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A Polimertechnika Tanszék a több mint 220 éves Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
egyik legnagyobb múlttal rendelkező karának, a Gépészmérnöki Karnak nagy hagyományokkal rendel-
kező szervezeti egysége. A tanszék nagyhírű elődjei nyomában megújulva már 10 éve a jelenlegi névvel 
működik, kifejezve elhivatottságunkat a polimer szerkezeti anyagok műszaki életben történő, minél 
szélesebb körű alkalmazását illetően. 

Tanszékünk életében az oktatás, a kutatás-fejlesztés mellett mindig fontos szerep jutott 
az iparág piaci szereplőivel való szoros együttműködésnek. Legyen szó a polimerek fel-
dolgozásával, vagy a mechanikai és anyagvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokról, várjuk 
az eddigi és jövőbeli Partnereinkkel való közös munkát.

Polimertechnika Tanszék

Környezettudatosság
Fontos törekvésünk, hogy erősítsük hallgatóinkban és valamennyi partneri együttmű-
ködésünkben a fenntartható fejlődés elveit, valamint mindennapi életünkben jó példával 
járjunk elöl az újrahasznosítás és a környezetvédelem területén. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a mi tanszékünk nyerte el először a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem „Legzöldebb Tanszék” címét 2010-ben.

Laboratórium
A közel 1000 m2-es laboratóriumunk az egyetem szívében, egy közelmúltban felújított, 
impozáns műemlék-épületben helyezkedik el, amit az igényesen kialakított, megújult vizsgáló-
helyiségei, irodái és vadonatúj, 70 fő befogadására alkalmas előadóterme is alkalmassá tesz a 
minőségi munkavégzésre, oktatásra. 

A feldolgozó és vizsgálóberendezéseink folyamatos korszerűsítésével, modernizálásával 
törekszünk az eszközparkunk magas színvonalának fenntartására. A támogató partnereinkkel 
való együttműködésnek is köszönhetően modern polimerfeldolgozó gépekkel és anyagvizsgáló 
berendezésekkel rendelkezünk.

Tanszékünkön 2002 óta, a magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként, a TÜV Rheinland 
által tanúsított ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetünk, valamint 2004 óta 
laboratóriumunkat a Nemzeti Akkreditációs Testület is akkreditálja.

Laboratóriumunk a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter minősítése alapján Magyarország 
gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából legfontosabb, stratégiai jelentőségű kutatási 
infrastruktúrái (SKI) közé tartozik.



4 P o l i m e r t e c h n i k a  t a n s z é k

Színvonalas polimertechnikai laboratóriumunknak is köszönhetően 
a gépészmérnök hallgatók képzésében egyre nagyobb és fontosabb 
szerepet tölthetünk be. Növekvő sikerünkhöz hozzájárul a tanszék dol-
gozóinak fiatalos lendülete, nagy tapasztalatú tanáraink hozzáértése, 
számos fiatal doktoranduszunk elhivatottsága és a tanszéket választó 
diplomázók munkája is. 

Mivel a bolognai folyamathoz kapcsolódóan bevezetett oktatási 
változásokhoz mindig sikeresen és jó ütemben alkalmazkodtunk, 
a BSc Anyagtudomány szakirányt minden évben 70-80 fő, az MSc 
Polimertechnika szakirányt 30-40 hallgató választja, ami azt mutatja, 
hogy a Gépészmérnöki Kar legnépszerűbb tanszékei közé tartozunk.

partnereink részére: 
 70 fő befogadására alkalmas, multimédiás eszközökkel felszerelt, klimatizált előadóterem

 a laboratórium területén klimatizált vizsgálótermek és gyakorlati oktatáshoz 
kialakított mérőállomások segítségével oktatás és továbbképzés 

 Modern számítógépek szimulációs és egyéb mérnöki szoftverek oktatásához

Oktatás

Partnereinkkel együttműködve rendszeresen tartunk konferen-
ciákat, továbbképzéseket és szakmai napokat is. Ipari partnereink 
részére nyújtott oktatásunk kiterjed a polimer anyagtudomány 
általános és széleskörű átadására, de akár egy-egy részterület  
vagy technológia oktatására is.
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Kutatás – Fejlesztés

Tanszékünk oktatói és kutatói – Magyarország egyik 
legnagyobb mérnöki hagyományokkal rendelkező 
intézményének részeként – hazai és nemzetközi hír-
névvel rendelkező szakemberek, akik együttműköd-
ve doktoranduszainkkal, jelentős kutatás-fejlesztés 
kapacitással rendelkeznek.

A Gépészmérnöki Karon is kiemelkedően,  
tanszékünkön minden évben több, sikeres PhD  
védés zajlik. Végzett hallgatóink és PhD fokozatot 
szerzett kollégáink az ipar jelentősebb szereplőinél 
töltenek be pozíciókat.

partnereink részére:
 termék-, anyag- és technológiafejlesztés

 Újszerű és szabadalmaztatható technológiák kifejlesztése

 szaktanácsadás és képzés műanyag- és gumiipari technológiákról 

Tudományos tevékenységünket jól jellemzi a tanszék 
gondozásában megjelenő Express Polymers Letters 
című nemzetközi műanyagipari szakfolyóirat is, 
amely már a megjelenése utáni harmadik évben 
magas Impact Factorral rendelkezett, amely mutató-
szám évről évre emelkedik.

Büszkénk vagyunk arra, hogy az elmúlt évtizedek-
ben Magyarország számos polimerfeldolgozással 
foglalkozó cégével folytattunk már sikeres kutatás-
fejlesztési projekteket, ezzel is szolgálva partnereink 
és az ipar fejlődését.
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Fröccsöntés

Tanszékünk tevékenységének egyik legnagyobb és legfontosabb 
területeként polimerek fröccsöntésével foglalkozunk, amely témá-
ban az ország legnagyobb tapasztalattal rendelkező kutatóhelyei 
közé tartozunk, nevezetesen a fröccsöntési szimulációkon keresz-
tül a legkülönfélébb gyártási feladatokig, beleértve a termékek 
fröccsöntés utáni vizsgálatait is.

partnereink részére:
 polimer alapanyagból próbatestek előállítása mechanikai próbákhoz, 

vagy akár késztermékek gyártása kisszériában 

 Fröccsöntés előtti és utáni műveletek kidolgozása és végrehajtása 
(kondicionálás, szárítás, deformációk és zsugorodás meghatározása stb.)

 Gyártástechnológiai fejlesztés, szerszámok optimálása és fejlesztése

Ipari támogatóink révén hallgatóink a legmodernebb gépekkel 
és kiegészítőikkel dolgozhatnak. Így például az alapanyagok 
kondicionálását, szállítását az erre kifejlesztett berendezéssel, 
a fröccsöntött termékek mozgatását az erre szolgáló speciális 
ipari robottal tudjuk oktatási, kutatási és ipari feladataink 
teljesítése során elvégezni.
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Prototípusgyártás és szimuláció

Tanszékünk kiemelt figyelmet fordít az iparban je-
lentős és elterjedt szimulációs és tervezői szoftverek 
oktatására és gyakorlati alkalmazására. Hallgatóink 
nagy része valós fröccsöntési példákon keresztül 
ismerkedik meg a szimuláció előnyeivel és a benne 
rejlő lehetőségekkel.

partnereink részére:
 Fröccsöntés szempontjából problémás, összetett geometriájú termékek 

fröccsöntési szimulációjának elkészítése, amelyek alapján a gyártás meg-
tervezése, illetve a termék és szerszám optimális kialakítása megtörténhet

 prototípusok, mintadarabok, speciális és egyedi alkatrészek 3d nyomta-
tása, kisszériás fröccsöntés

3D tervezői rendszerekkel megalkotott és meg-
szerkesztett modellek kivitelezésére is lehetőséget 
nyújtunk 3D nyomtatóinkkal (gyors prototípusok). 
Terméktervezési feladatok részeként számos, 
később nagyszériás gyártásban bevezetésre kerülő 
termék előzetes gyártását tudjuk elvégezni.

A rendelkezésre álló Objet technológia segítsé-
gével akár teherviselő alkatrészek, vagy speciális 
vizsgálatokhoz szükséges különleges befogások 
nyomtatásával, valamint szinte egyedülálló módon 
prototípus fröccsöntő szerszámok fejlesztésével is 
foglalkozunk.
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Laboratóriumunkban modern extrúziós gépeket alkalmazunk, így például 
laborméretű fóliafúvó és palackfúvó berendezésinkkel képesek vagyunk 
akár két különböző polimer alapanyagból többfalú termékeket előállí-
tani. Kétcsigás extruderünkkel kiváló minőségben tudunk keverési és 
kompaundálási feladatokat megoldani, így alapanyagok fejlesztésével, 
adalékolással számos ipari projektben veszünk részt, a lebomló mű-
anyagoktól kezdve az újrahasznosítás területén át a gumi és elasztomer 
anyagok fejlesztéséig.

Laboratóriumunkban kiemelt szerepe van a polimer szerkezeti anyagok 
hegesztés-technológiájának, olyan gépek segítségével, amelyeket az 
ipari termelés különböző szintjein alkalmaznak. Gépparkunkban ugyan-
úgy megtalálható a legmodernebb ultrahanghegesztő vagy lézersugaras 
berendezés, mint a hőtükrös vagy az extrúziós hegesztőgép.

partnereink részére:
 Fólia- és palackfúvással gyárthatósági vizsgálatok és a készterméken 

mechanikai próbák elvégzése

 alapanyag-fejlesztés, kompaundálás, adalékolás, töltő-, erősítő-, vagy 
egyéb segédanyagok fejlesztése és újrahasznosításának kidolgozása

 Hegeszthetőségi vizsgálatok és kissorozatú gyártások

Extrúziós technológiák
és hegesztés
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További technológiák

Oktatási, kutatási és fejlesztési munkáinkhoz elenged-
hetetlen jó néhány olyan berendezés, amellyel mérési, 
előkészítési, kondicionálási és egyéb feladatokat lehet 
elvégezni.

partnereink részére:
 izzító kemencében történő kiégetéssel töltőanyagtartalom meghatározás

 termikus öregítés, időjárás-állósági vizsgálatok és uV-fény besugárzás

 Vákuumformázással próba- vagy kisszériás gyártások

 Gumiipari alapanyagok próbagyártása, préselése, próbatest-készítés 

A laboratóriumunkban megtalálható mérőeszközök, gépek és kiegészítők közül 
néhány fontosabbat kiemelve:

 próbatestek kondicionálását, előkészítését végző szárító- és klímaszekrények  
(Memmert, Heraeus, Schel),

 UV-fény besugárzásra is alkalmas Climacell klímaszekrény,

 kalibrált labormérlegek, tolómérők stb.,

 Nabertherm laboratóriumi izzítókemence,

 Collin P200 E és Schwabentan Polystat 300S típusú prések,

 Brabender Plastograph gyúrókamra,

 700 × 500 mm munkaterű vákuumformázó berendezés,

 modern hengerszék,

 több daráló és aprítóberendezés.
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Kompozitgyártás

Kompozit termékek gyártására kialakított helyiségeinkben egyedi, szálerősített termékek születnek 
üvegszálból, szénszálból és egyéb nagy teljesítményű anyagokból. Kissorozatú, egyedi fejlesztésű ter-
mékek gyártását akár vákuuminjektálással is elvégezzük, emellett számos, a kompozit technológiához 
fontos kiegészítővel is rendelkezünk (szárítószekrények, vákuumszivattyúk stb.).

partnereink részére:
 egyedi szálerősített termékek gyártása üvegszálból, szénszálból és egyéb 

nagy teljesítményű anyagok felhasználásával 

 kisszériás, vagy prototípus gyártások vákuuminjektálással 

 kompozit termékek teljes létrehozási folyamatának támogatása az anyagválasz-
tástól kezdve, a gyártási technológia kidolgozásán át, a termék elkészültéig

Laboratóriumunkban az elmúlt évtizedekben olyan, nagyrészt gépész, termék- és formatervező hallga-
tóink által saját kezűleg elkészített termékek láttak napvilágot, mint például szénszálas kerékpárvázak 
és kiegészítők, vízisport-eszközök, szélkerék-lapát, versenyautó-kormány stb.

Tanszékünk nagyban segíti a BME különböző karairól érkező hallgatóinak különféle versenyekre 
történő felkészülését és azokon való részvételét, ezzel is hozzájárulva olyan projektekhez, mint például 
a Formula Student versenyautók építése.
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Anyagvizsgálat

partnereink részére:
 akkreditált rendszerünkben, többfajta szabvány szerint, vizsgálatok elvégzése, 

mérési jegyzőkönyvek kiállítása műanyag és gumitermékekre egyaránt

 kutatási és fejlesztési projektekhez valamennyi berendezésünk rendelkezésre 
áll, komplex feladatok megoldásához

 Gyors és precíz mérési feladatok elvégzése, akár gyártócégek minőségel-
lenőrzési munkájához kapcsolódva

Laboratóriumunkban minden mérőberendezés számító-
gépes vezérléssel és adatgyűjtéssel rendelkezik, illetve 
gépeink, mérőeszközeink rendszeresen kalibráltak, ezáltal 
mérési eredményeink, szakértői munkáink és jegyzőköny-
veink nemzetközi szinten is megállják a helyüket.

Vizsgálataink között megtalálhatóak a klasszikus húzó-, 
hajlító- és nyomóvizsgálatok a legkisebb erőktől kezdve 
kN-os nagyságrendekig, és számos, speciálisan polimerek 
vizsgálatához kifejlesztett befogószerkezettel is rendelkezünk. Dinamikus mechanikai tulajdonsá-
gokat tudunk meghatározni Charpy kalapácsos vagy ejtődárdás készülékeinkkel. Lehetőségünk van 
tartós vagy akár ciklikus terhelési, illetve fárasztóvizsgálatok elvégzésére is. Mechanikai vizsgálata-
inkat számos esetben kiegészítjük modern vizsgálóeszközökkel, mit például akusztikus emisszióval, 
videoextenzométerrel vagy nyúlásmérő bélyegekkel. Ezen kívül több mérésünket tudjuk temperált 
(hideg-meleg) környezetben végezni.

Műanyagok és gumik keménységét 
többféle módszerrel tudjuk vizsgálni 
(Shore, IRHD stb.). 

A polimer alapanyagok szabványos 
folyási tulajdonságainak elemzését  
MFI készülékünkkel  végezzük.

DMA, DSC készülékeinkkel széles-
körűen végzünk morfológiai vizsgá-
latokat mind a mechanikai, mind az 
anyagszerkezettani tulajdonságok 
meghatározásához, beleértve az anyag-
azonosítást és a termékekbe bekerülő 

idegenanyag kimutatását is (FTIR, EDS). Eszközparkunk nélkülözhetetlen részeként pásztázó elektronmik-
roszkóppal és fénymikroszkóppal, illetve a hozzájuk tartozó előkészítő berendezésekkel is rendelkezünk.
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