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Fröccsöntés és extrudálás kémiai habosítószerekkel 

 
Habosítással a kompakt termékhez képest kisebb sűrűségű terméket lehet gyártani, és el 
lehet kerülni a beszívódásokat, egyéb deformációkat. A cikkben gyakorlati tanácsokat 
kapnak a feldolgozók, hogy a kémiai habosítószerekkel végzett extrudálás és fröccsöntés 
minél sikeresebb legyen. 
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Habosítószerek fajtái 

A hőre lágyuló műanyagokat számos technológiával lehet habosítani, ezek egyi-
ke a kémiai habosítószerek alkalmazása. Az eljárás alapelve, hogy a polimert összeke-
verik a por formájú habosítószerrel, majd a keveréket megfelelő hőmérsékleten 
fröccsöntik vagy extrudálják. A helyesen megválasztott hőmérsékleten a habosítószer 
kémiailag bomlik és gáz halmazállapotú anyagok keletkeznek, amelyek felhabosítják a 
polimert. A végeredmény: a kompakt termékhez képest kisebb sűrűségű termék. Emel-
lett a habosítás további előnyei: a beszívódások és egyéb deformációk kiküszöbölése 
és a termelékenység növelése (rövidebb ciklusidő). 

A kémiai habosítószerek szerves vagy szervetlen kompaundok, tipikusan nagy, 
ill. közepes sűrűségű habosított termékek előállítására alkalmazhatók. Ezeket gyakran 
fizikai habosítókkal is kombinálják, ilyenkor kis sűrűségű termékek gyártása a cél. 

A kémiai habosítók lehetnek exoterm vagy endoterm típusúak a bomlásuknál le-
játszódó kémiai folyamat jellege szerint. Az endoterm folyamatokban rendszerint szén-
dioxid és víz, az exoterm bomlás során pedig általában nitrogén keletkezik. A gázfej-
lődés mértéke és a kialakuló nyomás ez utóbbi reakcióknál nagyobb.  

Bizonyos esetekben a kétféle típus keverékét alkalmazzák. Így pl. profil-
extrúziónál az exoterm habosítóból felszabaduló nagy mennyiségű és nyomású gáz 
elősegíti a szerszámban a térkitöltést, az endoterm komponens pedig a termék veteme-
dését gátolja meg. Az endoterm típusok általában 130–230 ˚C, az exotermek pedig 200 
˚C körül bomlanak. A legtöbb exoterm habosítószer bomlási hőmérséklete csökkenthe-
tő ún. kikkerekkel, amelyek gyorsítják a kémiai folyamatot. 

A habosítószer és a polimer összeférhetősége 

A különféle habosítószerek alkalmazási útmutatóiban a gyártók ismertetik a java-
solt feldolgozási hőmérsékleteket és az alkalmazható polimereket. Így elkerülhető, 

www.quattroplast.hu 



hogy pl. egy endoterm típusból felszabaduló nagy mennyiségű vízgőz degradáljon egy 
PET vagy PC terméket. 

A különböző polimerek habosítása nem egyformán könnyű feladat. Pl. a PE-LD 
könnyebb eset, mint a PE-LLD, a PP kopolimer könnyebben habosítható, mint a 
homopolimer. A különbség oka az eltérő ömledékszilárdság. Ha ez nagyobb, akkor 
nagyobb az esélye a megfelelő habszerkezet kialakulásának. Az alapanyaggyártók 
vagy szállítók gyakran ajánlanak ún. habosítható polimertípust – ezekről érdemes kon-
zultálni a szakértőikkel. 

Habosítási technológiák 

A habosítás során fontos, hogy a habosító gáz oldott állapotban maradjon a poli-
merben, amíg az ömledék kilép a szerszámból (extrudáláskor), ill. amíg a szerszám-
üregbe ér (fröccsöntéskor). Mielőtt az ömledék elérkezik az említett pontokhoz, addig 
nem szabad, hogy nyomásesés következzen be. Ellenkező esetben a termék habszerke-
zete nem lesz egyenletes. 

Habosításhoz az ideális extruder minimum 24 L/D-s, hogy a kémiai dekom-
pozíció teljes mértékben lejátszódjon, és a keletkezett gázok az ömledékben diszpergá-
lódhassanak. Az extruder csigageometriája olyan legyen, hogy viszonylag enyhe gyú-
ró-dagasztó hatás mellett olyan nyomásfelépítés jöjjön létre, hogy a keletkező gázok a 
polimerömledékben maradjanak, viszont a makromolekulák tördelődése ne induljon el, 
mivel az csökkentené az ömledék szilárdságát. 

Ömledékszűrők alkalmazása nem javasolt, mivel ezek nyomásesést okozhatnak, 
ez pedig idő előtti habosodással jár. Természetesen az extruderhengeren lévő ventillá-
ciós pontokat zárva kell tartani, mivel a habosító gáz ezeken keresztül eltávozna a 
rendszerből. 

Persze kivételek mindig vannak a felsorolt szabályok alól, pl. lehetséges kiváló 
minőségű habosított extrudátumot előállítani intenzív keverőelemeket tartalmazó és 
ömledékszűrővel ellátott extruderen is, sőt nyitott szellőzőzóna is megengedhető. A 
habosítás körülményeit azonban minden esetben gondosan mérlegelni kell. PVC habok 
extrudálásánál pl. kónikus ikercsigás extrudert alkalmazva vákuumzónát is üzemeltet-
nek, ilyenkor az extruderzónák hőmérsékletét és az alkalmazott habosítószer bomlási 
paramétereit ügyesen kombinálva elérhető, hogy csak a vákuumzóna után indul meg a 
gázképződés.  

A kémiai habosításnál általában haranggörbe jellegű hőmérsékletprofilt célszerű 
beállítani. A garathoz közeli zónákban a lehetséges legalacsonyabb legyen a hőmér-
séklet, hogy ne lépjen fel túl korán a gázképződés. A következő zónákban emelve a 
hőmérsékletet teljessé válik a polimer megömlése és a habosítószer bomlása. Végül a 
szerszámhoz közeledve csökkenteni kell az ömledék hőmérsékletét, ezáltal a gépből 
kilépő habosított extrudátum ömledékszilárdsága már meggátolja a habszerkezet szét-
esését. 

A habosítási technológia egy másik sarkalatos pontja az alapanyag és a habosító 
keverék adagolása. A legjobb egy gravimetrikus adagoló üzemeltetése, de megfelelő az 
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olcsóbb volumetrikus típusok alkalmazása is, ha pontosan kimérik az adagoláshoz 
szükséges kalibrálási görbéket.  

A fröccsöntéssel habosított termékek előállításánál hasonló elvek érvényesek, 
mint az extrúzióval gyártottaknál, néhány dologra azonban ügyelni kell a kompakt 
anyagok fröccsöntéséhez képest. Zárófúvókát kell alkalmazni, hogy az egyes ciklusok 
között a hengerben lévő nyomás ne tudja kihajtani az anyagot. A beömlőket és elosz-
tókat megfelelő pontossággal kell kialakítani a gyors és egységes ömledéktérkitöltés 
érdekében. Lehetőség szerint célszerű rövid folyási utat kialakítani. A szerszám szel-
lőztetése rendkívül fontos. A szellőztető csatornák 0,07–0,25 mm mélységűek legye-
nek. Megfelelő méretüket és elhelyezkedésüket csak kísérletekkel lehet meghatározni. 
Ezek kiméréséhez a szerszám bontósíkjában elhelyezett vékony betétlapok alkalmazá-
sa bevált módszer. 

Habosítás az extrúziónál 

Legtöbbször a sűrűségcsökkentés a cél, akár lemez, akár extrudált profil a vég-
termék. A gyártást célszerű habosítószer nélkül indítani, majd utána lépcsőzetesen az 
újabb sarzsoknál a habosítószer koncentrációját növelni, míg el nem érik a termék kí-
vánt sűrűségét. Az egyes beállítások hossza olyan legyen, hogy a termék paraméterei 
(sűrűség, méret, felületi minőség stb.) stabilan beálljanak. Eközben várhatóan növelni 
kell az extrudátum lehúzási sebességét, mivel az intenzívebb habosodás miatt nagyobb 
térfogatú anyaggal kell számolni, ez pedig magasabb anyagáramot jelent. A feldolgo-
zók gyakran szembesülnek azzal, hogy a habosított extrudálásnál nem a kívánt vastag-
ságú terméket kapják, aminek számos oka lehet, pl. nem megfelelő a habosító mennyi-
sége vagy a lehúzás sebessége túl alacsony.  

A leggyakoribb hibák a lehúzásnál jelentkeznek. Igen fontos például az extrudert 
elhagyó ömledék és az első alakadó hengerpár találkozásának milyensége. Kompakt-
lemez gyártásánál bevett szokás, hogy anyagpárna (ún. szakáll) van az alakadó henge-
rek között, annak érdekében, hogy fényes, sima lemezt kapjanak. Ez viszont nem lenne 
ideális habosított lemezek gyártásánál, mivel itt lehetőséget kell biztosítani a rendezett 
habszerkezet kialakítására és fennmaradására. Ilyenkor a hengereknek csak egy igen 
enyhe összenyomó (érintő/behúzó) funkciója kell, hogy legyen, amivel a lemez hűté-
sének egy részét is megadják. 

Ha profilt extrudálnak, vigyázni kell, nehogy a termék idő előtt lehűljön, 
befagyasztva a habosodást. Fontos a szerszám és a vízfürdő vagy a kalibráló közti tá-
volság helyes beállítása. 

Nagyobb buborékok megjelenése az extrudátumban azt jelzi, hogy például túl 
magas a szerszámhőmérséklet vagy túl magas a habosító koncentrációja, nem megfele-
lő a gáz eloszlatása az ömledékben, és a habszerkezet összeesik. Szabálytalan, változó 
habszerkezetet okozhat a nem megfelelő keverés, akár az adagolásnál akár az 
extruderben. Túl magas garathőmérséklet szintén a habosodás mértékének ingadozá-
sával járhat. A szerszámban bekövetkező habosodás jelentős nyomáseséshez vezethet, 
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ezt a szerszámrés szűkítésével kezelhetik, hasonlóan hat az ömledék-hőmérséklet 
csökkentése is. 

Habosítás a fröccsöntésnél 

Az elérendő célok: a termék tömegének csökkentése és a beszívódások kikü-
szöbölése. 

Amikor a tömegcsökkentés a cél, akkor a gép paramétereinek beállításánál az in-
jektált anyagmennyiséget annyi százalékkal kell csökkenteni, amennyivel a termék tö-
megét csökkenteni kívánják. Ha az ömledék térkitöltése így nem tökéletes, emelni kell 
a habosítószer részarányát. Ha elérnek ahhoz a ponthoz, hogy már a habosítószer 
mennyiségének emelésével sem tölti ki tökéletesen az ömledék a szerszámüreget, ak-
kor a minimális adag mennyiségét indokolt emelni. 

Habosításnál a tökéletes térkitöltéssel és a falvastagság-különbségek kiküszöbö-
lésével érik el, hogy a terméken ne legyenek beszívódások. Amennyiben a habosítással 
önmagában nem lehet eltüntetni a beszívódásokat, akkor a befröccsöntés nyomásvi-
szonyain kell változtatni. Általános szabály, hogy kémiai habosítók alkalmazásánál a 
gyors befröccsöntés az eredményesebb, így egységesebb habszerkezet kialakulása vár-
ható. A termék geometriájától és a szerszám szellőzésétől függően választható olyan 
megoldás is, hogy a befröccsöntés elején nagyobb sebességet alkalmaznak, viszont a 
teljes térkitöltést már csökkentett sebességgel hajtják végre. A ciklus végén, a szer-
számnyitás után előfordulhat, hogy a termék utóhabosodik (duzzad). Ennek oka lehet a 
nem megfelelő hűtési idő vagy túl nagy dózisú habosítószer adagolása. Előfordulhat, 
hogy túl sok anyagot adagoltak. 

Megtörténhet, hogy a sűrűség megfelelő csökkenése mellett durva felületű ter-
méket kapnak. Ilyenkor próbálkozni lehet a habosító koncentrációjának a csökkentésé-
vel, a befröccsöntés sebességének növelésével és a szerszám hőmérsékletének emelése 
is segíthet. 

Összeállította: Csutorka László 
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