                       
Katona Gábor                                                                        

5055 Jászladány
Tisza u. 4. 

57/454-454            
30/915-3140 57/454-577 tplasztik@tplasztik.hu www.tplasztik.hu

Műanyag-gumi termékek gyártása,                              
Műszaki-kárpitosipari szivacs  

termékek gyártása

Trade- Chem Kft.

Trelleborg Sealing Solutions 
Hungary

Variachem Kft.       
Pintér Zoltán            

1097 Budapest
Kén u. 8. 1/801-8800  1/801-8811  info@variachem.hu www.variachem.hu Gumiipari alap- és segédanyag 

forgalmazás

VMC Bt.             
Váradi József

1164 Budapest
Szakoly utca 26.

1/400-1514 
70/333-4373 j.varadi@t-online.hu.

Vezetői tanácsadás, 
képviseletvezetés, pályázat 
előkészítés, projektvezetés

Z-Form Kft.                          
Zakariás Boldizsár                                                                                                                                   

1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 4.          1/477-1001  1/210-9064

333-4711   mail@zform.hu www.zform.hu
Műanyag- és gumiipari 

szerszámok tervezése és gyártása. 
Egyedi készülékgyártás.

Zorge  Hungary Kft.           
Steiger Csaba

2750 Nagykőrös
Zsíros dűlő 4. 53/550-247 53/550-245  c.steiger@zorge.com  www.zorge.com Autóipari alkatrészek, fröccsöntött 

TPE termékek

Kecskeméti Főiskola 
GAMF Kar, Műanyag- 
és Gumitechnológiai 
Szakcsoport          
Belina Károly dr.                          

6000 Kecskemét
Izsáki út 10. 76/516-390 76/516-399 belina.karoly@gamf.kefo.hu www.gamf.hu

Oktatás, továbbképzés, műanyag- 
és gumiiipari technológiák, 

fejlesztési projektek

Nyíregyházi Főiskola 
Műszaki és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar, 
Közlekedésmérnöki és 
Infotechnológia Tanszék 
Sikolya László dr.

4400 Nyíregyháza
Sóstói út 31/B 42/599-434 42/599-485 mmfk@nyf.hu www.nyf.hu

gumiipari technológiai szakirányú 
továbbképzési szak szervezése és 

lebonyolítása

Pannon Egyetem  
Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék 
Bartha László dr                                    

8200 Veszprém
Egyetem u. 10. 88/624-520 bartha@almos.vein.hu www-vmfiweb.

uni-pannon.hu Gumibitumen projekt

Brozsek Pál 2133 Sződliget
Liliom utca 11.

27/816-459           
30/516-5886 27/353-134 brozsekpal@rubicom.hu műszaki-gazdasági tanácsadás: 

technológia, hulladékkezelés

Erdős Péter dr. 30/251-9085 erdosp@t-online.hu erpeter.tvnet.hu igazságügyi szakértő, műszaki 
tanácsadás, oktatás

Knirsch Györgyné 1149 Budapest, Kelevéz 
u. 4. 1/363-4015 zsuzsaknirsch@t-

online.hu
www.mk.uni-

pannon.hu
Műszaki-gazdasági tanácsadás, 

oktatás

Samay Géza dr. 2647 Hont, Dózsa u 32. 30/966-3365 gsamay@freemail.hu Műszaki-gazdasági tanácsadás, 
oktatás

Pálffy András 1025. Budapest, Ali 
utca 7. 30/ 241-6518 1/325-5816 a.palffy@t-online.hu Műszaki-gazdasági tanácsadás
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Feszített tempó a gumigyártóknál
Ha az elõzõ év elemzéseit nézzük, a gumiipar helyzete kedve-

zõ képet mutat. A gyorsjelentések szerint a gumiipar külke-

reskedelmi behozatala és kivitele az iparban átlagos 12, ill.

16%-kal szemben – a gyógyszeriparhoz hasonlóan –33 és 40%-

kal nõtt egy év alatt EUR alapon számolva.

Amint a magyar gazdaság teljesítményének, úgy a gumis cé-

gek eredményeinek is az export növekedés volt a motorja. Is-

mert, hogy az abroncsgyárak csaknem 80%-ban külföldre ter-

melnek. A autóipari cégekhez beszállító mûszaki gumigyárak-

nál olykor még ennél is erõsebb a tendencia – ezért eredmé-

nyeiket az autógyártás magára találásának köszönhetik. Az

adatok mögötti személyes tapasztalatok azt mutatják, hogy

gyakran megduplázódik a befektetett szellemi energia egy el-

nyert üzleti megrendelés esetén a mostani gazdasági körül-

mények között.

A válságos évek megrostálták a Magyar Gumiipari Szövetség

tagjait is. Néhány kis céget elvesztett a szövetség megszûnés

vagy üzleti szemléletváltozás miatt, mások visszatértek vagy

éppen profilbõvítéshez kapcsolódóan most csatlakoztak a szer-

vezethez. A tõkeerõs cégek természetesen jobban bírták az

árversenyt, a magasabb követelményekre jobb minõséggel

tudtak reagálni, és rugalmasabban tudták kezelni a termelé-

kenység javításának kihívásait.   A Heti Világgazdaság c. gaz-

dasági hetilap által vezetett TOP-500-as listán szaporodott a

gumigyártók száma. Hat gumiipari cég került az 500 legna-

gyobb éves árbevételû magyar cég lajstromába: a Michelin

Magyarország, a Hankook Tire, a makói és váci ContiTech

Fluid Automotive Hungária Kft., a szegedi ContiTech Rubber

Industrial Kft, a Bridgestone Tatabánya és a kunszigeti Federal

Mogul Kft.

A szervezeti változások terén legnagyobb újdonság, hogy 2011

õszén, hosszú egyeztetések után megalakult a Magyar Gumi-

abroncs Szövetség (angol nevébõl rövidítve: HTA). A magyar

gépjármûabroncs ipar csaknem teljes forgalmát kitevõ hét

márka termelõi és nagykereskedõi ezentúl – Közép-Európá-

ban egyedülállóan – egyetlen szervezetben igyekeznek kifej-

teni lobbi-tevékenységüket.

Ezzel a MAGUSZ ugyan elvesztette legnagyobb súlyú tagját, a

Michelin Magyarország Kft-t, de egyúttal erõs szövetségest nyert

a gumiipari érdekérvényesítés terén. A független HTA megala-

kulásával a MAGUSZ határozottan a mûszaki gumigyártók és a

hozzájuk kapcsolódó szolgáltatók képviselõjévé vált, így egyér-

telmûbbé váltak az érdekeltségi viszonyok bizonyos környezeti

és hulladékkezelési kérdésben és hatékonyabban végezheti ér-

dekérvényesítõ és kapcsolatépítõ munkáját.

A fõtitkár a múlt év legnagyobb szervezeti eredményének a

három szakmai konferencia megszervezését tartja. Az elõzõ

nehéz gazdasági években szünetelt a hagyományos ún. gumi-

ipari kiskonferencia-sorozat a beszállítók és szolgáltatók meg-

hívásával. Az év elején mutatkozott be a Krahn Chemie a gu-

miipar számára az ALBIS Plastic Kft. által forgalmazott ke-

mikáliáival, és a PolyOne Magyarország Kft. termoplasztikus

alapanyagaival és masterbach-eivel. A hazánkban forgalma-

zott gumiipari fröccsgépek palettáját szélesíti az LWB-Steinl

új hazai képviselete, amely a rendezvényen gazdaságosság-

javító technológiai megoldásokat mutatott be.

A másik két rendezvényen közremûködõként szerepelt a

MAGUSZ. A Rhein Chemie hosszú idõ óta nem tartott elõ-

adást a partnereinek, ezért élénk volt az érdeklõdés, amikor a

szövetséggel közösen megrendezték Budapesten a kelet-kö-

zép-európai régióban mûködõ szakemberek vevõtalálkozóját.

Év végén pedig a ContiTech Rubber Industrial Kft. szakem-

berei tartottak színvonalas tudományos elõadást az olajipari

gumitömlõk legújabb fejlesztéseirõl a gumiipari érdeklõdõk

és az olajkitermelõk részére.

A MAGUSZ 2012-es tervei között szerepel a kollektív standdal

való részvétel a májusi IndustriAutomation (korábban Industria)

kiállításon, a kiállítás idején szakmai nap szervezésével.

Az elnökség elérkezettnek látja az idõt, az év folyamán a szak-

mai kerekasztal ismételt megrendezésére és folytatni kíván-

juk gumiipari-kiskonferencia sorozatunkat a beszállítók, szol-

gáltatók meghívásával.

Kiemelt együttmûködõ partnerünk továbbra is a Magyar

Kémikusok Gumiipari szakosztálya és a HUNGEXPO.

Benyhe Zsuzsa fõtitkár

Magyar Gumiipari Szövetség



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 93

Tokió (2011. november 29.) – A Bridgestone 
Corporation bejelentette, hogy kifejlesztette a 
légtömlő nélküli (non-pneumatikus) abroncsot, 
mely a hagyományos abroncsok környezetbarát 
alternatívája lehet a jövőben.
A Bridgestone Környezetvédelmi Nyilatkozata 
azt a célkitűzést fogalmazza meg, hogy a cég 
elősegíti a fenntartható társadalom kialakítását 
három fontos környezetvédelmi szempontra – 
a természeti erőforrások megőrzésére és a kör-
nyezet megóvására, valamint a széndioxid-ki-
bocsátás csökkentésére – való tekintettel. A cél 
érdekében a Bridgestone több projektet is be-
indított, többek között a „légtömlő nélküli ab-
roncs”-projektet, mely elősegíti az egészsége-
sebb környezet kialakítását úgy a mai, mint az 
eljövendő generációk számára.
A légtömlő nélküli (non-pneumatikus) abroncs-
nak a jelenlegi hagyományos abroncsoknál ki-
sebb a környezeti hatása, azonban mindeddig 
nem volt kivitelezhető a tömeges gyártás. A 

Bridgestone a gyakorlati kivitelezés szándéká-
val fejlesztette ki a technológiát.

A LÉGTöMLő NÉLKüLI (NON-PNEU-
MATIKUS) ABRONCS-TECHNOLÓGIA 
JELLEMZőI
Az egyedülálló küllőszerkezetnek köszönhető-
en, mely az abroncs belső oldalát rögzítve meg-
tartja a jármű súlyát, nem kell időről időre pótol-
ni az abroncsnyomást, vagyis az abroncs keve-
sebb karbantartást igényel, és a defekt miatt sem 
kell többé aggódni. Emellett az abroncs küllő-
szerkezete újrahasznosítható, hőre lágyuló mű-
gyantából készül, így az abroncshoz felhasznált 
anyagok, a futófelület gumijával együtt, száz 
százalékban újrahasznosíthatók. Ennek eredmé-
nyeképpen ez az abroncs új minőséget teremt a 
környezeti hatás, a biztonság és a kényelem te-
kintetében.
A Bridgestone szándéka ezzel a technológi-
ai újítással egy olyan „bölcsőtől bölcsőig” tar-
tó folyamat megvalósítása volt, mely maxima-
lizálja az erőforrások újrafelhasználását a hasz-
nált abroncsból az új abroncsba, valamint az új-
rahasznosítható anyagok használatát.

Bridgestone Magyarország Kft.
1133 Budapest

Váci út 76.
Tel: +36 1 430 2780

Fax: +36 1 387 9311
www.bridgestone.hu

A Bridgestone bejelenti a légtömlõ 
nélküli (non-pneumatikus) abroncs 

kifejlesztését
Új környezetbarát technológia a jövõ abroncsaihoz
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Az elmúlt év augusztusában 7 hazai tagvállalat 
(Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, 
Michelin, Pirelli, Vredestein) részvételével meg-
alakult a Magyarországon telephellyel rendelke-
ző gumiabroncs gyártókat és gyártói vezérképvi-
seleteket tömörítő, az iparág törvényes érdekeit 
hazánkban képviselő Magyar Gumiabroncs Szö-
vetség (HTA). A szövetség elnökségének dönté-
se alapján a szervezet angol nevének - Hungarian 
Tire Association - rövidítését, a HTA-t fogja hasz-
nálni a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.
Közép-Európában a HTA az első ilyen jellegű 
szakmai testület. A Szövetség hivatalosan is be-
jelentette felvételi kérelmét az iparág brüssze-
li központú európai szövetségéhez, az ETRMA-
hoz (European Tyre and Rubber Manufacturers 
Association), így hamarosan a szervezet magyar-

országi képviselője lesz. A HTA elsődleges kül-
detése, hogy képviselje a gumiabroncs iparági 
szereplők törvényes érdekeit Magyarországon. 
A Szövetség - a nemzeti és európai versenysza-
bályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett - 
segíti a hazai gyártókat és vezérképviseleteket ab-
ban a törekvésükben, hogy a gumiabroncs-gyár-
tással és felhasználással kapcsolatos törvények, 
hazai és európai uniós szabályozások megfelelő 
szakmai felügyelet mellett készüljenek el.
A HTA általános célja az, hogy a gumiabroncs 
iparról és a gyártott termékekről ismeretet adjon 
át a lakosság számára, hogy tájékoztassa a gaz-
dasági és politikai élet résztvevőit tevékenységé-
ről, valamint hogy hozzájáruljon egy megfelelő 
és globálisan is versenyképes jogi és szabályozási 
környezet kialakításához.

A HTA együtt kíván mű-
ködni más hazai szakmai 
szervezetekkel és intézmé-
nyekkel - kiemelten a Köz-
lekedéstudományi Intézet-
tel - a közlekedésbizton-
ság növelése érdekében. A 
Szövetség egyben fontos-
nak tartja, hogy felhívja a 
lakosság figyelmét a gumi-
abroncs minőségének fon-
tosságára, évszakonkén-
ti szerelésére, és megfelelő 
szervizelésére. 
A jövőben a HTA képvise-
li a gumiabroncs iparágat 

Megalakult a magyar gumiabroncs 
gyártók és vezérképviseletek 

szövetsége, 
a Magyar Gumiabroncs Szövetség

Az alakuló közgyűlés résztvevői
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Last year’s August with the involvement of 7 
member companies (Bridgestone, Continental, 
Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, Vredes-
tein), the Hungarian Tire Association (HTA) 
has been founded in order to represent tire pro-
ducers and tire importers with sites in Hungary, 
and also the legitimate interests of the industry. 
As decided by the Board of the Association, it 
shall use the abbreviation of its English name 
- Hungarian Tire Association – for better iden-
tification. 
HTA is the first professional association of this 
kind in Central Europe and it has already ap-
plied for membership to the Brussels-based 
European Association, the ETRMA (European 
Tyre and Rubber Manufacturers Association), 
therefore shall be the Hungarian representative 

of the organization.
The mission of HTA is to represent the legiti-
mate interests of tire industrial players in Hun-
gary. The Association supports national manu-
facturers and importers – with due respect to 
all national and European competition rules – 
in order to make sure that regulations related to 
tire manufacturing and utilization are prepared 
under a proper professional supervision ac-
cording to national and European regulations.
The aim of HTA is to create a positive under-
standing of the tire industry and its products 
amongst the general public and to advise par-
ticipants of economic and political life, to 
achieve an appropriate and globally competi-
tive legislative and regulatory environment.
HTA aspires to cooperate with national and 

The Hungarian Tire Association 
Representing Hungarian Tire 
Producers and Tire Importers 

has been founded

a kormányzattal, a médiával és egyéb szakmai és 
üzleti szervezetekkel való egyeztetések során. A 
Szövetség ennek érdekében folyamatosan kon-
zultál szakminisztériumokkal és az illetékes kor-
mányzati intézményekkel a gumiabroncs iparág 
számára releváns új törvényjavaslatokkal és sza-
bályozásokkal kapcsolatban.
A Szövetség, és egyben tagvállalatai CSR 
(Corporate Social Responsibility  - társadalmi fe-
lelősségvállalás ) stratégiájának és cégkultúrájá-
nak szerves része a társadalmi szerepvállalás. Je-
lentős gazdasági szerepük okán a vállalatok fele-
lősséggel tartoznak az egész magyar társadalom-

nak. Ezért igyekszik a HTA is a lehető legjobb 
módját megtalálni annak, hogy e téren is példát 
mutathasson a jövőben.

Morenth Péter – ügyvezető elnök
cím: 1034 Budapest, Szőlő utca 8.

telefon: 06 1 430 2054
e-mail: morenth@hta.org.hu

Web: www.hta.org.hu
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international professional bodies such as the 
Brussels based ETRMA and the Hungarian In-
stitute for Transport Sciences (KTI), in matters 
of public transportation safety. 
The Association considers it important to draw 
awareness for tire quality, proper mounting and 
servicing procedures. In the future, HTA shall 
represent the tire industry in discussions with 
the government, media and other business or-
ganizations. For this, the Association consults 
continuously with relevant ministries and gov-
ernmental institutions, about new bills and reg-
ulations relevant for the tire industry.
Social responsibility is a vital element of the 
CSR strategy and corporate culture of the As-

sociation and also of its member companies. 
On account of their significant economic role, 
corporations are responsible towards the entire 
Hungarian society. This is why HTA also seeks 
for the best ways to set good examples in the 
future.

Peter Morenth
Executive Chairman

Address: 
Szőlő utca 8, Budapest

1034 Hungary
Telephone: +36 1 430 2054

E-mail: morenth@hta.org.hu
Web: www.hta.org.hu

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
A LANXESS Németország egyik legnagyobb, tõzsdén jegyzett, specializált vegyipari kon-

szernje, amely a világ minden területén jelen van. A konszern gazdag portfoliója a prémium 
termékekre összpontosít, fõ tevékenységi területét a mûanyagok, kaucsukok, különleges 

vegyi anyagok és köztes termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása képezi.

2008 óta a LANXESS saját közép- és kelet-európai értékesítési társasággal képviselteti 
magát Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, valamint Szlovákiában és Cseh-
országban. A LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. székhelye a szlovák fõvárosban, Po-
zsonyban van, és további telephelyekkel rendelkezik Bécsben, Varsóban és Budapesten.

Az egyik súlypont ezekben az országokban a LANXESS hightech mûanyag granulátumok 
(SCP) üzletága, a jól ismert Durethan® és Pocan® kereskedelmi márkákkal.

Ezen termékek forgalmának döntõ többsége az autó- és gépjármû-alkatrészgyártás terü-
letén mûködõ vevõkhöz kerül kiszállításra. 

További fontos pillér a magas mûszaki színvonalat képviselõ kaucsukokkal és gumiipari 
vegyi anyagokkal lebonyolított üzleti tevékenység. 

A LANXESS mûszaki kaucsukok (TRP) üzletága a szintetikus kaucsukok egyik vezetõ 
gyártójaként a gumiipari feldolgozók számára az autóipar, a gáz-, olajkitermelés és -szál-
lítás, a gépipar, építõipar, kábelgyártás, cipõipar területén felhasználásra kerülõ anyagok 

széles választékát kínálja. 
A legfontosabb márkák és termékek:

Therban® (HNBR); Levapren®, Levamelt®, Baymod® L (EVM);
Baypren® (CR); Perbunan®, Krynac®, Baymod® N (NBR); 

Levatherm® F (FKM); Keltan® EP[D]M

1016 Budapest, Hegyalja út 7-13 · www.lanxess.com

LANXESS SCP:  
E-Mail: Judit.Farkas@lanxess.com 
Tel: +361224-7044
LANXESS TRP:
E-Mail: Enikoe.Varga.@lanxess.com 
Tel: +361224-7043

www.bb-press.hu



KÖRNYEZETTUDATOSAN A HALADÁS 
SZOLGÁLATÁBAN

A gumiabroncsok környezeti hatásának csökkentésével - a gyártástól egészen az életciklus végéig – egy olyan világ felé 
haladunk, ahol a mobilitással az addiginál is jobban tiszteletben tartjuk a természetet. Ezért a Michelin a gyáraiban nap 

mint nap megújuló energiaforrásokat használ, és olyan abroncsokat fejleszt, melyekkel világszinten több milliárd liter 
üzemanyag takarítható meg, és látványosan csökkenthető a járművek szén-dioxid-kibocsátása is. A Michelin Challenge 

Bibendum esemény fő célja, hogy a világ minden tájáról egybegyűjtse a fenntartható közúti mobilitás érdekében tenni 
képes szereplőket. Hisz, ahogy Ön, úgy a Michelin is aktív részese bolygónk megóvásának.

Michelin_Environnement_MGE2012_180x250_HU.indd   1 2/10/12   5:45 PM
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A Bridgestone Corporation bejelentette, hogy 
kifejlesztett egy új technológiát, mely az abron-
csok segítségével valós idejű információt ad az 
autóvezetőnek az útviszonyokról. Az új tech-
nológia a Contact Area Information Sensing 
(CAIS*1) elven, azaz az érintkező felületek ér-
zékelésén alapul.
A CAIS egy olyan korszerű technológia ösz-
szefoglaló elnevezése, mely az útviszonyok-
ról gyűjt és értékel ki adatokat. Az új technoló-
gia, mely érzékeli a pillanatnyi vibrációról ka-
pott adatot és a járműbe szerelt elemző egység-
gel digitalizálja azt, hét kategóriában osztályoz-
za az aktuális útviszonyokat*2, és egy kijelzőn 
megjeleníti ezt az információt*3.
Az útfelszínről kapott aktuális információ se-
gítségével a vezető felkészülhet az olyan veszé-
lyes útviszonyok, mint a jeges, havas vagy esős 
úton bekövetkező hirtelen változásra, és lehető-
sége nyílik figyelmeztetni az úton haladó többi 
autóst*4. Az új technológiával a Bridgestone új 
módon fokozza az autósok biztonságát és nyu-
galmát.

AZ úJ TECHNOLÓGIA ÁTTEKINTÉSE:
Az útfelszíni viszonyokat meghatározó tech-
nológia áttekintése
A futófelület belsejében lévő szenzor érzéke-
li a futófelületen keletkező vibrációkat, és ve-
zeték nélküli kapcsolat útján elküldi az infor-
mációt a járműelemző egységének. A CAIS-t a 
Bridgestone által szabadalmazott energiagene-
rátor működteti.
Az elemző egység valós időben elemzi a vibrá-
ciókat, és meghatározza, hogy a hét útviszony 
közül (száraz, félszáraz, nedves, latyakos, friss 
hó, kemény hó, jeges) melyikről van szó. 

Az eredmény megjelenik egy kijelzőn a jármű 
belsejében.
*1. Contact Area Information Sensing. A 
„CAIS” a Bridgestone Corporation bejegyzett 
szabadalma. 
*2. Száraz, félszáraz, nedves, latyakos, friss hó, 
kemény hó, jeges
*3. Az útviszonyokat meghatározó technológia 
különböző körülmények között mutatott nagy-
fokú precizitását két télen át olyan japán köz-
utakon (Hokkaido) folytatott kimerítő tesztelés 
során igazolták, melyekre jellemzők a veszélyes 
– havas, jeges – útviszonyok. A tesztek eredmé-
nyét a Society of Automotive Engineers of Japan 
(Japán Közlekedési Mérnökök Társasága) 2010 
évi (tavaszi) kongresszusán és az International 
Federation of Automotive Engineering Societies 
(a közlekedési mérnökök társaságainak nemzet-
közi szövetsége) világkongresszusán jelentették 
be. 

A Bridgestone „CAIS” elven alapuló új 
abroncstechnológiát jelent be 

az útviszonyok meghatározására



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 99

*4. A CAIS-sal felszerelt autósnak lehetősége 
nyílik figyelmeztetni a potenciálisan veszélyes 
útviszonyok között bekövetkező változásra az 
úton haladó többi autóst.

Bridgestone Magyarország Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.

Tel: +36 1 430 2780, Fax: +36 1 387 9311, 
www.bridgestone.hu

� MI IS AZ A 

A www. th eli veteacher.com  egy virtuális eszköz 
tanároknak, diákoknak, nyelviskoláknak a talál -
kozásra és együttműködésre. A hozzáféréshez 
csak egy számítógépre, internetkapcsolatra és 
webkamerára van szükség.

Miért jó a nyelvtanulónak?

� Idő- és költségtakarékos tanulási forma

�  Otthonról, a munkahelyünkről vagy akár egy 
reptéri váróból is becsatlakozhatunk az órára 

�  Az oldalon lévő tanári profilokból választhatunk 
és válthatunk tanárt szabadon akár egyéni, akár 
csoportos órák esetében.

�  A szó elszáll, de az óra megmarad. Egy hétig 
visszanézhetők az elmúlt órák. 

Miért jó a tanároknak, nyelviskoláknak?

�  Nem kell a diákhoz utazni. Az idő és földrajzi 
kötöttség a virtuális tanteremmel áthidalható.

�  A globális hallgatói adatbázis segítségével, 
sokkal több diákkal kerülhetünk kapcsolatba, 
növelhetjük ügyfélkörünket.

�    A tanárok és nyelviskolák számára egy  
45 perces adásidő ára 300 Forint. 

YOUR TEACHER … YOUR TIME … YOUR MONEY …

MINKET VÁLASZTOTTAK: 
 

KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT.

 

HARLEY DAVIDSON BUDAPEST KFT.

 
MAGYAR RTL TELEVÍZIÓ ZRT.

 
MAGYAR HONVÉDSÉG

 
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

 

DUNAPACK ZRT.

MAGYARORSZÁG
DUNAPACK
P A C K A G I N G

H-Net  
Nyelvi Központ

� Nyelviskola
� Online nyelvoktatás
� Csapatépítő tréningek angolul 
� Nyelvi utaztatás
� Fordítás, tolmácsolás

Együttműködő partnerünk:

Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54  
info@h-net.hu · www.h-net.hu

PROFIT A PROFIKNAK!

H-Net  
Nyelvi Központ

� Nyelviskola
� Online nyelvoktatás
� Csapatépítő tréningek angolul 
� Nyelvi utaztatás
� Fordítás, tolmácsolás

Együttműködő partnerünk:

Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54  
info@h-net.hu · www.h-net.hu

PROFIT A PROFIKNAK!

H-Net  
Nyelvi Központ

 
 
 
 
 

�Mûszaki fordítás, tolmácsolás
� Nyelvi coaching
�Mûszaki szaknyelv oktatása 
� Online nyelvoktatás
� Nyelvi utaztatás

Együttműködő partnerünk:

PROFIT A PROFIKNAK!
Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54 
info@h-net.hu · www.h-net.hu · FNYSZ: 01-0495-04

� Technical translation, interpretation
� Language coaching
� Technical English 
� Online language trainings
� Language courses abroad
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Gõztömlõk legújabb generációja
Kimagasló terméktulajdonságokkal

DAMPF  TRIX® 5000 és DAMPF  TRIX® 6000 elnevezésû tömlõivel a ContiTech Fluid Technology optimalizálta telített
gõz szállítására tervezett gumitömlõ termékeit. „A termék bizonyította nagyfokú megbízhatóságát és üzembiztonsá-
gát  a folyamatosan fokozódó ipari és kereskedelmi elvárások mellett is.  Megfelel a DIN EN ISO 6134 elõírásainak és
a mûszaki fejlettség jelenlegi legmagasabb fokán áll.  A több mint 100 éves minõségi tömlõgyártási tapasztalaton
alapuló szakértelmének köszönhetõen, mely kiterjed a felhasznált anyagok gondos megválasztásától kezdve a gyár-
tástechnológia és tervezés minden egyes fázisára, a ContiTech  kimagasló tulajdonságokkal  rendelkezõ  terméket
hozott létre.  A  DAMPF  TRIX® gõztömlõk rendkívüli rugalmassággal, elektromos vezetõképességgel, hõ-, idõjárás,
ózon-  és UV állósággal  tûnnek ki  a hasonló tömlõk közül.  De ez nem minden.  Egy hosszútávú nyomásvizsgálat
eredményei is kimutatták, hogy a DAMPF TRIX 6000  messze felülmúlja a hasonló termékeket.

With the DAMPF TRIX® 5000 and the DAMPF TRIX® 6000, ContiTech Fluid Technology has optimized its range
of hoses for transporting saturated steam. ‘The hoses have proven themselves to be constantly reliable and safe
in demanding, continuous industrial and commercial use. They are DIN EN ISO 6134-certified and state-of-the-
art. Thanks to ContiTech’s expertise in materials, technology and design, evident from over 100 years of experience
in manufacturing high-quality hoses, the DAMPF TRIX® hoses stand out for their impressive product characteristics,
such as extraordinary flexibility, electrical conductivity and high resistance to temperature, weathering, ozone
and UV radiation. But that’s not all. In a prolonged pressure test, results showed the DAMPF TRIX® 6000 to be
clearly superior to comparable hose types.

Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy beruházás, karbantartás

stb. során a berendezések alkatrészei között a tömlõk méltat-

lanul kevés figyelmet kapnak, pedig tudjuk, hogy pl. a korai

anyagkifáradás okozta megrepedés következtében  kárba vesz-

het a tömlõben szállított anyag, termeléskiesés, elõre nem ter-

vezett külön költségek, legrosszabb esetben akár személyi sé-

rülés is bekövetkezhet. Nagy üzembiztonságot  csak a nem-

zetközi szabványok szerint gyártott és ennek megfelelõ jelö-

léssel ellátott jó minõségû tömlõk nyújtanak. A DAMPF TRIX®

5000 és a DAMPF TRIX® 6000 tömlõcsalád, mellyel a

ContiTech Fluid Technology  a telítettgõz-szállításhoz aján-

lott tömlõkínálatát optimalizálta, megfelel a DIN EN ISO 6134

szabványnak, és garantálja  a szükséges üzemi és munkabiz-

tonságot. Ezáltal ezek a nagy teljesítményû tömlõi a teljes

bekerülési költség (Total Cost of Ownership) elv figyelembe-

vétele mellett kiváló ár-teljesítmény arányt nyújtanak.

A legkorszerûbb technika

A forró gõzt széleskörûen alkalmazzák a kis- és nagyiparban,

legyen szó akár pl. ún. „hõmérsékletfüggõ” vegyületek szállí-

tását szolgáló tartálykocsik felfûtésérõl, a kõolajiparban hasz-

nálatos berendezések tisztításáról, de forró gõzt használunk a

legkülönfélébb berendezések üzemeltetéséhez is. A rugalmas

összeköttetést biztosító tömlõk nélkülözhetetlenek a forró

gõznek az adott felhasználási helyre történõ biztonságos el-

juttatásához. A DAMPF TRIX® 6000 és a DAMPF TRIX® 5000

termékcsaláddal a ContiTech bevezette a piacra a gõztömlõk

olyan új generációját, amely kiváló terméktulajdonságaival

megoldást kínál a vegyi- és petrokémiai ipar, a finomító üze-

mek, az építõipar és a hajózás számára egyaránt. A kiváló alap-

anyagok legkorszerûbb, számítógéppel vezérelt gyártóberen-

dezéseken történõ feldolgozása, valamint a gyártási folyamat

során végzett teljes körû minõség-ellenõrzés biztosítja a töm-

lõ mindenütt egyenletesen kiváló minõségét.

Összhangban a szállított közeggel
és a felhasználás körülményeivel

A nyomás- és szilárdsághordozók anyaga, valamint a nyomás-

hordozó rétegek száma, kialakítása és geometriája befolyá-

solja a tömlõk nyomásállóságát, rugalmasságát és alaktartá-

sát. Az elasztomer-keverékek ugyanígy befolyásolják a töm-

lõk közegállóságát, ellenállóképességét és öregedési folyama-

tát. Az átgondolt gyártástechnológia révén pedig többek kö-

zött pontos falvastagság és optimális rétegeloszlás érhetõ el.



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 101

ContiTech DAMPF TRIX® tömlõk

A kiváló terméktulajdonságoknak köszönhetõen a ContiTech
magas hõmérsékleteknek is ellenálló DAMPF TRIX® 6000
és DAMPF TRIX® 5000 tömlõje a kemény, hosszú távú kis-

és nagyipari felhasználás során rendkívül megbízható
és biztonságos munkaeszköznek bizonyul.

Fotó: ContiTech

Ezeknek köszönhetõ, hogy az anyag kialakítása és a szerkezet

rendkívüli rugalmasságot és nagy hõállóságot kölcsönöz a

DAMPF TRIX® tömlõknek, Ezen kívül az elektromos vezetõ-

képesség, valamint az idõjárással, az ózonnal és az UV-sugár-

zással szembeni ellenállóképesség mellett a hosszú élettartam is

a tömlõk jellemzõ tulajdonságai közé sorolható. Mindezek ered-

ményeként a tömlõben a mindennapos hõmérsékleti terhelés vagy

mechanikus igénybevétel sem tesz kárt egykönnyen. A ContiTech

DAMPF TRIX® tömlõk ismertetõjegye a fekete alapon tengely-

irányban futó három piros csík és a fekete felirat.

DAMPF TRIX® 6000 optimalizált
tömlõtulajdonságokkal

A nagyon kiegyensúlyozott tömlõszerkezetnek köszönhetõen

a DAMPF TRIX® 6000 a berendezés megbízható és biztonsá-

gos részét képezi nehéz üzemi körülmények közötti, tartós

használat során. A termék kiváló minõségû EPDM-kaucsuk

alapú keverékbõl készül, különösen hõálló belsõ- és külsõ ré-

tege lehetõvé teszi tiszta telített vízgõz szállítását akár 210

°C-ig is 18 bar nyomáson.  Sõt, rövid idejû igénybevétel ese-

tén a hõmérséklet akár 220 °C-ig növelhetõ 23 bar nyomáson.

Az elõdeihez képest a nyomáshordozó korrózióállóságát to-

vább fokozzák a felhasznált horganyzott szilárdsághordozók,

az alapanyag optimalizálásával pedig a tömlõ belsõ rétege a

korábbinál jobban ellenáll az úgynevezett „popcorning” je-

lenséggel szemben. Ezen kívül a nagy teljesítményû tömlõ

élettartama is kimutathatóan nõtt. Egy hosszú idõtartamú nyo-

máspróba során a DAMPF TRIX® 6000 messze felülmúlta a

hasonló tömlõket.

A DAMPF TRIX® 5000 elõnye
a nagy kopásállóság

A DAMPF TRIX® 6000-hez hasonlóan a ContiTech gõztöm-

lõk termékcsaládjának másik tömlõje, a DAMPF TRIX® 5000

is a legnagyobb biztonságot nyújtja a telített gõz szállításá-

ban, egy új konstrukciónak és az anyagkeveréknek köszönhe-

tõen. A nagy szilárdságú aramidból készült nyomáshordozó a

DAMPF TRIX® 5000-nek például a hagyományos textilanyag-

oknál lényegesen nagyobb tartós hõállóságot kölcsönöz – for-

ró víz esetén akár 120 oC-ig, gõz esetén pedig 164 o C-ig.

A  ContiTech folyamatos fejlesztõmunkájának legújabb ered-

ményeként a közeljövõben várhatóan megjelenik a piacon a

magas minõségû gõztömlõk legújabb változata, mely olajálló

külsõ borítójának köszönhetõen kiválóan felhasználható olaj-

ipari vagy egyéb, olajos környezetben történõ alkalmazások-

nál is.

Funkcionális, gazdaságos
és környezetbarát

A törvényi elõírások és a nemzetközi szabványok, valamint a

közegek és alkalmazások sokasága nap mint nap új kihívások

elé állítja a ContiTech Fluid Technology fejlesztõmérnökeit.

A legnagyobb kaucsuk- és mûanyag-technológiai szakválla-

latként számon tartott ContiTech AG nem gumiabronccsal

foglalkozó, „non tire” területének belsõ hálózata és az abban

megvalósuló intenzív know-how-transzfer is hozzájárul a fej-

lesztések felgyorsításához. A zöld mûszaki értékteremtés, az

„Engineering Green Value” jegyében pedig a termékek funk-

cionalitása és gazdaságossága mellett mindenkor ügyelnek a

környezet védelmére is.

Bõvebb információ: Hedvig.Molnar@fluid.contitech.hu



102 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012

A Hankook abroncsok iránti kereslet egyre dinami-
kusabban növekszik világszerte, ami nélkülözhe-
tetlenné teszi a vállalat folyamatos bővítését, kor-
szerűsítését. 2011 októberében elindult a Hankook 
Tire rácalmási gyárának második gyáregysége, s 
ezzel a gyár elérte a teljes kapacitást, megkétsze-
rezve korábbi kapacitását. A rácalmási gyár egyike 
a világ legkorszerűbb abroncsgyárainak, és kulcs-
szerepet játszik a legmagasabb igényeket támasz-

tó európai piac kiszolgálásában. A gyárbővítés 
700 új munkahelyet teremtett, s általa immár na-
ponta 34 ezer, évente 12 millió darab abroncs ké-
szül a rácalmási gyárban, amely így már több mint 
2000 főt foglalkoztat. A 230 millió euró értékben 
megépített második üzemegység 550 millió euró-
ra emelte a Hankook magyarországi beruházásai-
nak teljes összegét, amely Magyarországon kiemel-
kedőnek számít. 

As one of the most dynamically improving tyre manufacturers, Hankook Tire produces innovative, high-quality 
radial tyres for passenger cars, cross-country vehicles, SUVs, light trucks, buses and for the motor sport (both 
for teams participating in speedway competitions and rally). The company invests some 5% of its annual 
revenue in research and development. The world’s leading car manufacturers as Audi, Chevrolet, Chrysler, 
Ford, Hyundai, Kia, Opel, Renault, Volkswagen and BMW choose the tyres of Hankook Tire as their first 
factory equipment. The Korean company employs more than 16 000 employees worldwide and supplies its 
products to more than 180 countries. 

A Hankook Tire a világ egyik legdinamikusabban fejlõdõ gumiabroncs-gyártójaként inno-
vatív, kiváló minõségû radiál abroncsokat gyárt személygépkocsik, terepjárók, SUV-ok, 
könnyû tehergépkocsik, buszok és a motorsport számára (mind a pályás versenyeken, mind 
pedig a ralin résztvevõ csapatoknak). A vállalat éves bevételének mintegy 5 százalékát fek-
teti kutatás-fejlesztésbe. A világ vezetõ autógyártói, mint az Audi, Chevrolet, Chrysler, Ford, 
Hyundai, Kia, Opel, Renault, Volkswagen és BMW elsõ gyári felszerelésként is a Hankook 
Tire abroncsait választják. A koreai vállalat világszinten több mint 16 000 fõt foglalkoztat, és 
több mint 180 országba szállítja termékeit.

Hankook Tire – Továbbra is az 
élvonalban, minõség mindenek felett
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A számottevő magyarországi beruházásait elisme-
rendő, a Hankook Tire 2011 júliusában elnyerte a 
rangos “Business Superbrands” díjat, mely az üzle-
ti szektor legjobbjait díjazza azon erőfeszítésükért, 
hogy felelős és megbízható befektetőként működ-
jenek hazánkban. A 15 tagú, független szakembe-
rekből álló bizottság 3000 márka és cég közül vá-
lasztotta a Hankook Tire Magyarországot jelentős 
magyarországi beruházásai mellett az évi több száz 
új munkahely teremtéséért, valamint az alkalma-
zottaival szembeni felelős magatartásért, amely sok 
szempontból példátlan a magyar üzleti életben.
A vállalat gondos magatartását 2011-ben is számos 
kitűnő példa bizonyítja. A dél-koreai abroncsgyártó 
tavaly majdnem 300 munkanélkülinek kínált szak-
képzést és garantált munkahelyet annak a program-
nak a keretében, amelyet a regionális munkaügyi 
központokkal és oktatási intézményekkel együtt-
működésben indított 2009-ben, hogy megteremt-
se a lehetőséget a piaci igényeknek megfelelő szak-
emberek képzésére. Az Országos Képzési Jegyzék-
ben is szereplő abroncsgyártó szakképzés tavaly 
köszöntötte az 500. végzőst. Szintén 2011-ben ke-
rült átadásra a gyár 2 milliárd forint értékű beru-
házása keretében megépült Hankook Ház, amely 
3 csillagos színvonalú szállást nyújt a vállalat 500 
dolgozójának Dunaújvárosban. A munkavállalók 
támogatása érdekében létrehozott modern és igé-
nyes létesítmény nemcsak szállást, hanem sport-és 
szabadidős lehetőségeket is biztosít lakóinak.
A 2011-es év az üzleti életben is kiemelkedően si-
keres és eredményes volt a Hankook számára. A 
magyarországi beruházás második ütemének lezá-
rulta után novemberben legördült a 25 milliomodik 
gumiabroncs a rácalmási üzemegység gyártósorá-
ról, decemberben pedig megállapodást kötött a vál-

lalat a BMW-vel, amely szerint a Hankook gyári 
szerelésű gumiabroncsai kerülnek majd az új BMW 
1-es sorozat modelljeire. Az együttműködés újabb 
mérföldkövet jelent a cég globális fejlődésének si-
keres útján is, hiszen ez által újabb prémium autó-
gyártó cég került a Hankook partnereinek sorába.  
A 2011-es pénzügyi év rekord eredménnyel zártult 
a Hankook számára – a vállalat globális értékesíté-
se az előző évhez képest ugrásszerűen, 20,9%-kal 
növekedett összesen 6484 milliárd koreai wonra 
(4.4 milliárd euró), üzemi eredménye pedig elérte 
az 566,3 milliárd koreai wont (384,8 millió euró).
A Hankook vezetése bizakodva tekint 2012-re is, s 
a dinamikus fejlődést továbbra is kulcsfontosságú-
nak tartja. Az Európában idén bevezetésre kerülő 
új termékcímke rendszert új lehetőségnek tekinti a 
cég, s elsődleges célja a minőség mindenek fölé he-
lyezése ebben az évben is.

 A 25 milliomodik gumiabroncs ( 2011. november )

www.bb-press.hu
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A technikai fejlődés soha nem látott tempója áta la kít-
ja a szakkiállítások tematikáját. Új típusú be mu tatókkal, 
az interaktivitás és a koncentráltság ha gyományos kö-
vetelményei mellett új feladatokat ad a kiállítás szervezőknek. 
Az új elvárás, hogy az egyes felhasználási területek között 
integráltan jelenjen meg az adott területen használható 
újítás, vagy már bevált termék. A CHEMEXPO esetében a 
vegyipari fejlesztéseket látják szívesen az ipari folyamatok 
kiállításán, ahol a közvetlen felhasználók, de a további 
alkalmazási lehetőségeket is rejtő szélesebb szakmai kör is 
alaposan körülnézhet az új termékek és modern technológiák 
között. 

Az IPAR NAPJAI keretében megrendezett korábbi ipari 
technológiai szakkiállítások - az INDUSTRIA – CHEMEXPO 
- ELECTROSALON - SECUREX - több mint egy évtizedes, 
pozitív hagyományait és napjaink ipari trendjeit egyaránt 
figyelembe véve dolgozta ki a HUNGEXPO az új struktúrára 
épülő INDUSTRIAUTOMATION kiállítás koncepcióját, 
amely 2012-ben az egymással szoros kapcsolatban álló 
ipari ágazatok keresztmetszetét mutatja be. Az új koncepció 
középpontjában az optimális MEGOLDÁSOK állnak!
A mai folyamatosan változó gazdasági környezetben és az 
erősödő piaci versenyben minden aktív szereplő törekszik a 
hatékonyságnövelő és a termelékenységfokozó megoldások 
megtalálására. Ehhez biztosít a HUNGEXPO szakmai 
találkozási pontot és interaktív fórumot az új ipari kiállítással, 
ahol találkoznak a megoldásra váró és a megoldást kínáló 
ügyfelek.

Az új szakkiállítás struktúrája három tartópillérre épül: 
az egyik pillér az INDUSTRIAL FACTORY gyár tás-
automatizálási szegmens, a második pillér az INDUSTRIAL 
PROCESS folyamatautomatizálási szegmens, a harmadik 
pillér az INDUSTRIAUTOMATION struktúrájában 
súlyponti helyet elfoglaló ELECTROcom. 

A Chemexpo új köntösben, CHEM-TECH és PLAST-
& RUBBER né ven jelenik meg a kiállításon, nem önálló 
ágazatként, hanem az egyes iparágakhoz, gyártási 
folyamatokhoz kapcsolódva, a gyártási folyamatokban 
elfoglalt helyén, az INDUSTRIAL PROCESS keretében. 
Ebbe a csoportba tartozik még a BIOTECH és a FLUIDTECH 
tematikai csoport is.

Az INDUSTRIAL FACTORY gyártásautomatizálási szeg-
mens keretében mutatkoznak be a klasszikus gépipari 

gyártástechnológiák kiállítói, kiemelt szakmai csoportokban. 
Ide tartozik majd a MACH&WELD, a TOOL-TECH, a 
ROBOTIKA, a Járműipari beszállítók és a SUBCON és a 
MEDITECH.
Az ELECTROcom szekcióban az ipari automatizálás 
keretében az egyes kulcsterületek önálló kiállítói csoportjait 
fogják majd össze.
Az INDUSTRIATOMATION mellett rendezi 2012-
ben a HUNGEXPO az ÖKOTECH szakkiállítást. Az 
ÖKOTECH a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás, 
a kör nyezetminő ség és a környezetbiztonság beruházóinak, 
szakértőinek hazai legjelentősebb szakkiállítása, amely a 
szakma közép-európai találkozója is egyben. 

Nem véletlen, hogy a környezetvédelem éppen az ipari 
kiállítások mellett kapott helyet, s ezek között is meghatározó 
jelentőségű a vegyipari kiállítások együttes megrendezése. 
A terület ugyanis még a laikusok körében is, de a szakmai 
oldalnak mindenképpen a legközelebb esik a fenntartható 
környezet problémájához. Kifejezetten előnyös, ha az 
eredményekről és a még megoldásra váró problémákról 
helyben, együttesen és széles körben tudnak gondolkodni a 
szakemberek, s tud tájékozódni az érdeklődő közönség. 

A legújabb iparági fejlesztéseket és a környezetvédelem 
feltételeit, lehetőségeit egy olyan megújult kiállításon 
ismerhetik meg az üzletemberek, a gyártók és kereskedők, 
valamint a kiállítás több tízezres közönsége, amely a 
térség regionális iparági rendezvényévé nőheti ki magát 
néhány év múlva. Ezzel a szakkiállítás komoly segítője 
lehet az ágazatokban zajló gazdaságélénkítő törekvéseknek 
hazánkban és a régióban egyaránt.

TEMATIKUS NAPOK a Fórum Színpadon
Fókuszban…

2012. május 15. …az élelmiszer- és italgyártó ipar, 
valamint a gyógyszeripar

2012. május 16. …a vegyi anyag gyártó- és 
feldolgozóipar, valamint az olaj- és gázipar
2012. május 17. …az elektronikai gyártó 
és összeszerelő ipar, gyártástechnológia

2012. május 18. …az autó-, járműgyártó- 
és beszállító ipar

A kiállítás teljes konferencia- és kísérőprogramja a fent 
említett kiemelt témakörök köré
csoportosul majd.

INDUSTRIAUTOMATION 2012

ELVEGYÜL A CHEMEXPO
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A világ műanyag- és gumifelhasználása 2009-
ben az előző évhez képest jelentősen csökkent, a 
MMSz adatai szerint a műanyag felhasználás mint-
egy 6,1%-kal 230 Mt-ra,az IRSG szerint a gumi-
fogyasztás kb. 3 %-kal 21,6 Mt-ra. Ehhez képest 
2010. szinte drámai fejlődést hozott, a műanyag-
felhasználás 15,2 %-kal 265 Mt-ra, a gumifelhasz-
nálás 12,7 %-kal, 24,3 Mt-ra nőtt. 2011. ismét elbi-
zonytalanította a világpiacokat. Újabb olajár-emel-
kedés, az EU országai és az USA államadósság-vál-
ságai által kiváltott devizapiaci mozgások, egy is-
mételt recessziótól való félelem mindennapjaink 
kísérőivé váltak.
Korábban évtizedünkre az éves műanyag-felhasz-
nálást világviszonylatban 300 Mt fölé becsülték, 
azon belül a hétköznapi polimerek éves növekedé-
sét 6 % fölé, a szerkezeti anyagokét és speciális fel-
használásúakét 9 %-ra. Ez valószínűleg lényegesen 
lelassul. 
A magyar műanyagtermelés hasonló tendenciát 
mutat. Az előző évtized végén 7,9 %-kal megha-
ladta a 2004. évi szintet, de az országos felhaszná-
lás 10 %-kal csökkent is. Az egész műanyag-és gu-
miiparra vonatkozó előzetes KSH adatok szerint 
2011-ben az iparág volumenindexe 8,2%-kal nőtt, 
de a felhasználás továbbra is stagnál.
2011. negyedik negyedévében becsült adatok sze-
rint a világ éves gumifelhasználása 25,8 Mt volt, 
ami 6 %-os növekedést jelentett, a szintetikus kau-
csuk-termelés 7,5 %-kal, a természetes kaucsukoké 
4,1 %-kal nőtt. 2012-ben az előrejelzések szerint a 
gumifelhasználás elérheti a 27,2 Mt-t, ezen belül a 
szintetikus kaucsukok iránti igény 5,5 %-kal, a ter-
mészetes kaucsukok iránt 4,6 %-kal nő. Tekintettel 
a természetes kaucsukkészletek második éve tartó 
csökkenésére, a műkaucsuk-kapacitások és a fel-
használás csaknem kiegyenlített szintjére, a gumi-
ipar helyzete továbbra is sok meglepetést tartogat. 
Az árak 2010-ben és 2011-ben hihetetlen pályát fu-

tottak be. Az IRSG adatai szerint a természetes kau-
csuk (TSR 20) 2009. év végétől 1,30 €/kg-ról 2011. 
végére 3,30 €/kg-ra, a műkaucsuk (SBR) 1,50 €/
kg-ról 2,74 €/kg-ra drágult.
A magyar gumiipar, főleg a gumiabroncsgyártás 
rendkívüli fejlődésen ment keresztül. 2011-ben a 
Hankook befejezte Rácalmáson 10 Mdb/év kapa-
citású személyabroncs-gyárának kiépítését, a Mi-
chelin 2009-ben átmeneti csökkentett termelés után 
2010-11-ben nyíregyházi 2 Mdb-os személyab-
roncs-kapacitását teljes egészében kihasználta, bu-
dapesti teherabroncs-gyárában – saját közlése sze-
rint – 600.000 db termék készült. Nem érezte meg 
jelentősebben a Bridgestone környei üzeme sem a 
recessziót, az ott gyártott 4  millió db személyab-
roncs is vezető autómárkák első szerelői igényeit 
elégíti ki. 2010-11-re gyakorlatilag hiány volt a pia-
con, egyébként nemcsak Magyarországon.
2012. hozhat megtorpanást, egyes gyártók továb-
bi bővítéseik elhalasztását tervezik egyes adótörvé-
nyek változása, bizonyos hulladékgazdálkodással 
összefüggő intézkedések miatt (pl. Michelin).
A belső piac is stagnál. A lakossági fogyasztás leg-
jobb esetben nem hanyatlik tovább. 
A műanyag- és gumiipar számára is legfontosabb 
piac és indikátor talán az autóipar. A Magyar Gép-
járműimportőrök Egyesülete szerint 2011. évi 
forgalomba helyezés a személygépjárműveknél 
45 094 db, mindössze 4%-os növekedést mutat a 
minden bizonnyal piaci mélypontot jelentő 2010. 
évhez képest. 2012-ben 15 %-os élénküléssel szá-
molnak, de ez még mindig csak negyede az öt évvel 
ezelőtti csúcsnak. A nagy-haszongépjárművek pia-
ca megélénkült, 81,5 %-kal nőtt a forgalomba he-
lyezések száma, de nagyon alacsony szintről, 2300 
db-ról indult. A német autóipar kiugró éve és a gáz-
olaj-árszabályozás segít, de 2012-re nem lesz meg-
ismételhető, -12% visszaeséssel számolnak.
Az export, mint húzóerő, az EU várható lényeges 

A mûanyag- és gumiipar helyzete 
2012-ben
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lassulása, a német ipar 1 % körüli növekedési üte-
me mellett nem lesz számottevő tényező.
Több a kérdés, mint a valószínűsíthető tendencia, 
amihez igazodhatnak iparágaink. Tényleg sikerül-e 
a sok helyen megfogalmazott célkitűzést, a feke-
tegazdaság térnyerésének lassítását, versenytorzí-
tó hatásainak tompítását elérni, vagy fordítva, bizo-
nyos stabilizációs intézkedések az ellenkező veszé-
lyeket növelik? Megbízhatóbb befektetői, terme-
lői telephelyi környezet lesz Magyarország? Hogy 
hatnak az olajárak, a kimerülő nemzetközi erőfor-

rások (termőterületek, ültetvényterületek, gazdasá-
gosan kitermelhető szénhidrogén-lelőhelyek stb.) 
és egyéb rendkívül komplex hatások a műanyag-
ipar és a gumiipar piacaira? Egy irányba hatnak-e a 
nemzetközi fenntartható fejlesztésekre irányuló tö-
rekvések a hazai szabályozással?
Szakmai szövetségeink ebben próbálnak ez évben 
is, tagságuk erejéhez mérhetően legalábbis, segít-
séget nyújtani.

 Váradi József MAGUSZ elnökség

Let us go back to 2009 for a moment. The plas-
tics and rubber consumption dropped substantially, 
a Hungarian Plastics Association study showed 
a global reduction in plastics production by 6,1% 
to 230 Mt, the IRSG reported a 3 % reduction in 
rubber consumption to 21,6 Mt. 2010 brought a 
big turnaround, plastics were up 15,2 % to 265 Mt, 
rubber consumption 12,7 %, to 24,3 Mt. The year 
2011 brought again confusion on the global market 
place. Oil prices were again in turmoil, the budget 
crisis in Europe and in the USA shook the curren-
cies worldwide. Fears of a W shaped recession be-
came an everyday concern for corporations and the 
common citizen.
Earlier forecasts estimated the world need for plas-
tics over 300 Mt per year by now. The average an-
nual growth rate in the use of general purpose plas-
tics was around 6%, that of engineered and special 
purpose polymers 9 % until 2009. By now we ex-
perience a substantial slow down.
The same tendency applies to the Hungarian plas-
tics industry and consumption. In 2010 production 
was about 7,9% above the 2004 level, but con-
sumption went back by 10 %. Preliminary KSH 
data - about the overall polymer industry - show in 

2011 again 8,2 % increase in industrial output but 
domestic consumption is still weak.
As far as rubber consumption is concerned prelimi-
nary estimates for 2011 put it to 25,8 Mt, up 6 %, 
synthetic rubber production up 7,5 %, natural rub-
ber up 4,1 %. The rubber consumption in 2012 may 
reach 27, 2 Mt, synthetic rubber demand hereof up 
5,5 %, natural rubber demand up 4,6 %. Consid-
ering the drop in global natural rubber stocks for 
two consecutive years and the almost balanced syn-
thetic rubber supply and demand the last two years 
the rubber industry must be prepared for surprises.
Rubber prices changed dramatically. IRSG statis-
tics showed natural rubber (TSR 20) prices  end of 
2009 around 1,30 €/kg went up by 3rd Q 2011 to 
3,30 €/kg, synthetic rubber (SBR) from 1,50 €/kg 
to 2,74 €/kg.
The Hungarian rubber industry especially the pro-
duction of tires shows an inexperienced growth. 
Hankook completed its 10 Mio units annual capac-
ity for passenger car tires in 2011 in Rácalmás. Mi-
chelin had some slow down in 2009 but the passen-
ger car tire factory in Nyíregyháza ran at full, 2 Mio 
unit per year capacity in 2010-11. The Budapest 
truck tire plant – according to company statements 

The Rubber and Plastics Industry in 
2012
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– produced in 2011 600 Th units, more than ever. 
Bridgestone did not feel the recession too much ei-
ther, the 4 Mio units passenger car tires produced in 
the Környe BIRD plant were sold mainly to OE car 
manufacturers. Actually in 2010-11 the market ex-
perienced an unprecedented increase in back orders 
all over Europe.
2012 however may bring some setbacks. Besides 
a few large projects started earlier that are going to 
go on stream in 2012– especially in the automo-
bile industry - some companies, like reported by 
Michelin, are planning to postpone plant extension 
projetcs. Effects of new income tax legislation that 
increase labor costs, new scrap tire administration 
and elimination of eco tax exemption make compa-
nies hesitate.
The domestic market is flat. The best case scenario 
is that personal consumption will not fall back fur-
ther.
A probably relevant indicator for both the plastics 
and rubber industry is the development of the mo-
torization. The Association of the Hungarian Motor 
Vehicle Importers (MGE) reported an increase in 
new passenger car registrations in 2011 of 45 094 
pcs, up a meager 4% over an all time low in 2010. 
2012 they expect an increase by 15 % still only one 
fourth of the level 5 years ago. 
A surprising increase on the heavy commercial ve-

hicle market however, an 81,5 % increase in reg-
istrations gives hope, although the previous figure 
in 2010 was extremely low, 2300 pcs. Automotive 
suppliers’ deliveries to the German market and a 
commercial diesel fuel tax regulation helped. There 
may not be a repetition in 2012; a level 12 % below 
last year is expected.
Slow down of the GDP increase in the EU and of 
the German industrial output under 1% are not go-
ing to be a driving force behind the export potential 
of the Hungarian economy.
There are more questions than likely tendencies 
worth to follow for our industries. Are we going 
to succeed to fight the black market, as a declared 
prime goal, to dampen its competitive advantage, 
or is it the opposite? Stabilization measures of the 
government increase the likelihood of illegal profi-
teers. Is Hungary going to be a more attractive, reli-
able site for production or entrepreneurial invest-
ment? What is the effect of the oil prices, and that of 
other complex factors like the limited resources, not 
only oil and gas, but arable land, plantations? Are 
domestic measures to regulate sustainable develop-
ment in line with the international regulations?
Our associations are aimed at giving support to 
their membership, as reasonable, to find orientation 
in their business planning by analysing these issues.

Board of MAGUSZ, Jozsef Varadi

in fo@magusz .hu
www.magusz .hu
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Termékek és fenntarthatóság egy
7 milliárdos bolygón

Az általános megítélés szerint a mûanyag- és gumiiparnak jelentõs környezeti kihívásokkal kell
megbirkóznia. Az iparág termékeinek környezeti elõnyei ugyanakkor gyakran ismeretlenek a piac
és a lakosság körében. Számtalan lehetõség van a valóban fellépõ környezeti hatások csökkenté-
sére, de nem egyértelmû kiválasztani a legjobb és gazdaságilag is legelõnyösebb megoldásokat.
Egy bolygón, ahol 7 milliárd ember él, a jövõ a fenntartható termékeké: tudnunk kell melyek a
jelenleg legmegfelelõbb alternatívák és hogyan lehet õket tovább fejleszteni. Ehhez olyan szemlé-
let, módszertan és eszközök kellenek, amelyek termékeink teljes életútját helyezik környezeti és
ezzel együtt gazdasági felmérés alá.

It is common perception that the plastic- and rubber industries have significant environmental challenges to cope
with. Environmental benefits of their products are often unknown to the market and public. There are multiple
ways of reducing the environmental impacts of these products, but it is not so easy to select the environmentally
best and economically most viable solutions. On a planet with 7 billion citizens, the future is for sustainable
products. Therefore we must know and understand the best available alternatives and still see the improvement
potential even for those. To do this we need a concept, methods and tools that enable us to assess the entire life
cycle of our products from both an environmental and economic point of view.

Ezúton köszönjük a BorsodChem Zrt.,

a BUNGE Zrt.,  és a ContiTech Rubber

Industrial Kft. hozzájárulását a cikkben

közölt információk publikálásához.

Minden vállalat büszke a termékeire,

melyeket nagy szakértelmet igénylõ

technológiával állít elõ gondosan kivá-

lasztott nyersanyagokból és szállít le

ügyfeleinek.

A termék gyártásához azonban energia

és víz szükséges, hulladékok keletkez-

nek és szennyezõanyagok kerülnek a

környezetbe. Sõt, a gyártáshoz használt

alapanyagok és alkatrészek elõállításá-

nál is ugyanez történik: így megy ez

visszafelé a teljes beszállítói láncban.

Azonban ez még csak a történet egyik

fele. Termékünk felhasználása során is

elfordulhat további energifogyasztás,

vagy emisszió. Miután termékünk el-

használódik és hulladékká alakul, ennek

szállítása és kezelése szintén energiával

és kibocsátásokkal jár.

Be kell látnunk, hogy mialatt termékünk

körbejárja teljes életciklusát, azaz a be-

szállítói lánctól a gyártáson, kiszállítá-

son és használaton át a hulladékká válá-

sig tartó utat, hozzájárul a rendelkezésre

álló nyersanyagok és a biodiverzitás

csökkenéséhez, élõvizeink és levegõnk

szennyezõdéséhez, a globális felmelege-

déshez és ezáltal befolyással van az em-

beri egészségre is.

Ügyfeleink és termékeink fogyasztói

egyre inkább tisztában vannak mindez-

zel: fenntartható és környezetkímélõ ter-

mékeket és szolgáltatásokat preferálnak.

Vannak olyan piaci résztvevõk, akik ezt

már felismerték és jelentõs erõforrásokat

áldoznak azért, hogy részleteiben megis-

merjék és csökkentsék termékük életcik-

lusának a környezetre és az emberi egész-

ségre kifejlett hatásait. Õk már felismer-

ték, hogy egy bolygón, ahol 7 milliárd

ember él, a jövõ a fenntartható terméke-

ké: nemcsak a lakosság növekvõ érzékeny-

sége, hanem a potenciális versenyelõny,

alacsonyabb költségek és kockázatok, az

üzleti hírnév megõrzése, az emberek, a

bolygó és a profit megvédése miatt is.

Hogyan? A dolog azzal kezdõdik, hogy

felmérjük a termék életciklusát. Ki kell

számítanunk, hogy mennyi nyersanyagot

bányászunk ki, mennyi energiaforrást ége-

tünk el, mennyi vizet fogyasztunk, mennyi

a hulladék és az emisszió. Ezek után ezt a

rengeteg adatot néhány környezeti muta-

tóra kell átalakítanunk, amelyek kifejezik

az ökológiai következményeket (globális

felmelegedés, ózonlyuk képzõdése, savas

esõk, ökotoxicitás stb.) és az emberi egész-

ségre káros hatásokat (pl. szmog képzõ-

dés, humán toxicitás, stb.). Ezt tudja az
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LCA, a Life Cycle Assessment, azaz élet-

ciklus felmérés, amely nem egy elméleti

számtangyakorlat, hanem nemzetközileg

szabványosított1 -2 , az iparban is elterjed-

ten alkalmazott módszer, amelyet gazdag

adatbázisok és összetett szoftver megol-

dások is támogatnak.

A Mûanyag-gyártók Európai Szövet-

sége (PlasticsEurope) nem véletlenül

folytat aktív LCA tevékenységet már a

90-es évek eleje óta és publikál a külön-

bözõ mûanyagokról a beszállítói lánco-

kat magukba foglaló környezeti mérle-

geket (egyik oldalon a nyersanyagokkal

és energiaforrásokkal, másikon az

emissziókkal és hulladékokkal). Ezek

azok az európai átlagot kifejezõ adatso-

rok, melyek referenciaként használato-

sak minden olyan iparágban, ahol mû-

anyagot tartalmazó termék életciklus fel-

mérését kell elvégezni. Ezek garantálják,

hogy jó minõségû, megbízható adatokat

használjanak a mûanyagokról. Továbbá

ezek segítségével hasonlíthatja egy adott

gyártó a saját környezeti mérlegét az ipa-

ri átlaghoz, majd határozhat meg javítá-

si lehetõséget. A PlasticsEurope adatso-

rok3  ma az európai életciklus adatbázis,

az ELCD4  részét képezik.

Hasonló célok vezérlik az ISOPA tagvál-

lalatait is, köztük a BorsodChem Zrt-t:

az európai diizocianát- és poliol gyártók

életciklus adatgyûjtése és feldolgozása

folyamatban van és rövidesen elkészül-

nek az átlag környezeti mérlegek. Ezzel

az iparág önmaga mutatja be saját kör-

nyezeti hatásait és bocsátja azt az ügyfe-

lek és a felhasználó ipar rendelkezésére.

Ugyanakkor ebben az esetben is minden

egyes tagvállalat összemérheti magát az

„átlaggal” és ez vezethet például az MDI

(metilén-difenil-diizocianát) és TDI (to-

luol-diizocianát) gyártás hatékonyságá-

nak növelésére Kazincbarcikán.

A BorsodChem számára termékei és a

beszállítói lánc közvetlen és közvetett

környezeti hatásainak alapos vizsgálata

a Felelõs Gondoskodás (Responsible

Care) kezdeményezés fontos eleme.

A gumiipar sem nélkülöz hasonló ipar-

ági összefogást, itt elsõsorban az LCA

terén hagyományosan élenjáró autóipar-

hoz szorosan kapcsolódó gumiabroncs

életciklusának elemzése áll évek óta az

ETRMA5 , és a gumiipari vállalatok fi-

gyelmének középpontjában.

A mûanyag- és gumiipar nem az egyet-

len, amely ilyen reprezentatív, az adott

szektor átlagát bemutató adatsorokat állít

elõ. Hasonló a helyzet az acél, alumíni-

um, üveg, papír stb. esetén, melyek mind-

mind „konkurensei” a mûanyagnak a kü-

lönbözõ felhasználói iparágakban. Ponto-

san ezek az adatsorok adnak lehetõséget

arra, hogy a „melyik a jobb”, „melyik a

zöldebb” vitákat egy részletes életciklus

felméréssel lehessen tisztázni. Erre egy

példa a külsõ szakértõi panel felülvizsgá-

latán is átesett tanulmány az európai zöld-

ség- és gyümölcsszállításhoz használt fa-

, hullámpapírlemez- és újrahasználha-

tó mûanyag dobozok között. A felmérés

bemutatta minden alternatíva elõnyeit és

1 ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
2 ISO 14044:2006  Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
3 PlasticsEurope: http://www.plasticseurope.org/plastics-sustainability/life-cycle-thinking-1746.aspx
4 ELCD- European Life Cycle Data System: http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/data
5 ETRMA: http://www.etrma.org/public/activitiesenvirtyrel.asp
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hátrányait, de végsõ soron kimondta, hogy

a mûanyag opció jár a legalacsonyabb

környezeti hatásokkal, amennyiben az élõ-

vizek káros tápanyagfeldúsulását

(eutrofizálódását), a savas esõk és a szmog

képzõdés lehetõségét vizsgáljuk. A globá-

lis felmelegedésre a mûanyaghoz hason-

lóan a fa alternatíva is kedvezõnek mutat-

kozik, míg az ozónlyuk képzõdés elkerü-

lésére egyértelmûen a fa nyújtja a legked-

vezõbb alternatívát.6

a használat utáni hulladékkezelést. Mind-

három tömlõtípus esetében egy létezõ

konstrukció került összehasonlításra

újonnan tervezett változatokkal.

A tömlõk életciklusának lépései és a ter-

mékeket felépítõ tételek alapos elemzés-

re kerültek, melynek következtében a

fejlesztõ szakértõk részletes informáci-

óhoz jutottak a tervezési alternatívák

környezeti következményeirõl. Olyan

gyárban alkalmazott különbözõ csoma-

golási rendszerek (palack, kupak, cím-

ke) részletes életciklus elemzése segíti

meghatározni a jövõbeli fejlesztések irá-

nyát. Az eredmények alapján a vállalat

objektív számokkal tudja felmérni a kü-

lönbözõ lehetõségek környezeti elõnyeit,

mint például az újrahasznosított mûanyag

alkalmazás, a „könnyebb” palacktömeget

eredményezõ tervezési elképzelések és a

martfûi gyártósor energiahatékonyság nö-

velésének következményei. Ugyanígy a

termékkiszállítás és a csomagolóanyagok

hulladékká válásának lehetséges hatásai-

ról is részletes képet kapott a vállalat.

Sokféle példát lehetne még hozni arról,

hogyan alkalmazzák az LCA-t olyan vál-

lalatok, mint a BASF, a Bayer, az

InnoviaFilms stb. fenntarthatósági poli-

tikájuk és menedzsmentjük szerves ré-

szeként. Ez a módszer az alapja az egyre

nagyobb hangsúlyt kapó karbon- és víz-

lábnyom számításoknak és a külsõ kom-

munikációhoz alkalmazott környezeti

termék nyilatkozatoknak (EPD) is.

Érdemes szót ejteni az egyre inkább élet-

ciklus központú EU környezeti politiká-

ról is.  Az Integrált Termék Politika, a

Fenntartható Fogyasztás és Termelés

Akcióterv, különbözõ direktívák és stra-

tégiák állítják az életciklus szemléletet

és az LCA-t a fókuszba (pl. EuP/ELV/

WEEE direktívák, EU Ecolabel, Zöld

Közbeszerzés, természeti erõforrásokkal

és hulladékokkal kapcsolatos tematikus

stratégiák). Az Európai Bizottság által

támogatott European LCA Platform7  a

motorja olyan kezdeményezéseknek,

mint a már említett referencia adatbázis

(ELCD), módszertani útmutatók és leg-

utóbb a „termék környezeti lábnyom”

módszertanának kidolgozása, melynek

alapját természetesen az LCA képezi.6 SIM: http://www.stiftung-mehrweg.de/studien.html
7 European LCA Platform: http://lct.jrc.ec.europa.eu/
8 Magyar életciklus elemzõk szakmai Egyesülete: http://www.lcacenter.hu/

A legizgalmasabb és legpontosabb ered-

ményei egy LCA-nak mindenesetre ak-

kor kaphatóak, amikor nem átlag ipar-

ágakra, vagy átlag termékekre végezzük

a felmérést, hanem egy bizonyos válla-

lat saját magát és termékeit állítja a vizs-

gálat középpontjába. Hol vannak a ter-

mékem életciklusának környezeti szem-

pontból legkritikusabb pontjai? Hogyan

tudom ezeket csökkenteni? Hogyan le-

het mindezt bemutatni?

A ContiTech Rubber Industrial Kft a

közelmúltban zárta le elsõ LCA tanul-

mányát, amely során három gumitömlõ-

típus környezeti hatásait vizsgálta a ter-

mékek teljes életútjának figyelembevé-

telével. Ez magában foglalta az alap-

anyagok/alkotóelemek elõállítását és

beszállítását, a gumi keverékek és a töm-

lõk gyártási folyamatait a szegedi gyár-

ban, a csomagolást, kiszállítást, továbbá

fejlesztési megoldások elõnyeit és hát-

rányait sikerült ellenõrizni és számsze-

rûen bemutatni, mint a roppantott csat-

lakozó alkalmazása, a sodrony rétegek

helyettesítése kordszövettel, a gumi le-

mezeknél és gumizott szöveteknél

használt keverékek összetételének meg-

változtatása, vagy egyéb anyagnorma

szigorítások. Az eredmények alapján

mindhárom tömlõ típusnál környezeti

javításokat sikerült elérni, amelyek min-

max értékei 9%–18%.

Az LCA projekt lehetõséget adott arra,

hogy együttmûködés induljon meg a vál-

lalat szakemberei között az adott termé-

kek elemzésére környezeti szempontból.

A BUNGE Zrt. szintén az elmúlt évek-

ben kezdett LCA tevékenységbe, felis-

merve azt, hogy ezzel hasznos informá-

ciókhoz juthat termékei környezettuda-

tos fejlesztéséhez. A martfûi növényolaj-
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Magyarországon is létezik az LCA-nak

szakmai egyesülete8 . A közigazgatás ol-

daláról pedig a hulladékgazdálkodás te-

rületén kap egyre hangsúlyosabb szere-

pet az életciklus szemlélet: egyrészt a

hulladékmegelõzést szolgáló ökotudatos

tervezés eszközeként, másrészt a legked-

vezõbb hulladékgazdálkodási módszer

meghatározásához.

Az LCA gyakorlati elterjedését végsõ

soron az egyre gazdagabb, jobb minõsé-

gû, folyamatosan frissített és dokumen-

tált adatbázisok és szoftver megoldá-

sok teszik lehetõvé. Ezek nyújtanak egy-

részt könnyen hozzáférhetõ információ-

kat az életciklus különbözõ lépéseinek

környezeti mérlegérõl, másrészt ezekkel

lehet az összetett életciklus rendszereket

modellezni, a rengeteg adatot kezelni és

a környezeti hatásokal egy gombnyo-

másra felmérni és kiértékelni.

Az ilyen összetett, szakmai rendszerek-

re épülhetnek aztán az egyszerûsített fe-

lülettel rendelkezõ „Ecodesign” szoftver

megoldások. Ezek már csak az életcik-

lus legfontosabb változó paramétereit

hagyják szabadon a felhasználó számá-

ra és ezek módosításával követhetõ a

könyezeti teljesítmény alakulása. Egy

ilyen eszköz nem igényel LCA szakér-

telmet, kezelhetõ a termékfejlesztõk ál-

tal a tervezési folyamatban, a marketing

osztály által a környezetvédelmi

weboldalak és brosúrák elkészítéséhez és

természetesen a  fenntarthatósági osztá-

lyon ez is segíthet a környezeti javítási

célok meghatározásában és bemutatásá-

ban a menedzsmentnek.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. is

egy hasonló célt fogalmazott meg: egy

olyan szoftver felület kialakítását,

amellyel a tervezõk közvetlenül vizsgál-

hatják a különbözõ fejlesztési irányok

környezeti hatását. Ehhez az LCA pro-

jekt során, a GaBi9  eszközzel kidolgo-

zott adatbázis és szoftver megfelelõ ki-

indulási pont, hiszen tartalmazza a vizs-

gált tömlõk életútját felépítõ folyamat-

lánc modelljét, továbbá az alapanyagok

és alkatrészek gyártásának környezeti

szempontból meghatározó adatait is. Egy

továbbfejlesztett és bõvített LCA modell

változó paramétereit (pl. keverékek

összetétele, tömlõ tételeinek tömege,

szállítási távolságok, stb.) a fejlesztõk

közvetlenül is módosíthatnák egy egy-

szerûsített felületen keresztül. A paramé-

terek beállítása után nyomon követhetõ

lehet a környezeti hatások alakulása,

amely segítené a környezettudatos ter-

vezést.

Az általános megítélés szerint a mû-

anyag- és gumiipar jelentõs környezeti

problémákat okoz. Az iparág termékei-

nek környezeti elõnyei gyakran ismeret-

lenek az ügyfelek és a lakosság körében.

A valóban fellépõ környezeti hatások

csökkentésére számtalan lehetõség van,

csak nem egyértelmû kiválasztani a leg-

jobb és legnagyobb elõnyökkel járó meg-

oldásokat. Energiahatékonyság növelé-

se? Megújuló energiák használata? Bio

alapanyagok felhasználása? Új hulladék-

kezelési alternatívák? A legmegfelelõbb

irány az adott termék és vállalat körül-

ményeitõl és életútjától függ.

Az LCA szerepet játszhat mind a mû-

anyag- és gumi termékek meglévõ elõ-

nyeinek bemutatásában, mind a további

környezeti javítások irányának megha-

tározásában.

9 GaBi: www.gabi-software.com
10 GaBi Reader: http://www.gabi-software.com/hungary/software/gabi-software/gabi-reader/
11 Karácsonyfa LCA: http://www.christmastreeassociation.org/christmas-tree-life-cycle-analysis

Sára Balázs

Tel: +36 21 2525612

b.sara@pe-international.com

www.pe-international.com

A BUNGE Zrt.-nél is igény volt arra,

hogy a felépített életciklus modell vál-

tozó paraméterei  “szabadon” maradja-

nak (pl. palack- és kupak tömege és anya-

ga, újrahasznosított mûanyag százaléka,

villamos energia fogyasztások, hulladék-

gazdálkodási rendszer).

Így a termék fejlesztõi ezeket frissítve

és változtatva folyamatosan követhetik

a lehetséges környezeti javulásokat, vagy

éppen felmérhetik a hátrányokat. 10

Egyébként vajon jobb a vágott, vagy a

mûanyag karácsonyfa?11
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mŰanyagipari gépek
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forgalmazása

gumiipari gépek forgalmazása

szerszámgyártás
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MÉRNöKI SZOLGáLTATáS, TANáCSADáS
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m Űa n y a g i p a r i  t e r m é k l i s t a
1. MŰANYAG  ALAP- ÉS 
SEGÉDANYAGOK

1.1. Műanyag alapanyagok

1.1.1. Standard műanyagok
1.1.1.1. Polietilén
1.1.1.2. Polipropilén
1.1.1.3. Polisztirol
1.1.1.4. PVC
1.1.1.5. PET

1.1.2. Műszaki műanyagok

1.1.2.1. ABS, SAN
1.1.2.2. PC
1.1.2.3. Poliamidok
1.1.2.4. PBT
1.1.2.5. POM
1.1.2.6. PMMA
1.1.2.7. Egyéb 
1.1.2.8.  Nagyhőállóságú műszaki műanyagok
1.1.2.9. Fluortartalmú polimerek

1.1.3. Poliuretánok

1.1.3.1. MDI és származékai
1.1.3.2. TDI
1.1.3.3. Poliolok

1.1.4. Egyéb polimerek

1.1.4.1. Ragasztó és festékipari alapanyagok
1.1.4.2. Termoplasztikus elasztomerek
1.1.4.3. Egyéb műanyagok
1.1.4.4. Szilikon elasztomerek

1.1.5. Regranulátumok

1.2. Adalékok

1.2.1. Módosító anyagok

1.2.1.1.   Lágyítók
1.2.1.2.   Töltőanyagok üveg, talkum stb.
1.2.1.3.   Habosítók
1.2.1.4.   Stabilizátorok
1.2.1.5.   Mesterkeverékek, színező anyagok
1.2.1.6.   Csúsztatók
1.2.1.7.   Erősítő anyagok
1.2.1.8.   Égésgátlók

1.2.1.9.   Antisztatikumok
1.2.1.10. Egyéb módosító anyagok

1.2.2. Feldolgozás segédanyagai

1.2.2.1. Csiga- és hengertisztító anyagok
1.2.2.2. Formaleválasztók
1.2.2.3. Egyéb kellékek
1.2.2.4. Ragasztók és ragasztástechnikai kellékek

2.4. Egyéb berendezések a gumi- és műanyag-
 feldolgozáshoz

2.4.1.   Szárítók
2.4.2.   Adagoló, szállító és feltöltő berendezések
2.4.3.   Őrlő, daráló és aprító gépek
2.4.4.   Stancoló gépek
2.4.5.   Szerszámtemperálók
2.4.6.   Vízhűtők és vízkezelő rendszerek
2.4.7.   Ionizáló berendezések
2.4.8.   Színnyomó gépek
2.4.9.   Manipulátorok, robotok
2.4.10. Vulkanizáló berendezések
2.4.11. Mosó és válogató rendszer újrahasznosításhoz
2.4.12. Gyártóberendezések automatikája
2.4.13. Kondicionáló fürdők PA alkatrészekhez

2. GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK MŰANYAG-
 FELDOLGOZÁSHOZ

2.1. Feldolgozógépek

2.1.1. Fröccsöntő gépek

2.1.1.1. Fröccsöntő gépek hőre lágyuló műanyagokhoz
2.1.1.2. Fröccsöntő gépek hőre keményedő 
műanyagokhoz
2.1.1.3. Speciális fröccsöntő gépek
2.1.1.4. Fröccsöntő gépek részegységei
2.1.1.5. Palást- és lapfűtőtestek
2.1.1.6. Fűtőpatronok

2.1.2.  Extruderek

2.1.2.1. Granuláló extruderek
2.1.2.2. Cső- és profilgyártó extruderek
2.1.2.3. Fólia- és lemezgyártó extruderek
2.1.2.4. Fúvó gépek
2.1.2.5. Huzal- és kábelbevonó extruderek
2.1.2.6. Egyéb extruderek
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2.1.3.  Sajtológépek

2.1.3.1. Sajtológépek hőre keményedő 
műanyagokhoz
2.1.3.2. Sajtológépek gumitermékek gyártásához

2.1.4.  Hőformázó gépek

2.1.5. Hegesztő gépek

2.1.6. Egyéb műanyag-feldolgozó gépek

2.1.6.1. Kalanderek
2.1.6.2. Rotációs öntőgépek
2.1.6.3. PUR habgyártó gépek
2.1.6.4. Egyéb

2.2. Szerszámok

2.2.1. Fröccsszerszámok
2.2.2. Szerszámok extruderekhez
2.2.3. Egyéb szerszámok
2.2.4. Szabványos szerszámelemek
2.2.5. Melegcsatorna rendszerek

2.3. Kiegészítő berendezések műanyag-
feldolgozó
 gépekhez

2.3.1. Felcsévélők
2.3.2. Szűrő váltók
2.3.3. Darabolók, tekercselők
2.3.4. Cső- és kábeljelölők, feliratozók
2.3.5. Egyéb kiegészítő berendezések
2.3.6. Gépalkatrészek

3. MŰANYAG   FÉLKÉSZ-  ÉS  
KÉSZTERMÉKEK

3.1. Fólia és lemez

3.1.1. Fólia <0,2 mm vastag
3.1.2. Fólia 0,2-1,0 mm vastag
3.1.3. Lemez és rétegelt lemez
3.1.4. Zsugor és stretch fóliák
3.1.5. Egyéb fólia és lemez

3.2. Műanyag szál és profil

3.2.1. Kötöző zsineg és pántoló szalag
3.2.2. Kefeipari szálak

3.2.3. Ablakprofil
3.2.4. Egyéb extrudált profil

3.3. Alkatrészek

3.3.1. Autó- és járműipari alkatrész
3.3.2. Háztartási gép alkatrész
3.3.3. Elektronikai és távközlési eszközök alkatrészei
3.3.4. Bútor- és építőipari műanyag alkatrészek
3.3.5. Ruha- és cipőipari műanyag alkatrészek

3.4. Csövek

3.4.1. Lefolyó csövek
3.4.2. Csatornacsövek
3.4.3. Hideg-meleg vizes rendszerek
3.4.4. Gázcsövek
3.4.5. Védőcsövek
3.4.6. Egyéb csövek
3.4.7. Csőszerelvények

3.5. Csomagolóanyagok

3.5.1. Ládák, rekeszek, raklapok
3.5.2. Flakonok <2 l
3.5.3. Kannák és hordók
3.5.4. Tartályok
3.5.5. Kupakok
3.5.6. Zsákok, zacskók, tálcák, dobozok
3.5.7. Tubus, fiola, tégely
3.5.8. Habformatest csomagolásra
3.5.9. Egyéb csomagolóanyagok

3.6. Műanyag késztermékek

3.6.1. Padlóburkolatok
3.6.2. Háztartási eszközök
3.6.3. Orvos-egészségügyi, kórházi segédeszközök
3.6.4. Kerti bútor
3.6.5. Játék
3.6.6. Fürdőszoba felszerelés és tartozékok
3.6.7. Ajtó és ablak
3.6.8. Autótartozékok
3.6.9. Egyéb műanyag késztermékek

4. Minőségellenőrző és laboratóriumi eszközök

5. Műanyagiparhoz tartozó szellemi termékek

5.1. Mérnöki szolgáltatás
5.2. Szabadalmi ügyintézés
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LIST OF PLASTIC INDUSTRY PRODUCTS

1. PLASTIC BASE MATERIALS AND 
AUXILIARY PRODUCTS

1.1. Plastic base materials

1.1.1 Standard plastics
1.1.1.1 Polyethylene
1.1.1.2 Polypropylene 
1.1.1.3 Polystyrene 
1.1.1.4 PVC
1.1.1.5 PET

1.1.2 Technical plastics

1.1.2.1 ABS, SAN
1.1.2.2 PC
1.1.2.3 Polyamides
1.1.2.4 PBT
1.1.2.5 POM
1.1.2.6 PMMA
1.1.2.7 Other
1.1.2.8. Technical plastics of high heat distortion 
point
1.1.2.9. Polymers containing fluorine 

1.1.3 Polyurethanes

1.1.3.1 MDI and its derivatives
1.1.3.2 TDI
1.1.3.3 Polyols

1.1.4 Other polymers

1.1.4.1 Adhesive and paint base materials
1.1.4.2 Thermoplastic elastomers
1.1.4.3 Other plastics
1.1.4.4 Silicone elastomers

1.1.5 Regranulates

1.2. Additives

1.2.1 Modifying agents

1.2.1.1 Plasticators 
1.2.1.2 Filling materials glass, talc, etc.
1.2.1.3 Foaming agents
1.2.1.4 Stabilizers
1.2.1.5 Master mixtures, colouring agents
1.2.1.6 Mould lubricants

1.2.1.7 Strengthening materials
1.2.1.8 Fire-retardant materials
1.2.1.9 Antistatic material
1.2.1.10 Other modifying agents

1.2.2 Auxiliary products of processing

1.2.2.1 Screw and shaft cleaning agents
1.2.2.2 Mould separators
1.2.2.3 Other auxiliaries
1.2.2.4 Adhesives and gluing technology auxiliaries

2.4 Other equipment for rubber and plastic 
processing

2.4.1 Dryers 
2.4.2 Feeding, conveying and filling equipment
2.4.3 Grinders, crushers and chippers 
2.4.4 Cutters
2.4.5 Mould tempering units
2.4.6 Water coolers and water treatment systems
2.4.7 Ionizing equipment
2.4.8 Colour printing machines 
2.4.9 Manipulators, robots
2.4.10 Vulcanizers 
2.4.11 Washing and picking system for recycling
2.4.12 Production equipment automatics
2.4.13 Conditioning baths for PA parts

2. MACHINES AND EQUIPMENT FOR 
PLASTIC PROCESSING

2.1 Processing machines

2.1.1 Injection machines

2.1.1.1 Injection machines for thermoplasts
2.1.1.2 Injection machines for duromers 
2.1.1.3 Special injection machines 
2.1.1.4 Injection machine assemblies 
2.1.1.5 Sheath and plate heaters 
2.1.1.6 Heating cartridges

2.1.2 Extruders

2.1.2.1 Granulating extruders
2.1.2.2 Tube and profile manufacturing extruders
2.1.1.3 Foil and sheet manufacturing extruders
2.1.2.4 Extrusion-blow moulding machines 
2.1.2.5 Wire and cable coating machines
2.1.2.6 Other extruders
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2.1.3 compression presses

2.1.3.1 Compression presses for duromers
2.1.3.2 Compression presses for manufacturing 
rubber products

2.1.4 Thermoforming machines

2.1.5 Welding machines

2.1.6 Other plastic processing machines

2.1.6.1 Calenders
2.1.6.2 Rotary moulding machine
2.1.6.3 PUR foam manufacturing machines
2.1.6.4 Other

2.2 Moulds

2.2.1 Injection moulds
2.2.2 Moulds for extruders
2.2.3 Other moulds
2.2.4 Standard mould elements
2.2.5 Hot runner systems

2.3 Additional devices for plastic processing 
machines

2.3.1 Winding-up devices
2.3.2 Diplexers
2.3.3 Cutting-off machines 
2.3.4 Tube and cable marking-machines, labelling 
machines
2.3.5 Other auxiliary devices
2.3.6 Machine parts

3. PLASTIC SEMI-FINISHED AND 
FINISHED PRODUCTS 

3.1 Foil and sheet 

3.1.1 Foil <0.2 mm thick
3.1.2 Foil 0.2-1.0 mm thick
3.1.3 Sheet and laminated plate 
3.1.4 Stretch foils
3.1.5 Other foil and plate

3.2 Plastic fibre and profile

3.2.1 Binder twine and strap
3.2.2 Brush industry fibres
3.2.3 Window profile
3.2.4 Other extruded profile

3.3 Car parts

3.3.1 Car and vehicle industry parts
3.3.2 Household device parts
3.3.3. Electronic and telecommunication devices 
parts
3.3.4 Furniture and building industry plastic parts
3.3.5 Clothing and shoe industry plastic parts

3.4 Pipes

3.4.1 Discharge pipes
3.4.2 Sewer pipes
3.4.3 Cold-hot water systems
3.4.4 Gas pipes
3.4.5 Protective pipes
3.4.6 Other pipes
3.4.7 Pipe fittings

3.5 Packaging materials

3.5.1 Carrying cases, boxes, pallets
3.5.2 Bottles <2l
3.5.3 Cans and drums
3.5.4 Containers
3.5.5 Caps
3.5.6 Bags, sacks, trays, carriers
3.5.7 Tube, ampoule, gallipot
3.5.8 Formed foam body for packaging
3.5.9 Other packaging materials

3.6 Plastic finished products

3.6.1 Floor covering materials
3.6.2 Household devices
3.6.3 Medical, health, hospital auxiliaries
3.6.4 Garden furniture
3.6.5 Toy
3.6.6 Bathroom furniture and auxiliaries
3.6.7 Door and window
3.6.8 Car accessories
3.6.9 Other plastic finished products

4. Quality controlling and laboratory devices   

5. Intellectual products concerning the plastic 
industry

5.1. Engineering service
5.2. Patent administration
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ARBURG HUNGÁRIA Kft.
1097 Budapest, Illatos út 38.
Tel.: 399-8010  Fax: 370-5262

2.1.1.1.


2.1.1.4.

DUNASTYR Zrt.
1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 26–28.
Tel.: 345-7167  Fax: 335-3561

1.1.1.3.Gy
F

BASF Poliuretán Hungária Kft.
2083 Solymár, Terstyánszky út 89.
Tel.: (26) 560-580  Fax: (26) 560-590

Gy
F

1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

2.1.6.3.

EURO-SOLUTIONS KFT.
8200 Veszprém, Szabadság tér 4.
Tel.: (88) 579-140  Fax: (88) 579-149

F
E

1.1.1.1.


1.1.1.5.

1.1.2.1.


1.1.2.7.

FOLIA-CARGO PACK ZRT.
1066 BUDAPEST, ZICHY JENŐ U. 4.
Telephely: 6791 ZSOMBÓ
SZEGEDI ÚT 71.
Tel.: 62/595-140, 62/ 595-142, 62/595-144, 
Fax: 62/595-141

Gy

HITZE Bt.
1211 Budapest, Tekercselő u. 3/A.
Tel.: 425-2833  Fax: 278-2670

Gy
F
Ki

Gy
F

Everplast Zrt.
8330 Sümeg, Eitner u. 03/23 hrsz.
Tel.: 87/350-400  Fax: 87/350-400

Gy
1.1.1.1.


1.1.1.5.

1.1.2.1.


1.1.2.7.

Dr. Falussy  Mérnöki Iroda
7400 Kaposvár, Ibolya u. 14.
Tel.: 30- 201-38-35  Fax:  82-425-182

Gy
F

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Tel.: 48-511-211     Fax: 48-511-511

Gy 1.1.3.1.
1.1.3.2.1.1.1.4.

BERGVILLMED KFT.
4032 Debrecen, Borbíró tér 3. I/3.
Tel.:  +36 52 503 390, +36 30 625 5172  
Fax: +36 52 503 391

Gy
F 2.1.5.2.1.1.5.

2.1.1.6.

Dynisco Europe GmbH. 
képviselete: BERGVILLMED KFT.
4032 Debrecen, Borbíró tér 3. I/3.
Tel.:  +36 52 503 390, +36 30 625 5172  
Fax: +36 52 503 391

Gy

imat-uve group gmbh 
Krefelder Straße 685-691
41066 Mönchengladbach 
Tel. +49 2161 - 4951980

imat-uve automotive engineering s.r.o. 
Súvoz 1 SK-91101, Trenčín. 
Tel.: +421 32 7445 600

INPIRO Kft.
1138 Budapest, Révész u. 9.
Tel.: 320-2238  Fax: 320-2109

Gy
F
T
Ki

2.1.1.5.
2.1.1.6. 2.1.4.

ICC-Chemol Kereskedelmi és Forgal-
mazó Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237. 
Tel.: 883-8840  Fax: 700-1559 

F 1.1.1. 1.1.2. 1.1.5. 1.2.1.

ILPEA PROFEXT Kft.
5100 Jászberény, Ipartelep út 5.
Tel.: (57) 515-150  Fax: (57) 515-152

Gy 1.1.1.4. 2.1.2. 2.1.5.
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  1.  MŰANYAG  ALAP- ÉS 
SEGÉDANYAGOK

2. GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK 
MŰANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
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1.
1.

2.
 

M
űs

za
ki

 
 

m
űa

ny
ag

ok

1.
1.

3.
 

Po
liu

re
tá

no
k

1.
1.

4.
 

Eg
yé

b 
po

lim
er

ek

1.
1.

5.
 

R
eg

ra
nu

lá
tu

m
ok

1.
2.

1.
 

M
ód

os
ító

 a
ny

ag
ok

1.
2.

2.
 

Fe
ld

ol
go

zá
s

 
se

gé
da

ny
ag

ai

2.
1.

1.
 

Fr
öc

cs
ön

tő
gé

pe
k

2.
1.

2.
 

Ex
tr

ud
er

ek

2.
1.

3.
 

Sa
jto

ló
gé

pe
k

2.
1.

4.
 

H
őf

or
m

áz
ó 

gé
pe

k

2.
1.

5.
 

H
eg

es
zt

ő 
gé

pe
k

2.
1.

6.
 

Eg
yé

b 
m

űa
ny

ag
-

 
fe

ld
ol

go
zó

 g
ép

ek

A 
te

vé
ke

ny
sé

g 
je

lle
ge

Jakab József Műanyagipari 
Mérnökiroda Kft.
1106 Budapest, Juhász u. 45.
Tel.: 433-4161  Fax: 433-4162

Szaktanácsadás

MBT POLYMERS HUNGARY 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
KFT.
3580 Tiszaújváros, Árpád út 16. I/2.
Tel.: (49) 340-380  Fax: (49) 540-053

Gy
F

1.1.1.1.


1.1.1.5.
1.1.5.

1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.9.

1.2.2.1.
1.2.2.2.

Nordmann, Rassmann Hungária Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Tel.: 462-0084  Fax: 352-8538

F
1.1.1.1.


1.1.1.5.

1.1.2.1.


1.1.2.7.

1.1.3.1.


1.1.3.3.

1.1.4.1.


1.1.4.3.
1.1.5.

1.2.1.1.


1.2.1.10.

1.2.2.1.


1.2.2.3.

Prim-PLAST Kft.
1028 Budapest, Kisgazda u. 19.
Tel.: 275-7530  Fax: 275-7530

F 1.2.2.2.

KALOPLASZTIK Műanyag- és 
Gumiipari KFT.
6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1.
Tel.: (78) 461-200  Fax: (78) 461-752
E-mail: kaloplasztik@mail.externet.hu
www.kaloplasztik.hu

LANXESS CEE s.r.o. Hungarian Branch 
Office
1016 Budapest, Hegyalja út 7–13.
Tel.: +36-1/224-7044  Fax: +36-1/224-7049
www.lanxess.hu, www.lanxess.com

Gy
F

1.1.2.3.
1.1.2.4.

Plastomatic Kft.
7632 Pécs, Málomi u. 4.
Tel.: 06-20/9809580

F
2.1.1.1.

Primet Kft.
1038 Budapest, Észak u. 24. 
Tel.: (1) 240 -2711, 20- 982-7953
fax:  (1) 240-2711
www.primet.hu

F
Színmérők, laborgyúrók és -extruderek

PALLMANN Maschinenfabrik GmbH. 
képviselete: Storker Kft.
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Telefon:  +36 52 531 670, +36 30 688 1052  
Fax: +36 52 531 669

Gy

KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH.  
képviselete: BERGVILLMED KFT.
4032 Debrecen, Borbíró tér 3. I/3.
Tel.:  +36 52 503 390, +36 30 625 5172  
Fax: +36 52 503 391

Gy

MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & 
Co.KG  képviselete: Storker Kft.
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.:  +36 52 531 670, +36 30 688 1052  
Fax: +36 52 531 669

Gy

NOVAPAX Kunststofftechnik 
Steiner GmbH & Co.KG képviselete: 
BERGVILLMED KFT.
Címe:  4032 Debrecen, Borbíró tér 3. I/3.
Telefon:  +36 52 503 390, +36 30 625 5172  
Fax: +36 52 503 391

Gy 2.1.5.

ONGROPACK Kft.
3701 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Tel.: (48) 510-130  Fax: (48) 310-005

Gy
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Szaktanácsadás
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1.  MŰANYAG  ALAP- ÉS 
SEGÉDANYAGOK

2. GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK 
MŰANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
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SZÓRÁDI ÉS TÁRSAI Kft.
1151 Budapest, Szántóföld u. 7/D.
Fax: +36 1 271 00 69

F
E 1.1.1. 1.1.2. 1.1.4.2.

1.1.4.3. 1.1.5.
1.2.1.3.


1.2.1.6.
1.2.1.8.
1.2.1.9.

1.2.2.1.

TOOL-TEMP HUNGÁRIA KFT.
8083 Csákvár, Paulini B. u. 11.
Tel.: (22) 300-224  Fax: (22) 300-224

F 2.1.1.4.

SZVOGÉP Kft.
2000 Szentendre, György u. 12.
Tel.: 0626/310-143  Fax: 0626/310-143

Gy
F 2.1.1.4.

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.5.
2.1.2.6.

2.1.6.1.

SOLVAY KÉMIA KFT.
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 23. II./4
TEL.:  374-0430    FAX:  374-0431

Gy
F

STAR-PLUS MŰANYAGIPARI KFT.
3561 Felsőzsolca, Arnóti út 4. Pf. 1
Tel.: (46) 584-060  Fax: (46) 584-070

Gy
F

2.1.1.1.
2.1.1.4.1.2.2.1.

1.1.5.
REMAT Zrt.
3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep
Tel.: (49) 521-664  Fax: (49) 521-664

Gy
F

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.5.

Resinex Hungary Kft
1117 Budapest Hengermalom u. 47/a.
Telefon: 371-1831  Fax: 371-1832 F

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.5.

1.1.2.1.
 

1.1.2.7.

1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.

1.1.5.
1.2.

1.2.1.9.
1.2.1.10.

STORKER Kft.
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.: +36 52 531 670,   +36 30 688 1052          
Fax: +36 52 531 669

Gy
F
Ki
K

2.1.1.1.
2.1.1.4.

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.5.
2.1.2.6.

2.1.6.4.1.2.2.1.

STAR AUTOMATION EUROPE S.p.A. 
képviselete: BERGVILLMED KFT.
Címe:  4032 Debrecen, Borbíró tér 3. I/3.
Telefon:  +36 52 503 390, +36 30 625 5172  
Fax: +36 52 503 391

Gy

STORK Plastics Machinery B.V. 
képviselete: Storker Kft. 
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.: +36 52 531 670,   +36 30 688 1052          
Fax: +36 52 531 669

Gy 2.1.1.1.
2.1.1.4.

REGLOPLAS AG. 
képviselete: Storker Kft. 
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.: +36 52 531 670,   +36 30 688 1052          
Fax: +36 52 531 669

Gy

 

Pro Form Kft.
1139 Budapest, Teve u. 60.
Tel.: 339-6841  Fax: 330-5301

Gy
F
T

QUALCHEM Zrt.
2072 Zsámbék, Új Gyártelep
Tel.: 23/342-238  Fax: 23-342-286

1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.2.1.
1.2.2.

Gy
F
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MŰANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
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1.
1.

2.
 

M
űs

za
ki

 
 

m
űa

ny
ag

ok

1.
1.

3.
 

Po
liu

re
tá

no
k

1.
1.

4.
 

Eg
yé

b 
po

lim
er

ek

1.
1.

5.
 

R
eg

ra
nu

lá
tu

m
ok

1.
2.

1.
 

M
ód

os
ító

 a
ny

ag
ok

1.
2.

2.
 

Fe
ld

ol
go

zá
s

 
se

gé
da

ny
ag

ai

2.
1.

1.
 

Fr
öc

cs
ön

tő
gé

pe
k

2.
1.

2.
 

Ex
tr

ud
er

ek

2.
1.

3.
 

Sa
jto

ló
gé

pe
k

2.
1.

4.
 

H
őf

or
m

áz
ó 

gé
pe

k

2.
1.

5.
 

H
eg

es
zt

ő 
gé

pe
k

2.
1.

6.
 

Eg
yé

b 
m

űa
ny

ag
-

 
fe

ld
ol

go
zó

 g
ép

ek

A 
te

vé
ke

ny
sé

g 
je

lle
ge

ULTRAPOLYMERS KFT.
2890 Tata, Agostyáni út 25.
Tel.: (44) 487-213  Fax: (44) 487-586

Gy
F

1.1.1.1.


1.1.1.5.

1.1.2.1.


1.1.2.7.

1.1.4.2.
1.1.4.3. 1.1.5. 1.2.1.5.

UNIQUE 2 Trade Kft.
1038 Budapest, Csermák Antal u. 23/a.
Tel.: 388-6622  Fax: 430-1700

F

VELOX  GmbH.
D-20457  HAMBURG, 
BRANDSTWIETE  1.
Tel.: 26-372-545   Fax: 26-372-545

F 1.1.1.5.
1.1.2.3.
1.1.2.6.
1.1.2.7.

1.1.4.2.
1.2.1.2.
1.2.1.7.
1.2.1.8.

1.2.2.1.

Trelleborg Tömítési Megoldások Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  100/2 épület
Tel.: 23-502-121  Fax: 23-502-122

Tömítési megoldások    

Varinex Zrt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Tel.: 273-3400  Fax: 273-3411

F
3D nyomtatás, gyors prototípus gyártás

Werner Koch Maschinentechnik GmbH. 
képviselete: Storker Kft.
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.:  +36 52 531 670, +36 30 688 1052  
Fax: +36 52 531 669

Gy

WEIMA Maschinenbau GmbH. 
képviselete: Storker Kft. 
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel.: +36 52 531 670,   +36 30 688 1052          
Fax: +36 52 531 669

Gy

Tredegar Film Products Kft.
2651 Rétság,  Ipari u. 2.
Tel.: 35-550-500   Fax: 35-550-516

Gy

Trade-Chem Kft.
1062 Budapest, Délibáb u. 8.
Telefon: 413-7907  Fax: 342-9344 F

1.1.2.7.
1.1.2.8.
1.1.2.9.

F
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2.3.5.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.9.

5.1.

Tömítési megoldások    

3D nyomtatás, gyors prototípus gyártás

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

5. MŰANYAGIPARHOZ
TARTOZÓ 
SZELLEMI 

TERMÉKEK

2. GÉPEK ÉS 
BERENDEZÉSEK 

MŰANYAG-
FELDOLGOZÁSHOZ

3. MŰANYAG FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK
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g u m i i p a r i  t e r m é k l i s t a
1. GUMIABRONCSGYÁRTÁS, FORGALMAZÁS

2. MŰSZAKI GUMIÁRUK

2.1. Lemeztermékek

2.1.1. Gumilap
2.1.2. Gumilemez
2.1.3. Gumiszalag
2.1.4. Padlóburkoló és gumiszőnyeg
2.1.5. Vízszigetelő lemez

2.2. Profilszalag, gumifonal

2.2.1. Tömítőprofil
2.2.2. Záróprofil
2.2.3. Üreges profilszalag
2.2.4. Porózus profilszalag
2.2.5. Gumifonal és zsineg

2.3. Hajtószíjak

2.3.1. Lapos szíj
2.3.2. Fogas szíj
2.3.3. Ékszíj

2.4. Szállítószalagok

2.4.1. Fémbetétes szállítóheveder
2.4.2. Textilbetétes szállítóheveder
2.4.3. Műanyaggal kombinált szállítóheveder

2.5. Csövek, tömlők

2.5.1. Betét nélküli tömlő, cső
2.5.2. Fémbetétes tömlő
2.5.3. Textilbetétes tömlő
2.5.4. Műanyaggal kombinált tömlő
2.5.5. Tömlő szerelvénnyel ellátva

2.6. Járműipari, gépipari alkatrészek

2.6.1. Tömítések, alátétek
2.6.1.1. Lapos tömítések
2.6.1.2. Ajakos tömítések
2.6.1.3. O-gyűrű
2.6.1.4. Radiális tömítés
2.6.2. Légrugó
2.6.3. Alakos tömlők
2.6.4. Tárcsa, membrán
2.6.5. Védő és burkolóelemek

(porvédő sapka, harmonika, átvezető gyűrű)
2.6.6. Fém-gumi alkatrészek 

2.7. Porózus termékek

2.7.1. Szivacsgumi (nyitott cellás)
2.7.2. Zártcellás gumi

2.8.  Cipőipari termékek

2.9. Irodagép alkatrészek

2.10. Egészségügyi, munkavédelmi célú 
gumitermékek

2.11. Gumibevonatok

2.12. Gumialapú ragasztók

3. GUMIIPARI FÉLKÉSZ TERMÉKEK

3.1. Nyerskeverék forgalmazás

3.2. Gumizott, itatott szövetek, kordok

4.  GUMIIPARI ALAP- ÉS SEGÉDANYAGOK
        
4.1. Gumiipari alap- és segédanyagok gyártása

4.2. Gumiipari alap- és segédanyagok forgalmazása

4.2.1. Kaucsukok, elasztomerek forgalmazása
4.2.2. Korom, egyéb töltőanyag forgalmazása
4.2.3. Vulkanizálószerek forgalmazása
4.2.4. Gumiipari segédanyagok forgalmazása
4.2.5. Butil és halobutil polimerek forgalmazása

5.  GUMIIPARI GÉPEK 

5.1. Gyártóberendezések elektromos automatikája

5.2 Gumiipari feldolgozó- és vizsgáló berendezések 

6.   SZERSZÁMGYÁRTÁS, FELDOLGOZÓGÉP ÉS     
      SZERSZÁMJAVíTÁS, FELúJíTÁS

7. HULLADÉKKEZELÉS

7.1. Hulladékabroncs begyűjtés

7.2. Hulladékabroncs kezelés, hasznosítás

7.3. Gumiőrlemény forgalmazás

7.4. Műszaki gumihulladék hasznosítása

7.5. Esésvédő burkolatok/sportpályák 
gumihulladékból

8. MÉRNöKI SZOLGÁLTATÁS, TANÁCSADÁS

8.1. Mérnöki szolgáltatás, műszaki tanácsadás

8.2. Egyéb szolgáltatás 
(marketing, PR, pályázati tanácsadás)
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g u m i i p a r i  t e r m é k l i s t a
- gyártó/manufacturer - Gy
- forgalmazó/sell - F
- tervező/design/ - T
- kivitelező/contractor  - Ki
- karbantartó/maintenance - K
- vizsgáló, minősítő  /test, certification  - V
- egyéb szolgáltatás/ other services - E

1. TYRE PRODUCTION  AND SALE

2. General rubber Goods

2.1. Sheeting

2.1.1.  Plates sheets
2.1.2.  Sheeting
2.1.3.  Rubber strips
2.1.4.  Rubber flooring and matting
2.1.5.  Waterproofing membranes

2.2. Rubber profiles

2.2.1.  Sealing profiles
2.2.2.  Seal gasket
2.2.4.  Porous
2.2.5.  Rubber string and cord
 
2.3. Power transmission belts

2.3.1.  Flat belt
2.3.2.  Timing belt
2.3.3.  V-belt

2.4.  Conveyor Belts

2.4.1.  Steel cord reinforced 
2.4.2.  Textile reinforced
2.4.3.  Combined with plastic materials

2.5.  Tubes and hoses

2.5.1. Without reinforcement
2.5.2. With steel reincforcement
2.5.3. With textile reinforcement
2.5.4. Combined with plastic materials
2.5.5. Hoses with fittings

2.6.  Rubber products for automotive and machinery

2.6.1.  Seals
2.6.1.1.  Flat seals
2.6.1.2.  Lip seals
2.6.1.3.  O-rings
2.6.1.4.  Radial seals
2.6.2. Air spring
2.6.3. Hoses for automotive
2.6.4. Dust seals, protective boots, axle boots
2.6.5. Rubber-metal components

2.7.  Sponge rubber products

2.7.1.  Sponge rubber open cell
2.7.2.  Closed cell

2.8.  Products for shoe industry

2.9.   Rubber parts for business machines

2.10.  Health and labour safety products

2.11.  Rubber coating

2.12.  Adhesives

3. SEMI-FINISHED PRODUCTS

3.1.  Compound
3.2.  Dipped textile and cord

4.  RAW MATERIALS AND ADDITIVES

4.1.  Production of raw materials and additives
4.2.  Sale of raw materials and additives
4.2.1. Elastomers
4.2.2.  Carbon black and other fillers
4.2.3.  Vulcanizing agents
4.2.4. Additives and other rubber related auxiliary 
materials 
4.2.5. Sale of butil and halobutil polymers

5.  MANUFACTURING AND  SELLING  OF  
MACHINERY  FOR  RUBBER  INDUSTRY

5.2 Processing- and examining equipments for rubber 
industry

6. MANUFACTURING  OF  TOOLS,  
REPARATION  AND  MAINTENANCE  OF  
MACHINES

7. WASTE  RUBBER  HANDLING
 
7.1. Collection of waste tyre

7.2. Salvage, recycling of waste tyre

7.3. Crumb selling

7.4. Recycling of GRG

7.5. Safety flooring, elastic athletic track surfaces

8. CONSULTANCY,  OTHER  SERVICES

8.1.  Engineering, technical consultancy
8.2.  Other services 
(marketing, PR, consultancy in competition for 
subsidy)
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2. MŰSZAKI  GUMIÁRUK
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– gyártó (Gy),
– forgalmazó (F),
– tervező (T)
– kivitelező (Ki)
– karbantartó (K)
– vizsgáló, minősítő (V)
– egyéb szolgáltatás (E)
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2.
9.

 
Ir

od
ag

ép
 a

lk
at

ré
sz

ek

2.
8.

 C
ip

ői
pa

ri
 te

rm
ék

ek

Te
vé

ke
ny

sé
g 

je
lle

ge

2.1.2.
2.1.3.

ARÁBIKUM-2004 KFT.
1161 Budapest, Zrínyi Ilona u. 5.
Tel.: (20) 450-6915  Fax: 404-1277
E-mail: arabikum@t-online.hu
www.arabikum.hu

Gy
F

2.6.1.1.
2.6.2.
2.6.5.
2.6.6.

ARNAUD KFT.
1117 Budapest, Galvani u. 44.
Tel.: 203-1521  Fax: 464-3176
E-mail: jozsef.feher@arnaud.hu
www.aselis.com

F

B.G. KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 27.
Tel.: (62) 533-174  Fax: (62) 533-175
E-mail: bgkft@vnet.hu
www.bggumi.hu

Gy
F
E

2.1.2.
2.1.3. 2.2. 2.5.1. 2.6.1.

BARANYA GUMI BT.
7630 Pécs, Buzsáki Imre u. 22.
Tel.: (72) 711-914  Fax: (72) 239-705
E-mail: ribacz@t-online.hu

Gy
F 2.6.

BÉTA-ROLL Hengergumizó Zrt.
8658 Bábonymegyer, Szent István u. 
Tel.: (84) 527-900  Fax: (84) 527-901
E-mail: betaroll@t-online.hu
www.betaroll.hu

Gy
F

2.5.1.

Brozsek Pál
2133 Sződliget, Liliom utca 11.
Tel.: (27) 352-483, (30) 516-5886
Fax: (27) 353-134
E-mail: brozsekpal@invitel.hu

E

C.S.O. KERESKEDELMI ÉS GU-
MIFELDOLGOZÓ KFT.
2364 Ócsa, Némedi úti major
Tel.: (29) 378-283  Fax: (29) 378-077
E-mail: csogumi@cdcnet.hu

Gy
F

CAPRIBELT KFT.
2317 Szigetcsép, Petőfi u. Hrsz. 1116/12
Tel.: (24) 418-374  Fax: (24) 418-376
E-mail: capribelt@invitel.hu
www.capribelt.hu

Gy
F 2.1. 2.3.

CARBON BLACK KFT.
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 57.
Tel.: (42) 504-378  Fax: (42) 313-246
E-mail: carbonblack@carbonblack.hu
www.carbonblack.hu

F

CHARMOL HUNGARY KFT.
1115 Budapest, Fejér Lipót utca 10.
Tel.: 464-3123  Fax: 464-3125
E-mail: charm@charmol.hu
www.charmol.hu

T
Ki
F

Columbian Tiszai Kromogyártó Kft.
3581 Tiszaújváros, Pf. 6
Tel.: (49) 544-000, 544-10  
Fax: (49) 544-003

Gy
F

Addtech Kft.                               
Hollóssy Károly                              
2120 Dunekeszi Állomás sétány 11.
Tel.: 20/981-3881

F 5.

ARÁBIKUM-2004 Kft.                         
1163 Budapest, Döbröce u. 36.               
Tel.: 20/450-6915 Fax: 404-1277 
arabikum@t-online.hu

Gy 
F  2.1.2.  

2.1.3.    

2.6.1.1.  
2.6.1.2.  
2.6.5.
2.6.6.

                  

Azelis Hungary Kft.  
1117 Budapest, Galvani u. 44.; 
Tel.: 371-0772  Fax: 464 3176
jozsef.feher@azelis.hu; www.azelis.com  

F                4.1.

4.2.1.
4.2.2.  
4.2.3.  
4.2.4.

        

BARANYA Gumi Bt.                                
7630 Pécs, Iparsziget u. 15.                   
Tel.:  Tel.: 72/239-705  Fax: 72/538-228     
info@baranyagumi.eu

Gy 
F       2.6.    2.10.         7.1.    7.5  

BÉTA-ROLL Hengergumizó Zrt.          
8658 Bábonymegyer, Szent István u.  
Tel.: 84/527-900    Fax: 84/527-901  
beta-roll@beta-roll.hu www.beta-roll.hu

Gy Nyomda- és csomagolóipari kemikáliák, 
segédanyagok forgalmazása  2.5.1.      2.11.2.             8.1.

Brozsek Pál                                     
 2133 Sződliget, Liliom utca 11.   
Tel.: 30/516 5886 
Tel/Fax: 27/816-459       
brozsekpal@rubicom.hu 

E műszaki-gazdasági tanácsadás: technológia, 
hulladékkezelés                     8.1.

C.S.O. Ker. és Gumifeldolgozó Kft.  
2364 Ócsa, Némedi úti major                 
Tel.: 29/378-283         Fax: 29/378-077   
csogumi@csogumi.eu  www.csogumi.eu

Gy 
F                    7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.  

CANSAR Környzetvédelmi Szolg. Kft.                                        
2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 40.                               
Tel.: 20/592-2088  Fax: 53/999-229  
cansar@cansarkft.hu www.cansarkft.hu

E                    7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.  

CAPRIBELT KFT.                                
2317 Szigetcsép Petőfi S. u. hrsz.0116/12                                          
Tel: 24/ 418 374      Fax:24/ 418-376       
capribelt@invitel.hu  www.capribelt.hu

Gy
F  2.1.  2.3.                      

CARBON BLACK Kft.                       
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 57.               
Tel.: 42/504-378,379  Fax: 42/313 246 
carbonblack@carbonblack.hu 
www.carbonblack.hu

F              3.1.   

4.2.1.
4.2.2.  
4.2.3.  
4.2.4.

    7.2.  7.4.   

CHARMOL Kft.                                 
1115 Budapest, Fejér Lipót utca 10.   
Tel.: 1/464-3123  Fax: 1/464-3123         
charm@charmol.hu  www.charmol.hu

T
K  
F

                 5. 6.       
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FÉLKÉSZ-

TERMÉKEK
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8.
 

M
ÉR

N
ö

K
I  

SZ
O

LG
Á

LT
AT

Á
S,

 
K

IE
G

ÉS
Zí

Tő
 

SZ
O

LG
Á

LT
AT

Á
SO

K

7.
4.

 M
űs

za
ki

 g
um

ih
ul

la
dé

k
 

ha
sz

no
sít

ás
a

7.
5.

 E
sé

sv
éd

ő 
bu

rk
ol

at
/sp

or
t-

 
pá

ly
ák

 g
yá

rt
ás

a 
 

gu
m

ih
ul

la
dé

kb
ól

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.1.

3.1.

7.1. 7.5.

2.11.2.

8.

7.5.7.4.7.3.7.2.7.1.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

5. 6.

4.2.2.

Addtech Kft.                               
Hollóssy Károly                              
2120 Dunekeszi Állomás sétány 11.
Tel.: 20/981-3881

F 5.

ARÁBIKUM-2004 Kft.                         
1163 Budapest, Döbröce u. 36.               
Tel.: 20/450-6915 Fax: 404-1277 
arabikum@t-online.hu

Gy 
F  2.1.2.  

2.1.3.    

2.6.1.1.  
2.6.1.2.  
2.6.5.
2.6.6.

                  

Azelis Hungary Kft.  
1117 Budapest, Galvani u. 44.; 
Tel.: 371-0772  Fax: 464 3176
jozsef.feher@azelis.hu; www.azelis.com  

F                4.1.

4.2.1.
4.2.2.  
4.2.3.  
4.2.4.

        

BARANYA Gumi Bt.                                
7630 Pécs, Iparsziget u. 15.                   
Tel.:  Tel.: 72/239-705  Fax: 72/538-228     
info@baranyagumi.eu

Gy 
F       2.6.    2.10.         7.1.    7.5  

BÉTA-ROLL Hengergumizó Zrt.          
8658 Bábonymegyer, Szent István u.  
Tel.: 84/527-900    Fax: 84/527-901  
beta-roll@beta-roll.hu www.beta-roll.hu

Gy Nyomda- és csomagolóipari kemikáliák, 
segédanyagok forgalmazása  2.5.1.      2.11.2.             8.1.

Brozsek Pál                                     
 2133 Sződliget, Liliom utca 11.   
Tel.: 30/516 5886 
Tel/Fax: 27/816-459       
brozsekpal@rubicom.hu 

E műszaki-gazdasági tanácsadás: technológia, 
hulladékkezelés                     8.1.

C.S.O. Ker. és Gumifeldolgozó Kft.  
2364 Ócsa, Némedi úti major                 
Tel.: 29/378-283         Fax: 29/378-077   
csogumi@csogumi.eu  www.csogumi.eu

Gy 
F                    7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.  

CANSAR Környzetvédelmi Szolg. Kft.                                        
2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 40.                               
Tel.: 20/592-2088  Fax: 53/999-229  
cansar@cansarkft.hu www.cansarkft.hu

E                    7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.  

CAPRIBELT KFT.                                
2317 Szigetcsép Petőfi S. u. hrsz.0116/12                                          
Tel: 24/ 418 374      Fax:24/ 418-376       
capribelt@invitel.hu  www.capribelt.hu

Gy
F  2.1.  2.3.                      

CARBON BLACK Kft.                       
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 57.               
Tel.: 42/504-378,379  Fax: 42/313 246 
carbonblack@carbonblack.hu 
www.carbonblack.hu

F              3.1.   

4.2.1.
4.2.2.  
4.2.3.  
4.2.4.

    7.2.  7.4.   

CHARMOL Kft.                                 
1115 Budapest, Fejér Lipót utca 10.   
Tel.: 1/464-3123  Fax: 1/464-3123         
charm@charmol.hu  www.charmol.hu

T
K  
F

                 5. 6.       
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ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft.
6200 Makó, Rákosi út 3.
Tel.: (27) 511-766  Fax: (27) 513-550
E-mail: marta.rac@fluid.contitech.hu
www.contitech.de   www.gumiring.hu

Gy
F 2.5.1.

2.6.1.
2.6.5.

ContiTech Rubber Industrial Kft.
6728 Szeged, Budapesti út 10.
Tel.: (62) 566-700  Fax: (62) 566-713
E-mail: info@cbg.contitech.hu
www.contitech.hu

Gy
F 2.1. 2.4.2.

2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

DUNAVIBRO Műszaki diagnosztikai ls 
Karbantartó KFT.
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3. 17/2
Tel./Fax: 223-1643
Mobil: (06-20) 925-4463
E-mail: dunavibro@enternet.hu
www.enternet.hu/dunavibro

K

E.P.D.M. KFT.
4243 Téglás, Szabadság u. 33.
Tel.: (52) 708-629  Fax: (52) 708-383
E-mail: imre611@freemail.hu

Gy
F

2.2.1.
2.2.2.

2.6.1.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

ELASTICO 2003 KFT.
2316 Tököl, Akácos út 40.
Tel.: (20) 320-8649  Fax: 999-1710
E-mail: info@elastico.hu
www.elastico.hu

Gy
F

2.6.
2.6.6.

ELASTO ART KFT.
6065 Lakitelek, Kisalpár u. 93/a.
Tel.: (76) 449-155  Fax: (76) 449-100
E-mail: elasto.art@t-online.hu

Gy
F 2.2. 2.5.

2.6.1.1.
2.6.1.2.
2.6.1.3.

2.9.

ERDőS PÉTER dr.
1031 Budapest, Kalászi u. 3/B.
Tel.: (30) 251-9085
E-mail: erdosp@t-online.hu

Gy 2.2. 2.5. 2.6.

FlexIB KFT.
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 24.
Tel.: 365-8689  Fax: 279-0008
E-mail: flexib@chello.hu

E

FöLDVÁR Rubber Gumiipari Kft.
7020 Dunaföldvár, Tilosi dűlő
Tel.: (75) 343-032  Fax: (75) 343-057
E-mail: gumiip9@t-online.hu,
afoldvar@t-online.hu

Gy
F

2.1.1.
2.1.2.

2.6.1.1.
2.6.1.2.
2.6.1.3.

2.8.

FREKVENCIA 2000 KFT.
3770 Sajóecseg, Állomás u. 53.
Tel.: (46) 346-484  Fax: (46) 503-915
E-mail: frekvencia@t-online.hu
www.frekvencia.hu

Gy
F
Ki
K

FREUDENBERG SIMMERINGE KFT.
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport
Tel.: (76) 501-890  Fax: (76) 501-881
E-mail: info@freudenberg-si.hu
www.freudenberg.com

Gy 2.6.1.
‚

2.6.6.

2.1.1.
2.1.2.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.6.1.1.
2.6.1.2.
2.6.1.3.
2.6.5.
2.6.6.

ContiTech Rubber Industrial Kft. 
6728 Szeged, Budapesti út 10.  
Tel.:62/566-700   Fax: 62/566-713 
keverék és heveder: info@cbg.contitech.hu  
tömlő: info@fluid.contitech.hu    
www.contitech.hu

Gy  
F  2.1.2.   

2.1.4.   2.4.1. 
2.4.2.

2.5.2. 
2.5.3.  
2.5.4.  
2.5.5.

      3.1  4.1 4.2         

DUNAVIBRO Kft.                                 
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3.17/2                                              
Tel.: 20/925-4463  Fax: 1/223-1643           
ladanyidunavibro@mobilposta.hu

K                  6.       

Elastomeri-Polimeri Kft. 
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 3/b  
Tel.:  26/590-090 Fax: 26/590-088 
www.elastomeri-polimeri.hu 
info@elastomeri-polimeri.hu

F 4.2.1.
4.2.4.

Erdős Péter dr.                                            
Tel.: 30/251-9085                      
erdosp@t-online.hu  www.erpeter.tvn.hu

E igazságügyi szakértő, műszaki tanácsadás, oktatás                      

FLEXIB Kft.       
1111 Budapest Karinthy Frigyes út 24.        
Tel: 1 365-8689     Fax:1 279 0008  
flexib@chello.hu

T
E

 
Technológiai tanácsadás, pályázatírás, 

számítógépes modellezés 
 
 

                     

FöLDVÁR Rubber Gumiipari Kft.      
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13. 
Tel.: 75/343-032, 75/341-499, 75/541-209 
Fax: 75/343-057, 75/541-042 
rubber@foldvarrubber.t-online.hu  
postmaster@gumiip.axelero.net

Gy 
F  2.1.1.

2.1.2.     
2.6.1.1.  
2.6.1.2.  
2.6.1.3. 

 2.8.    2.12. 3.1. 3.2.           

FREUDENBERG Simmerringe Kft.     
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport reptér      
Tel.: 76/501-890 Fax: 76/501-881

Gy 
F       2.6.1.    

2.6.6.                  8.1.
8.2.

GRANUFLEX KFT.
1037 BUDAPEST, Bécsi út 269.               
Tel.: 1/453-0400 Fax: 1/453-0006                 
info@granuflex.hu www.granuflex.hu

Gy 
T
K

                         

Gumi-Metál-Plasztik Bt.                   
2013 Pomáz, Ady Endre u. 1.             
Tel.: 20/944-4246   Fax: 1/240 3494  
gumimetal@t-email.hu  
www.gumimetal.extra hu

Gy  
F      2.5. 2.6.1.    

2.6.6.    2.10.         7.1. 7.2. 7.3.    

GUMIPLAST Kft.                                 
4564 Nyírmada, Hrsz. 031/10                                  
Tel.: 20/404-2461 
izing61@pannonmail.hu  
www.gumiplastkft.com 

Gy  
F              3.1.            
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6.

2.11.2. 3.1.

8.1.

8.1.
8.2.

2.11.

2.12. 3.1. 3.2.

ContiTech Rubber Industrial Kft. 
6728 Szeged, Budapesti út 10.  
Tel.:62/566-700   Fax: 62/566-713 
keverék és heveder: info@cbg.contitech.hu  
tömlő: info@fluid.contitech.hu    
www.contitech.hu

Gy  
F  2.1.2.   

2.1.4.   2.4.1. 
2.4.2.

2.5.2. 
2.5.3.  
2.5.4.  
2.5.5.

      3.1  4.1 4.2         

DUNAVIBRO Kft.                                 
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3.17/2                                              
Tel.: 20/925-4463  Fax: 1/223-1643           
ladanyidunavibro@mobilposta.hu

K                  6.       

Elastomeri-Polimeri Kft. 
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 3/b  
Tel.:  26/590-090 Fax: 26/590-088 
www.elastomeri-polimeri.hu 
info@elastomeri-polimeri.hu

F 4.2.1.
4.2.4.

Erdős Péter dr.                                            
Tel.: 30/251-9085                      
erdosp@t-online.hu  www.erpeter.tvn.hu

E igazságügyi szakértő, műszaki tanácsadás, oktatás                      

FLEXIB Kft.       
1111 Budapest Karinthy Frigyes út 24.        
Tel: 1 365-8689     Fax:1 279 0008  
flexib@chello.hu

T
E

 
Technológiai tanácsadás, pályázatírás, 

számítógépes modellezés 
 
 

                     

FöLDVÁR Rubber Gumiipari Kft.      
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13. 
Tel.: 75/343-032, 75/341-499, 75/541-209 
Fax: 75/343-057, 75/541-042 
rubber@foldvarrubber.t-online.hu  
postmaster@gumiip.axelero.net

Gy 
F  2.1.1.

2.1.2.     
2.6.1.1.  
2.6.1.2.  
2.6.1.3. 

 2.8.    2.12. 3.1. 3.2.           

FREUDENBERG Simmerringe Kft.     
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport reptér      
Tel.: 76/501-890 Fax: 76/501-881

Gy 
F       2.6.1.    

2.6.6.                  8.1.
8.2.

GRANUFLEX KFT.
1037 BUDAPEST, Bécsi út 269.               
Tel.: 1/453-0400 Fax: 1/453-0006                 
info@granuflex.hu www.granuflex.hu

Gy 
T
K

                         

Gumi-Metál-Plasztik Bt.                   
2013 Pomáz, Ady Endre u. 1.             
Tel.: 20/944-4246   Fax: 1/240 3494  
gumimetal@t-email.hu  
www.gumimetal.extra hu

Gy  
F      2.5. 2.6.1.    

2.6.6.    2.10.         7.1. 7.2. 7.3.    

GUMIPLAST Kft.                                 
4564 Nyírmada, Hrsz. 031/10                                  
Tel.: 20/404-2461 
izing61@pannonmail.hu  
www.gumiplastkft.com 

Gy  
F              3.1.            
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GMC Plus Bt.
1126 Budapest, Nárcisz u. 2/B.
Tel.: (30) 983-0409
E-mail: gmoldovan@mygmc.eu

E 2.5.3. 2.6.2.2.3.
2.2.4.

GRANUFLEX KFT.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Tel.: 453-0400  Fax: 453-0006
E-mail: info@granuflex.hu
www.granuflex.hu

Gy
F

GUMI-METÁL-PLASZTIK KKT.
2013 Pomáz, Ady Endre u. 1.
Tel.: (20) 944-4246  Fax: 240-3494
E-mail: gumimetal@t-online.hu
web.t-online.hu/gumimetal

Gy
F

2.6.1.


2.6.6.

GUMIRING Bt.
6055 Felsőlajos, Mizse u. 17.
Tel.: (30) 462-9270  Fax: (76) 704-095
E-mail: gumiring@selcom.hu
www.gumiring.hu

Gy
F

2.5.
2.6.1.

‚
2.6.5.

HSH-CHEMIE KFT.
1139 Budapest, 
Pap Károly u. 4-6. Xenter 13
Tel.: 457-0264  Fax: 457-0265
E-mail: gabor.hajdu@hsh-chemie.hu
www.hsh-chemie.com/hungary

F

Huber Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Tel.: (62) 543-685  Fax: (62) 401-179
E-mail: lhuber@vnet.hu

Gy
F

2.2. 2.5. 2.6.

HUREC ABRONCSHASZNOSíTÓ 
KHT.
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5–7.
Tel.: 323-3310  Fax: 205-3843
E-mail: info@hurec.hu
www.hurec.hu

E

Hübner-H Gumi & Műanyagipari Kft.
4401 Nyíregyháza, Tünde u. 11.
Tel.: (42) 501-400  Fax: (42) 501-422
E-mail: huebner-h@t-online.hu

Gy
F

2.2.3.
2.2.4. 2.5.3. 2.6.

INTER RUBBER KFT.
1025 Budapest, Pusztaszeri út 70/a.
Tel./Fax: 316-3521
E-mail: gorondy@enternet.hu

E

Jerkovics István
9024 Győr, Illés Gyula u. 1.
Tel.: (30) 268-1399
E-mail: sconsulting@t-email.hu

E

JUPITER-REÁL KFT.
8200 Veszprém, Budapesti út 75.
Tel.: (88) 567-050  Fax: (88) 567-050
E-mail: real@jupiter.hu
www.jupiter-group.hu

F

GUMIRING Bt.                                    
6055 Felsőlajos, Mizse 17.                               
Tel.: 30/22 92 003 Fax: 76/704 095   
info@gumiring.hu  www.gumiring.hu

Gy  
F      2.5. 2.6.1.    

2.6.6.    2.10. 2.11.              

HSH-CHEMIE Kft.                            
1139 Budapest
Pap Károly u. 4-6. Xenter 13                                               
Tel.: 20/467-2013 Fax: 1/457-0265   
eszter.kmetty@hsh-chemie.hu
Tel.: 1/450-3224, 20/991-9995
www.hsh-chemie.com 

F                 4.2.2.  
4.2.4.         

HUBER Kft.                                        
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.             
Tel.: 62/543 685  Fax: 62/401 179  
lhuber@vnet.hu 
laszlo.huber@gmail.com
www.hubner-hungary.com

Gy  
F   2.2.   2.5. 2.6.                   

HungaroJet Ipari és Szolgáltató Kft.                                 
1112 Budapest, Táska u. 9.                
Tel.: 1/248-0558, 30/983-0409  
Fax: 1 /248-0559 
gmoldovan@hungarojet.eu

E                 4.1.  4.2.1.
4.2.2.   7.1. 7.2. 7.3.  7.5.  

HüBNER-H Gumi & Műanyagipari Kft. 
4401 Nyíregyháza, Tünde u. 11.             
Tel.: 42/501 400  Fax: 42/501 422   
huebner-h@t-online.hu

Gy  
F   2.2.3.   

2.2.4.   2.5.3. 2.6.                   

imat-uve group gmbh 
Krefelder Straße 685-691
41066 Mönchengladbach 
Tel. +49 2161 - 4951980

mat-uve automotive engineering s.r.o. 
Súvoz 1
SK-91101, Trenčín. 
Tel.: +421 32 7445 600

Gy
F 8.

JUPITER-REÁL Kft.                         
8200 Veszprém, Budapesti út 75.            
Tel.: 88/567-050  Fax: 88/567-050 
real@jupiter.hu                    
www.jupiter-group.hu              

F             2.12.    4.2.         

K&K95 Kft. 
Kollár Ferenc                 
 2300 Cegléd, Bürgeház dűlő 1.         
Tel.: 53/500-036 53/312-673, 30 430-1581 
Fax: 53/500-038  
office@brakehose.hu  
www.brakehose.hu

F
E 2.5. 8.2.
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7.2. 7.3. 7.5.

2.10.

2.10. 2.11.

4.2.2.
4.2.4.

7.2.1.

5.

8.1.

2.12. 6.4.2.4.

GUMIRING Bt.                                    
6055 Felsőlajos, Mizse 17.                               
Tel.: 30/22 92 003 Fax: 76/704 095   
info@gumiring.hu  www.gumiring.hu

Gy  
F      2.5. 2.6.1.    

2.6.6.    2.10. 2.11.              

HSH-CHEMIE Kft.                            
1139 Budapest
Pap Károly u. 4-6. Xenter 13                                               
Tel.: 20/467-2013 Fax: 1/457-0265   
eszter.kmetty@hsh-chemie.hu
Tel.: 1/450-3224, 20/991-9995
www.hsh-chemie.com 

F                 4.2.2.  
4.2.4.         

HUBER Kft.                                        
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.             
Tel.: 62/543 685  Fax: 62/401 179  
lhuber@vnet.hu 
laszlo.huber@gmail.com
www.hubner-hungary.com

Gy  
F   2.2.   2.5. 2.6.                   

HungaroJet Ipari és Szolgáltató Kft.                                 
1112 Budapest, Táska u. 9.                
Tel.: 1/248-0558, 30/983-0409  
Fax: 1 /248-0559 
gmoldovan@hungarojet.eu

E                 4.1.  4.2.1.
4.2.2.   7.1. 7.2. 7.3.  7.5.  

HüBNER-H Gumi & Műanyagipari Kft. 
4401 Nyíregyháza, Tünde u. 11.             
Tel.: 42/501 400  Fax: 42/501 422   
huebner-h@t-online.hu

Gy  
F   2.2.3.   

2.2.4.   2.5.3. 2.6.                   

imat-uve group gmbh 
Krefelder Straße 685-691
41066 Mönchengladbach 
Tel. +49 2161 - 4951980

mat-uve automotive engineering s.r.o. 
Súvoz 1
SK-91101, Trenčín. 
Tel.: +421 32 7445 600

Gy
F 8.

JUPITER-REÁL Kft.                         
8200 Veszprém, Budapesti út 75.            
Tel.: 88/567-050  Fax: 88/567-050 
real@jupiter.hu                    
www.jupiter-group.hu              

F             2.12.    4.2.         

K&K95 Kft. 
Kollár Ferenc                 
 2300 Cegléd, Bürgeház dűlő 1.         
Tel.: 53/500-036 53/312-673, 30 430-1581 
Fax: 53/500-038  
office@brakehose.hu  
www.brakehose.hu

F
E 2.5. 8.2.
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KALOPLASZTIK Műanyag és Gumii-
pari KFT.
6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1.
Tel.: (78) 461-200  Fax: (78) 461-752
E-mail: kaloplasztik@mail.externet.hu
www.kaloplasztik.hu

Gy
F

2.2.1.
2.2.3. 2.4.2. 2.5.1. 2.7.2.

2.6.1.
‚

2.6.6.

KECSKEMÉTI GUMIIPARI KFT.
6000 Kecskemét, Technik-Park, Heliport
Tel.: (76) 470-236  Fax: (76) 504-226
E-mail: kg@gumiipar-kecskemet.hu

Gy
F

2.1.3. 2.2.

2.6.1.1.
2.6.1.2.
2.6.1.3.
2.6.1.4.
2.6.5.

2.7.2. 2.8.

KÉZSMÁRKI KFT.
5452 Mesterszállás, Külterület 6.
Tel.: (56) 573-037, (30) 993-2207  
Fax: (56) 573-038
E-mail: kezsmarki@t-online.hu

Gy
F

KISLÁNGI GUMIIPARI KFT.
8156 Kisláng, Fő út 15.
Tel.: (22) 435-510  Fax: (22) 435-556
E-mail: kislangigumi@freemail.hu

Gy
F

2.6.1.
‚

2.6.5.

Knirsch Györgyné
1149 Budapest, Kelevéz u. 4.
Tel.: 363-4015
E-mail: zsuzsaknirsch@t-online.hu

E

Kovács és Társa Kft.
1118 Budapest, Rubin Irodaház,
Dajka Gábor u. 3. II. 403.
Tel.: 358-1497  Fax: 358-1498
E-mail: kovacsestarsa@kovacsestarsa.
axelero.net
www.kovacsestarsa.com

F

KöRNYEZETVÉDELMI KOORDINÁ-
TOR KHT. (KöRKOOR)
1072 Budapest, Rákóczi út 22.
Tel.: 411-1473  Fax: 266-0340
E-mail: iroda@korkoor.hu
www.korkoor.hu

2.6.1.
2.6.2.
2.6.4.
2.6.5.

LÉDEM 2000 KFT.
2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.
Tel.: (25) 517-600, -602, -607  
Fax: (25) 517-601
E-mail: tomitestechnika@ledem2000kft.hu
www.ledem.hu

MA-GUMI KFT.
6120 Kiskunmajsa, István király u. 70.
Tel.: (77) 481-831  Fax: (77) 482-704
E-mail: ma-gumi@ma-gumi.hu
www.magumi.hu

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2.1.
2.2.4.

2.6.1.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

2.4.2. 2.5.1.

Majláth-Gáz Kft.
4311 Nyírgyula, Gyöngyvirág utca 12.
Tel.: (42) 254-016  Fax: (42) 254-016
E-mail: info@icetech.hu
www.icetech.hu

KALOPLASZTIK Műanyag és 
Gumiipari Kft.                                     
6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1.                
Tel.: 78/461-200 Fax: 78/461-752 ; 
titkárság@kaloplasztik.hu     
www.kaloplasztik.hu

Gy  
F   2.2.1. 

2.2.3.  2.4.2. 2.5.1. 2.6.1. 
2.6.6. 2.7.2.      3.1.            

Kecskeméti Gumiipari Kft.                  
6000 Kecskemét, Technik-Park Heliport    
Tel.: 76/504-226 Fax: 76/470-236 
kg@gumiipar-kecskemet.hu 

Gy 
F 2.1.3. 2.2.     

2.6.1.1.  
2.6.1.2. 
26.1.3. 
2.6.4. 
2.6.5.

2.7.2. 2.8.  2.10.               

Kézsmárki Kft.                                        
5452 Mesterszállás, Hrsz.0320/12   
Tel.: 30/993-2207 Fax: 56/373-032  
kezmarki@t-online.hu

Gy  
F              3.1.            

KISLÁNGI Gumiipari Kft.                      
8156 Kisláng, Fő út 15.                            
Tel.: 22/435 510  Fax: 22/435 556   
kislangigumi@freemail.hu

Gy F             2.6.1. 
2.6.5.                   

Knirsch Györgyné                             
1149 Budapest, Kelevéz u. 4.            
Tel.: 1/3634015                 
zsuzsaknirsch@t-online.hu   

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                      

KOVÁCS és Társa Kft.                      
1118 Budapest, Rubin Irodaház,  
Dayka Gábor u. 3. II. 403.                 
Tel.: 1/3581-497  Fax: 1/358 1498  
kovacsestarsa@kovacsestarsa.axelero.net   
www.kovacsestarsa.com

F                4.1. 4.2.         

LANXESS CEE s.r.o. 
Hungarian Branch Office
1016 Budapest Hegyalja út 7-13.
Tel: +36 1224 7043  Fax: +36 12247049

Gy  
F

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

LÉDEM 2000 Kft. 
2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.   
Tel.: 25/517-607 Fax: 25/517-601 
hegedusne@ledem2000kft.hu  
www.ledem.hu

Gy  
F                          

MA-GUMI KFT.           
6120 Kiskunmajsa, István király u. 70.   
Tel.: 77/481-831     Fax: 77/482-704    
magumikft@colonial.hu  www.ma-gumi.hu

Gy  
F  

2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4

2.2.1 
2.2.4.  2.4.2. 2.5.1.

2.6.1.1. 
2.6.1.2. 
2.6.1.3. 
2.6.4. 
2.6.5.
2.6.6.

2.7.2.      3.1.            

MEP-90 Kft.                                        
2315 Szigethalom, Műút 212.                
Tel.: 24/402-971, 20/9510-092
mep90@invitel.hu  
www.gumifutozas.eu

E                    7.1. 7.2.     
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3.1.

2.10. 3.1. 6.

3.1.

8.1.

4.1. 4.2.

7.2.1.

6.

5.4.2.

KALOPLASZTIK Műanyag és 
Gumiipari Kft.                                     
6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1.                
Tel.: 78/461-200 Fax: 78/461-752 ; 
titkárság@kaloplasztik.hu     
www.kaloplasztik.hu

Gy  
F   2.2.1. 

2.2.3.  2.4.2. 2.5.1. 2.6.1. 
2.6.6. 2.7.2.      3.1.            

Kecskeméti Gumiipari Kft.                  
6000 Kecskemét, Technik-Park Heliport    
Tel.: 76/504-226 Fax: 76/470-236 
kg@gumiipar-kecskemet.hu 

Gy 
F 2.1.3. 2.2.     

2.6.1.1.  
2.6.1.2. 
26.1.3. 
2.6.4. 
2.6.5.

2.7.2. 2.8.  2.10.               

Kézsmárki Kft.                                        
5452 Mesterszállás, Hrsz.0320/12   
Tel.: 30/993-2207 Fax: 56/373-032  
kezmarki@t-online.hu

Gy  
F              3.1.            

KISLÁNGI Gumiipari Kft.                      
8156 Kisláng, Fő út 15.                            
Tel.: 22/435 510  Fax: 22/435 556   
kislangigumi@freemail.hu

Gy F             2.6.1. 
2.6.5.                   

Knirsch Györgyné                             
1149 Budapest, Kelevéz u. 4.            
Tel.: 1/3634015                 
zsuzsaknirsch@t-online.hu   

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                      

KOVÁCS és Társa Kft.                      
1118 Budapest, Rubin Irodaház,  
Dayka Gábor u. 3. II. 403.                 
Tel.: 1/3581-497  Fax: 1/358 1498  
kovacsestarsa@kovacsestarsa.axelero.net   
www.kovacsestarsa.com

F                4.1. 4.2.         

LANXESS CEE s.r.o. 
Hungarian Branch Office
1016 Budapest Hegyalja út 7-13.
Tel: +36 1224 7043  Fax: +36 12247049

Gy  
F

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

LÉDEM 2000 Kft. 
2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.   
Tel.: 25/517-607 Fax: 25/517-601 
hegedusne@ledem2000kft.hu  
www.ledem.hu

Gy  
F                          

MA-GUMI KFT.           
6120 Kiskunmajsa, István király u. 70.   
Tel.: 77/481-831     Fax: 77/482-704    
magumikft@colonial.hu  www.ma-gumi.hu

Gy  
F  

2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4

2.2.1 
2.2.4.  2.4.2. 2.5.1.

2.6.1.1. 
2.6.1.2. 
2.6.1.3. 
2.6.4. 
2.6.5.
2.6.6.

2.7.2.      3.1.            

MEP-90 Kft.                                        
2315 Szigethalom, Műút 212.                
Tel.: 24/402-971, 20/9510-092
mep90@invitel.hu  
www.gumifutozas.eu

E                    7.1. 7.2.     
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MESSER HUNGAROGÁZ KFT.
1044 Budapest, Váci út 117.
Tel.: 435-1100, 435-1143  
Fax: 435-1270
E-mail: istvan.herczeg@messer.hu
www.messer.hu

Gy
F

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.2.
2.4.3.

METÁL MODUL KFT.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 19.
Tel.: 353-2318 
Fax: 312-0165, 473-0071
E-mail: office@metal-modul.hu
www.metal-modul.hu

Gy
F

MICHELIN HUNGÁRIA KFT.
4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
1087 Budapest, Kerepesi út 17.
Tel.: (42) 502-600 (1) 459-2604 
Fax: (1) 459-2878
E-mail:
hu-kommunikacio@hu.michelin.com
www.michelin.hu

Gy
F 1.

Nordmann, Rassmann Hungária Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.
Tel.: 462-0084  Fax: 352-8538
E-mail: info@nrc-hungaria.hu
www.nrc-hungaria.hu

F

Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Közle-
kedésmérnöki Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Tel.: (42) 599-434  Fax: (42) 599-485
E-mail: mmfk@nyf.hu   www.nyf.hu

E

OPTILOG Környezetvédelmi 
Tanácsadó KFT.
1094 Budapest, Márton u. 35/a. fsz. 2.
Tel.: (30) 966-3367  Fax: 215-5939
E-mail: gabor@optilog.hu

E

Pálffy András
1025 Budapest, Ali u. 7.
Tel.: (30) 688-8096
E-mail: a.palffy@t-online.hu

E

PALOTÁS-MIX KFT.
8516 Kemeneshőgyész, Nagymajor
Tel.: (89) 346-574  Fax: (89) 346-574
E-mail: palotasmix@mail.globonet.hu

PANNON EGYETEM Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: (88) 624-520
E-mail: bartha@almos.vein.hu
www.mk.uni-pannon.hu

E

MEP90 Kft.
2315 Szigethalom, Mű út 212.
Tel.: (24) 402-971
E-mail: mep90@inivitel.hu

MESSER HUNGAROGÁZ KFT.           
1044  Budapest Váci út 117.                 
Tel: 1/ 435-1143 Fax: 1/435-1270 
herczeg@messer.hu ;  www.messer.hu

F 
Gy  
E

                4.2.         

METÁL MODUL KFT.                         
1055 Budapest, Falk Miksa u. 19.     
Tel.: 1/353-2318   
Fax: 1/312-0165, 1/473-0071  
office@metal-modul.hu

Gy   
F    2.3.3.1.2.  

2.3.3.
2.4.3. 
2.4.2.                     

NORDMANN RASSMANN 
Hungária Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.    
Tel.: 1/ 462-0084   Fax: 1/352-8538  
info@nrc-hungaria.hu     
www.nrc-hungaria.hu                                    

F                 

4.2.1. 
4.2.2.1.  
4.2.2.2. 
4.2.2.3.  
4.2.2.4.

        

OPTILOG Környvédelmi Tanácsadó 
Kft.
 1094 Márton u. 35/a fsz. 2.                
Tel.: 30/966-3367 Fax: 1/215 5939 
gabor@optilog.hu

E

 
műszaki-gazdasági tanácsadás hulladékkezelésben, 

logisztikában 
 
 

                    8.1.

Pálffy András                                    
1025. Budapest, Ali utca 7.               
Tel.: 30/ 241-6518  Fax: 1/325-5816   
a.palffy@t-online.hu 

E Műszaki-gazdasági tanácsadás                      

PALOTÁS-MIX Kft.                          
8516 Kemeneshőgyész, Nagymajor  
Tel: 89/ 346-574    Fax:89/ 346-574   
palotasmix@globonet.hu  
www.palotasmix.hu

Gy  
F              3.1.            

PHOENIX Légrugó Technológia Kft.         
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 137.       
Tel.: 42/551 300     Fax: 42/551 303         
sales@phxast.hu    
www.phoenix-airsprings.com 
webshop: www.phoenixlegrugo.hu

Gy 
F 
T

      2.6.2                   

RHODIA  Hungária Kft.
1012 Budapest, Pálya u. 9.  
Tel: 1/ 489 5611, 30/ 9820 046  
Fax: 1/ 489 5610 
agnes.olawuyi@eu.rhodia.com  
www.rhodia.hu

F                 4.2.         

RUBBER-CONSULT Kft.                  
1028 Budapest, Szepesi u. 5.                   
Tel.: 30/943 6686 ntibor@interware.hu

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                     8.1.       
8.3.
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4.1. 4.2.4.

4.2.1.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.

8.

8.1.

3.1.

8.1.

7.1. 7.2.
MESSER HUNGAROGÁZ KFT.           
1044  Budapest Váci út 117.                 
Tel: 1/ 435-1143 Fax: 1/435-1270 
herczeg@messer.hu ;  www.messer.hu

F 
Gy  
E

                4.2.         

METÁL MODUL KFT.                         
1055 Budapest, Falk Miksa u. 19.     
Tel.: 1/353-2318   
Fax: 1/312-0165, 1/473-0071  
office@metal-modul.hu

Gy   
F    2.3.3.1.2.  

2.3.3.
2.4.3. 
2.4.2.                     

NORDMANN RASSMANN 
Hungária Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.    
Tel.: 1/ 462-0084   Fax: 1/352-8538  
info@nrc-hungaria.hu     
www.nrc-hungaria.hu                                    

F                 

4.2.1. 
4.2.2.1.  
4.2.2.2. 
4.2.2.3.  
4.2.2.4.

        

OPTILOG Környvédelmi Tanácsadó 
Kft.
 1094 Márton u. 35/a fsz. 2.                
Tel.: 30/966-3367 Fax: 1/215 5939 
gabor@optilog.hu

E

 
műszaki-gazdasági tanácsadás hulladékkezelésben, 

logisztikában 
 
 

                    8.1.

Pálffy András                                    
1025. Budapest, Ali utca 7.               
Tel.: 30/ 241-6518  Fax: 1/325-5816   
a.palffy@t-online.hu 

E Műszaki-gazdasági tanácsadás                      

PALOTÁS-MIX Kft.                          
8516 Kemeneshőgyész, Nagymajor  
Tel: 89/ 346-574    Fax:89/ 346-574   
palotasmix@globonet.hu  
www.palotasmix.hu

Gy  
F              3.1.            

PHOENIX Légrugó Technológia Kft.         
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 137.       
Tel.: 42/551 300     Fax: 42/551 303         
sales@phxast.hu    
www.phoenix-airsprings.com 
webshop: www.phoenixlegrugo.hu

Gy 
F 
T

      2.6.2                   

RHODIA  Hungária Kft.
1012 Budapest, Pálya u. 9.  
Tel: 1/ 489 5611, 30/ 9820 046  
Fax: 1/ 489 5610 
agnes.olawuyi@eu.rhodia.com  
www.rhodia.hu

F                 4.2.         

RUBBER-CONSULT Kft.                  
1028 Budapest, Szepesi u. 5.                   
Tel.: 30/943 6686 ntibor@interware.hu

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                     8.1.       
8.3.
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E
PIRO-ENERGIA KFT.
3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf. 27
Tel.: (30) 944-6690
E-mail: piroenergiaizing@t-email.hu

F

RESINEX HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Hengermalom u. 47/A.
Tel.: 371-1831  Fax: 371-1832
E-mail: farkas.alpar@resinex.hu
www.resinexpress.com

2.6.1.3.

F

RHODIA Hungária Kft.
1012 Budapest, Pálya u. 9. 
1253 Budapest, Pf. 39
Tel.: 489-5611, (30) 982-0046  
Fax: 489-5610
E-mail: agnes.olawuyi@eu.rhodia.com

E

RUBBER CONSULT Műszaki Tanác-
sadó KFT.
1028 Budapest, Szepesi u. 5.
Tel.: (30) 943-6686
E-mail: ntibor@interware.hu

F

RUTIL Srl
via San Lucio, 6.7 
21050 Lonate Ceppino (Varese) Italy,
Tel.: (+39) 0331-816-718
Fax: (+39) 0331-816-710
E-mail: zoltan.lakasz@rutil.com
www.rutil.com

Samay Géza
2647 Hont, Dózsa u. 32.
Tel.: (30) 966-3365
E-mail: gsamay@freemail.hu

E

Gy
F

SÓLYOM és Fia Martfűi 
Gumiipari KFT.
5435 Martfű, Nógrádi S. u. 4.
Tel.: (56) 450-886, 584-029
Mobil: (20) 9130-230  
Fax: (56) 584-030
E-mail: solyomkft@externet.hu

F
Studion Bt.
1025 Budapest, Vihorlát u. 29/a.
Tel.: (30) 917-651
E-mail: menkok@freemail.hu

E

SZELEKTíV 2005 KFT.
2700 Cegléd, Déli út 42.
Tel.: (53) 310-040  Fax: (53) 500-445
E-mail: szelektiv2005@t-online.hu

Gy
F

PHOENIX Légrugó Technológia KFT.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 137.
Tel.: (42) 551-300  Fax: (42) 551-303
E-mail: sales@phxast.hu
www.phoenix-airspring-techn.hu

2.6.2.

RubberCube Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 98/D ép.
Tel.: 20/965-2536, 1/816-1118
info@gumikocka.hu
www.gumikocka.hu

Gy
F

2.6.1.  
2.6.4.  
2.6.6. 
2.10.

Samay Géza dr.                                  
2647 Hont, Dózsa u 32.                          
Tel.: 30/ 966 33 65   gsamay@freemail.hu

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                      

SÓLYOM és Fia  Kft.                          
5435 Martfű, Nógrádi S. u. 4.                   
Tel.: 56/450-886, 20/9130-230              
Fax: 56/580-622, 56/584-029                   
solyomkft@externet.hu

Gy 
F              3.1.            

STUDION Bt.                                       
1025 Budapest, Vihorlát u. 29/a              
Tel.: 30/917651  
klara.magashazi@evonik.com 
www.degussa.com

F                4.1. 4.2.         

SUBTER PLUS s.r.o.
Csehország, Jarosková 1162, 37701 
Jandrichov Hradec 
Tel.: 1420- 3844 20 248    
Fax:  1420 - 3843 21 080
www.subterplus.cz 

F 5.2.

SZEMES Tömítéstechnikai Kft.                         
8184 Fűzfőgyártelep, Fűzfői Ipari Park             
Tel.: 20/ 942 7757   Fax: 88/450-200  
szemes@vnet.hu   www.szemestechnik.hu

Gy  
F  2.1.    2.5.

2.6.1.  
2.6.2.  
2.6.3. 
2.6.4.  
2.6.5.  
2.6.6. 

   2.10.       6.       

T-BURG Kft.                                        
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 54/a  
Tel.: 30/202-9863 Fax: 24/404-450  
tburg@vnet.hu

F 
E    

Abroncsfelújítás, újrafutózás terén 
műszaki  

szakértés és tanácsadás, 
cégképviselet

             8.1.  
8.3. 

Taurus Techno Gumi Kft. 
Kéthely László, Varga Ferenc                       
1173 Budapest, Pesti út 8-12.                   
Tel.: 1/250-5028 Fax:1/250-5030  
f.varga@taurustechno.hu 
www.taurustechno.hu 

F
E 2.1. 2.4. 2.5.

TECHCON  Kft.                                  
4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D II/2-3.  
Tel.: 52/537-312  Fax: 52/537-313   
techcon@satrax.hu  

E                    7.1. 7.2. 7.4.   

TíMÁR Gumi Kft.                                 
4466 Tímár, Szabadság utca 2.                
Tel.: 42/576-100 42/576-101    
timargumi@t-online.hu www.timargumi.hu

Gy 
F        2.6.    2.10. 2.11.  3.1.     6.    7.4. 7.5.  
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7.2.

4.2.

4.2.

8.

3.1.

7.4.

5.

8.1.

3.1.

4.1. 4.2.

7.3.7.1. 7.2.

RubberCube Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 98/D ép.
Tel.: 20/965-2536, 1/816-1118
info@gumikocka.hu
www.gumikocka.hu

Gy
F

2.6.1.  
2.6.4.  
2.6.6. 
2.10.

Samay Géza dr.                                  
2647 Hont, Dózsa u 32.                          
Tel.: 30/ 966 33 65   gsamay@freemail.hu

E Műszaki-gazdasági tanácsadás, oktatás                      

SÓLYOM és Fia  Kft.                          
5435 Martfű, Nógrádi S. u. 4.                   
Tel.: 56/450-886, 20/9130-230              
Fax: 56/580-622, 56/584-029                   
solyomkft@externet.hu

Gy 
F              3.1.            

STUDION Bt.                                       
1025 Budapest, Vihorlát u. 29/a              
Tel.: 30/917651  
klara.magashazi@evonik.com 
www.degussa.com

F                4.1. 4.2.         

SUBTER PLUS s.r.o.
Csehország, Jarosková 1162, 37701 
Jandrichov Hradec 
Tel.: 1420- 3844 20 248    
Fax:  1420 - 3843 21 080
www.subterplus.cz 

F 5.2.

SZEMES Tömítéstechnikai Kft.                         
8184 Fűzfőgyártelep, Fűzfői Ipari Park             
Tel.: 20/ 942 7757   Fax: 88/450-200  
szemes@vnet.hu   www.szemestechnik.hu

Gy  
F  2.1.    2.5.

2.6.1.  
2.6.2.  
2.6.3. 
2.6.4.  
2.6.5.  
2.6.6. 

   2.10.       6.       

T-BURG Kft.                                        
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 54/a  
Tel.: 30/202-9863 Fax: 24/404-450  
tburg@vnet.hu

F 
E    

Abroncsfelújítás, újrafutózás terén 
műszaki  

szakértés és tanácsadás, 
cégképviselet

             8.1.  
8.3. 

Taurus Techno Gumi Kft. 
Kéthely László, Varga Ferenc                       
1173 Budapest, Pesti út 8-12.                   
Tel.: 1/250-5028 Fax:1/250-5030  
f.varga@taurustechno.hu 
www.taurustechno.hu 

F
E 2.1. 2.4. 2.5.

TECHCON  Kft.                                  
4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D II/2-3.  
Tel.: 52/537-312  Fax: 52/537-313   
techcon@satrax.hu  

E                    7.1. 7.2. 7.4.   

TíMÁR Gumi Kft.                                 
4466 Tímár, Szabadság utca 2.                
Tel.: 42/576-100 42/576-101    
timargumi@t-online.hu www.timargumi.hu

Gy 
F        2.6.    2.10. 2.11.  3.1.     6.    7.4. 7.5.  
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TAURUS CARBONPACK KFT.
4623 Tuzsér, Előtó u. 1.
Tel.: (45) 541-211  Fax: (45) 541-214
E-mail: taurus.carbonpack@hu.michelin.
com
www.taurus.hu

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.1.2.
2.1.4.

F
E

TAURUS TECHNO GUMI KFT.
1173 Budapest, Pesti út 8-12.
Tel.: 253-5080  Fax: 253-5031
E-mail: taurustechno@taurustechno.hu
www.taurustechno.hu

T-Burg Kft.
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 54/a.
Tel.: (24) 404-450, (30) 202-9863  
Fax: (24) 404-450
E-mail: tburg@vnet.hu

E

TECHCON Környezetvédelmi és Ener-
getikai KFT.
4029 Debrecen, Faraktár u. 29/d. II. 2–3.
Tel.: (52) 537-312  Fax: (52) 537-313
E-mail: techcon@satrax.hu

E

TECHNOPLAST 2000 KKT.
6726 Szeged, Alsó kikötősor 6.
Tel.: (62) 435-085  Fax: (62) 435-085
E-mail: rubber.rec@deltav.hu

Gy
F

TíMÁR GUMI KFT.
4466 Tímár, Szabadság utca 2.
Tel.: (42) 576-100  Fax: (42) 576-101
E-mail: timargumi.hu@t-online.hu
www.timargumi.hu

2.6.1.
‚

2.6.6.

F
TOOL-TEMP HUNGÁRIA KFT.
8083 Csákvár, Paulini B. u. 11.
Tel.: (22) 300-224  Fax: (22) 300-224

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Gy
F

SZEMES  IPARI 
TöMíTÉSTECHNIKAI KFT.
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 19
8220 Balatonalmádi, 
Vécsey Károly köz 1.
Tel.: (88) 450-200, (88) 431-783  
Fax: (88) 450-200
E-mail: szemes@vnet.hu
www.szemestechnik.hu

2.1. 2.5.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

Gy
F

T-PLASZTIK KFT.
5055 Jászladány, Tisza u. 4.
Tel.: (57) 454-454  Fax: (57) 454-577
E-mail: gabor.katona@tplasztik.hu
www.tplasztik.hu

2.5.
2.6.1.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

2.7.

F
VARIACHEM KFT.
1097 Budapest, Kén u. 5.
Tel.: 801-8800  Fax: 801-8811
E-mail: info@variachem.hu

Trade-Chem Kft.
1062 Budapest, Délibáb u. 8.
Tel.: 413-7907   
Fax: 342-9344

F 4.2.1.
4.2.5.

T-PLASZTIK Kft.                                  
5055 Jászladány, Tisza u. 4.                    
Tel.: 57/454-454 Fax: 57/454-577  
tplasztik@tplasztik.hu   www.tplasztik.hu                                                                 

Gy 
F       2.5.

2.6.1.  
2.6.4.  
2.6.5.  
2.6.6.

2.7.                 

VARIACHEM Kft.                             
1097 Budapest, Kén u. 8.                   
Tel.: 801-8800 Fax: 801-8811 
info@variachem.hu  www.variachem.hu

F                 

4.2.1.  
4.2.2. 
4.2.3.  
4.2.4.

5.        

VMC Bt. 
1164 Budapest, Szakoly utca 26.  
Tel.: 70/333-4373  Fax: 1/400-1514  
j.varadi@t-online.hu

E Vezetői tanácsadás, képviseletvezetés, pályázat 
előkészítés, projektvezetés 

 

                    8.1.  
8.3. 

Z-FORM Szerszámgyártó Kft.                                   
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.     
Tel.: 1/477-1000 
Fax: 1/210-9064, 1/333-4711    
mail@zform.hu  www.zform.hu

Gy 
T  
K

                  6.       

ZORGE  Hungary Kft.                          
2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.     
Tel.:  53/550-247  Fax: 53/550-245    
c.steiger@zorge.com    www.zorge.com 

Gy  
F        

2.6.1.  
2.6.1.1. 
2.6.1.2. 
2.6.4.  
2.6.6.

                 

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, 
Műanyag- és Gumitechnológiai 
Szakcsoport                                    
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.              
Tel.: 76/516-390  Fax:76/516-399 
belina.karoly@gamf.kefo.hu      
www.gamf.hu                         

E Műanyag- és gumiiipari technológiák oktatása, 
továbbképzés                     

Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Kar Közlekedésmérnöki 
és Infotechnológia Tanszék                                             
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B  
Tel.:  42/ 599-434   Fax: 42/ 599-485   
mmfk@nyf.hu          www.nyf.hu

E gumiipari technológiai szakirányú szakmérnöki 
továbbképzés                      

Pannon Egyetem  Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék            
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.            
Tel.: 88/624-520 bartha@almos.vein.hu    
www.mk.uni-pannon.hu                               

E Abroncshulladék őrleményének alkalmazása 
útépítésben - gumibitumen projekt                      
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Tel.: 801-8800 Fax: 801-8811 
info@variachem.hu  www.variachem.hu

F                 
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4.2.2. 
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4.2.4.

5.        

VMC Bt. 
1164 Budapest, Szakoly utca 26.  
Tel.: 70/333-4373  Fax: 1/400-1514  
j.varadi@t-online.hu

E Vezetői tanácsadás, képviseletvezetés, pályázat 
előkészítés, projektvezetés 

 

                    8.1.  
8.3. 

Z-FORM Szerszámgyártó Kft.                                   
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.     
Tel.: 1/477-1000 
Fax: 1/210-9064, 1/333-4711    
mail@zform.hu  www.zform.hu

Gy 
T  
K

                  6.       

ZORGE  Hungary Kft.                          
2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.     
Tel.:  53/550-247  Fax: 53/550-245    
c.steiger@zorge.com    www.zorge.com 

Gy  
F        

2.6.1.  
2.6.1.1. 
2.6.1.2. 
2.6.4.  
2.6.6.

                 

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, 
Műanyag- és Gumitechnológiai 
Szakcsoport                                    
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.              
Tel.: 76/516-390  Fax:76/516-399 
belina.karoly@gamf.kefo.hu      
www.gamf.hu                         

E Műanyag- és gumiiipari technológiák oktatása, 
továbbképzés                     

Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Kar Közlekedésmérnöki 
és Infotechnológia Tanszék                                             
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B  
Tel.:  42/ 599-434   Fax: 42/ 599-485   
mmfk@nyf.hu          www.nyf.hu

E gumiipari technológiai szakirányú szakmérnöki 
továbbképzés                      

Pannon Egyetem  Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék            
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.            
Tel.: 88/624-520 bartha@almos.vein.hu    
www.mk.uni-pannon.hu                               

E Abroncshulladék őrleményének alkalmazása 
útépítésben - gumibitumen projekt                      
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A Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ) tagjai
CÉGNÉV,  KÉPVISELő CíM Telefon Fax E-mail Honlap Fő tevékenység

Addtech Kft. 
Hollósy Károly   

2120 Dunekeszi 
Állomás sétány 11. 20/981-3881  karoly.hollosy@t-online.hu  

LWB-Steinl gummiipari gépek, 
prések, fröccsgépek, sorjátlanítók 

foorgalmazása

Arábikum-2004 Kft.                 
Mezei József

1161 Budapest 
Zrínyi Ilona u. 5 20/450-6915 1/404-1277 arabikum@t-online.hu www.arabikum.hu Lemezek, formacikkek

Azelis Hungary Kft.  
Fehér József  dr.                

1117 Budapest
Galvani u. 44. 

1/203-1521   
30/819-0960 1/ 464-3176  jozsef.feher@azelis.hu www.azelis.com Gumiipari alapanyagok 

forgalmazása

BARANYA Gumi Bt. 
Ribacz Gyula

7630 Pécs 
Iparsziget u. 15. 72/239-705 72/538-228 info@baranyagumi.eu tömítés, járműalkatrész,  huladék 

hasznosítás

Béta-Roll Hengergumizó Zrt.                   
Gál Tamás                                                                           

8658 Bábonymegyer 
Szent István u. 84/527-900 84/527-901 beta-roll@beta-roll.hu  www.beta-roll.hu

Nyomda- és papíripari ill. 
speciális hengerek gumizása, 

gumibevonatok gyártása.

C.S.O.  Kft.          
Lédl Richárd                                                       

2364 Ócsa
Némedi úti major                                                                       29/378-283 29/378-077 csogumi@csogumi.eu www.csogumi.eu Gumihulladék hasznosítás

Cansar Kft.                           
Jakab Beáta

2700 Cegléd
Külső-Kőrösi út 40. 20/592-2088 53/999-229 cansar@cansarkft.hu www.cansarkft.hu Hulladék gumiabroncs hasznosítás, 

gumidarálék forgalmazás

Capribelt Kft.                            
Németh Károly                                      

2317 Szigetcsép 
Petőfi S. u.                 

Hrsz. 0116/12                                                                 
 24/418-374 24/ 418-376   capribelt@invitel.hu www.capribelt.hu Betétes és betét nélküli  lemezek 

gyártása, ékszíj forgalmazás

Carbon Black Kft.                
Balogh István

4400 Nyíregyháza
Toldi utca 57. 42/504-378, 379 42/313-246 carbonblack@carbonblack.hu www.carbonblack.hu

Alap- és segédanyag, nyerskeverék 
forgalmazá, műszaki és abroncs 

hulladék kezelés

Charmol Hungary Kft.          
Molnár Árpád

1115 Budapest
Fejér Lipót utca 10. 1/464-3123 1464-3125 charm@charmol.hu www.charmol.hu Gépgyártás, granulátum 

újrahasznosító technológiák

ContiTech Rubber Industrial Kft.                               
Dr. Regina Gensigora                    
Katona Tamás dr.                            

6728 Szeged
Budapesti út 10.     62/566-700        2/566-713     

info@cbg.contitech.hu 
(keverék és heveder) 

info@fluid.contitech.hu 
(tömlő) 

www.contitech.hu
Keverékgyártás; textilbetétes 

heveder, olajpari, ipari és 
kotrótömlő gyártás és forgalmazás 

Dunavibro Műszaki 
Diagnosztikai és Karbantartó Kft. 
Ladányi Antal

2440 Százhalombatta
Csenterics u. 3.17/2

   20/925-4463  
23/350-692

1/223-1643   
23/540-392

ladanyidunavibro@mobilposta.hu
 dunavibro@enternet.hu www.enternet.hu/dunavibro Gumi- és műanyagipari 

extruderek,fröccsgépek felújítása

Elastomeri-Polimeri Kft.  2023 Dunabogdány 
Kossuth Lajos u. 3/b.  26/590-090  26/590-088  info@elastomeri-polimeri.hu www.elastomeri-polimeri.hu

Szintetikus kaucsukok, szilikonok, 
elasztomerek , lágyítók és egyéb 

segédanyagok forgalmazása

FlexIB Mérnöki és 
Marketing Iroda KFT.                                            
Borosné dr. Ivicz Mária                                       

1111 Budapest
Karinthy Frigyes út 24.                                             1/365-8689 1/279-0008 flexib@chello.hu

Gumiipari technológiai tanácsadás, 
számítógépes modellezés, 

pályázatírás, hazai és külföldi 
vállakozások együttműködésének 

elősegítése

Földvár Rubber Gumiipari Kft.   
Kertész Zoltán, Váczi Aliz  

7020 Dunaföldvár 
Kossuth L. u. 13.

75/343-032
75/341-499, 
75/541-209

75/343-057 
75/541-042

postmaster@gumiip.axelero.net    
rubber@foldvarrubber.t-online.hu www.gumiip.axelero.hu

Gumicsizmák, textil felsőrészes 
cipők, benzines gumioldatok, textil 
kenés, színes gumikeverék gyártás

Freudenberg Simmerringe Kft. 
Kovács László

6000 Kecskemét-
Kadafalva

Heliport reptér
 76/501-890 76/501-881 info@freudenberg-si.hu www.freudenberg.com Szimering tömítések

Granuflex Kft.   
Fejérváry Géza

1037 Budapest
Bécsi út 269. 1/453-0400 1/453-0006 info@granuflex.hu www.granuflex.hu Esésvédő burkolólapok/sportpálya 

borítások gumihulladékból

Gumi-Metál-Plasztik Bt. 
Szlucska József

2013 Pomáz
Ady Endre u. 1. 20/944-4246 1/240-3494 gumimetal@t-email.hu www.gumimetal.extra.hu tömítés, járműalkatrész, 

egészségügyi termék

Gumiplast Kft.             
Ízing András

4564 Nyírmada
Hrsz. 031/10 20/404-2461 izing61@pannonmail.hu www.gumiplastkft.com Keverék készítés, forgalmazás

Gumiring Bt.                                   
Surman József

6055 Felsőlajos
Mizse 17. 30/229-2003 76/704-095 info@gumiring.hu www.gumiring.hu

Tömlő, gumirugó, gumilemez, 
profilszalag, tömítés, 

járműalkatrész, eü. termék, 
hengergumizás

142 mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012



mûanyag- és gumiipari évkönyv 2012 143

CÉGNÉV,  KÉPVISELő CíM Telefon Fax E-mail Honlap Fő tevékenység

HSH-CHEMIE Kft.                                 
1139 Budapest

Pap Károly u. 4-6. 
Xenter 13

1/450-3224, 
20/991-9995 1/457-0265 eszter.kmetty@hsh-chemie.hu www.hsh-chemie.com Gumiipari segédanyagok 

forgalmazása

Huber Kft.            
Huber László

6728 Szeged
Dorozsmai út 48. 62/543-685 62/401-179 lhuber@vnet.hu

laszlo.huber@gmail.com
Tömítés, szimering, járműalkatrész 

gyártása

Hungarojet Kft.    
Moldován György                                           

 1112 Budapest
Táska u. 9.

1/248-0558,  
30/983-0409 1/248-0559 gmoldovan@hungarojet.eu

Gumiabroncs Hulladék 
hasznosítás, gumiliszt kgyártás és 

forgalmazás

Hübner-H Gumi és 
Műanyagipari Kft.      
Rainer Kohlschmidt  

4401 Nyíregyháza
 Tünde u. 11. 42/501-400 42/501-422 huebner-h@t-online.hu www.hubner-hungary.com

Extrudált gumiprofilok, 
járműalkatrészek, konfekcionált 

termékek

K&K95 Kft. 
Kollár Ferenc

2300 Cegléd
Bürgeház dűlő 1.

53/650-0036 
53/312-673, 30 

430-1581
53/500-038 office@brakehose.hu www.brakehose.hu 

Hidraulikus fékcsövek, 
fékfolyadékok és üzemanyag 
tömlők forgalmazása, fémek 
galvanizáló felületkezelése

Jupiter-Reál Kft.                          
Kovács András                                                                                                 

8200 Veszprém
 Budapest út 75. 88/567-050  88/567-050  

20/9533-360
  real@jupiter.hu  

andras.kovacs@jupiter.hu  www.jupiter-group.hu 

Formaleválasztó, síkosító, 
csúsztató, szerszám konzerváló, 

tisztító, csiszoló, és polírozó 
anyagok. Gumiragasztók, 

munkavédelem.  Loctite, Frekote 
3M.

Kaloplasztik Műanyag és 
Gumiipari Kft. 
Nyírádi János

6300 Kalocsa
Gombolyagi út 1.

78/461-200        
78/461-065  78/461-752 titkárság@kaloplasztikt.hu www.kaloplasztik.hu

Profilszalag, műszaki gumi 
formacikkek, autóipari műanyag 

termékek, keverékkészítés, 
forgalmazás

Kecskeméti Gumiipari Kft.   
Fekete Csaba      

6000 Kecskemét
Technik-Park, Heliport 76/504-226 76/470-236 kg@gumiipar-kecskemet.hu Tömítés, járműalkatrész, 

profilszalag

Kézsmárki Kft.                      
Kézsmárki András                                                                           

5452 Mesterszállás
 Külterület 6.

56/573-037         
30/993-2207 56/573-038 kezmarki@axelero.hu        Keverék készítés, forgalmazás

Kislángi Gumiipari Kft.                          
Tóth Kálmánné

 8156 Kisláng
Fő út 15.                22/435-510 22/435-556 kislangigumi@freemail.hu Tömítés, járműalkatrész

Kovács és Társa Kft            
Kovács Miklós

1118 Budapest
Rubin Irodaház,  Dayka 

Gábor u. 3. II. 403.
1/3581-497 358-1498 kovacsestarsa@kovacsestarsa.

axelero.net www.kovacsestarsa.com/ Alapanyag és segédanyag  
forgalmazás

Lédem 2000 Kft.                     
Hegedűsné Molnár Zita

2490 Pusztaszabolcs
 Iskola u. 1. 25/517-607 25/517-601 hegedusne@ledem2000kft.hu www.ledem.hu Gumirugó, tömítés, járműalkatrész

Ma-Gumi Kft.                              
Gáspár Tivadar                                                                  

6120 Kiskunmajsa
 István király u. 70. 77/481-831  77/482-704 magumi@colonial.hu www.ma-gumi.hu Lemez, profilszalag, tömlő, 

heveder, formacikkek, szivacsok

MEP-90 Kft.        
Mizséry Miklósné

2315 Szigethalom
Műút 212.

24/402-971 
20/951-0092 mep90@invitel.hu www.gumifutozas.eu Abroncskereskedelem, újrafutózás

Messer Hungarogáz Kft.                        
Herczeg István                                                             

1044  Budapest
Váci út 117. 

1/435-1100           
1/435-1143

1/435-1270  
1/435-1101 istvan.herczeg@messer.hu  www.messer.hu

 Szárazjég szerszámtisztításhoz, 
cseppfolyós nitrogén 

sorjátlanításhoz, hideg őrléshez és 
gázok, gázkeverékek hegesztéshez.

Metál Modul Kft.                       
Tóth Istvánné                                                                 

1055 Budapest
Falk Miksa u. 19. 1/353-2318   1/312-0165, 

1/473-0071 office@metal-modul.hu www.metal-modul.hu Hajtószíjak gyártása, forgalmazása, 
heveder értékesítés

Nordmann, Rassmann 
Hungária Kft.  
Hajdú Gábor                                           

 1117 Budapest
Fehérvári út 50-52.

1/462-0084 
20/964-0989 1/352-8538 info@nrc-hungaria.hu www.nrc-hungaria.hu Gumiipari alapanyag forgalmazás

Optilog Környezetvédelmi 
Tanácsadó Kft. 
Sinka Gábor dr

1094 Budapest
Márton u. 35/a fsz. 2. 30/966-3367 1/215 5939 gabor@optilog.hu műszaki-gazdasági tanácsadás 

hulladékkezelésben 

Palotás-Mix Kft.                   
Palotás László dr.                                                             

8516 Kemeneshőgyész
 Nagymajor  

89/346-574      
346-663 89/346-574 palotasmix@globonet.hu www.palotasmix.hu Keverék készítés, forgalmazás

Phoenix Légrugó 
Technológia Kft.                 
Jókay László                                              

4400 Nyíregyháza
Derkovits u. 137. 42/551-300, 301 42/551-303   sales@phxast.hu www.phoenix-airspring.com

www.phoenixlegrugo.hu

Gumiipar, járműipari légrugók, 
kompenzátorok  gyártása, 

fejlesztése, értékesíte

Rhodia  Hungária Kft.          
Olawuyi Ágnes

1012 Budapest
Pálya u. 9. 

1/489-5611 
30/982-0046 1/489-5610 agnes.olawuyi@eu.rhodia.com www.rhodia.hu Alapanyag és segédanyag  

forgalmazás

Rubber-Consult Kft. 
Nagy Tibor dr.

1028 Budapest
Szepesi u. 5. 30/943 6686 ntibor@interware.hu Műszaki tanácsadás

RubberCube Kft.            
Tamaskovics Zsolt             

2040 Budaörs
Gyár u. 2. 98/D épület

20/965-2536 
1/816-1118 1 / 999-1710 info@gumikocka.hu  www.gumikocka.hu

Műszaki formacikkek, élelmiszer-
ipari szilikonok, fém-gumi 
termékek gyártása, cryogen 

sorjátlanítás
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Sólyom és Fia Martfűi 
Gumiipari KFT.                        
Sólyom Károly                                       

5435 Martfű
Nógrádi S. u. 4.

56/450-886 
/584-029 
584-030 

20/9130-230

56/580-622          
56/584-029  solyomkft@externet.hu www.solyomkft.hu Keverék készítés, forgalmazás

Studion Bt. 
Magasházi Klára 

1025 Budapest
Vihorlát u. 29/a 30/931-7651 klara.magashazi@evonik.com www.degussa.com klara.magashazi@degussa.com

Szemes Tömítéstechnikai Kft. 
Szemes Béla

8184 Fűzfőgyártelep
Fűzfői Ipari Park, Pf. 19.       

88/450-200 
88/431-783 88/450-200 szemes@vnet.hu 

szemesmonika@invitel.hu    www.szemestechnik.hu

Speciális tömítések, fém-gumi 
alkatrészek, korszerű fröccs 
technológia, járműalkatrész, 

szilikondugó, eü. termék gyártás, 
gumizsinór, tömlő, lemez 

forgalmazás,szerszámkészítés
Taurus Techno Gumi Kft. 
Kéthely László, 
Varga Ferenc

1173 Budapest
Pesti út 8-12. 1/250-5028 1/250-5030 f.varga@taurustechno.hu www.taurustechno.hu Heveder, tömlő, gumilemez 

kereskedelem

T-Burg Kft.                                 
Tóth Imre dr.

2315 Szigethalom
Szabadkai u. 54/a

24/404-450 
30/202-9863 24/404-450 tburg@vnet.hu

Abroncsfelújítás, újrafutózás, 
műszaki szakértés, tanácsadás, 

cégképviselet
Techcon Környezetvédelmi és 
Energetikai Szolgáltató Kft.        
Szabó Sándor 

 4029 Debrecen
Faraktár u. 29/D II/2-3. 52/537-312 52/537-313 techcon@satrax.hu www.taurus.hu hull. hasznosítás, hulladék 

gumiabroncs begyűjtés

Tímár Gumi Kft.                      
Kovács Lajos

4466 Tímár
Szabadság utca 2. 42/576-100 42/576-101 timargumi@t-online.hu www.timargumi.hu

Keverék készítés és forgalmazás, 
tömítés, járműalkatrész, 

hengergumizás, eü. és fém-gumi 
termékek, hulladék hasznosítás, 

esésvédő burkolólapok

T-Plasztik Kft.                       
Katona Gábor                                                                        

5055 Jászladány
Tisza u. 4. 

57/454-454            
30/915-3140 57/454-577 tplasztik@tplasztik.hu www.tplasztik.hu

Műanyag-gumi termékek gyártása,                              
Műszaki-kárpitosipari szivacs  

termékek gyártása

Trade- Chem Kft.

Trelleborg Sealing Solutions 
Hungary

Variachem Kft.       
Pintér Zoltán            

1097 Budapest
Kén u. 8. 1/801-8800  1/801-8811  info@variachem.hu www.variachem.hu Gumiipari alap- és segédanyag 

forgalmazás

VMC Bt.             
Váradi József

1164 Budapest
Szakoly utca 26.

1/400-1514 
70/333-4373 j.varadi@t-online.hu.

Vezetői tanácsadás, 
képviseletvezetés, pályázat 
előkészítés, projektvezetés

Z-Form Kft.                          
Zakariás Boldizsár                                                                                                                                   

1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 4.          1/477-1001  1/210-9064

333-4711   mail@zform.hu www.zform.hu
Műanyag- és gumiipari 

szerszámok tervezése és gyártása. 
Egyedi készülékgyártás.

Zorge  Hungary Kft.           
Steiger Csaba

2750 Nagykőrös
Zsíros dűlő 4. 53/550-247 53/550-245  c.steiger@zorge.com  www.zorge.com Autóipari alkatrészek, fröccsöntött 

TPE termékek

Kecskeméti Főiskola 
GAMF Kar, Műanyag- 
és Gumitechnológiai 
Szakcsoport          
Belina Károly dr.                          

6000 Kecskemét
Izsáki út 10. 76/516-390 76/516-399 belina.karoly@gamf.kefo.hu www.gamf.hu

Oktatás, továbbképzés, műanyag- 
és gumiiipari technológiák, 

fejlesztési projektek

Nyíregyházi Főiskola 
Műszaki és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar, 
Közlekedésmérnöki és 
Infotechnológia Tanszék 
Sikolya László dr.

4400 Nyíregyháza
Sóstói út 31/B 42/599-434 42/599-485 mmfk@nyf.hu www.nyf.hu

gumiipari technológiai szakirányú 
továbbképzési szak szervezése és 

lebonyolítása

Pannon Egyetem  
Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék 
Bartha László dr                                    

8200 Veszprém
Egyetem u. 10. 88/624-520 bartha@almos.vein.hu www-vmfiweb.

uni-pannon.hu Gumibitumen projekt

Brozsek Pál 2133 Sződliget
Liliom utca 11.

27/816-459           
30/516-5886 27/353-134 brozsekpal@rubicom.hu műszaki-gazdasági tanácsadás: 

technológia, hulladékkezelés

Erdős Péter dr. 30/251-9085 erdosp@t-online.hu erpeter.tvnet.hu igazságügyi szakértő, műszaki 
tanácsadás, oktatás

Knirsch Györgyné 1149 Budapest, Kelevéz 
u. 4. 1/363-4015 zsuzsaknirsch@t-

online.hu
www.mk.uni-

pannon.hu
Műszaki-gazdasági tanácsadás, 

oktatás

Samay Géza dr. 2647 Hont, Dózsa u 32. 30/966-3365 gsamay@freemail.hu Műszaki-gazdasági tanácsadás, 
oktatás

Pálffy András 1025. Budapest, Ali 
utca 7. 30/ 241-6518 1/325-5816 a.palffy@t-online.hu Műszaki-gazdasági tanácsadás



és kényelmesen!
Színmérés korszerűen
CM-700d, CM-5, CM-2500c  
nagy pontosságú spektrofotométerek

Méréstechnikai Kft, 1038 Budapest, Észak u. 24.
tel/fax; (1) 240 2711, primet@primet.hu www.primet.hu 

Asztali és kézi készülékek

Reflexió és transzmittancia mérésére

Szabványos d/8 SCI és SCE ill. 
45a/0 geometriák minden feladathoz

Különböző felületekhez

Informatív kijelzőképek

Kijelzés az ismert és a 
szabványos formákban

Fejlett adatfeldolgozás

Színoptimalizálás a választható ColibriTM 
receptúra programcsomaggal
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