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Műszaki Anyagtudományi Kar 
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BEVEZETÉS 

 

 

A poliuretánok (PU) a polimer anyagok egy speciális csoportja, amely sok tekintetben 

különbözik a legtöbb más műanyagtípustól. Sokféle termékbe beépíthetők, például festékekbe, 

folyékony bevonatokba, elasztomerekbe, szigetelőkbe, rugalmas szálakba, habokba stb. 

Számos forma, amelyben a poliuretánok ma megjelennek, a német Otto Bayer professzor és 

munkatársai találmányának továbbfejlesztése. A diizocianát-poliaddíciós technika feltalálása 

ezen kutatók által 1937-ben a PU-ipar létrejöttéhez vezetett, a PU-t a diizocianát és a 

poliészterdiol közötti reakcióval állították elő. 

A PU-t a gumi alternatívájaként fejlesztették ki a II. világháború alatt. Az anyag sokoldalúsága, 

valamint az egyéb ritka anyagok helyettesítésére való alkalmassága vezetett ahhoz, hogy 

számos alkalmazásba beépítették. A PU bevonatokat például kifejezetten a papír 

impregnálására és a mustárgázzal, valamint a korrózióval szemben ellenálló ruházati cikkek 

előállítására használták. Emellett vegyi anyagoknak ellenálló bevonatként használták fára, 

falazatra és fémre, valamint repülőgépek magasfényű bevonataként. A PU-bevonatok korai 

ipari gyártása különböző, meghatározott célokra szánt készítményekkel kezdődött. Az 1950-es 

évek közepére a PU-bevonatok általában elasztomerekben, bevonatokban, merev habokban és 

ragasztókban voltak megtalálhatók. Az 1950-es évek későbbi felére a rugalmas habokból 

készült kényelmes és praktikus párnák már kereskedelmi forgalomban voltak. Emellett a 

rugalmas habok olcsó poliéter-poliolokból történő kifejlesztése számos olyan autóipari és 

kárpitozási alkalmazáshoz vezetett, amelyek ma is aktuálisak [1]. 

A feldolgozási technikák, az adalékanyagtípusok és a készítmények folyamatos fejlesztése 

hozzájárult ahhoz, hogy ezeket az anyagokat különböző alkalmazások széles körében 

használják. Jelenleg a poliuretánok az egyik legelterjedtebb, legsokoldalúbb és legjobban 

kutatott anyagok a világon. Ötvözik a fémek tartósságát és szívósságát a gumi rugalmasságával, 

így számos műszaki termékben alkalmasak a fémek, a műanyagok és a gumi helyettesítésére. 

Kiemelkedő keménységi, nyúlási és szilárdsági tulajdonságaiknak köszönhetően széles körben 

alkalmazzák őket a biomedicinális alkalmazásokban, az építőiparban, az autóiparban, a 

textiliparban és számos más iparágban. 

Fő ismétlődő egységük az uretáncsoport, amely alkohol (-OH) és izocianát (-NCO) 

reakciójából keletkezik; bár a poliuretánok más funkciós csoportokat is tartalmaznak, mint 

például éter, észter, amid és aromás gyűrűk. A poliuretánok szintézisének sokféle lehetősége 

miatt, valamint a specifikus alkalmazások széles skálája miatt a kívánt tulajdonságok alapján 

több különböző osztályba sorolhatók: merev, rugalmas, hőre lágyuló, vízbázisú poliuretánok, 
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kötőanyagok, bevonatok, ragasztók, tömítőanyagok és elasztomerek. A főbb alkalmazások 

közül a PU-hab az egyik legjelentősebb termék, amelyet világszerte jelentős mennyiségben 

használnak. A teljes poliuretánhab-gyártás mintegy 50%-át a merev PU-hab iránti piaci kereslet 

emészti fel. 

A PU-habok könnyen testre szabhatók, hogy a kívánt célnak megfelelő, egyedi termékeket 

kapjunk, pusztán a gyártásukhoz használt felületaktív anyagok, katalizátorok, fúvóanyagok, 

izocianátok és poliolok típusának és mennyiségének, valamint a töltőanyagok és a mátrixok 

közötti interkaláció és hámképződés mértékének megváltoztatásával. A PU-kat különösen a 

bevonatokban alkalmazzák széles körben, olyan különleges tulajdonságaik miatt, mint a kiváló 

mechanikai szilárdság, szívósság, jó kopás-, korrózió- és vegyszerállóság, valamint az alacsony 

hőmérsékleten való rugalmasság. A PU-k egyik legfontosabb kategóriája a "PU elasztomerek", 

amelyeket széles körben építenek be különböző műszaki termékekbe, és bizonyítottan 

kifogástalan tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek képlékeny polimerek könnyen 

feldolgozhatók mind extrudálással, mind fröccsöntéssel, és nagy lehetőséget kínálnak az 

újrahasznosításra is. 

A PU-kat különböző diizocianátokból, poliolokból és lánchosszabbítókból állították elő, és 

vizsgálták tulajdonságaikat. Kezdetben a PU-k előállításához használt poliolok többségét 

kőolajforrásokból nyerték, de a gyártási folyamat magas energiaigénye és a környezetvédelmi 

aggályok miatt egyre nagyobb szükség van környezetbarátabb kiindulási anyagokra [1] [2]. 

Minden izocianát veszélyes anyag, és óvatos kezelést igényel. A poliuretánoknak és 

izocianátoknak kitett munkavállalók közül sokan egészségügyi felügyeletet igényelnek. Az 

izocianátok erősen irritálják a szem, a gyomor-bélrendszer és a légutak nyálkahártyáját. A 

legnagyobb kockázatot az izocianátokat tartalmazó gőzökkel vagy porral való fizikai érintkezés 

vagy azok belélegzése jelenti. A közvetlen bőrrel való érintkezés bőrgyulladást és kiütéseket 

okozhat, a belégzés pedig allergiát válthat ki, és súlyos asztmás rohamokat idézhet elő, amelyek 

csökkent tüdőfunkcióhoz és akár halálesethez is vezethetnek [3]. 

Mivel az izocianátok egészségügyi és környezetvédelmi szempontból, valamint jelenlegi 

előállítási módjuk szerint is veszélyes vegyületek, ezért dolgozatomban arra is nagy hangsúlyt 

fektetek, hogy minél több olyan szakirodalmat keressek, melyek nem izocianátokból kiinduló 

poliuretán előállítási módokról írnak. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. Poliuretánok általános tulajdonságai 

 

A poliuretánokat Otto Bayer fedezte fel 1947-ben a németországi Leverkusenben, miközben a 

természetes gumi alternatíváit kereste. Kiderült, hogy a poliészter poliolok és diizocianátok 

lépcsőzetes növekedési polimerizációjából keletkező polimerek egyszerűen és nem kívánt 

melléktermékek nélkül állíthatók elő, ami egyértelmű előny az akkoriban rendelkezésre álló 

más szintetikus polimerekkel szemben. Mivel a BASF és a Dow 1957-ben bevezette a poliéter-

poliolokat, 1958-ban pedig a szilikon felületaktív anyagokat, a poliuretán az "egylövetű” 

technológiának köszönhetően nagy mennyiségben vált iparilag alkalmazhatóvá. A 

nyersanyagok kétkomponensű jellege a poliuretánnak előnyt jelent a hőre lágyuló polimerekkel 

szemben, mivel a gyártási költségek jelentősen csökkennek, mivel nincs szükség nagynyomású 

öntőberendezésre [4]. 

A poliuretánok a polimerek egyik legsokoldalúbb csoportja. A tulajdonságok széles skálája 

érhető el, ezért a poliuretánokat számos iparágban használják alkatrészek gyártására. A 

szigeteléshez használt merev habokat nagy mennyiségben gyártják az építőipar számára; a 

rugalmas habokat általában a bútoriparban, az autóiparban és a repüléstechnikában használják; 

az elasztomerek, a duromerek, az integrált bőr és más anyagok számos egyéb iparágban 

használatosak. 

Az izocianátok –N=C=O funkciós csoportot tartalmazó molekulák, a szénatom az elektronok 

elektronegatív heteroatomokra történő delokalizációja miatt erősen elektronhiányos (1. ábra). 

Az izocianátok bármilyen "aktív" hidrogénatomot (ahol a hidrogén nem közvetlenül 

szénatomhoz kapcsolódik) tartalmazó molekulával reagálhatnak, beleértve az aminokat, 

alkoholokat és karbonsavakat. Az izocianátcsoport reakcióképessége azonban problémákat is 

okozhat a diizocianátok szintézisében [5], mivel az amin prekurzor és az izocianát termék 

közötti gyors reakció melléktermék képződéséhez vezethet. 

 

 
1.ábra Az izocianátcsoport reaktivitásához hozzájáruló rezonanciaformák [6] 

 

Négy népszerű, az iparban használt izocianát ismert (a 2. ábrán látható), mindegyik diizocianát, 

és mindegyik kőolajszármazék. Világszerte az izocianátok termelése meghaladja az évi 4 millió 

tonnát; a metilén-difenil-diizocianát (MDI) a világpiac több mint 60%-át teszi ki [7]. 
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Az izocianátok hidroxilcsoport-tartalmú vegyületekkel való reakciója szobahőmérsékleten 

lassú. Ez a lassúság egyrészt a poláros és kevésbé sűrű poliol fázis, valamint a viszonylag 

apoláros és sűrűbb izocianát fázis közötti inkompatibilitásnak, másrészt a reakció viszonylag 

nagy aktiválási energiagátjának tudható be. Ezért megfelelő felületaktív anyagra és 

katalizátorokra van szükség ahhoz, hogy gyorsabb reakció alakuljon ki közöttük. A 

katalizátorok hatása az izocianát vagy a hidroxilvegyület poláris kölcsönhatásokon keresztüli 

polarizációján alapul. Az izocianát elektrofil jellegének fokozása az NCO-csoport nitrogénjéről 

vagy oxigénjéről történő elektronsűrűség-eltávolítással végezhető. Az aromás izocianátok, mint 

például a toluol-diizocianát (TDI) és a difenilmetán-diizocianát (MDI), általában reaktívabbak, 

mint alifás társaik, például az izoforon-diizocianát (IPDI) és a hexametilén-diizocianát (HDI). 

A difenilmetán-diizocianát valójában egy molekulakeverék, általában kettőnél nagyobb, 

legtöbbször 2,7-es átlagos funkcionalitással rendelkezik. A nyersanyagtípusok és a PU 

szintézisének módjai határozzák meg a végtermék által mutatott tulajdonságokat [6] [8]. 

 

 
2.ábra Az iparban leggyakrabban használt diizocianátok szerkezete [6] 

 

Az MDI az iparban a legkedveltebb diizocianát, amelyet a magasabb gőznyomású toluol-

diizocianáttal (TDI) szemben előnyben részesítenek. A hexametil-diizocianát (HDI) és az 

izoforon-diizocianát (IPDI) a legelterjedtebb alifás diizocianátok, amelyeket olyan 

alkalmazásokban használnak, ahol az ultraibolya sugárzással szembeni stabilitás különösen 

fontos, az aromás diizocianátokból készült poliuretánok ugyanis hajlamosak arra, hogy 

hosszabb ideig tartó UV-fénynek való kitettség esetén besárguljanak. A színt az uretáncsoport 

fény által kiváltott Fries-átrendeződése és bonyolult, kinon-imid típusú vegyületekhez vezető 

oxidációs folyamatok eredményezik [9]. 

A poliuretán rendszerekben két fő polioltípust használnak; a legtöbb alkalmazásban a poliéter-

poliolokat részesítik előnyben, mivel a poliészter-poliolok érzékenyebbek a hidrolízisre. A 
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poliésztereket főként a nagy igénybevételeknek is ellenálló elasztomerekben használják, mivel 

az extra karbonilcsoportok polárisabb mátrixot tesznek lehetővé, nagyobb intermolekuláris 

erőkkel és az alakváltozás indukálta kristályosodás lehetőségével. A PU szintéziséhez használt 

poliolok gyakran két vagy több -OH csoportot tartalmaznak. Különböző típusú poliolok állnak 

rendelkezésre, amelyeket laboratóriumokban különböző módszerekkel lehet előállítani. Például 

a poliéter-poliolokat propilén-oxid és etilén-oxid egy kompatibilis poliol prekurzorral történő 

kopolimerizációjával nyerik, míg a poliészter-poliolokat a poliészter-polimerek előállításához 

hasonló módon szintetizálják. [10]. Egyéb példa poliéter-poliolok szintézisére a 3. ábrán 

látható. 

 

 
3. ábra Példa poliéter-poliol szintézisére [6] 

 

A szakirodalomban és a nagy igénybevételre tervezett elasztomerekben iparilag használt másik 

gyakori poliéter-poliol a politetrahidrofurán (PTHF, más néven PTMEG és poliTHF), amely 

tetrahidrofurán gyűrűnyitó polimerizációjával keletkezik. A PTHF az egyetlen gyakori, 

megújuló forrásból is származtatható poliol (lásd a 4. ábrát), bár a világ tetrahidrofurán-

készletének nagy részét jelenleg a túlnyomórészt kőolajból származó 1,4-butándiol 

savkatalizált dehidratálásával szintetizálják. [11]. 
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4. ábra Megújuló forrásból származó út a PTHF-hez. [6] 

 

 

A poliuretánok jellemző tulajdonságai általában attól függnek, hogy milyen típusú poliolokból 

és izocianátokból állították elő őket. Általában a lágy, rugalmas, hosszú poliolszegmensekből 

lágy és rugalmas polimerek állíthatók elő, míg a merev és kemény polimerek nagyobb mértékű 

térhálósítással nyerhetők. A rugalmas polimerek hosszú, alacsony térhálósodási fokú láncokból 

nyerhetők, míg a kemény polimerek rövidebb, nagy térhálósodási fokú láncokból. Másrészt a 

hosszú láncok átlagos térhálósodással történő kombinációja olyan polimereket eredményezne, 

amelyek alkalmasak a habgyártásra. A poliuretánok a térhálósodásnak köszönhetően gyakran 

végtelen molekulatömeggel rendelkeznek, háromdimenziós (3D) hálózati felépítéssel. Ez az 

oka annak, hogy a kis hányaduka óriásmolekulának nevezhetjük, és ez magyarázza, hogy a 

tipikus poliuretánok melegítéskor gyakran nem lágyulnak vagy olvadnak meg. Az izocianátok 

és poliolok mellett különböző adalékanyagok beépítésével, valamint a feldolgozási 

körülmények módosításával a jellemző tulajdonságok széles skálája érhető el, ami alkalmassá 

teszi őket a különböző alkalmazásokhoz. 

A poliolokat különböző molekulatömegű molekulák keverékeként állítják elő. Molekuláik 

különböző számú -OH csoporttal rendelkeznek. Ezért szükséges a poliolok átlagos 

funkcionalitásának megadása. Az ipari minőségű poliolok összetétele gondosan ellenőrzött, 

hogy használatukkal következetes tulajdonságokat érjenek el, amelyek szükségesek a 

specifikus tulajdonságokkal rendelkező polimerek előállításához. Például a kemény 

poliuretánokat alacsony molekulatömegű poliolokból (néhány száz egység), míg a 

rugalmasakat nagy molekulatömegűekből (kb. tízezer egység vagy több) nyerik. [1]. 

     Az izocianátok és a különböző reagensek közötti reakciókat a 5. ábra mutatja be. Az 

izocianát és egy alkohol közötti reakció során uretánkötés (karbamátészter) keletkezik, amelyet 

tercier aminok és Lewis-bázisokként működő fémorganikus vegyületek katalizálnak. Ha ez a 
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reakció két-, illetve többértékű alkohol és diizocianát között megy végbe akkor lineáris, illetve 

keresztkötéseket tartalmazó polimereket kapunk eredményül. A reakció exoterm, 

hozzávetőlegesen 100 kJ/mol szabadul fel [12]. Az izocianát–víz reakció, majd egy második 

izocianátcsoport reakciója az így keletkező karbaminsav bomlásából származó aminnal pedig 

kb. 200 kJ/mol-t szabadít fel [4], [13]. Az izocianátok nagymértékben reagálnak a hidroxil (-

OH) csoportokkal.  Vízzel érintkezve karbaminsavvá alakulnak, amely aztán amin és 

széndioxid gáz képződésével bomlik.  Ez a gáz felelős a habzásért, ezt ki is használják a 

bútorokhoz vagy építőipari alkalmazásokhoz használt PU habok előállításához. 

 

 
 

5.ábra Többféle reakcióséma az izocianátok és különböző reagensek részvételével [6] 

 

 

Az izocianátok reakciója az aminokkal rendkívül heves, így nem szükséges katalizátor 

használata. Karbamid (polikarbamid) vegyület jön létre a reakció során. Észrevehetően 

gyorsabban megy végbe folyamat az alifás aminok esetén, mint aromás vegyületek 

alkalmazásakor. Ennek pedig az oka az, hogy nincsenek a molekulán belül térbeli gátak az 

alifás aminok esetében, melyek nagy mértékben csökkentenék a reakcióképességet. 
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Kifejezetten a magas reakciókészségük miatt a nyílt szénláncú  aminokat rendszeresen 

használják lánchosszabbítóként  a RIM (Reaction Injection Molding, azaz reaktív öntési 

módszer) során [14]. 

Az uretán- és karbamidcsoportok hidrogénje reakcióba léphet az izocianátcsoporttal, így a 

poliuretán szerkezetben térhálós kötőanyagok, biuret- és allofanátmolekulák is 5képződnek. 

 

 

 

1.2 Poliuretánok fajtái 

 

 

 

   A poliuretánok hihetetlenül sokoldalúak, nagy ütés- és kopásállósággal, erős kötési 

tulajdonságokkal rendelkeznek, elektromosan szigetelnek, és más hőre lágyuló műanyagokkal 

összehasonlítva viszonylag olcsóak. 

Fajtái: 

•     kemény hab (építőipar és szigetelés) 

•     formázott hab (bútorok és gépjárművek) 

•     rugalmas hab (bútor, matrac, párna) 

•     elasztomerek (lábbelik, műbőr) 

•     ragasztók és tömítőanyagok (építőipar, csomagolás, textilipar) 

•     bevonatok (gépjárművek újrafényezése, padlóburkolatok) 

 

 

 
 

6. ábra  Világszintű PU-termelés és becsült előrejelzés 2020-ig [17] 
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    A kemény PU-habok a szigetelőanyagok egyik legismertebb, sokoldalú és energiatakarékos 

fajtáját alkotják. Ezek a habok egyrészt jelentősen csökkenthetik az energiaköltségeket, 

másrészt kényelmesebbé és hatékonyabbá tehetik a különböző kereskedelmi és lakossági 

készülékeket. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának jelentései szerint a fűtés és 

hűtés az egyik legnagyobb energiafogyasztó a legtöbb otthonban, és egy tipikus amerikai otthon 

teljes energiafogyasztásának mintegy 48%-áért felelős [18]. A stabil hőmérséklet, valamint a 

csökkentett zajszint biztosítása érdekében mind a háztartási, mind a kereskedelmi készülékek 

esetében az építők és gyártók gyakran folyamodnak a poliizocianurát és a PU-habok 

használatához. Ezek a habok szigetelőanyagként bizonyítottan hatékonyak, ezért alkalmazzák 

őket az ablakszigetelésekben, a fal- és tetőszigetelésekben, valamint a lég- és 

ajtószigetelésekben. 

Előállításuk történhet kőolaj-alapú poliolokkal, valamint növényi olajokból vagy növényi alapú 

ligninből származó poliolokkal. A formulázott poliuretánok tulajdonságai a poliolokban jelen 

lévő hidroxilcsoport rendűségétől is függnek. Például a glicerin, amely egy kőolaj alapú poliol, 

primer és szekunder OH-csoportot is tartalmaz. A növényi olaj (például ricinusolaj) alapú 

poliolok szekunder hidroxilcsoportokat tartalmaznak. Így a poliolok e két kategóriájából 

szintetizált poliuretánok eltérő fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen 

kívül a szekunder hidroxilcsoportot tartalmazó poliol és az izocianát közötti reakció lassabb, 

mint az primer hidroxilcsoportot tartalmazó poliol és az izocianát közötti. Ezért gyakran 

használják a primer és szekunder OH-csoportot tartalmazó poliolok keverékét a kőolaj alapú 

poliol felhasználásának csökkentése érdekében. Például a szakirodalom szerint glicerin és 

ricinusolaj keverékével kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező merev PU 

habokat állítottak elő [60]. Továbbá a különböző típusú poliolok jelenléte befolyásolhatja a PU-

k fizikai tulajdonságait is. Például az átészterezett pálmaolaj-alapú poliol jelenléte, amely 

szekunder hidroxilcsoportot tartalmaz, csökkentheti a merev PU habképződésének sebességét. 

A beszámolók szerint ennek következménye a formulázott PU-hab megnövekedett gélesedési 

ideje, felfúvódási ideje, krémesedési ideje és tapadásmentes ideje a kőolaj-alapú poliolokkal 

előállított PU-habokhoz képest [1]. 

    A rugalmas habok olyan blokk-kopolimereket tartalmaznak, amelyek rugalmassága a lágy és 

kemény szegmensek közötti fázisszétváláson alapul. Így a habok módosíthatók e szegmensek 

arányainak tudatos szabályozásával. Néhány fizikai jellemzőtől függően rugalmas PU-ként 

osztályozhatók; például a sűrűség, a tartósság, a szilárdság, a szakítószilárdság, az éghetőség, a 

felületi rugalmasság stb. szempontjából, ahol e tulajdonságok kombinációja biztosíthatja a PU-

keverék jó rugalmasságát. A rugalmas habok a fogyasztói és kereskedelmi termékek széles 
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skáláján találnak alkalmazást, például párnázóanyagként, beleértve a szőnyegek alátétjeit, 

bútorokat, ágybetéteket, gépjárművek belső alkatrészeit, csomagolást, biogyógyászatot és 

nanokompozitokat. 

A rugalmas PU-habok szintézise gyakran két fő lépést foglal magában: a fúvódást és a 

gélesedést. A fúvódási reakcióból szén-dioxid és karbamid keletkezik, amelyek tágulnak és a 

reakcióelegybe záródnak, míg az uretánkötések az izocianát és a poliol hidroxilcsoportjának 

reakciói révén jönnek létre. A hab morfológiáját és mikroszerkezetét néhány paraméter 

határozza meg, többek között a poliol és a diizocianát közötti reakciót követő térhálósodás 

mértéke, a karbamidcsoport szegmentális mozgása, a poliol és a karbamid közötti kölcsönhatás 

jellege stb. [1]. 

Egy kutatás során különös figyelmet fordítottak a rugalmas PU-hab előállítására ligninből vagy 

oxipropilált ligninből [61]. Néhány olyan technikai szempontról számoltak be, amelyek 

javíthatják az anyagok rugalmasságát; például a térhálósodási sűrűség alacsonyan tartható az 

NCO/OH arány csökkentésével, továbbá a PU fő gerincéhez egy lánchosszabbító segítségével 

egy rugalmas lánc bevezetése segíthet csökkenteni az üvegesedési hőmérsékletet, hogy 

nagymértékben rugalmas habot kapjunk. Az ilyen típusú rugalmas habok a magas térhálósodási 

fok és a megfelelő kristályosság miatt kémiailag ellenállóak, de húzó- és szakítási 

tulajdonságaik tekintetében gyengék. E hiányosságok kiküszöbölésére hibrid laminált, nagy 

rugalmasságú PU-habot készítettek és elemeztek. Ezután felmerült, hogy a rugalmas habot 

textilalapú szálakkal, például aramid-, szén-, bazalt- és üvegszálakkal kell megerősíteni. 

Továbbá a rugalmas habok nagyfokú éghetősége miatt az égés során nagy mennyiségű és 

mérgező gázok, például CO, NOx és HCN kerülhetnek a környezetbe. Ezért a gyártás során 

égésgátló anyagokat kell beépíteni a formulájukba [19]. 

A hőre lágyuló poliuretánok (thermoplastic polyurethane, TPU) mind a fizikai tulajdonságok, 

mind a felhasználási területek széleskörű alkalmazását mutatják. Általában rugalmasak és 

elasztikusak, jó ütés-, kopás- és időjárás-ellenállósággal rendelkeznek. A TPU-k esetében 

lehetőség van színezésre, valamint a széleskörű gyártási technika állnak rendelkezésre. 

Beépítésük ezért számos termék általános tartósságát javíthatja. A TPU-k más hőre lágyuló 

elasztomerekhez hasonlóan olvadék formában feldolgozhatók. Extrudálással, fúvással, 

sajtolással és fröccsöntő berendezésekkel gyárthatók [20]. Lehetnek oldatos bevonatúak vagy 

vákuumformáltak is. Számos tulajdonságuk alkalmassá teszi őket különféle alkalmazásokhoz, 

például az autóiparban, a cipőiparban és az építőiparban. 

 Egy kutatásban teljesen bioalapú hőre lágyuló poliuretánt szintetizáltak dimer-zsírsav alapú 

diizocianátból és néhány más megújuló diolból. A PU anyag előállítására egylépéses ömlesztett 
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szintézis módszert használtak, ami alkalmasnak bizonyult bevonatok, autóipari, építőipari, 

ragasztók és textilipari alkalmazásokhoz. Továbbá a TPU-k vízben nem oldódó, nem ionos és 

inert tulajdonságai miatt sikeresen használták őket olyan alkalmazásokban, mint a 

hüvelygyűrűkben a hatóanyag-leadás szabályozó anyagai és az orvosi csövekben, mivel magas 

mechanikai tulajdonságaik lehetővé tehetik a vékony falú csövek használatát anélkül, hogy 

feltétlenül lágyítószert kellene beépíteni [1] [20]. 

    Az ioncsoportok jelenléte a poliuretán gerincláncban számos előnnyel jár, például a fokozott 

hidrofilicitás miatt jobb diszpergálhatóság poláros oldószerekben, valamint jobb termikus és 

mechanikai tulajdonságok [21]. Különösen az alakemlékező és biokompatibilis tulajdonságok 

biztosítják az anyagok számára az orvosbiológiai eszközökben való felhasználás lehetőségét. 

Az alakemlékező poliuretánok (shape memory polyurethane, SMPU) hőre reagáló 

alakemlékező hatással rendelkeznek. A kemény (a fagyasztott fázisért felelős) és a lágy (a 

reverzibilis fázisért felelős) szegmensek jelenléte lehetővé teszi, hogy a poliuretánok 

"megjegyezzék" az állandó alakot [21]. 

 

 

7.ábra Kémia-szerkezet-tulajdonság kapcsolatok  [22] 

 

Az állandó alak az ideiglenes alakból visszanyerhető, miután az anyagokat egy bizonyos 

kapcsolási hőmérséklet fölé melegítették [21]. A lágy szegmens és annak üvegesedési átmeneti 

hőmérséklete a kapcsolási hőmérséklethez és az átmeneti alakváltozáshoz köthető, míg a 

kemény szegmens felelős az állandó alakemlékezésért. A PU molekulák kemény és lágy 

szegmenseinek és molekulaszerkezetüknek hatása van az alakemlékező tulajdonságra. Továbbá 

a lágy szegmens üvegesedési átmeneti hőmérsékletének változása és a kemény szegmens 
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kristályosodása is fontos hatással van rá. Ezek a tulajdonságok az ionomerek poliuretánban való 

jelenléte miatt változhatnak. 

 

 

8.ábra Szulfonát ionomer [23]  

 

Az ionos csoportok beépítése történhet ionos diolok vagy diizocianátot tartalmazó ionos 

csoportok alkalmazásával a polimer előállítása során [21,23]. Az anionomereket a PU utólagos 

funkcionalizálásával lehet előállítani. A Fragiadakis és munkatársai által előállított szulfonát 

ionomer példáját a 8. ábra mutatja be. A PU-alapú kationomereket egy kénatom 

ternerizációjával vagy egy nitrogénatom kvaternerizációjával lehet előállítani. Ebben az 

esetben a PU előállításához használt diolmolekulának nitrogént vagy ként kell tartalmaznia. 

MDI-ből és α, ω -poli(butilénadipát)diolból alakemlékező PU-t szintetizáltak. A diol 

lánchosszabbítását MDEA és butándiol felhasználásával, míg a kvaternerizálást 40 °C-on 

ecetsavval végezték [62]. 

A poliuretánionomerek (PUI) másik fontos jellemzője a biokompatibilitás. Szulfonát- és 

foszfatidil-kolin-csoportokat vizsgáltak a PUI-k vérrel való kompatibilitásának fejlesztése 

érdekében [24]. A szegmentált PU és poli(uretán-ureák) jobb hemokompatibilitását Li és 

munkatársai figyelték meg, ahol az orvosi minőségű PU-val való összehasonlítás az előbbi jobb 

teljesítményét mutatta [24]. Ezen anyagok sikeres alkalmazása megtalálható a különböző orvosi 

alkalmazásokban a műszívek, a szívritmus-szabályozók csatlakozócsövei és a hemodialízishez 

használt csövek esetében [21]. 

     Egyre többféle alkalmazás és előnyös piac kínálkozik a PU-k bevonatként, ragasztóként, 

tömítőanyagként vagy elasztomerként történő felhasználására. Ennek oka, hogy a poliuretánok 

gyakran kiváló és sokoldalú mechanikai, kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

PU-ragasztók jó kötési tulajdonságokkal rendelkeznek, míg a PU-tömítőanyagokkal nagyon 

szoros tömítések érhetők el. Ahhoz, hogy egy PU alkalmas legyen a bevonási alkalmazásokhoz, 

jó ragasztó tulajdonságokkal, nagy kémiai ellenálló képességgel, kiváló száradási 

tulajdonságokkal, alacsony hőmérsékleten való rugalmassággal és megfelelő karcállósággal 
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kell rendelkeznie. Néha, hogy korróziógátló tulajdonságokat kölcsönözzenek az anyagnak, 

különböző típusú nanorészecskéket, például titán-dioxidot, szilícium-dioxidot használhatnak a 

nagy teljesítményű bevonati alkalmazásokhoz. 

A termék megjelenése javulhat, és az élettartama is meghosszabbítható. Említésre méltó, hogy 

a PU-bevonatok kültéri felhasználása esetén az UV-bomlásra való hajlamuk hátrányként 

jelentkezik. Az irodalomban beszámoltak e hiányosságok javításáról, számos szintetikus 

módszer alkalmazásával, amelyek célja a fokozott tulajdonságokkal rendelkező PU bevonatok 

előállítása. Nemrégiben környezethez tapadó PU bevonatokat szintetizáltak növényi olajokból 

(gyapotmag és karanjaolaj) zöld oldószeres megközelítéssel. A terméket alaposan 

karakterizálták termikus és fizikai-kémiai tulajdonságai tekintetében. Az anyag tapadási, 

ütésállósági, rugalmassági tulajdonságai tekintetében az anyag alkalmas bevonatként való 

alkalmazásra, még ipari méretekben is. Egy másik kutatás során izocianátmentes, újszerű kötő- 

és ragasztóanyagokat nyertek PU és polihidroxiuretán hibridjéből. Ezt az anyagot szintén 

alkalmasnak találták az izocianát alapú PU-k helyettesítésére [1]. 

A fakompozitokban és más lemezrétegelt anyagokban általánosan használt ragasztóanyagok 

többsége fenol-formaldehid és karbamid-formaldehid alapú. Ezeket gyakran használják 

kötőanyagként a belső és külső tömörfa- és rétegelt lemezalkatrészekhez, de a szerves 

oldószerek felszabadulása miatt súlyos károkat okoznak a környezetben. Megállapították, hogy 

hozzájárulnak az iparágak kőolajfogyasztástól való nagyfokú függőségéhez is. A közelmúltban 

a kutatások a ragasztók és egyéb kötőanyagok megújuló anyagokból, különösen növényi 

olajokból történő előállítása felé mozdultak el. Ennek hátterében ezek környezeti, társadalmi és 

gazdasági előnyei állnak. A jatrophaolajról például azt a beszámolót közölték, hogy 

ragasztóanyagként számos előnnyel jár. Ez az olajtartalmú gumiknak köszönhető, amelyek 

megújuló anyag alapú ragasztóanyagokká alakíthatók.  Valójában más szakirodalmi 

beszámolókból is kiderült, hogy jatrophaolajból sikeresen szintetizáltak PU 

faragasztóanyagokat, és a ragasztóanyag igen kívánatos tulajdonságokkal rendelkezett. A 

jatrofaolaj-alapú ragasztóanyag megújuló, ami lehetővé teszi, hogy kényelmesen beépíthető 

legyen a ragasztási alkalmazásokba. Ez szintén növeli a hagyományos kőolajalapú anyagok 

potenciális helyettesítését. Továbbá a jatrofaolaj más olajokhoz, például a repcéhez és a 

szójababhoz képest olcsó ára felkeltette a kutatók figyelmét, különösen a fa ragasztási 

alkalmazásokban rejlő lehetőségei miatt. A jatrophaolajon kívül más olajokat is széles körben 

vizsgáltak, például a pálmaolajat [25]. 

A PU elasztomerek egy másik fontos anyagtípus, amely számos termékben megjelenik, például 

cipőtalpak, háztartási cikkek, szörfdeszkák, szemüvegek és síbakancsok. A fémekhez képest 
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könnyebbek, és rendkívül előnyös feszültség-visszanyerő tulajdonságokkal rendelkeznek, 

valamint számos környezeti tényezőnek ellenállnak. Bár rugalmasak, bizonyos fokú képlékeny 

jelleggel is rendelkeznek. Így a gyakorlatban a kívánt fokú rugalmasságot nem lehet 

maximálisan elérni. E kihívás leküzdése érdekében vizsgálták a grafén-oxid beépítését a PU-

formulába. Emellett hibrid töltőanyagokat, például titán-dioxidot vagy szén nanocsöveket 

adnak hozzá, hogy speciális célokat szolgáljanak. A legtöbb esetben a PU-elasztomer alapú 

nanokompozitokat az elterjedt oldatöntési módszerrel állítják elő. Az irodalomból kiderült, 

hogy a PU elasztomer tulajdonságait grafén-oxid alapú dielektromos anyagok előállítására 

használták ki. Az anyag alkalmasságát erre a célra az elektromos térben való könnyű 

működtethetőségük alapozza meg. Így az ilyen típusú anyagok nagyon hasznosak a nagy fizikai 

igénybevételekkel szembeni tűrőképességük miatt, például az elektromos feszültség 

alkalmazása során bekövetkező zsugorodás és tágulás során. 

     A PU kötőanyagokat gyakran használják különböző típusú szálak és más anyagok 

egymáshoz való rögzítésére. A PU-ból készült kötőanyagok segítenek tartós ragasztási hatást 

biztosítani a szerves anyagok és a hosszúszálú fűrészáru, az orientált szálaslemezek, a rétegelt 

furnérfűrészáru, a közepes sűrűségű szálaslemezek, a forgácslapok és a szalmatáblák között. 

Kötőanyagként a PU kemény/lágy szegmensek arányának magasnak kell lennie, és jó 

hőstabilitásra van szükség. Néha a jó minőségű kötőanyaghoz előnyös a mérsékelt savtartalom 

(nem túl magas vagy nem túl alacsony), a gyenge kristályossági fok, a korlátozott 

molekulatömeg és a szűk részecskeméret-eloszlás (ha PU-diszperzióról van szó). A PU 

kötőanyagok kiváló kémiai ellenállóképességének biztosítása érdekében az akrilpolimerrel való 

keverés is előnyös. A fő alkalmazási területek az elasztomer vagy gumiszerű padlófelületek, a 

falapgyártás, a tintasugaras nyomtatás, az öntödei ipar és a homoköntés [1, 26]. 

Ezek közül a PU-kötőanyagokat leginkább a orientált rétegelt lemezek (OSB) gyártásánál 

alkalmazzák. Ezeknek a lemezeknek a felhasználása kiterjed a padlóburkolatokra és a 

szerkezeti burkolatokra, a bolti panelekre, a gerendákra és lécekre, valamint egyéb ipari 

lakásépítési alkalmazásokra. A szőnyeg alátétként használt, újrakötött habok gyártása is főként 

a PU-kötőanyagok és más anyagok felhasználásával történik, hogy a rugalmas PU-

habhulladékot a szőnyeg alátétjéhez ragasszák. Kiváló kötési tulajdonságai miatt a 

poliuretánokat a szerves oldószer alapú kötőanyagok megfelelő alternatívájaként javasolták. A 

PU ragasztóként, tömítőanyagként, habként és bevonatként való felhasználásán kívül 

rakétahajtóanyagként és polimerkötésű robbanóanyagként (PBX) is felhasználható. Az 

anyagban lévő polifunkciós csoportok miatt diizocianátokkal könnyen keményíthető. A 

különböző alkalmazott polimerek közül a hidroxilvégződésű polibutadién (HTPB) csoportokat 
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tartalmazó előpolimereket széles körben használták szilárd kompozit hajtóanyagok, valamint 

PBX kötőanyagaként. Ez a kötőanyag a jelentések szerint szerkezeti integritást és 

méretstabilitást biztosít a robbanóanyagnak. Ez a HTPB véglánc hidroxilcsoportjai és az 

izocianátok közötti uretánreakciónak köszönhető, amely a PU elasztomert eredményezte. A 

hajtóanyagok és a PBX élettartamának korlátai miatt azonban, amikor TDI-t alkalmaznak 

keményítőszerként, az IPDI (amely kevésbé reaktív) megfelelő alternatívaként használható, ha 

a PBX-paszta hosszabb élettartamára van szükség a nagyméretű termékek gyártása során. 

Bármelyik esetről is legyen szó, az anyag mechanikai tulajdonságai nagymértékben függnek a 

PU komponensek közötti reakciók mértékétől [27]. 

    Azokat a bevonatokat és ragasztókat, amelyekben elsősorban vizet használnak oldószerként, 

gyakran vízbázisú poliuretánoknak (waterborne polyurethane, WPU) nevezik. Számos 

jogszabály korlátozza a környezetbe kerülő megengedett illékony szerves oldószerek és más 

veszélyes légszennyező anyagok mennyiségét. A legtöbb kereskedelmi és ipari alkalmazás 

ezért a poliuretán diszperziókra vagy vizes poliuretán diszperziókra használatára kényszerül. A 

poliuretán diszperziók egyedülálló előnye, hogy viszkozitásuk nem függ a polimer 

molekulatömegétől. Ezért a nagy szilárdanyag-tartalmú vizes poliuretán diszperziók kizárólag 

szárítási eljárással állíthatók elő. A diszperzió egy kétfázisú kolloid rendszer, amely a poliuretán 

részecskéket és a vizes közeget tartalmazza. A PU-lánc nitrogéntartalmú funkciós csoportjaiból 

sókat képezhetnek, amelyek ily módon alapvetően a vízben való diszpergálhatóságot javítják. 

A felhasznált poliolok, izocianátok, ionomerek és lánchosszabbítók típusai és mennyiségük 

felelősek a diszperzió különböző tulajdonságaiért. 

A közelmúltban egy új módszert (kétlépéses emulgeálási folyamat) fejlesztettek ki a nagy 

szilárdanyag-tartalmú vizes poliuretán diszperziók szintézisére, ahol a bimodális 

részecskeméret eloszlását szigorúan szabályozták. Ennek oka a részecskeméret-eloszlás, mint 

a viszkozitás és a szilárdanyag-tartalom összefüggésének meghatározásában szerepet játszó 

paraméter nagy jelentősége volt. Az ilyen típusú, magas szilárdanyag-tartalmú anyagokról azt 

is megállapították, hogy növelik a reaktorok térbeli és időbeli hozamát, valamint csökkentik a 

filmképzéshez szükséges időt [1,28]. 
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1.3. Poliuretángyártás katalizátorai, segéd- és adalékanyagai 
 

 

 

    A poliuretánok előűállításánál használt katalizátorok két fő csoportba sorolhatók: 

fémkomplexek és aminvegyületek. Az aminkatalizátorok hagyományosan tercier aminokból 

állnak, mint például dimetil-ciklohexilamin (DMCHA), dimetil-etanolamin (DMEA), 1,4-

diazabiciklo[2.2.2]oktán (DABCO) és trietiléndiamin (TEDA). A tercier aminok kiválasztása 

azon alapul, hogy képesek-e a karbamid, az uretán vagy az izocianát trimerizációs reakciókat 

irányítani. A bizmut, ólom, cink, ón és higany vegyületekből származó fémkomplexek szintén 

használhatók katalizátorként. A poliuretán tömítőanyagok, bevonatok és elasztomerek 

előállításához a higany-karboxilátok különösen hatékonynak bizonyultak. Ez a poliol–izocianát 

reakció irányába kifejtett szelektivitásuknak köszönhető. Ezek azonban a beszámolók szerint 

mérgezőek, ezért a közelmúltban a cink- és bizmut-karboxilátokat helyettesítő anyagként 

alkalmazták. Számos alkalmazástípusban használják az alkil-ón-karboxilátokat, merkaptidokat 

és oxidokat is. Különösen az ónmerkaptidokat általában víztartalmú készítményekbe építik be, 

mivel az ón-karboxilátokat könnyen hidrolizálhatnak. 

Leggyakrabban katalizátorokat használnak a különböző poliuretánok szelektív célokra történő 

előállításához. Például újszerű CuCo2O4/grafitos szén-nitrid nanohibrideket használtak a CO-

képződés és a tűzveszély csökkentésére [29]. Ezeknek a katalizátoroknak a reakcióképessége 

alapvetően eltérő. Összehasonlítást végeztek két katalizátor, nevezetesen a cirkónium és az ón 

által mutatott katalitikus aktivitás esetében az izoforon-diizocianát (IPDI) alapú vízbázisú 

poliuretánok előállításánál [30]. Megállapították, hogy az ón katalizátor esetében az izocianátok 

reakcióképessége eltérő volt, míg a cirkónium katalizátor esetében azonos. 

Az első katalízis mechanizmust 1947-ben Baker és Holdsworth [15] javasolta, és az izocianát 

központi szénatomjának reverzibilis nukleofil támadása révén egy aktivált ikerion intermedier 

létrehozásához vezetett (9. ábra). Farkas [16] azt indítványozta, hogy a reakció egy amin 

aktivált komplexén keresztül megy végbe, amint az a 10. ábrán látható. A fémkatalizátorok 

feltehetően hasonlóan viselkednek, és a mechanizmusok vélhetően vagy egy aktivált hidroxil- 

vagy izocianátcsoport kialakulásával járnak együtt. 
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9.ábra Ikerion köztiterméket képző tercier amin által katalizált uretánképződés. [15] 

 

 
10.ábra Uretánképződés egy amin aktív komplexén keresztül. [16] 

 

Az SPU szintézise során kétlépcsős szintézist alkalmaznak, hogy a kemény blokkok 

szegmenshosszúságának eloszlása szűkebb legyen, ami végső soron nagyobb fokú 

fázisszétválasztáshoz vezet. 

Az első lépésben egy poliol és egy feleslegben alkalmazott diizocianát közötti reakcióval egy 

prepolimert képeznek; a hatékonyabb ipari feldolgozás érdekében a legtöbb kétkomponensű 

poliuretán rendszer nagy mennyiségben előre szintetizált, izocianát végződésű prepolimereket 

használ. 

A második szakaszban (az úgynevezett lánchosszabbításban) a polimer szegmentált blokk-

kopolimerré válik a lánchosszabbítóknak izocianátcsoportokkal való reakciója következtében, 

kemény szegmenseketet eredményezve. 
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     A vegyületek másik csoportja, amelyek gyakran fontos szerepet játszanak a poliuretánok 

morfológiájában, a lánchosszabbítók (funkcionalitás=2) és a térhálósítók (funkcionalitás≥3). 

Ezek a vegyületek általában amin- és hidroxilvégződésűek, kis molekulatömegűek. Rendkívül 

hasznosak a ragasztók, elasztomerek, szálak és néhány más fontos mikrocellás és bőrhatású 

habok morfológiájának javítására. E vegyületek elasztikus tulajdonságait a polimer lágy és 

kemény szegmenseinek kopolimer határfelülete biztosítja. Mint ilyen, a kemény szegmens 

uretán doménjei a lágy szegmens amorf poliészter (vagy poliéter) doménjeinek 

térhálósítójaként szolgálnak. Ez a határfelületi elválás a lágy szegmensek (alacsony 

olvadáspontúak és nem polárisak) és a kemény szegmensek (magas olvadáspontúak) 

összeférhetetlensége és nem keveredhetősége miatt jön létre (miközben mindkét fázis amorf). 

Ezért a kristályosodásnak nincs hatása a fázisszétválásra. 

 

 

11.ábra Biológiailag lebomló poliuretán előállítása 3-merkaptopropanollal mint 

lánchosszabbítóval [1] 

 

Általában a kemény szegmensek, amelyek izocianátból és lánchosszabbítókból keletkeznek, 

mozdulatlanok és merevek, míg a lágy szegmensek, amelyek a poliolokból (nagy 

molekulatömegűek) keletkeznek, szabadabban. A kemény és lágy szegmensek közötti kovalens 

kapcsolódás a polimerláncokon belül képlékeny áramlásgátláshoz vezet, ezáltal elasztomer 

rugalmasságot eredményez. E vegyületek mechanikai deformációja a feszített lágy szegmens 

bizonyos részeinek kitekeredéséhez vezet, ami a kemény szegmensek a feszültség iránya 

mentén való elrendeződését eredményezi. A kemény szegmensek átrendeződése az ezt követő 
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erős hidrogénkötéssel párosulva nagy szakítószilárdságot és jó nyúlási tulajdonságokat 

eredményez. A lánchosszabbító megfelelő kiválasztása a poliuretán kémiai ellenállását, hő- és 

hajlítási tulajdonságait is befolyásolhatja. A leggyakrabban használt lánchosszabbítók közé 

tartozik az 1,4-butándiol (BDO), a ciklohexán-dimetanol, az etilénglikol, a hidrokinon-bisz(2-

hidroxietil) éter (HQEE) és az 1,6-hexándiol. A 11. és 12. ábrán néhány példa a biológiailag 

lebomló poliuretánokra és szintézisükre, amelyekben víz és etilénglikol mint lánchosszabbítók 

szerepelnek. Ezek a glikolok felhasználhatók hőre lágyuló PU-k előállítására. Ezek is jól 

szervezett kemény szegmensdoméneket képeznek, amelyek jól elválnak egymástól és olvadt 

állapotban feldolgozhatók. Az egyetlen kivétel az etilénglikol, amelynek származékaként 

keletkező bisz-fenilvegyület nemkívánatos bomlásra hajlamos, ha a kemény szegmensek 

szintje túl magas lesz [1,31]. 

 

12.ábra Biológiailag lebomló poliuretán előállítása etilénglikol mint lánchosszabbító 

felhasználásával [1] 
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1.4. Poliuretánok hagyományos szintézise 

 

 

    Bár a poliuretánok sok szempontból előnyös polimerek, van néhány hátrányuk, köztük az 

izocianátok használata miatti rossz lebonthatóság és toxicitás. Ez arra ösztönözte a kutatókat, 

hogy környezetbarátabb kiindulási anyagokat találjanak [32]. 

 

13.ábra Poliuretánok hagyományos szintézise [32] 

 

A vegyi anyagok környezeti hatásait a polimer életciklusának három szakaszán keresztül 

értékelik: a monomerek szintézise során; a polimerizáció során és az anyagok életciklusának 

végén. A poliuretánok tehát e három szakaszban jelentenek veszélyt. Először is, az izocianátok 

ipari léptékű szintéziséhez jelenleg foszgént kell használni, - amely renkívül toxikus gáz - az 

aminok izocianátokká történő átalakításához. Ezenkívül a PU-iparban leggyakrabban használt 

két izocianát, az MDI (metilén-difenil-diizocianát) és a TDI (toluol-diizocianát) CMR 

(karcinogén, mutagén és reprotoxikus) besorolású.  Ezek az anyagok káros hatással vannak az 

emberre és a környezetre. Hosszan tartó expozíciójuk drasztikus egészségügyi kockázatot 

jelent, mint például asztma, bőrgyulladás, kötőhártya-gyulladás és akut mérgezés. 

E súlyos egészségügyi aggályokkal együtt a környezetvédelmi előírások korlátozzák vagy 

tiltják egyes izocianátok használatát. Végül, élettartamuk végén a poliuretánokat vagy elégetik, 

vagy hulladéklerakókba helyezik. Az égés során azonban a poliuretánok lebomlanak, és 

izocianátokat bocsátanak ki, amelyek főként HCN-re, egy mérgező vegyületre bomlanak. A 

hulladéklerakókban a poliuretánok hidrolízisen mennek keresztül, amely során mérgező 

aminok keletkeznek. Összefoglalva, a poliuretánok egész életciklusuk során veszélyeket 

hordoznak, főként a káros prekurzorok, például az izocianátok és a foszgén miatt. Ezért 

Európában a REACH-szabályozással az izocianátok fokozatosan betiltásra kerülnek. Ezért ez 

az összefüggés az izocianátmentes poliuretánok kifejlesztését sürgeti. Így a szakirodalomban 

jelentős munkák jelentek meg az izocianátmentes poliuretánok szintéziséről, viszont a javasolt 

technológiáknak még vannak hátrányai, és egyiket sem választotta és fejlesztette ki az ipar [33]. 
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14. ábra Izocianát szintézise foszgén felhasználásával [32] 

 

 

 

 

2.  ALTERNATÍV ELŐÁLLÍTÁSOK 

 

 

2.1   Izocianátmentes poliuretánok 

 

 

    A szakirodalomban az izocianátmentes poliuretánokat többféleképpen nevezik: NIPU (non-

isocyanate polyurethane), PHU (polyhydroxyurethane), H-NIPU (hybrid non-isocyanate 

polyurethane). A NIPU (izocianátmentes poliuretán) elnevezés a legelterjedtebb, így 

dolgozatomban én is így fogok rá hivatkozni. 

Az elmúlt néhány évben a NIPU-k nagy figyelmet kaptak a tudományos közösségben. A 

szakirodalom négy szintézis útvonalról számol be: polikondenzáció, átrendeződés, gyűrűnyitási 

polimerizáció és poliaddíció. Mindezeket az útvonalakat a 15. ábra foglalja össze.  A 

közelmúltban néhány érdekes, a NIPU-k szintézisének szentelt áttekintés jelent meg, amelyek 

teljes betekintést adtak mindezen módszerekről. A polikondenzációs útvonalak között 

megtaláljuk a poli(klórformiát) és poliamin, a polikarbamát és poliol közötti reakciókat 

(transzuretanizálás), a poli(karbamoil-klorid) és poliol, valamint a polikarbonát és poliamin 

közötti reakciókat. Mindazonáltal ezek az útvonalak a prekurzorok szintéziséhez ugyanúgy 

foszgént vagy származékait igénylik. Ezenkívül a polikondenzáció során melléktermékek, 

például HCl vagy alkoholok szabadulnak fel, ami jelentős korlátot jelent az ipari 

alkalmazásokban. Egy másik polikondenzációs útvonal a polikarbamát és a polialdehid közötti 

reakció. Ez a reakció érdekesnek tűnik, de ez a még kevéssé vizsgált útvonal, és a polimerizáció 

során víz felszabadulásával is jár [33,34]. 
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15.ábra NIPU (izocianátmentes poliuretán) előállítási útvonalak [33] 

 

A NIPU-k szintézisét acilazidok (Curtius-átrendeződés), karboxamidok (Hoffman-

átrendeződés) vagy hidroxamát-észterek (Lossen-átrendeződés) átrendeződésével is leírják az 

irodalomban. Ezen átrendeződések során in situ izocianátok keletkeznek, így alkoholok 

jelenlétében poliuretánok jönnek létre. Bár ezen útvonalak során az izocianátok mint kiindulási 

anyag nem jelennek meg az acilazidok, karboxamidok és hidroxamát-észterek, nagyon káros 

anyagok. 

A NIPU-k szintézisének harmadik útja alifás ciklikus karbamátok vagy aziridinek gyűrűnyitási 

polimerizációja. Bár ezeket a NIPU-kat melléktermékek felszabadulása nélkül szintetizálják, 

ezeket a reakciókat gyakran magas hőmérsékleten végzik, és a ciklikus karbamátokat általában 

foszgénből állítják elő. Az aziridinek toxicitása is egyelőre egy jelentős probléma [33,35]. 

 

Végül az utolsó, NIPU-hoz vezető szintézisút a ciklikus karbonátok és aminok poliaddíciója. 

Ez a reakció tűnik a legjobb útvonalnak, mivel így elkerülhető az izocianát és a foszgén 

használata. A ciklikus karbonátok ráadásul nem mérgezőek, nem nedvességérzékenyek, mint 

az izocianátok. Ezért tárolásuk nem igényel különösebb óvatosságot. Továbbá a ciklikus 

karbonátok és az aminok közötti reakció nem szabadít fel illékony szerves vegyületet, ami 

lehetővé teszi ennek az útvonalnak a felhasználását a bevonási alkalmazásokban. Az öt- vagy 

hattagú gyűrűs karbonátok polimerizációs reakcióba léphetnek a diaminokkal, ami 

hidroxipoliuretánt eredményez. A ciklikus karbonát és a diaminok közötti reakció két 

különböző, uretán- és hidroxilcsoportot egyaránt tartalmazó izomert eredményezhet, ahol az 



Farkas Zoltán: Alternatív poliuretán szintézisek 

24 

 

egyik izomer primer hidroxilcsoporttal, míg a másik szekunder hidroxilcsoporttal rendelkezik. 

Ezért a PHU-k szerkezete különbözik a klasszikus PU-kétól. Ezen túlmenően ezeknek a 

hidroxilcsoportoknak a jelenléte befolyásolja a polimerek tulajdonságait. Ezek a 

hidroxilcsoportok ugyanis részt vehetnek a karbamátcsoportokkal intra- és intermolekuláris 

hidrogénkötésekben, lehetővé téve a jobb kémiai ellenállást a karbamátcsoportokhoz 

viszonyítva [36]. 

 

 

16.ábra  A ciklikus karbonát és a diaminok közötti reakcióból származó két különböző 

hidroxikarbamát izomer [32] 

 

Ezt a reakciót már 60 éve tanulmányozzák. Az első szabadalmak az 1950-es években születtek. 

A közelmúltban Figovsky és munkatársai a PHU szabadalmak átfogó listáját javasolták, amely 

mutatja az ipari vállalatok hatalmas érdeklődését e feltörekvő téma iránt. A szerzők azonban 

nem értenek egyet a PHU-k hőstabilitását illetően a klasszikus poliuretánokhoz képest. Egyes 

szerzők a hidroxilcsoportokkal létrehozott extra hidrogénkötéseknek köszönhetően magasabb 

hőstabilitást állítanak, más szerzők viszont a hidroxilcsoportoknak a polimer stabilitására 

gyakorolt hatása miatt alacsonyabb hőstabilitásról számolnak be. Ez a vízfelvételi 

tulajdonságokra is igaz. Nohra és munkatársai munkájukban a PHU alacsonyabb vízfelvételét 

írták le a klasszikus PU-hoz képest, míg Tomita és munkatársai ezzel ellentétes eredményekről 

számoltak be. A PHU-k egyik tagadhatatlan fő előnye viszont, hogy a láncról lelógó 

hidroxilcsoportokat kémiai és biológiai úton utólag funkcionalizálhatjuk [33]. 

Összefoglalva, a NIPU-khoz vezető számos útvonal közül a ciklikus karbonátok poliaddíciója 

aminokkal tűnik a legérdekesebbnek. Az irodalomban található publikációk, áttekintések és 

szabadalmak listája megerősíti, hogy mind a tudományos, mind az ipari közösségek nagy 

érdeklődést mutatnak e technológia iránt. Ennek az útvonalnak azonban két fő hátránya van: a 

ciklikus karbonátok és aminok közötti reakció nem elég gyors, valamint a reakció 

előrehaladásának korlátozott mértéke a szobahőmérsékletű polimerizáció során, csak alacsony 
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moláris tömegű PHU-khoz vezet. Jelentős munkákat végeztek különböző európai 

kutatólaboratóriumokban (Franciaországban a bordeaux-i, a toulouse-i, a strasbourgi és a 

rennes-i egyetemeken; Belgiumban a liège-i, a monsi egyetemen; Németországban a freiburgi, 

az aacheni, a karlsruhei és a németországi egyetemeken), Ázsiában (Kinki University) és 

Amerikában (University of North Dakota State), hogy megkerüljék e reakció korlátait. Sőt, a 

PU-ipar fő szereplői, mint a BASF, a DOW és a Huntsman komoly figyelmet fordítanak erre a 

technológiára a PHU vagy H-NIPU előállítása érdekében. Továbbá a PPG, Solvay, Henkel, 

Polymate, American Cyanamid, Hoechst, Kansai Paint, Wacker szintén a közelmúltban nyújtott 

be szabadalmi bejelentést ezen a területen. Mindezek a nemzetközi (tudományos és ipari) 

szereplők a ciklikus karbonát/amin reakció reaktivitásának és a PHU-k moláris tömegének 

növelése érdekében dolgoznak [33]. 

 

 

2.2 Lignin-alapú poliuretánok 

 

 

    A lignin egy összetett vegyület, amelyet leggyakrabban fából, növényekből és algákból 

nyernek, és amely az egyik legnagyobb mennyiségben előforduló szerves biopolimer a Földön. 

A növények sejtfalában található három fő polimer komponens egyike a cellulóz és a 

hemicellulóz mellett, amelyek kizárólag szénből, oxigénből, hidrogénből állnak és napenergia 

segítségével jönnek létre. A lignin szerepe a növényi sejtben az, hogy a cellulóz és a 

hemicellulóz közötti teret kitöltve „gyantaként” tartja össze a lignocellulóz mátrixot, ezáltal 

szilárdságot és merevséget biztosítva a növényi szárnak. Ezen túlmenően a lignin segít 

megvédeni a növényeket a biológiai támadásoktól, és segíti a víz szállítását a növényi 

sejtfalakhoz. A lignin összetétele, molekulatömege és mennyisége növényenként eltérő; 

becslések szerint azonban a lignin a növényi biomasszában rendelkezésre álló szerves szén 

30%-át tartalmazza [37]. 

A lignin egy amorf, térhálósodott és háromdimenziós fenol-polimer, amely metoxilált 

fenilpropán szerkezetekből áll [38]. Bár a lignin pontos szerkezete a természetben még mindig 

ismeretlen, úgy vélik, hogy a lignin bioszintézise három elsődleges monomer: a p-kumaril-

alkohol, a koniferil-alkohol és a szinapil-alkohol polimerizációját foglalja magában, amint azt 

a 17. ábra mutatja. 
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17.ábra A lignin fő építőkövei [32] 

 

    Jelenleg a kereskedelmi kémiai cellulózfeldolgozási eljárások a főzőfolyadékban 

maradékként ún. kraft lignint termelnek. A papíripari kraft cellulózgyárból származó elhasznált 

főzőfolyadékot, az úgynevezett fekete folyadékot, amely szervetlen sókból, szerves anyagokból 

(amelyek többsége lignin) és vízből áll, elpárologtató egységbe küldik, ahol a vizet 

elpárologtatják, a szerves anyagot pedig hő- és villamosenergia-termelés céljából elégetik. A 

visszamaradt szervetlen anyagot ezután újrahasznosítják, hogy új főzőfolyadékot állítsanak elő. 

A szerves anyag elégetésével egy modern hasznosító kazánban előállított hő azonban bőven 

elegendő az összes belső energiafelhasználás fedezésére, és energiafelesleg keletkezik [39]. 

Mivel a kőolaj alapú társadalomról a biomassza alapú társadalomra való áttérés szakaszában 

vagyunk, a kutatók érdeklődnek a lignin megújuló természetének kihasználása iránt, hogy 

helyettesítsék a kőolajból származó termékeket. Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítések 

történtek a lignin nagy feleslegének hasznos termékekben való felhasználására. Felvetődött, 

hogy a lignin antioxidáns és gombaellenes tulajdonságai miatt hatékony élelmiszer-stabilizáló 

szerként alkalmazható. Emellett a lignin rákellenes és antibiotikus hatásáról is beszámoltak. 

Emellett a kutatók számos polimerben próbálták a kőolajat ligninnel helyettesíteni, ezek közé 

tartozik a szénszál, a fenolgyanta, a poliuretán és az epoxigyanta [32]. 

A lignin számos kémiai átalakulásra hajlamos, és egyszerű monomer vegyületekre bontható. 

Például katalitikus redukció révén egyszerű aromás vegyületekké, például fenolokká, benzollá, 

toluollá és xilollá bontható a lignin alegységek néhány funkciós csoportjának eltávolításával. 

Ezt követően ezeket a kis vegyületeket a kőolajiparban már kifejlesztett technológia 

segítségével más vegyipari intermedierek szintézisére lehet felhasználni. Bár a lignint számos 

alkalmazásban használják, a lignin mindössze 1-2 %-át használják fel más hasznos vegyi 
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anyagok előállítására [40]. Ezért a jövőben elengedhetetlenek lesznek az olyan új alkalmazások, 

amelyek a nagy mennyiségű felesleges lignint képesek felhasználni. 

A lignin polimerszintézisekben nyersanyagaként való felhasználását elősegítő tényezők a 

következőkben foglalhatók össze: 

− Megújuló és bőséges szénforrás, amely a növényi biomasszában rendelkezésre álló 

szerves szén mintegy 30%-át teszi ki. 

− A különböző reaktív pontoknak köszönhetően a kémiai reakciók széles skáláján 

alkalmazható. 

− Biológiai lebonthatósággal rendelkező anyag, amely tulajdonság várhatóan a lignin 

beépítésével más polimerekre is átvihető. 

− A cellulóz- és bioüzemanyag-ipar hulladéknak minősülő mellékterméke [32]. 

 

A lignin felhasználásáról, mint a poliuretán szintézis egyik nyersanyagáról már többször 

beszámoltak. 2009-ben Cateto és társai a lignint oxipropilálással folyékony poliolokká 

módosították [41]. Négy különböző lignin-típussal állítottak elő poliuretánokat, amelyek 

összehasonlíthatóak voltak a kereskedelmi poliolokkal előállított poliuretán merevhabokkal. 

Továbbá Saito és munkatársai lignin alapú, poliuretán típusú, hőre lágyuló műanyagokat 

állítottak elő oligomer polibutadién diizocianátokkal történő reakciójával [42]. Termoplasztikus 

poliuretánokat magas lignintartalommal (65-70 tömegszázalék) sikeresen szintetizáltak, és 

felfedezték, hogy a lignintartalom növelése növeli a modulust, valamint a térhálósodási fokot. 

Ezen kívül Huo és társai lignin-aminált poliol és glikol keverékének difenilmetán-

diizocianátokkal történő reakciójával, víz, mint fúvóanyag jelenlétében poliuretánokat állítottak 

elő [43]. 

 

Bár számos kutató számolt be lignintartalmú poliuretánról, a fent említett poliuretánok 

mindegyike toxikus izocianátok felhasználását jelenti. Ezenkívül más kőolajszármazékokat, 

például felületaktív anyagot vagy poliolokat kellett beépíteni ahhoz, hogy a kereskedelmi 

forgalomban kapható poliuretánokhoz hasonló mechanikai tulajdonságokat érjenek el. A lignin 

beépítése ellenére a poliuretánok többsége kőolajszármazék poliolokból és mérgező 

izocianátokból áll, ezért nem tekinthető 100%-ban zöld poliuretánnak. 
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2.3   Nem izocianát alapú poliuretán biomassza alapanyagból 

 

Az itt bemutatott nem izocianát alapú poliuretánt ciklikus karbonát és poliaminok közötti 

reakcióval állítják elő, egyszerű gyűrűnyitási reakcióval. A reakciómechanizmus a 10. ábrán 

látható. A reakciót az amin nukleofil támadása indítja el a ciklikus karbonát karbonilszénjével 

szemben, tetraéderes köztiterméket képezve. A második szakaszban a tetraéderes köztitermék 

deprotonálódása következik be egy másik amin támadása révén. Végül a nitrogénatomok erős 

elektronvonzó hatása miatt a szén-oxigén kötés felbomlik, majd az anion hidrogénionokkal 

egyesülve a poliuretán termékké alakul [47]. A reakció során általában két izomer keletkezik: 

túlnyomórészt a szekunder alkoholt tartalmazó poliuretán keletkezik. 

 

 

19.ábra A nem izocianát alapú poliuretán képződésének reakciómechanizmusa [32] 

 

A reakciót magas hőmérsékleten hatékonyabbnak tartják a ciklikus karbonátok viszonylagos 

stabilitása miatt. A túl magas hőmérséklet azonban karbamid képződését eredményezheti egy 

másik amincsoport támadása következtében. Továbbá az alifás aminok köztudottan 

reaktívabbak a ciklikus karbonátokkal szemben, mint az aromás poliaminok. Emellett a ciklikus 

karbonátok aminokkal való reakciójának sebessége az aminok kezdeti koncentrációjától is 

függ. Egy másik tényező, amely gyorsítja a gyűrűs karbonát és amin reakciósebességét az, hogy 

gyenge Lewis-sav hozzáadásával aktiválják valamelyik monomert, hogy növeljék az elektrofil 
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jellegét, vagy bázikus adalékot adnak az aminokhoz, hogy növeljék annak nukleofil jellegét. 

Ismert, hogy a Lewis-savak, mint például a lítium-klorid, képesek aktiválni a ciklikus 

karbonátot az amincsoport dezaktiválása nélkül; ezért a megfelelő Lewis-sav hozzáadása a 

poliuretán nagyobb molekulatömegét eredményezheti [48]. 

 

 

2.4   Növényi olaj ciklikus karbonáttá történő módosítása 

 

 

   A növényi forrásokból származó olajok a világ minden részén bőségesen megtalálhatók, ami 

lehetővé teszi, hogy ideális forrása legyen a vegyipari alapanyagoknak, amelyek 

helyettesíthetik a kőolajból származó anyagokat. A növényi olajok triglicerid molekulákból 

állnak, általános szerkezetüket a 18. ábra mutatja. Három zsírsavat egy glicerin köt össze, 

mindegyik zsírsav 14-22 szénatomot tartalmaz, 0-3 kettős kötéssel. Az elmúlt évtizedekben a 

petrolkémiai anyagok helyettesítésére használták fel őket bevonatok, tinták, lemezesítőszerek, 

kenőanyagok és agrokémiai anyagok előállítására [44]. 

Mivel a növényi olaj alapú anyagok fenntarthatóak és biológiailag lebomlóak, a növényi olaj 

beépítésével nemcsak a mérgező izocianát használata kerülhető el, hanem hozzájárul a globális 

felmelegedés hatásainak csökkentéséhez is. Ezen túlmenően nemcsak, hogy a természetes 

olajok, mint például a növényi olaj, nagy lehetőséget mutattak a polimerek és kompozitok 

alapanyagaként való felhasználásra, hanem gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel is 

rendelkeznek a kőolajból származó vegyi anyagokkal szemben. Ezért a növényi olaj vonzó 

alternatíva a poliuretán szintézis egyik nyersanyagaként. 

 

 

18.ábra Egy tipikus triglicerid kémiai szerkezete [32] 
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A közelmúltban több kutatónak sikerült szintetizálni poliuretánt növényi olaj felhasználásával, 

nem izocianátos reakcióútvonalon. 2008-ban Javni és munkatársai nem izocianátos úton 

állítottak elő poliuretánt karbonizált szójaolaj és diaminok reakciójával [45]. A karbonizált 

szójaolajat különböző diaminokkal, például 1,2-etiléndiaminnal, 1,4-butiléndiaminnal és 1,6-

hexiléndiaminnal reagáltatták, majd 70ºC-on 10 órán keresztül, majd 3 órán keresztül 100ºC-

on hőkezelték, így poliuretán keletkezett. Az eredmények azt mutatták, hogy a növényi olajból 

diaminokkal poliuretánok készítésekor, a mechanikai tulajdonságok széles skálájával 

rendelkező poliuretán állítható elő, amely ipari alkalmazásokban hasznosak lehetnek. 

Továbbá Suqin Tan és munkatársai kemény poliuretánhabot állítottak elő úgy, hogy a 

polipropilén alapú poliolt szójaolaj alapú poliollal helyettesítették. Ennek eredményeként 

hasonló sűrűséget, nyomószilárdságot és cellamorfológiát értek el [32,46]. 

 

    Összességében a ciklokarbonát-monomer szintetizálása növényi olajból két lépésben 

történik. Először az olajat epoxidált olajjá alakítják át, majd katalitikus reakció következik szén-

dioxiddal a ciklikus karbonát-monomer előállításához. 

A telítetlen növényi olaj epoxidálható hidrogén-peroxid segítségével savas vizes oldatban, 

amint azt a 20. ábra mutatja [49]. A reakció akkor mehet végbe, ha feleslegben vett mennyiségű 

hidrogén-peroxidot juttatunk a növényi olajhoz. Lehűtés és vízzel történő semlegesítés után a 

az olajtermék elválasztása a víztől elvégezhető 2-metiltetrahidrofurán segítségével, amely zöld 

oldószer. 

 

 

20.ábra Növényi olaj átalakítása epoxidált növényi olajjá [32] 
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A különböző trigliceridek epoxidálásáról Swern és munkatársai 1945-ben számoltak be, és a 

reakciót egészen a közelmúltig tanulmányozták és tökéletesítették, egészen addig a pontig, ahol 

epoxidált trigliceridek már kereskedelmi forgalomban is kaphatók [50]. A rendelkezésre álló 

különböző epoxidált trigliceridek közül jelenleg az epoxidált szójaolaj (ESBO) alacsony áron 

elérhető. 

Az epoxidált olaj tovább alakítható gyűrűs karbonáttá, amely a NIPU szintéziséhez szükséges 

monomer. Az ESBO katalizátor jelenlétében, szén-dioxid kémiai kötésével ciklikus karbonáttá 

alakítható. Ez a módszer magában foglalja a gyűrűnyílást és a szén-dioxid egyidejű beillesztését 

az epoxidcsoportokba [51]. Jellemzően az epoxidot az oxigénatom Lewis-savval való 

kölcsönhatása aktiválja, majd nukleofil támadással az epoxidgyűrű megnyitása következik. Ezt 

követően az epoxidgyűrű megnyitása után a szén-dioxid mint elektrofil megtámadja az 

oxigénatomot, majd a gyűrűzárás, valamint a brómion eliminációja következik a ciklikus 

karbonát keletkezéséhez. Ez a ciklikus karbonát-monomer előállításának rendkívül hatékony 

módszere, és mind légköri, mind nagy nyomáson elvégezhető. 

Korábban vizsgálták katalizátorként az átmenetifém-komplexeket, kvaterner ammónium-

halogenideket, guanidineket, aminokat, kvaterner foszfóniumvegyületeket stb. Ezen túlmenően 

alkálifémsókat, például kálium-bromidot (KBr), lítium-bromidot (LiBr), nátrium-jodidot (NaI) 

stb. is vizsgáltak, de ezek alacsony vagy közepes konverziót eredményeztek [52]. Az összes 

vizsgált katalizátor közül a kvaterner ammónium-halogenidek, különösen a hatékony tetrabutil-

ammónium-bromid (TBAB) a leggyakrabban használatos. A TBAB 5 mol%-ban alkalmazva 

(az epoxi-csoportra vonatkoztatva) az epoxi-csoportok karbonátcsoportokká történő kvantitatív 

átalakulását eredményezi [53]. Az is ismert, hogy a kvaterner ammóniumsók katalitikus 

aktivitása növekszik, ha a halogenid anion nukleofilitása és a kation Lewis-savassága 

növekszik. Ezenkívül a TBAB előnye, hogy a katalizátor könnyen eltávolítható a termékből a 

molekula hővel történő lebontásával. 

A hőmérséklet, ahol a katalizátor lebomlása bekövetkezik, jóval a növényi olaj bomlási 

hőmérséklete alatt van. Ismeretes, hogy a növényi olajok termikus bomlása 288-306 ºC között 

következik be, a katalizátor termikus bomlása pedig 150-190 ºC körül kezdődik. 

Ezen túlmenően ennek az eljárásnak két nagy előnye van a környezetvédelem szempontjából. 

Először is, ez a folyamat oldószermentes rendszerben zajlik, mivel maga a növényi olaj 

oldószerként is szolgálhat, amely feloldja mind a katalizátort, mind a szén-dioxidot; ezért 

környezetbarát. Másodszor, ez a folyamat a szén-dioxidot fenntartható reakcióközegként 
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használja; ez a legolcsóbb és a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló szénforrás, amely 

nem gyúlékony és alacsony toxicitású. 

Míg a szójaolaj ciklikus karbonáttá alakítható, a másik természetes nyersanyag, a lignin 

poliaminokká. A kutatók a fenolos vegyületek amino-fenolos vegyületekké történő 

átalakításának néhány módjáról számoltak be, mint például a fenol nitrálása, majd megfelelő 

katalizátorral történő további redukciója amincsoporttá. Egy másik megközelítés, amelyről 

szintén beszámoltak, a fenol közvetlen átalakítása anilinné Smiles-átrendeződéssel.  

 

2.5   Szerves szilánok szerepe a zöld poliuretánok előállításában 

 

Tágabb értelemben véve szilánoknak nevezzük az SinH2n+2 összegképletű vegyületeket és 

származékait. A szerves szilánok általában három kulcselemet tartalmaznak a szilíciumatom 

mellett, és szerkezetüket a 21. ábra mutatja. Az X egy nem hidrolizálható szerves részt jelöl, 

amely típusától függően lehet reaktív vagy nem reaktív. Az OR' egy hidrolizálható csoport, 

mint például alkoxi vagy acetoxi. Végül R egy aril vagy alkil molekularészlet. 

 

 

21.ábra Kémiai szerkezete a tipikus szerves szilánnak [32] 

 

Jellemzően kettős reaktivitásuk, az alkoxicsoport (OR') és a nem hidrolizálható szerves rész (X) 

miatt szervetlen vagy szerves anyagok, például ásványok, fémek vagy cellulóz és polimer 

mátrixok, például gumi, hőre lágyuló műanyag vagy hőre keményedő műanyag fizikai 

tulajdonságainak javítása érdekében, mint funkcionalizáló vegyület használják. Adhéziót 

elősegítő, diszpergáló/hidrofobizáló és térhálósító szerepe is van [55]. 

A szerves szilán és a szerves polimer -OH csoportja közötti kölcsönhatás négy féle képpen jöhet 

létre: (a) hidrolízis, b) önkondenzáció, c) adszorpció és d) kémiai oltás [56]. 

a) Hidrolízis: Amikor a szerves szilán monomerek vízbe kerülnek egy katalizátorral, 

amely lehet sav vagy bázis, az -OR' csoport hidrolízisen megy keresztül, amely során 

alkohol és reaktív szilanolcsoport (-Si-OH) keletkezik. 
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− Savval katalizált hidrolízis: a távozó OR' csoportot a sav protonálja, és a víz 

támadásával kiszorul. 

− Báziskatalizált hidrolízis: az alkoxilcsoportot hidroxilcsoportra váltja le. 

 

b) Önkondenzáció: Miközben a szilán hidrolízisen megy keresztül, a szabad 

szilanolcsoportok között önkondenzáció megy végbe, -Si-O-Si-kötéseket képezve. A 

legtöbb esetben ez a lépés nem előnyös, és minimalizálni kell, hogy a szilanolcsoportok 

szabadon maradjanak a szerves polimer mátrixok -OH csoportjaival való oltáshoz. A 

kondenzációs reakció sebessége a környezet pH-értékének beállításával szabályozható, 

és arról számoltak be, hogy a savas reakcióközeg általában felgyorsítja a 

hidrolízisreakciót, de lassítja az önkondenzációs reakciót. 

c) Adszorpció: a reaktív szabad szilanol adszorbeálódik és hidrogénkötést képez a 

szerves polimer hidroxilcsoportjaival. E folyamat során a szabad szilanolok egymással 

reagálva -Si-O-Si- kötéssel összekapcsolt polisziloxán szerkezeteket képezhetnek. 

d) Kémiai úton történő oltás: a szilanol és a hidroxilcsoport közötti hidrogénkötés 

melegítéssel és víz felszabadításával állandó kovalens -Si-O-C- kötéssé alakítható. E 

folyamat során a szabad szilanolok is kondenzálódnak egymással [32,57]. 

 

    Bár a szerves szilán kapcsolási reakcióját általában a szerves polimerek felületén hajtják 

végre a teljesítményük fokozása érdekében, a lignin módosítására is alkalmazható, mivel a 

lignin szabad -OH csoporttal rendelkezik. Ehhez a lignin módosítására a 3-aminopropil-

trietoxiszilánt (APES) választották kapcsolószerként, amely amin funkciós csoportot tartalmaz. 

Az APES-t két fő okból választották: rendelkezik amin funkciós csoporttal, amely könnyen 

reagál a ciklikus karbonáttal uretánkötés kialakításához, és az APES reaktív alkoxi csoportja 

könnyen beoltható a lignin Ph-OH csoportjába a reakció során. 2004-ben M. Castellano és 

munkatársai azt vizsgálták, hogy a ligninhez kapcsolódó fenolos -OH csoport a szilán kémiai 

anyagokkal szemben reaktívabb, mivel savasabb tulajdonságú, mint más polimerek, például a 

cellulóz alifás -OH csoportjai [58]. Ezért a Ph-OH elektrofilebb jellege a szilanolcsoportokkal 

való kondenzációhoz vezet. 

Az ideális eredmény az lenne, ha egy Ph-OH funkciós csoportonként egy molekula APES 

kapcsolódna. Azonban mindig ott van a mellékreakció, amely a szilánmolekulák közötti 

önkondenzáció. A reakciókörülmények, mint például az idő, a hőmérséklet és a pH nem 

megfelelő szabályozása a csatolószer kondenzációjának eredményeként komplex 3 dimenziós 
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molekula kialakulását eredményezné [59]. Ez különösen a poliuretán szintézisénél két fő okból 

problémás. Először is, a komplex háromdimenziós molekulák kialakulása rossz oldhatóságot 

biztosít a legtöbb szerves oldószerben, ami nem kedvez a módosított lignin további 

felhasználásának, azaz a poliuretán szintézisének. Másodszor, a háromdimenziós szerkezetek 

kialakulása miatt az aminálás mértékének pontos elemzése kihívást jelenthet. A nem izocianát 

poliuretánok előállításakor a kiindulási aminkoncentráció nagyon fontos, mert könnyen 

megváltoztathatja a végtermék fizikai tulajdonságait; ha azonban a módosított lignin 

aminkoncentrációja nem elemezhető pontosan, akkor problémás lesz a kívánt tulajdonságú 

poliuretánok előállítása. 

Ezért a fent említett két probléma megoldása érdekében a reakció lépését meg kellett 

változtatni. Ahelyett, hogy először a lignint módosították volna, uretán-monomert 

szintetizáltak. Amint a 22. ábrán látható, az APES-t és gyűrűs karbonátot oldószer nélkül, 

katalizátor (lítium-klorid) jelenlétében reagáltattak.  

 

 

22.ábra Az APES és a ciklikus karbonát közötti reakció sematikus ábrázolása [32] 

 

Mivel a reakció oldószer nélkül zajlik, az APES alkoxi csoportja stabil lesz, és az 

önkondenzáció megakadályozható. A karbonátcsoportok uretánkötésekké történő teljes 

átalakulása után a lignint vízzel az uretán-monomerbe vezették be a polimerizációhoz, amint 

azt a 23. ábra mutatja. Ennek a reakciónak az az előnye, hogy egy edényben (“one-pot” 

módszer), viszonylag egyszerű eljárással elvégezhető. 
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23.ábra A lignin és az uretán monomer közötti polimerizációs reakció sematikus ábrázolása 

poliuretán képződéséhez [32] 

 

A poliuretán szintézisének vizsgált útvonala a következőképpen foglalható össze: 

1) Epoxidált szójaolaj módosítása szintetizált uretán-monomerré szén-dioxid kémiai 

rögzítésével. (Gyűrűs karbonátok kialakítása.) 

2) Az uretán-monomer szintézise a karbonát-gyűrűkkel funkcionalizált szójaolaj és az 

APES közötti reakció révén. 

3) Fenntartható lignin/szójaolaj alapú poliuretán szintézise.  

 

Az 1. lépést jelentő szénsavas szójaolajat külön szintetizálják, és eltávolítják a katalizátort, míg 

a 2. és 3. lépés egy edényben történő reakcióban történik. Ebben a polimerben, a lignin aromás 

szerkezete kemény (merev) szegmensként fog működni, míg a polisziloxi, -Si-O-Si-kötések, 

amelyek az APES molekulák önkondenzációjának eredményeként jönnek létre, lágy 

szegmensként fognak működni [32,58]. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

   A poliuretánok a világ egyik legelterjedtebb, legsokoldalúbb és legjobban kutatott anyagai 

közé tartoznak. A fémek tartósságát és szívósságát ötvözik a gumi rugalmasságával, így számos 

műszaki termékben alkalmasak a fémek, műanyagok és a gumi helyettesítésére. Sokféle ipari 

berendezésbe és számos termék előállításához építették be őket, például festékek, folyékony 

bevonatok, elasztomerek, merev szigetelések, rugalmas szálak, puha, flexibilis habok, sőt, még 

integrált bőrként is. A poliuretánok diizocianátok, különféle poliolok és egyéb 

lánchosszabbítók és térhálósító szerek széles skálájából állíthatók elő. Ez lehetővé teszi, hogy 

személyre szabott anyagok széles skáláját kapjuk, amelyek számos speciális alkalmazást 

szolgálhatnak ki.  

   Kezdetben a poliuretánok előállításához használt poliolok többségét kőolajforrásokból 

nyerték, de a magas költségek és energiaigények, valamint a környezetvédelmi aggályok miatt 

egyre nagyobb szükség van megfelelőbb és környezetbarátabb helyettesítő anyagokra. Ez a 

közelmúltban óriási kereskedelmi és tudományos figyelmet irányított a megújuló forrásokra, 

például a növényi olajokra. Az elmúlt évtizedben a szakirodalomban számos tanulmány jelent 

meg a növényi olajoknak a kőolaj alapú anyagok alternatívájaként történő felhasználásáról a 

poliuretángyártásban, dolgozatom ezekbe kívánt betekintést nyújtani. 
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