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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Egyre több lehetőség habosított műanyag termékek  

előállítására 

 
A habosított hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) alkalmazása egyre szélesebb, és a 

habosított műanyag termékek gyártóinak minden korábbinál több lehetőségük van arra, 

hogy „testre szabják” termékeiket. A tömegcsökkentés mellett a funkcionális tulajdon-

ságok teljesítése is fontos. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; habosítás; ömledékszilárdság; 

habosítószerek; szendvicsszerkezetű hab. 

 

 

A habosított hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) alkalmazása egyre széle-

sebb, és a habosított műanyag termékek gyártóinak minden korábbinál több lehetőségük 

van arra, hogy „testre szabják” termékeiket a legkülönbözőbb alkalmazási területekre 

kielégítve a felhasználók igényeit mind teljesítmény, mind gazdaságosság tekintetében.  

Innovatív alapanyagok és habosítószerek fejlesztése 

A szaúd-arábiai Sabic vegyipari óriás folyamatosan bővíti habosításra alkalmas 

polimerjeinek választékát. Legújabb termékei a metallocén katalizátorral gyártott kis 

sűrűségű lineáris etilén-oktén kopolimer, amelyet Supeer néven hoztak a piacra, vala-

mint egy szintén metallocén technológiával gyártott poliolefin elasztomer. Ezen termé-

kek a cég szerint javítják a habok rugalmasságát, hajlékonyságát. A két termék keverése 

lehetőséget ad a tulajdonságok igények szerinti beállítására. Az új kopolimert, a Supeer-t 

főleg a védőcsomagolásra ajánlják, míg a hagyományos oldószeres polimerizációval 

készített etilén-oktén kopolimer, a Cohere-t inkább az építőiparban, például csőszigete-

lésre, vagy jógamatracok gyártására használják. A habosított termékek mechanikai tu-

lajdonságainak javítására fejlesztette ki a Sabic a Fortify termékcsaládot. A különböző 

betűjelű Fortify kopolimerek különböző tulajdonságokra hatnak. A SABIC Fortify 

C11075DF az összenyomhatósági és visszaalakulási tulajdonságokat (ASTM D395), a 

Fortify C1055D és a C1070D az ütésállóságot javítja. Kifejezetten habosított termékek 

gyártására fejlesztett ömledékszilárdságú PP-ből habosítással extrém kis sűrűségű ter-

mékeket gyártanak, amelyeket különböző ipari feladatokban használnak.  

Az ausztriai Borealis AG-nek is több magas ömledékszilárdságú HMS polipropi-

lén terméke van. A Daploy HMS PP típusokat főleg extrudált habosított termékek 
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gyártásában használják. A habosítási tulajdonságokat lineáris PP és kopolimerek ará-

nyával széles sűrűségtartományban (40–600 kg/m
3
)

 
tudják

 
beállítani.

 
Ennek megfelelő-

en sokféle terméket gyártanak belőlük: autókban belső burkolati elemeket, szellőző-

csöveket, lökhárítókat, építőipari szigeteléseket és különböző sport- és szabadidő esz-

közöket, italos poharakat. A Daploy PP UMS termékek teljes mértékben reciklálhatók, 

ami különösen az eldobható termékeknél elsődleges fontosságú.  

A holland LyondellBasell az amerikai Reedy Chemical Foam céggel együttmű-

ködve új Catalloy (a reaktorban elasztomerrel módosított polipropilén, TPO) típusokat 

fejlesztett ki habosított termékek gyártására. A munka során kapott kísérleti eredmé-

nyek szerint a nagy molekulatömegű elasztomerrel érhető el a Catalloy TPO-nál a 

habosíthatósághoz megfelelő ömledékszilárdság. A különböző Catalloy típusokkal 

különböző hajlítási modulus érhető el: a Softell-nél 20 Mpa, a Hifax-nál 800 MPa, és 

mind lágy, mind kemény hab gyártható belőlük. Az új Catalloy típusokkal 60%-os 

sűrűségcsökkentést és 25µm cellaméretet érnek el.  

A Japan Polypropylene Corp cég Waymax EX termékcsaládját ajánlja a habosí-

táshoz. Ezeket a PP típusokat is metallocén technológiával gyártják, nagy 

ömledékszilárdságúak. A cég szerint a habosításra ajánlott típusokat a folyási tulaj-

donságok, az ömledékszilárdság, a jó deformálhatóság és szilárdság szempontjából 

optimalizálják. Nagymértékű sűrűségcsökkentést és egyenletes finom cellaszerkezetet 

lehet velük elérni.  

A brazil Braskem a K 2016 kiállításon mutatta be nagy ömledékszilárdságú PP 

típusait, az Amppleo termékcsaládot. Az Amppleo 1025MA a nagy ömledékszilárdság 

(50cN) és a nagy merevség (2,27GPa) kombinációját valósítja meg. Kis sűrűségű ha-

bok gyártására fejlesztették ki az autóipar és a csomagolóipar követelményeit szem 

előtt tartva.  

A Braskem polietilén habosításánál kísérleteket végzett a cég által Brazíliában 

cukornádból gyártott bioetilénnel. A „zöld” I’m Green SLD4004 nevű bioPE-t a saját 

hagyományos PE-LD típusával, az Idesa LDF2023 típussal hasonlították össze. A két 

PE alaptulajdonságai gyakorlatilag azonosak voltak (MFI: azonosan 2,1 g/10 min, 

190
o
C, 2,16 kg; sűrűség: 0,918, illetve 0,921 g/cm

3
). A habosítást CO2-vel végezték. A 

habosításnál kétféle nukleálószert próbáltak ki: az Ecocell P20-at a Polyfiltől és a 

SafoamFPE-20-at a Reedy Chemical Foam-tól. Ezeket külön használták, két különbö-

ző koncentrációban. A kísérlet eredményei (1. táblázat) szerint a habosításnál minő-

ségváltozás nélkül helyettesíthető az olajalapú PE a biováltozattal, és a gyártási para-

métereket sem kell megváltoztatni. A nukleálószerek a várakozásoknak megfelelően 

csökkentették a cellák méretét és növelték a nyitott cellák mennyiségét. A kutatók 

azonban nem találtak összefüggést a cellák mérete és a szilárdsági értékek között.  

A Total Cray Valley adalékanyagokat gyártó cég fejleszti Dymalink akrilátalapú 

cinksót tartalmazó funkcionális monomerjeit. Ezek az adalékok az extrudálásnál al-

kalmazva ionos térhálósítással növelik a PP ömledékszilárdságát. A Dymalink-et fizi-

kai és kémiai habosításnál is használják. Fizikai habosítószer esetén a Dymalink stabi-

lizálja az extrúziós folyamatot, egyenletesebb külső réteget és nagyobb, egyenletesebb 
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cellasűrűséget eredményez. A kémiai habosításnál növeli a habosítás mértékét, és ki-

sebb, egyenletesebb méretű cellákból álló habszerkezet érhető el az alkalmazásával.  

1. táblázat 

A Braskem bioPE tulajdonságai a hagyományos PE-LD-vel összehasonlítva 
 

Polimer SLD 4004 LDF 2023 

Habosító Ecocell P 20 Safoam TPE-20 Ecocell P 20 Safoam TPE-20 

Habosító, % 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 

Nyomószilárdság, MPa 0,14 0,15 0,18 0,17 0,20 0,15 0,23 0,23 

Maradó deformáció, % 9 5 7 7 7 5 11 11 

Húzószilárdság, MPa 1,18 1,40 1,31 1,11 1,19 1,28 1,24 1,47 

Szakítószilárdság, kN/m 9,1 10,5 11,0 10,2 12,0 9,6 10,9 11,0 

 

 

Természetesen bővül és fejlődik a habosításhoz kínált segédanyagok választéka 

is. Jó eredménnyel próbálták ki az amerikai cég Ecocell habosítószerét a nagy 

ömledékszilárdságú PP habosításánál, ahol az Ecocell a habosítás mellett 

nukleálószerként is hatott. Alkalmazásával kisebb méretű cellákat kaptak, és sokkal 

kevesebb nyitott cella keletkezett, mint a konkurens kémiai habosítókkal. Az új 

Ecocell típusokat jó eredménnyel használják termoformázható PP, PET és ütésálló PS 

(HIPS) habosított lemezek gyártásánál.  

A német Chemische Fabrik Budenheim Budit F endoterm habosítószere környe-

zetbarát foszfortartalmú vegyület, amely alkalmazható mind az orvosi eszközöknél, 

mind pedig az élelmiszerek elsődleges csomagolásában. Valamennyi habosítható po-

limerhez megfelel, beleértve a szilikonokat és a műszaki műanyagokat is.  

Jelentős piaci sikert aratnak – főleg Kínában – a svájci Clariant Hydrocerol endo-

term kémiai habosítót tartalmazó mesterkeverékei. Alkalmazásával 5–25% súlymegta-

karítás érhető el. További költségcsökkenés érhető el azáltal, hogy az endoterm habo-

sítás során gyorsabb lesz a polimer hűtése, és ezáltal csökkenthető a ciklusidő akár 

20%-kal.  

Gazdaságos szendvicsszerkezetű habbal kombinált építőelemek 

Az egyre növekvő fenntarthatósági követelmények teljesítésének fontos eszköze 

az autóiparban az egyre nagyobb teljesítményű könnyű építőelemek alkalmazása. A 

könnyű szerkezeti elemek fő alapanyaga a szálerősítésű műanyag. Ez szendvicsszerke-

zetben habbal kombinálható, aminek eredményeképpen jelentős súlycsökkenés érhető 

el a mechanikai követelmények maradéktalan teljesítése mellett. Az ilyen szendvics-

szerkezeteknél az előbb említettekkel azonos jelentőségű az adott szerkezet előállítási 

és feldolgozási eljárásának gazdaságossága.  
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Egy minden szempontból hatékony szendvicsszerkezet PET hab magból és vég-

telen szálerősítésű PUR külső rétegből álló szendvics. Ahhoz, hogy viszonylag ala-

csony költséggel, rövid ciklusidővel lehessen a szériagyártást megvalósítani, a PUR 

réteg kialakításánál a szerszámban nagy nyomással és magas hőmérsékleten kell ki-

keményíteni a terméket. Ez azonban károsíthatja a belső habréteget. Ezért a habot fedő 

PUR rendszernek már alacsony hőmérsékleten is gyorsan kell keményednie, lehetőleg 

kis hőmennyiség keletkezése mellett. Ezen kívül a gyantának kisebb nyomások mellett 

is kielégítően kell az erősítő szálat nedvesítenie, körülvennie és fontos a felület minő-

sége is. A megcélzott paramétereket a Henkel AG nagy reakcióképességű Loctite Max 

2 nevű poliuretán gyantája elégítette ki. Ez már 60 
o
C-től alacsony viszkozitású, amely 

már alacsony, 3–5 bar szerszámnyomás mellett lehetővé teszi az erősítő textilszerkezet 

– végtelen szálból készült szövet vagy leterített szálkötegek – gyors átnedvesítését. Ez 

a hőmérséklet és nyomás lehetővé teszi a 100–200 g/dm
3
 sűrűségű PET hab alkalma-

zását. Az AirexT10 nevű PET hab gyártója a svájci 3A Composites Holding AG. A 

szendvicsszerkezet RTM (reaktív transzferöntés) eljárással történő előállítását a két 

cég közösen dolgozta ki.  

A fejlesztési projekt során egy 800x80x25 mm
3
 méretű elemet készítettek. Az 

erősítést minden oldalon három kiterített szénszál réteg adta, amelynek felületre szá-

molt sűrűsége 300 g/m
2
 volt. Habként 110, illetve 170 g/dm

3
 sűrűségű (Aitex T10 110, 

ill. Airex TX 170) PET habot használtak. A szerszámüregben három nyomásmérő 

szenzort helyeztek el. A habnál a lehető legnagyobb nyomási szilárdság elérése érde-

kében a szerszámot szándékosan túltöltik, összenyomva ezáltal a habot. Kísérletileg 

megállapították, hogy a hab nyomószilárdsága 75 
o
C-on – a PET üvegesedési hőmér-

sékleténél nagyobb reakcióhőmérséklet felett – csökken. A 170 g/dm
3
 sűrűségű hab 

esetén a szendvicsben mérhető nyomószilárdság nagyobb, mint a kisebb sűrűségű hab 

alkalmazása esetén.  

A PUR gyanta viszkozitásának növekedését a katalizátor mennyiségével lehet 

gyorsítani. A katalizátor megfelelően nagy mennyisége esetén 75 
o
C-on a keményedési 

idő 2 min alá csökkenthető. Mivel a reakció csak nagyon kissé exoterm, a hab nem 

károsodik, és így a szendvicselem mechanikai tulajdonságai kiválóak.  

A PUR-PET-hab szendvicsből a nagynyomású RTM eljárással járműülések, vá-

laszfalak, padlóelemek, akkumulátorházak, merevítők és még sok más nagyfelületű 

építőelem gyártható. A Henkel és a 3A Composites a közös projekt következő lépése-

ként 3D építőelem kifejlesztését tűzte ki célul.  
Összeállította: Máthé Csabáné dr. 
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