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1. Bevezetés 

A polimerek és a műanyagok több évtizede fontos szerepet töltenek be 

az életünkben. Otthonainkban használjuk őket, az autók számos alkatrészét 

gyártják belőlük, sőt gyakran az elektromos és elektronikus berendezések aktív 

egységei is tartalmaznak műanyagot, vagy teljes egészében abból készülnek. A 

polietilén (PE) fontos helyet foglal el a tömegműanyagok között. Magyaror-

szágon a legnagyobb mennyiségben gyártott és alkalmazott műanyag, de a vi-

lág többi részén is. A polietilén széleskörű elterjedéséhez és sikeréhez több té-

nyező járult hozzá. Olcsósága, kis sűrűsége, flexibilitása, esztétikai megjelené-

se és egyéb tulajdonságai miatt ideális csomagolóanyag gyártására. A PE 

könnyen feldolgozható, sőt fel is dolgozzák gyakorlatilag az összes hőre lágyu-

ló műanyag-feldolgozási eljárással, beleértve az extrúziót, fröccsöntést, fröccs-

fúvást, rotációs öntést, stb., de a legtöbb terméket extrúziós eljárással állítják 

elő. Minden feldolgozási eljárás során a polimer hőnek, nyírásnak és oxigén-

nek van kitéve. Ezen hatások eredményeként a feldolgozó gépben kémiai reak-

ciók játszódnak le, aminek számos következménye van. Bár a PE egy egyszerű 

polimer, látszólag jól meghatározott szerkezettel, molekuláris szerkezete azon-

ban gyakran tartalmaz szabálytalanságokat. Kettős kötések és más láncbeli 

szabálytalanságok potenciális helyei a feldolgozás során lejátszódó kémiai re-

akcióknak. Ezek a reakciók módosítják a polimer láncszerkezetét és a végter-

mék tulajdonságait is. Nyilvánvaló, hogy a polimert meg kell védeni ezektől a 

változásoktól, amihez stabilizátorokra van szükség. 

A polimerek degradációját és stabilizálását, különösen a polietilénét, 

már régóta tanulmányozzák1. Feltárták az alapvető folyamatokat, és hatékony 

stabilizátor csomagokat fejlesztettek ki. Mindennapos használatban alkalmaz-

zák a gátolt fenolos primer antioxidáns és egy feldolgozási stabilizátor – leg-
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gyakrabban szerves foszforvegyület – kombinációját a polietilén stabilizálásá-

ra. Azonban számos kérdés továbbra is tisztázatlan, vagy egyáltalán nem fog-

lalkoztak még vele. Többek között soha nem vizsgálták és értelmezték kielégí-

tően az antioxidánsok hidrolitikus stabilitását és ennek lehetséges hatásait 

olyan termékek élettartamára, amelyek extraktív közeggel érintkeznek. Egy 

nagyobb kutatómunka keretében tanulmányoztuk a HDPE vízben történő táro-

lása során lejátszódó folyamatokat, a stabilizátor fogyást, és az annak hatására 

bekövetkező változásokat a polimer szerkezetében. A kutatómunka első szaka-

szában figyelmünket a tiszta polimer tulajdonságainak változására összpontosí-

tottuk, annak reményében, hogy az eredmények alapul szolgálnak sokkal bo-

nyolultabb, stabilizátort vagy stabilizátor csomagot tartalmazó rendszerek ta-

nulmányozásához.  

 A fenolos antioxidánsok stabilizálási mechanizmusát széles körben 

tárgyalja a szakirodalom1,2,3

                                                                                                           
1 Zweifel, H. Stabilization of Polymeric Materials. Berlin: Springer, 1998. 

. Kevesebb figyelmet fordítanak azonban a fosz-

fortartalmú szekunder antioxidánsok feldolgozási stabilizálási mechanizmusá-

ra. A foszfitok és a foszfonitok kémiai reakcióit a szakirodalom hasonlóan írja 

le1. A stabilizálási reakciókat három alapmechanizmussal magyarázzák: 

hidroperoxidok bontása, reakció peroxi és alkoxi gyökökkel4. A különböző 

szerves foszforvegyületek (foszfit, foszfonit és foszfin) oldószerben, környeze-

ti és emelt hőmérsékleten meghatározott reakciómechanizmusa csak az oxi 

gyökkel történő reakcióban mutat különbséget5. A foszfinok nagyobb arányban 

képeznek észtereket, mint a foszfitok, mivel helyettesítési reakciók dominál-

nak az oxidációval szemben. A három különböző típusú foszforvegyület hidro-

2 Pospíšil, J., Polym. Degrad. Stab., 40, 217-32 (1993). 
3 Pospíšil, J., Polym. Degrad. Stab., 39, 103-15 (1993). 
4 Schwetlick, K., Habicher, W.D., Angew. Makromol. Chem., 232, 239-46 (1995). 
5 Kochi, J.K., Krusic, P.J., J. Am. Chem. Soc., 91, 3944-6 (1969). 
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peroxiddal és peroxi gyökökkel történő reakcióira hasonló mechanizmust álla-

pítottak meg. Másrészről a polietilén stabilizálásával kapcsolatos kutatások azt 

mutatták, hogy a különböző foszfor-stabilizátorok kémiai szerkezete nemcsak 

a hatékonyságot, de a reakció mechanizmust is jelentősen befolyásolja6 

 Az értekezésben foglalt munka fontos részét képezte ennek a nagyobb 

kutatásnak. Az öt, téma szerint csoportosított fejezet közül az egyik a víz hatá-

. A la-

boratóriumainkban folytatott kutatásokat megelőzően, melyeket a Clariant ada-

lékgyártóval és a Tiszai Vegyi Kombináttal együttműködve végeztünk, nem 

vizsgáltak foszfinokat polietilén stabilizálására. A Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem Műanyag- és Gumiipari Laboratóriuma és az MTA 

KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Alkalmazott Polimer Fizikai-Kémiai 

Osztálya által képzett Közös Laboratóriumban folytatott nagyobb kutatás célja 

az volt, hogy meghatározzuk a foszfortartalmú antioxidánsok kémiai szerkeze-

tének hatását a polietilén feldolgozási stabilizálási mechanizmusára. Jelen 

munka keretében három foszfortartalmú stabilizátort vizsgáltunk (foszfit, fosz-

fonit és foszfin) Phillips típusú polietilénben. Összehasonlítottuk az antioxi-

dánsok ömledék-stabilizáló hatékonyságát, meghatároztuk a szerepüket az 

ömledék-stabilizálásban, továbbá összefüggést állapítottunk meg a feldolgozás 

során bekövetkező stabilizátor fogyás és a polimer tulajdonságai között. A to-

vábbiakban modellkísérletekkel tanulmányoztuk a foszfit stabilizátor magas 

hőmérsékletű reakcióit olyan reaktív anyagokkal, amelyek gyorsítják a polieti-

lén degradációját feldolgozás közben (hidroperoxid, szén-centrumú, peroxi és 

oxi gyökök). Hasonló modellkísérletek vannak folyamatban a foszfin és 

foszfonit stabilizátorokkal is, de ezek az eredmények a jelen értekezés határain 

kívül esnek, máshol kerülnek publikálásra. 

                                                 
 6 Maloschik, E., Földes, E., Janecska, Á., Nagy, G., Pukánszky, B., 42nd Microsymposium of 

P.M.M. Degradation, Stabilization and Recycling of Polymers, Prague, 14-17 July 2003. 
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sát vizsgálja a polietilén degradációjára, míg a többi a foszfortartalmú antioxi-

dánsokkal foglalkozik. Habár ezt az értekezést lezártuk, a kutatómunka a jövő-

ben is folytatódik. 

2. Felhasznált anyagok és módszerek 

A kísérleteket a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) Phillips katalizátorral 

gyártott etilén/1-hexén kopolimereivel végeztük. Irganox 1010-et (Ciba) vizs-

gáltunk fenolos antioxidánsként. Három, Clariant gyártású, kereskedelmi for-

galomban kapható szekunder antioxidánst tanulmányoztunk: egy gátolt aromás 

foszfitot (Hostanox PAR 24), egy gátolt aromás foszfonitot (Sandostab P-EPQ, 

amely di- és monofoszfonitból áll) és egy aromás-alifás foszfint (Pepfine).  

Az adalékanyag-mentes és a stabilizált polimert hat egymást követő 

extrúzióval granuláltuk 260 °C-on. Minden extrúziós lépcső után mintát vet-

tünk. A polimer jellemzéséhez 1 mm vastagságú lemezt és 100-200 µm vastag 

filmet préseltünk 190 °C-on. Fóliát fújtunk 175, 195, 195, 195, 195 °C-os hő-

mérsékletprofillal, 40 1/min fordulatszámmal és 1:4 felfúvási aránnyal. 

Fourier Transzformációs Infravörös (FT-IR) spektroszkópiával vizsgál-

tuk a polimer kémiai szerkezetét, a foszfortartalmú antioxidánsok feldolgozás 

alatt bekövetkező fogyását, és a foszfit stabilizátorból a modellkísérletek során 

keletkező vegyületeket. A feldolgozási lépéseket követően nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás (HPLC) módszert alkalmaztunk a gátolt fenolos anti-

oxidáns maradék mennyiségének meghatározására. A polimer reológiai tulaj-

donságait a következő módszerekkel határoztuk meg: MFI értékeket mértünk 

190 °C-on 2,16 kg terheléssel; dinamikus viszkozimetriás vizsgálatokat végez-

tünk 210 °C-on 0,1-600 1/s körfrekvencia tartományban; kúszásméréseket haj-

tottunk végre 190 °C-on 500 Pa átlagos feszültség mellett, 300 s kúszási és 600 

s relaxációs idők alkalmazásával. A polimer molekulatömegét és molekulatö-

meg-eloszlását GPC-vel mértük 1,2,4-triklórbenzolban 160 °C-on. A polimer 



Ph.D. Tézisek 
 

 

5 

kristályszerkezetének jellemzésére termikus vizsgálatokat végeztünk. Mértük a 

minták színét, a sárgasági index (YI) és fehérségi index (WI) értékeket hatá-

roztuk meg, mint jellemző paramétereket. A stabilizált minták maradék stabili-

tását a 200 °C-on mért OIT (oxidation induction time) értékekkel jellemeztük. 

A polimer húzószilárdsági jellemzőit piskóta alakú próbatesteken mértük, míg 

a fóliák mechanikai szilárdságát folyásirányban és arra merőlegesen mért 

Elmendorf tépőszilárdsággal, valamint ejtődárdás szilárdsággal jellemeztük. A 

vizsgált foszfit [trisz(2,4-di-terc-butilfenil)foszfit; DTBPP] termikus stabilitá-

sát, valamint a reakcióját molekuláris oxigénnel 200 és 240 °C-on vizsgáltuk 

argon, illetve oxigén gázban. A DTBPP reakcióját C-centrumú, peroxi és oxi 

gyökökkel, valamint hidroperoxiddal 200 °C-on tanulmányoztuk. A reakció-

termékeket FT-IR spektroszkópiás mérésekkel, HPLC-vel és HPLC-vel csatolt 

tömegspektrometriás (HPLC-MS) mérésekkel analizáltuk.   

 

3. Eredmények 

A kutatás első szakaszában vizes áztatás hatását tanulmányoztuk egy-

szer, háromszor és hatszor extrudált polietilén mintákon, melyekből lapokat 

préseltünk és zárt üvegedényben, desztillált vízben tároltuk 80 °C-on 1 évig. 

Az eredmények egyértelműen bebizonyították, hogy a legtöbb reakció össze-

függ egymással, és csupán egy-két reakció a meghatározó a polimer szerkeze-

tének és tulajdonságainak változásában, noha a szakirodalomban számos reak-

ciót javasolnak. A karbonil csoportok fontos szerepet játszanak a polimer ázta-

tása során lejátszódó folyamatokban. A kémiai változások határoznak meg 

minden jellemzőt, beleértve a molekulatömeget, a kristályszerkezetet, a reoló-

giai és mechanikai tulajdonságokat.  

Három foszfortartalmú antioxidáns (foszfit, foszfonit és foszfin) haté-

konyságát és reakciómechanizmusát tanulmányoztuk többszöri extrúzióval a 
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polietilén feldolgozási körülményei között, fenolos antioxidáns nélkül, illetve 

fenolos antioxidánssal kombinálva. FT-IR spektroszkópiás módszert fejlesztet-

tünk ki a reagálatlan és az oxidált foszfortartalmú molekulák mennyiségének 

extrakciós eljárás nélküli meghatározására.  

Összehasonlítottuk 700 ppm foszfortartalmú stabilizátort és 700 ppm 

fenolos antioxidánst tartalmazó adalékcsomagok feldolgozási stabilizáló haté-

konyságát. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a polietilén fel-

dolgozása során a foszfortartal-

mú antioxidáns kémiai szerkeze-

te jelentősen befolyásolja az ada-

lékcsomag ömledék-stabilizáló 

hatékonyságát, bár a szakiroda-

lom szerint a különböző foszfor-

tartalmú stabilizátorok reakció-

mechanizmusa hasonló. A vizs-

gált alkil-aril foszfinnak a leg-

jobb az ömledék-stabilizáló haté-

konysága, mivel megakadályozza 

a makrogyökök rekombinációját. 

Ez jól tükröződik a polimer reológiai tulajdonságainak változásában a többszö-

ri extrúzió során (1. ábra). Másrészről, oxigén atmoszférában, ahol oxigén tar-

talmú csoportok kialakulása dominál, a három különböző foszfortartalmú anti-

oxidáns hatékonysága hasonló: az OIT értékek csak a P(III) molekula koncent-

rációjától függenek és függetlenek annak típusától.  A vizsgált foszfonit védi 

meg a leghatékonyabban a polimert az elszíneződéstől, ami az adalékanyagok 

és/vagy átalakulási termékeik kölcsönhatásával magyarázható.  

Vizsgáltuk a fenolos és foszfortartalmú antioxidánsok szerepét a polie-

1. ábra 700 ppm fenolos és 700 ppm fosz-
fortartalmú antioxidánssal (• foszfonit, ∗ 
foszfit, ▲  foszfin) stabilizált polietilén fo-
lyásindex változása az extrúziók számának 
a függvényében. 
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2. ábra A keresztirányú Elmendorf tépő-
szilárdság változása  az extrúziók számának a 
függvényében Minták: antioxidáns nélkül (□), 
700 ppm fenolos antioxidánssal (◊), 700 ppm 
foszfittal (∇), 700 ppm foszfonittal (○), 700 
ppm foszfinnal (∆) feldolgozott polimer. 
 

tilén ömledék-stabilizálásában. Adalékanyag nélkül, csak fenolos vagy csak 

foszfortartalmú antioxidánssal, ill. fenolos/foszfortartalmú antioxidáns rend-

szerrel többször feldolgozott polietilén tulajdonságait tanulmányoztuk. Az 

eredmények azt bizonyították, hogy az első extrúzió során lejátszódó kémiai 

reakciók meghatározó szerepet játszanak a polimer további feldolgozása során 

lejátszódó reakciókban, még a foszfortartalmú stabilizátor teljes elfogyása után 

is. Az egyetlen stabilizátorral feldolgozott mintákat összehasonlítva azt 

tapasztaltuk, hogy a fenolos an-

tioxidáns nem védi meg a poli-

mert a degradatív kémiai reak-

cióktól az első extrúzió során, 

míg a foszfortartalmú antioxi-

dánsok hatékonyak, a kémiai 

szerkezetüktől függő mértékben 

(2. ábra). A vizsgált anyagok 

között a foszfit bizonyult a leg-

kevésbé hatékonynak.  A legha-

tékonyabb a foszfin, és nemcsak 

az első, hanem a második extrú-

zióban is. Mindazonáltal önma-

gukban a foszfortartalmú anti-

oxidánsok gyorsan elveszítik a 

hatékonyságukat a további extrúziók során, mivel már az első extrúzióban el-

fogy a 700 ppm mennyiség. A kétkomponensű antioxidáns rendszereknél a fe-

nolos antioxidáns fő szerepe abban van, hogy csökkenti a foszfortartalmú anti-

oxidáns oxidációjának sebességét. A gátolt fenol nem változtatja meg a 

foszfonit és a foszfin stabilizálási mechanizmusát, de a foszfit reakcióira hatás-

sal van. A polimer tulajdonságainak változása feldolgozás során közvetlenül 
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összefügg a vinil csoportok számának csökkenésével. A foszfin és a foszfonit 

jelenlétében kevesebb hosszúláncú elágazás alakul ki, mint a foszfittal. A feno-

los antioxidáns csak kis mértékben gátolja a hosszúláncú elágazások kialakulá-

sát a polimeren. Bár a szakirodalom alapján az várható, hogy a foszfit reakció-

termékei növelik a polimer termooxidatív stabilitását, kutatásaink eredményei 

ezt a feltételezést nem támasztják alá.  

Az antioxidánsok ömledék-stabilizáló hatékonyságának feltárására ösz-

szehasonlítottuk az adalékanyag fogyását a polietilén feldolgozás során bekö-

vetkező tulajdonság-változásaival. A polimert 700 ppm fenolos antioxidánst és 

különböző mennyiségű foszfortartalmú antioxidánst tartalmazó adalékcsoma-

gokkal stabilizálva többszöri extrúzióval dolgoztuk fel. Minden extrúziós lépés 

után mintát vettünk és fóliát fújtunk. A kísérletek azt mutatták, hogy a fe-

nol/foszfortartalmú antioxidáns 

kombinációk szinergikus hatása, 

az egyetlen antioxidánshoz vi-

szonyítva, elsősorban annak tu-

lajdonítható, hogy mindkét tí-

pusú stabilizátor fogyása csök-

ken a polietilén feldolgozása so-

rán. A polimer reológiai jellem-

zőit és a belőle készült film szi-

lárdságát a foszfortartalmú anti-

oxidáns típusa és mennyisége 

határozza meg. A foszfonit és 

foszfin ömledék stabilizáló ha-

tékonysága hasonló. A fogyás-

sebességben térnek el egymás-

tól: a foszfonit gyorsan elfogy, 
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3. ábra Összefüggés a maradék foszfortar-
talmú stabilizátor mennyisége és a 700 ppm 
fenolos, valamint különböző mennyiségű 
foszfit (□), foszfonit (○) és foszfin (∆) antioxi-
dánst tartalmazó adalékcsomaggal stabili-
zált, többszöri extrúzióval 260°C-on granu-
lált, 195°C-on fúvott polietilén fóliák kereszt-
irányú Elmendorf tépőszilárdsága között. 
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míg a foszfinból jóval kisebb mennyiség oxidálódik. Ezek a foszfortartalmú 

molekulák ~200 ppm kritikus maradék koncentráció felett hatékonyan gátolják 

hosszúláncú elágazások kialakulását a polietilénben (3. ábra). A kritikus mara-

dék koncentráció alatt a polimer tulajdonságai jelentősen változni kezdenek, 

mivel megváltozik az inhibíció reakciómechanizmusa; a fenolos antioxidáns 

reakciói (melyek csak kismértékben akadályozzák a makrogyökök rekombiná-

cióját) határozzák meg a stabilizálást. A foszfit kevésbé hatékonyan gátolja a 

hosszúláncú elágazások kialakulását, mint a másik két foszfortartalmú -

antioxidáns. Ennek eredménye, hogy a film szilárdsága fokozatosan csökken 

még magas foszfit koncentráció esetén is (3. ábra). A polietilén elszíneződésé-

re mindkét antioxidáns hatással van. Bár a foszfortartalmú antioxidánsok erő-

sen hozzájárulnak a polietilén színstabilitásához azáltal, hogy csökkentik vagy 

növelik az elszíneződést, adott antioxidáns pár esetén a fenolos antioxidáns 

reakciói határozzák meg az elszíneződés mértékét.   

 Modellkísérleteket végeztünk annak feltárására, hogy miért tér el a 

foszfit stabilizálási mechanizmusa, ha önmagában, vagy ha fenolos antioxi-

dánssal társítva alkalmazzuk, illetve a foszfonit és a foszfin reakcióihoz viszo-

nyítva. ≥ 200 °C-on tanulmányoztuk a foszfit reakcióit molekuláris oxigénnel, 

hidroperoxiddal és oxigén tartalmú gyökkel. A kísérleteket olvadék állapotban 

végeztük (oldószer használata nélkül), mert 1) a kérdés a foszfit közvetlen re-

akciója a polietilén termooxidatív degradációja során képződő reaktív csopor-

tokkal és gyökökkel, 2) a poliolefinek termooxidatív degradációja heterogén, 

lokális folyamat7,8 

                                                 
7 Knight, J.B., Calvert, P.D., Billingham, N.C., Polymer, 26,1713-8 (1985). 

és 3) az oldószerek hatása és reakciói kizárhatók. A szilárd 

reakciótermék összetételét többféle technikával analizáltuk. A kísérletek ered-

ményei azt mutatták, hogy a vizsgált foszfit termikusan instabil az olvadás-

pontja felett; 200 °C körül bomlani kezd. A gátolt aril foszfitok ismert reakciói 

8 Celina, M., George, G.A., Billingham, N.C., Polym. Degrad. Stab., 42, 335-44 (1993). 
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mellett termikus bomlás és rekombinációs reakciók is lejátszódnak ≥ 200 °C 

hőmérsékleten. A foszfit nem reagál a molekuláris oxigénnel, de a bomlását 

gyorsítja az oxigén és különösen a gyökök. Ennek megfelelően, a foszfortar-

talmú antioxidánsok hőstabilitását is figyelembe kell venni az alkalmazásuk 

során, mivel ez egy olyan tényező, mely hatással van a poliolefinek feldolgo-

zási stabilizálására.  

 

 

4. Új tudományos eredmények 

1. Hosszúidejű áztatásos kísérletekkel bizonyítottuk, hogy ilyen körülmé-

nyek között a tiszta polietilénben lejátszódó minden reakció összefügg 

egymással. Annak ellenére, hogy a szakirodalomban számos reakciót ja-

vasolnak, bizonyítottuk, hogy csupán néhány domináló reakció határozza 

meg a polimer láncszerkezetének változását. Szoros összefüggés áll fenn 

ez utóbbi és a polimer tulajdonságai között. [1] 

2. Infravörös spektroszkópiás eljárásokat fejlesztettünk ki a foszfortartalmú 

szekunder antioxidánsok fogyásának mennyiségi meghatározására a polie-

tilén feldolgozása során. [2,3] 

3. Bizonyítottuk, hogy számos irodalmi hivatkozás ellenére, melyek azonos 

stabilizálási mechanizmust rendelnek a foszfortartalmú antioxidánsokhoz, 

a polietilén feldolgozási körülményei között a foszfit, foszfonit és foszfin 

stabilizátorok hatása, hatékonysága és stabilizálási mechanizmusa függ a 

szerkezetüktől, és jelentősen eltér egymástól.  [2-4] 

4. Elsőként bizonyítottuk, hogy a fenolos antioxidánsok nem gátolják a poli-

etilén degradációját az első feldolgozási művelet során, míg a foszfortar-
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talmú stabilizátorok igen. Ez utóbbiak hatékonysága függ a kémiai szerke-

zetüktől. [3] 

5. Megállapítottuk, hogy a gyakorlati életben elterjedten alkalmazott fenolos 

antioxidáns/foszfortartalmú stabilizátor rendszerek reakciómechanizmusa 

erőteljesen függ a foszfortartalmú molekula szerkezetétől. A fenol nem 

változtatja meg a foszfonit és foszfin stabilizátorok reakciómechanizmu-

sát, de kölcsönhatásba lép a foszfittal. Ez utóbbi kombináció hatékonysága 

a legkisebb a három közül. [3,4] 

6. Bizonyítottuk, hogy a polietilén stabilitását a foszfortartalmú stabilizátor 

kritikus koncentrációja határozza meg, és nem a fenolos antioxidánsé, 

amint a szakirodalom javasolja. A kritikus szint alatt a stabilizálási me-

chanizmus megváltozik, és a fenolos antioxidáns reakciói határozzák meg 

a tulajdonság-változásokat. Azonban ez a stabilizátor nem védi olyan ha-

tékonyan a polimert, mint a foszfortartalmú stabilizátor vagy a fe-

nol/foszfor kombinációk. [4] 

7. Jól meghatározott modellkísérletek eredményeinek analízisével rámutat-

tunk arra, hogy a foszfit szekunder antioxidáns viszonylag korlátozott ha-

tékonyságát az okozza, hogy nem rendelkezik megfelelő termikus stabili-

tással a polietilén feldolgozási hőmérsékletén. A hidroperoxidokkal törté-

nő reakciója mellett a molekula tördelődik – amely sebességét oxigén és 

gyökök gyorsítják –, továbbá különböző rekombinációs reakciókban vesz 

részt. [5] 
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5.  Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása 
 

A kutatást a Clariant adalékanyag-gyártóval és a Tiszai Vegyi Kombinát 

poliolefin-gyártóval együttműködve végeztük. Így az új tudományos eredmé-

nyeink nemcsak elméleti szempontból fontosak, hanem új, speciális célra elő-

állított poliolefin termékek fejlesztésénél is közvetlenül alkalmazhatók, ill. al-

kalmazásra kerülnek.  
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