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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Habosított PP a fenntartható alternatíva 

 
A különböző termékek és alkatrészek méretének, súlyának csökkentése általános követelmény 

széles felhasználási területeken. Főleg ott kritikus ez a kérdés, ahol a súly csökkenése egyértel-

műen energiamegtakarítást tesz lehetővé. Mellesleg a súly csökkentése gyakran együtt jár költ-

ségcsökkenéssel is A súlycsökkentés egyik módja, hogy habosított műanyagokat használnak 

kompakt műanyagok helyett. Történelmileg a habosított műanyagok döntően az amorf mű-

anyagok voltak, a PS, a PU és a PVC. A habosított PP-t kb. 20 éve vezették be.  

 
Tárgyszavak: Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; habfröccsöntés;  

csomagolástechnika; habosítás; polipropilén. 

 

 

A habosított PP alkalmazási területei 

A habosított műanyagokat, így a habosított PP-t is legnagyobb mennyiségben a csoma-

golóipar használja, ahol a szilárdsági követelmények viszonylag kisebbek, a súlynak viszont 

nagy szerepe van. Emellett azonban jelentős és növekszik az alkalmazásuk az építőiparban és 

az autóiparban is, ahol magasabbak a követelmények. Az ExxonMobil 2020 augusztusában 

új, nagyobb teljesítményű habosítható PP-t mutatott be Achieve™ Advanced PP6302E1 né-

ven. Az új termék a korábbiaknál is magasabb ömledékszilárdságú, és így 30%-kal nagyobb 

merevségű termékek előállítását teszi lehetővé, mint a standard HMS (High Melt Strength) 

típusok. Az új típus ömledékviszkozitása 1,9 g/10min (ASTM D 1238). A különböző habosító 

szereket tartalmazó új típus feldolgozható minden olyan berendezésen, amelyet PS habok 

előállítására használnak. Jól reciklálható és nagyon jó az ár/érték aránya.  

Az új Achieve™ Advanced PP6302E1típus valamennyi alkalmazási területen jelentős 

előnyöket nyújt. Az élelmiszer- és italcsomagolásban a megfelelő merevség, a jó hőszigetelő 

képesség és a tartós olaj- és nedvességállósága a döntő. A PS habbal szemben előny, hogy 

mikrohullámú készülékben melegíthető. Lehajlási hőmérséklete ugyanis 123 
o
C.  

Az ipari csomagolásban a merevség, a hőstabilitás, a nedvesség- és a vegyszerállóság és 

a kis súly a fő alkalmazási kritérium. A PP-hab csomagolóanyagok többször felhasználhatók. 

Főleg a kartoncsomagolást helyettesítik vele, ahol ezt a termelésszervezés lehetővé teszi.  

Az építőiparban elsősorban hő- és hangszigetelésre használják. Előnyös, hogy széles 

hőmérséklettartományban stabil, és hogy nedvességgel szembeni ellenállásának köszönhetően 

formáját megőrzi.  

Javított merevségének köszönhetően az autóipar is használja elsősorban a súlycsökken-

tés érdekében, de előnyt jelenthet a hő- és hangszigetelő képessége is, ami az utazási komfor-

tot javítja.  

https://omnexus.specialchem.com/product/t-exxonmobil-chemical-achieve-advanced-pp6302e1?src=omnews&utm_source=news&utm_medium=product&utm_campaign=news200819
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A légiközlekedés utasellátásában (catering) használt eszközök  

habosított alapanyagai 

Nem véletlen, hogy ez a kérdés különösen jelentős a légiközlekedésben. Így a 

cateringben használt tálcák, tálkák anyagának optimalizálására indították a FoamLite projek-

tet, amelynek résztvevői a hamburgi CompriseTec GmbH, a TuTech Innovation GmbH és a 

Lufthansa egyik leányvállalata, a Spiriant GmbH. A repülőgépeken használt tálcákat általában 

kompakt, töltetlen hőre lágyuló műanyagból fröccsöntik, legtöbbször ABS-ből, SAN-ból, PA-

ból vagy poliszulfonból (PSU). A projektben a Lufthansánál használt ABS tálcákat kívánták 

kiváltani egy fenntarthatóbb, de megfelelő tulajdonságokkal rendelkező változattal. A tálcával 

szembeni követelmények: megfelelő hajlítószilárdság, minőségi felület optikai és haptikai 

szempontból, mosogatógépben moshatóság, szennyeződéssel szembeni ellenállás és színezhe-

tőség. A projektben a fenti követelmények mellett a fenntarthatóságot is alapvető kritérium-

nak tekintették. 

Így találták optimálisnak a töltőanyagot is tartalmazó habosított PP-t mint alapanyagot. 

A töltőanyag általában nagyobb sűrűségű, mint a mátrix, ezért a mechanikai tulajdonságokat 

javító töltőanyagot a mátrix PP habosításával kombinálták. A mechanikai és a felületi tulaj-

donságokra vonatkozó követelményeket ilyenkor csak úgy lehet kielégíteni, ha a belső habo-

sított mag körül szilárd, kompakt héj alakul ki, amely biztosítja a jó merevséget, a kopás- és 

karcállóságot, valamint a megfelelő minőségű felületet. A PP jól habosítható, és a vegyi 

anyagokkal szembeni ellenállása is megfelelő.  

A habosított tálcát habfröccsöntéssel állították elő. A habfröccsöntésnél különböző 

rendszereket lehet használni. A habosítás, vagyis a mátrix telítése a habosító gázzal, történhet 

fizikai vagy kémiai úton. Az előállítandó termék alakja szerint a fröccsöntési technológia le-

het alacsony- vagy magasnyomású. Az előbbinél az üreget az üreg méreténél kisebb mennyi-

ségű ömldékkel töltik meg. Mivel az üregben nincs túlnyomás, a beömlő ömledék nyomása 

gyorsan esik, telítődik a gázzal, és kitölti a szerszámot. A nagynyomású technológiánál a 

szerszámüreget teljesen kitöltik, és a habosítás a szerszám szellőztetésekor megy végbe. Míg 

a habosítás a magban végbemegy, a felületi réteg már lehűlt. Ennél az eljárással akár 70%-kal 

is csökkenthető a sűrűség.  

A habfröccsöntésnél mindig nagy kihívást jelent jó minőségű felületet előállítani. 

Egyenlőtlen felületet eredményeznek a szerszám falán megdermedt és onnan leváló gázbubo-

rékok. Ennek elkerülésére az egyik lehetőség az ún. ellennyomásos (Gasgegendruck-

verfahren) eljárás. Az üreget ilyenkor nitrogénnel vagy nagynyomású levegővel töltik fel, 

hogy megakadályozzák az ömledékfront időelőtti habosítását. Ez az eljárás azonban nem al-

kalmazható minden geometriánál, és költséges is, mert speciális berendezést és szerszámki-

alakítást igényel. A FoamLite projektben ezért a másik lehetőséget, a Varioterm szerszám-

temperálást használták. A szerszámüreget a befröccsöntés előtt felfűtik, így az ömledék a ki-

töltési folyamat alatt a falon folyékony marad.  

A projektben a végül a cateringre szánt tálcát nagynyomású habfröccsöntéssel és 

Varioterm szeszámtemperálással gyártották le a CompriseTec cég technikumában. A habosí-

tás során kompakt felületi réteg alakult ki, amely nemcsak a mechanikai tulajdonságokat ja-

vítja, hanem a nedvességfelvételt is 0,2% (8 nap, DIN EN ISO 62) alá viszi. Az elkészült tál-

cák 120 
0
C-ig stabilak.  
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A habosított töltőanyagot tartalmazó PP egyértelműen előnyösebb a fenntarthatóság 

szempontjából a kompakt ABS-sel szemben. A projektben azonban tovább mentek: a PP-t 

egy részben biobázisú polimerkeverékkel helyettesítették. A polimerkeverék 30% biobázisú 

PE-t és 70% PP-t tartalmazott, és ezt szintén a fent leírt technológiával dolgozták fel.  

A FoamLite keretében töltőanyagként kis részecskeméretű gócképzőt és ásványi eredetű 

erősítő-töltőanyagot együtt használtak. A kompaund végső összetételét – a polimer, a töltő-

anyagok, a habképző szer és a színezék mennyiségét – részletes vizsgálatok után határozták 

meg a felhasználásra optimalizálva. A várakozásoknak megfelelően a nagy L/D arányú töltő-

anyagok nagyobb hajlítási szilárdságot eredményeznek. A projektben a töltött kompaundok 

habosításával a sűrűséget 40%-kal 0,6–0,7 g/ cm
3
-ra csökkentették le 4 mm falvastagság mel-

lett. A részben biobázisú PE-t tartalmazó kompaunddal – a PE nagyobb sűrűsége miatt – 0,8–

0,9 g/ cm
3
-t értek el 3 mm falvastagság mellett.  

A különböző termékek ökomérlegének összehasonlítása  

Korunkban a fejlesztési projektek sikerének fontos tényezője és jellemzője a kifejlesz-

tett termékek összehasonlítása ökológiai szempontokból. A PP nemcsak kisebb sűrűsége miatt 

fenntarthatóbb a többi műanyaghoz képest. 1kg PP termikus megsemmisítésénél 2,279 kg 

CO2 szabadul fel, az ABS-nél ez az érték több mint kétszer akkora: 5,181 kg.  

A projektben kifejlesztett tálcák ökomérlegét a DIN EN ISO 14040/-44 szabvány szerint 

vizsgálták. Az analízis kiterjedt a tálcák teljes életciklusára az 1. ábra szerint. A mérleg elké-

szítésénél a SimaPro 8 életciklus szoftvert és az ecoinvent adatbázist használták, a mért érté-

kekkel együtt. Az összehasonlító ökomérleget független intézmény, az olasz Perugia Egyetem 

STM Kutatóintézete ellenőrizte és tanúsította.  

 

 

 

1. ábra Teljes életciklus ökomérlege 
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Az elemzésben az eredeti ABS-ből, a FoamLite töltött habosított PP kompaundból és a 

részben biobázisú kompaundból készült FoamLite tálcákat hasonlították össze. Elemezték a 

fosszilis nyersanyagok fogyasztását, a klímaváltozásra kifejtett hatást (CO2-ekvivalens), a 

talaj és a vizek elsavasodását. Az ún. EcoPoint-ban megadott eredmény szerint a kísérleti 

tálcák egyértelműen kedvezőbbek, annak ellenére, hogy a gyártás során belép a 

kompaundálás, mint többletművelet. Érdekes azonban, hogy a PP helyett részben biobázisú 

PE-t tartalmazó megoldás kevésbé jó: az ABS-hez képest csak 13%-kal kevésbé terheli a kör-

nyezetet, míg a PP alapú tálcáknál 18% a javulás. Elvégezték a számításokat az ún. EPD 

(Environmental Product Declaration) módszer szerint is. A CO2 ekvivalensben mért klíma-

változás szempontjából a PP kompaund bizonyult a legjobbnak: 23%-kal kevésbé járul hozzá 

a felmelegedéshez. Itt is valamivel rosszabb (17%) a biobázisú változat, ami azzal magyaráz-

ható, hogy a beépített növényi alapanyagnak nagy a területigénye.  

A projekt keretében fejlesztett új termékek jó eredményeket adtak a hárompontos 

hajlítóvizsgálatban (DIN EN ISO 178) és a nedvességfelvételben (DIN EN ISO 62) is. A 

termékspecifikus stabilitásvizsgálatban a lehajlás az ABS-nél mért 10 mm helyett csak 5 mm 

volt (0,8 g/cm
3
 sűrűségnél), ami a vevő igényeit lényegesen felülmúlta.  

 
Összeállította: Máthé Csabáné dr. 
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