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Új termékek, új technológiák 

 

Régi-új alapanyag: az alifás poliketon  

A Shell által Carilon márkanéven kifejlesztett, nagyteljesítményű, 50%-ban 
szén-monoxid alapú alifás poliketont (1. ábra) 2000-ig gyártották. Most ez a különle-
ges tulajdonságokkal bíró alapanyag újra kapható, ráadásul különböző kompaundok 
formájában is. Magát a terpolimer poliketont két éve egy dél-koreai cég gyártja, amely 
az alappolimert kompaundáló cégeknek értékesíti. 

 

 
 

1. ábra Poliketon szerkezeti képlete 
 
Az egyik ilyen kompaundáló cég a német Akro-Plastik GmbH (Niederzissen). Az 

alifás poliketon (PK) néhány tulajdonságát összehasonlították a szintén különleges 
műszaki műanyagként számon tartott poli(oxi-metilén) (POM) és a poliamid 12 (PA 
12) jellemzőivel, és a következőket állapították meg: 

– a PK méretstabilitása lényegesen jobb,  
– a nyers fröccsöntött PK folyáshatárhoz tartozó nyúlásértéke 30%-kal, szakadá-

si nyúlása pedig 350%-kal haladja meg a másik két hőre lágyuló műanyagét,  
– más mechanikai tulajdonságok tekintetében közel azonos jellemzőkkel rendel-

kezik, visszarugózási képessége jó, 
– normál körülmények között mért vízfelvétele 0,5% alatt van, amely csak igen 

kis mértékben befolyásolja a mechanikai tulajdonságait, 
– a módosítatlan PK merevsége (1500 MPa) megegyezik a PA 12 értékével, 
– a PK terpolimer ömledék-hőmérséklete 220 °C, amely 40 °C-kal magasabb a 

PA 12 értékénél, 
– a PK ellenálló gyenge savakkal szemben, ezzel szemben a PA 12 gyenge sa-

vak hatására elbomlik, 
– a PK felülete 10%-os sósav vagy 30%-os kénsav hatására 25 napig tartó táro-

lást követően enyhén elszíneződik, azonban szakadási nyúlása még mindig 
300% feletti értéken marad, 

– halogénezett szénhidrogénekkel és aldehidekkel szemben ellenálló, 
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– erős savak és lúgok hatására kémiai szerkezete megváltozik, 
– kis molekulájú anyagokkal és üzemanyagokkal szemben ellenálló, 
– 8x1 rétegű PK üzemanyagokkal szembeni ellenálló képessége jóval meghalad-

ja a többrétegű PA 12 vagy a PVDF záróképességét.  
Az üvegszállal erősített poliketonok a fentebb felsorolt tulajdonságokat is jóval 

felülmúlják. Különleges tulajdonságuk a rugalmas és reverzibilis alakváltozás és na-
gyon csekély a folyási hajlamuk.  

Ezek a szempontok vezérelték az Akro-Plastik céget az 50% üvegszálat tartalma-
zó Akrotek PK márkanevű termék kifejlesztésére. Az üvegszálas termék jobb ellenálló 
képességet tanúsít az agresszívebb oldószerekkel szemben, például jól ellenáll a 
ZnCl2-nak, és terhelés hatására kevésbé hajlamos kúszásra, mint a nagyteljesítményű 
műszaki műanyagok.  

Az erősítőanyagot nem tartalmazó PK-ból készült szerkezet folyása 60 °C-on is 
kisebb, mint a PA 66 szobahőmérsékleten mért értéke. A PK GF30-ból készült gyors 
villamos kapcsolók például lényegesen jobb záróképességgel rendelkeznek és több, 
mint 40%-kal olcsóbbak a PA 12 GF30-ból előállított termékekhez képest. 

A poliketonnak kiemelkedően jók a tribológiai tulajdonságai. Az azonos polime-
rekkel végzett vizsgálatok eredményei sokszor nem kielégítőek, a PK mutatta a legki-
sebb kopást. Ennek alapján a PK nem csak arra alkalmas, hogy fogaskerékpároknál a 
POM és a PEEK közötti alkalmazási hézagot betöltse, hanem üvegszálas típusai sok 
esetben versenyeznek az eddig használt tribológiai szerkezetekkel. 

P. M. 
Werkstoff-Comback des Jahres = K-Zeitung, 44. k. 17. sz. 2013. p.11. 

Újfajta szerves bádog nem-szőtt textíliával 

A Reifenhäuser Reicofil cég, a nem-szőtt textíliákat gyártó berendezések forgal-
mazója, új szállal erősített műanyagot és annak gyártási eljárását fejlesztette ki. Ez az 
első könnyű építőipari termék a piacon, amelyben erősítőszálat és nem-szőtt textíliát 
kombinálnak. Az aacheni RWTH-ben folytatott kísérletek eredményeként a szerves 
bádogra emlékeztető félkész terméket elsősorban az autóipar és a repülőgépek gyártói-
nak figyelmébe ajánlják. 

A szerves bádogban lényegében lemez formájú szálszövetet ágyaznak hőre lá-
gyuló műanyagmátrixba, amelyhez általában műanyag fóliát is felhasználnak. Ezeket a 
rétegeket hő és nyomás segítségével építik össze. Újbóli felmelegítéssel állítják elő a 
megfelelő formájú készterméket.  

Az újítás szerint fólia helyett nem-szőtt textíliát alkalmaznak, a még flexibilis 
(nem lehűtött) félkész terméket feltekercselik, a folyamat végén a kívánt formára saj-
tolják és lehűtik (konszolidálják). Az online technológia műszakilag (légbuborékmen-
tes) és gazdaságilag is előnyös a régi eljárással szemben.  

P. M. 
Vlies statt Folie = K-Zeitung, 44. k. 17. sz. 2013. p. 14. 
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Szendvicsszerkezet WPC-vel 

A Süddeutsche Kunststoff-Zentrum (SKZ) és a Kunststofftechnologie der 
Universität Paderborn műanyag-technológiával foglalkozó tanszéke közös kutatási 
téma keretében WPC magot tartalmazó szendvicsszerkezetek előállítási technológiáját 
dolgozza ki. A szendvicsszerkezetű formadarab gyártásához olyan fröccsgép szüksé-
ges, amely két különálló fröccsöntő egységgel van fölszerelve, az egyiken a belső 
magszerkezetet, a másikon a magot körbefoglaló burkolóanyagot fröccsöntik, majd 
egyetlen közös fúvókán injektálják a formaadó szerszámba.  

A WPC növeli a szendvics formatartását és segít a jó minőségű felület kialakítá-
sában. A témát az együttműködő partnerek 2014 decemberében zárják le.  

 P. M. 
Gemeinsame WPC-Forschung = K-Zeitung, 44. k. 12. sz. 2013. p. 9. 

 

Tömör profilú WPC extrudálása 

Óriási érdeklődést váltott ki a Battenfeld-Cincinnati cég termékbemutatója a 
Bécsben rendezett 9. Wood Plastic Composite (WPC) konferencián. A konferenciára 
29 országból érkeztek szakemberek, amelyen a cég az új Fiberex 114 típusú 280-520 
kg/h teljesítményű egyirányban forgó kétcsigás extruderén fa-műanyag kompozitból 
tömör profilú termék előállítását szemléltette, valamint a téma kapcsán konzultációs 
lehetőséget kínált az érdeklődőknek. 

Az elmúlt évben Európában bevezetett WPC védjegy hatására a fa, illetve fafor-
gácsból, farostból és hőre lágyuló műanyagból készült termékek iránti igény évi 20–
25%-kal emelkedett. Az előző 3 évben a tömör profilú termékek iránti kereslet már 
20%-kal múlta felül a régebben kiváltképp kedvelt üreges profilú WPC mennyiségét. 

A tömör profilú WPC iránti fokozott érdeklődés elsősorban a fával azonos meg-
munkálhatóságára vezethető vissza, ugyanis diagonálisan vágható, és beépítése is egy-
szerűbb. A profilok gyártásánál nagyobb mennyiségű regranulátumot lehet adagolni, 
és még ez sem veszélyezteti viszonylag könnyű előállításukat. 

A bemutató alkalmával a belga Beologic cég (Sint-Denijs) 50% PVC és 50% fa-
rost összetételű kompozitból 500 kg/h kihozatallal, 1,6 m/min sebességgel 160 mm 
szélességű és 25 mm vastag tömör profilt extrudálta.  

P. M. 
Volles Haus= K-Zeitung, 44. k. 12. sz. 2013. p. 18. 

 

Óriás szélkeréklapátok stabilitásának fokozása 

A BASF poli(etilén-tereftalát) (PET) bázisú szerkezeti habot fejlesztett ki, 
amellyel fokozható a szélkerekek lapátjainak stabilitása. Az új Kerdyn márkanevű 
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nagyteljesítményű hab különféle feldolgozási technológiával állítható elő. A hab hő- 
és vegyszerálló és kiválóak a mechanikai tulajdonságai. 

A BASF a JEC kompozit kiállításon Párizsban egy szélkerék rotorlapátjának ke-
resztmetszetén mutatta be a BASF anyagok felhasználását: üvegszálas epoxi maghéj, 
Baxxodur epoxigyantából, belső magként Kerdyn szerkezeti hab, Relest gelcoat és 
szemistrukturális Elastan poliuretánbázisú ragasztóanyag.  

A nagyteljesítményű PET hablemezek az építőiparban, a szállításban és a tenge-
részetben is alkalmazhatók. 

 P. M. 
Mehr Stabilität im Windflügel = K-Zeitung, 44. k. 10. sz. 2013. p.13.  

 

PE-nehézhabok gyártása fizikai habosítással 

A Krauss Maffei Berstorff (München) a fizikai habosítású termékek előállításá-
hoz különféle komplett berendezések széles választékát kínálja a feldolgozóknak. A 
Schaumex berendezések iránti kereslet világszerte nő.  

Az egyszerű Schaumex sorozat egycsigás extruderei alkalmasak lemezek, fóliák, 
csövek és profilok gyártására. Az ilyen típusú berendezésen egymást követő művelet-
ként megy végbe a granulátum ömlesztése, a környezetbarát CO2 hajtóanyag injektálá-
sa és a végső habszerkezet kialakulását követő hűtés. A továbbfejlesztett Schaum-
tandex típusú berendezéseken a primer extruder a plasztifikáláshoz és homogenizálás-
hoz tartozó, a szekunder extruder pedig a hűtési technológiai műveletet végzi el. 

A villamos fűtésű, L/D=40 csigát tartalmazó extruderben a feldolgozandó mű-
anyagot 200 °C-on megömlesztik, majd a szükséges adalékok bekeverését követően 
homogenizálják. Az extruderhenger közepénél elhelyezett speciális injektálón fecs-
kendezik be a fizikai habosításra alkalmas hajtóanyagot, majd a keveréket a megfele-
lően beállított habszerkezet kialakulása céljából 130 °C-ra hűtik. A végtermék: 
extrudált nehézhab. 

A berendezések iránt nagy az érdeklődés. Nem rég értékesítettek Ázsiában és 
Kelet-Európában két Schaumex 120 típusú 210 kg/h és két Schaumex 150 típusú, 320 
kg/h teljesítményű extrudersort Valamennyi berendezésre teflonbevonatú fúvókanyí-
lást és hatékony külső léghűtést szereltek fel. Az extrudált fóliát két vízhűtésű 600 
mm-es hűtőhengerrel húzzák le a berendezésről, majd a kisimított és lehűtött fóliát 
feltekercselik. A 250–400 kg/m3 testsűrűségű fóliákat nehézhabfóliának nevezik. Eu-
rópában polietilénből évente 15 000 tonna nehézhabfóliát gyártanak.  

A környezet terhelésének mérséklését segíti, hogy a feldolgozók a gyártott ne-
hézhabok 3/4 részét fizikai habosítással gyártják, és csak az 1/4 részét állítják elő ké-
miai habosítással. A kémiai habosítással készült termékeknek azonban az élelmiszer-
ipari alkalmazhatóságot előíró szigorú szag-, és ízmegőrzést biztosító követelmények-
nek is meg kell felelniük. 

P. M. 
Hauptsache dicht = K-Zeitung, 44. k. 12. sz. 2013. p. 18. 
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