
PET palackok kezelése plazmával a gázzárás növelése céljából 

A Ruhr Universität Bochum mérnökei kidolgoztak egy eljárást, amelyben plazma-

kezeléssel ultravékony szilícium-dioxid réteget lehet a PET palackok belső felületére 

felvinni. Ez a réteg a PET-et gyakorlatilag gázzáróvá teszi (a szigetelés mértéke 100-

szorosára nő), amivel a palackba töltött érzékeny élelmiszerek, pl. bébitápok minőségét 

garantálni lehet, eltarthatóságuk ideje megnövekszik. A fejlesztők vizsgálatai alapján a 

szigetelőképesség ilyen mértékű növeléséhez 50 nm szilícium-dioxid réteg az ideális. 

A kutatók először azzal kísérleteztek, hogy a védőréteget egy tapadóréteg segítsé-

gével vigyék fel a műanyag felületére. Később azonban egy egészen új megoldást alkal-

maztak: a plazmakezelés előtt először egy oxigénmentes réteget vittek fel a műanyag 

felületére, amely később a szilicíum-dioxid réteggel összeépül és tovább növeli a szige-

telőképességet. 

Az eljárás más műanyagokra is alkalmazható, pl. PP-re vagy PC-re is, azonban a 

plazmatechnológián változtatni kell. A termék formájához is igazítani kell a paraméte-

reket. Egyelőre PET palackra optimálták a technológiát, és mindössze egy berendezés 

működik. A fejlesztők prognózisa szerint néhány év múlva az eljárás már több gyártónál 

iparilag is működni fog.  
O. S. 

K-Zeitung, 1–2. sz. 2015. p. 9. 

 

 

Új égésgátolt poliamid a BASF-től 

A BASF üvegszállal erősített Ultramid A3U42G6 típusa egy olyan halogén- és 

antimonmentes égésgátlót tartalmaz, amely magasabb hőmérsékleten sem migrál ki az 

anyagból. Az új kompaund az UL 94 szerint már 0,4 mm vastagságtól eléri a V0 beso-

rolást. A hőállósága jobb, mint az eddigi üvegszálas típusoké: a villamos átütési szilárd-

sága (UL 746b szerint mért RTI értéke) 140 °C, 0,4 mm vastagságnál és 0,75 mm vas-

tagság felett akár 150 °C. 

A jól feldolgozható típust elsősorban kapcsolók, konnektorok és más villamosipari 

alkatrészekhez ajánlják, ahol magasabb hőállóság szükséges. 
O. S. 
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LED világítás polikarbonátlencsékkel 

A Bayer Material Science a lámpagyártó Hellával együttműködve utcai világító-

testeket szereltetett fel, amelyekben az üveglencsék helyett polikarbonátlencsékkel fó-

kuszálják a fényt. A külön erre a célra kifejlesztett Makrolon LED nagyobb vastagsá-

goknál is átlátszó marad, és alkalmas komplex lencseformák kialakítására. Hőállósága 

és ütésállósága a többi átlátszó műanyagnál jobb. 

A lámpák áramfelhasználása 60%-kal kisebb, mint a hagyományos világítótesteké. 
O. S. 
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Beruházás a székesfehérvári Bericap Bt-nél 

A 145 főt foglalkoztató, 1993 óta működő Bericap Bt. Kupakokat gyárt fröccsön-

téssel. Éves árbevétele meghaladja a 14 Mrd Ft-ot. Termelésének 90%-át exportálja a 

svéd anyacég segítségével. Most 1,2 Mrd Ft összértékben új berendezéseket állított 

üzembe, amelyekkel jelentős anyag- és energiamegtakarítást ér el. A beruházáshoz 228 

millió Ft állami támogatást kapott. A létszám 3 fővel nőtt. 
O. S. 
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