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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Új termékek, új technológiák 

 
Speciális poliamidok a Radici csoporttól  

Az olasz Radici Partecipazioni SpA termékválasztéka a hagyományos poliami-
dokon kívül több hosszú láncú, részben természetes nyersanyagból gyártott poliamidot 
is tartalmaz. Extrúziós feldolgozásra fejlesztették a Radilon D, a Radilon DT típusú 
polimereket, de ajánlanak kopolimereket is.  

A Radilon D PA 612 típusú poliamid, amely rugalmasságának, visszaalakuló ké-
pességének és vegyszerállóságának köszönhetően jól használható fogkefék, szemceru-
zák gyártásához. Radilon D-ből gyártanak különböző felhasználásra csöveket is, pél-
dául az olaj- és a gázipar céljaira, de benzinvezetékeket is. Ezeknél a vegyszerállóság 
és a mechanikai tulajdonságok mellett a PA 612 átlátszósága is fontos.  

A Radilon DT, amely kémiai felépítése szerint PA 610, részben megújuló nyers-
anyagból, ricinusolajból készül. Radilon DT-ből gyártják a papírgyártó gépekhez 
használt monofil szálakat. A Radilon DT típusú poliamidoknak jó a vegyszerállósága, 
és rugalmas visszaalakuló képességgel rendelkeznek. E tulajdonságok alapján alkal-
masak robbanásveszélyes folyadékok szállításában használt csövek gyártására.  

A Radici Radilon CD jelzésű PA 610/66 kopolimerjeit élelmiszercsomagolásra 
alkalmas fóliák céljaira fejlesztették ki, ahol az átlátszóság, a hőformázhatóság és a 
vízgőzzel szembeni záróképesség alapkövetelmény. Ilyen polimerből az élelmiszer-
iparban használt eszközök tisztítását végző keféket készítenek. A Radici eljárása sze-
rint ez a kopolimer olyan detektálható anyagot tartalmaz, amelynek révén ki lehet mu-
tatni az élelmiszerekkel érintkező eszközökre került polimerszennyeződést, ami az 
élelmiszerbiztonságot növeli.  

M. Cs-né  
www.kunststoffe.de/produkte  

Hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló fröccsanyagok fém alkatrészek 
kiváltására 

A Solvay kiterjesztette „speciális” polimereinek termékkínálatát két új, nagy tel-
jesítményű poliamiddal (HPPA), az 50%, illetve 60% hosszú üvegszállal erősített 
Omnix LF-4050 és Omnix LF-4060 típussal. Ezeket az anyagokat ideális választásként 
olyan alkalmazásokhoz ajánlják, ahol hosszú terhelést kell elviselni, illetve ahol fém 
alkatrészeket szeretnének műanyaggal helyettesíteni. 

Az Omnix HPPA olyan területeken is használható, ahol a közönséges PA66 hőál-
lósága vagy hidrolízisállósága már nem kielégítő. Az új Omnix LF típusok legyőzik e 
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korlátokat és fontos kiegészítői a Solvay jelenlegi nagy teljesítményű PA gyártmánya-
inak.  

Az Omnix LF-4050 és az Omnix LF-4060 alkalmazása költség- és teljesítmény-
előnyöket kínál a fémekkel szemben olyan alkatrészek esetében, amelyek állandó ter-
helés alatt vagy szigorú környezetben működnek. Erre számos piaci területen adódhat 
lehetőség – pl. a szállításban, az autógyártásban, a háztartási gépekben, a sport- és sza-
badidőtermékekben, illetve a különböző mechanikai és ipari műszaki cikkekben. Az 
Omnix LF poliamidok natúr és fekete színben kaphatók az egész világon. 

A cég egyik menedzserének véleménye szerint a fémek helyettesítése egy új fá-
zisba lépett. Növekszik az igény az olyan műanyagok iránt, amelyek képesek átlépni az 
optimalizált rövid szálakkal töltött hőre lágyuló polimerek jelenlegi teljesítménykorlá-
tait anélkül, hogy feláldoznák a formaszabadságot, a feldolgozás hatékonyságát és a 
felület minőségét. Az LFT technológia választ ad ezekre a kihívásokra, és ma már el-
fogadják megfelelő anyagként a fémöntvények és szerelékek helyettesítőjeként. Az 
LFT technológia alkalmazása a Solvay erősített polimerjeinek választékát tovább bőví-
ti a kisebb fajtömegű típusok irányába. Ez a stratégia lehetővé teszi számukra, hogy 
megfeleljenek a korróziómentesség és tömegcsökkentés elvárásainak a nagyon magas 
műszaki követelményeket is kielégítő alkatrészekben, amelyek magas hőmérsékleten 
megtartják merevségüket, ütésállóak és ellenállnak a kúszásnak és a fárasztásnak. 

A Solvay LFT technológiájával fröccsöntött termékekre egy összegabalyodott 
háromdimenziós hosszú szálakból álló belső vázszerkezet létrejötte jellemző. Ez a me-
revség és az ütésállóság egyedülálló kombinációját hozza létre, ami kiemelkedő méret-
stabilitással párosul és megakadályozza a repedések továbbterjedését. 

 

 
 

1. ábra A hosszú (LF) és rövid üvegszállal erősített PA típusok 
tulajdonságprofiljainak összehasonlítása 
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A korábbi erősített Omnix típusokhoz képest az Omnix LF poliamidok hornyolt 
próbatesten mért és többtengelyű ütésállósága szívósságuk révén 350%-kal nagyobb, 
miközben megőrzik a termék merevségét. Ilyen előnyöket nem lehet a hagyományos 
ütésálló adalékokkal elérni, ahol az adalék elasztomerjellege általában csökkenti az 
anyag merevségét. 

Az Omnix LF típusok nagymértékben megtartják tulajdonságaikat meleg és ned-
ves környezetben is. A szokásos üvegszállal erősített HPPA típusokhoz képest az LFT 
technológia 10–15%-kal nagyobb merevséget ad az LF poliamidoknak 23 °C-on, 
amely 85%-ra emelkedik 120 °C-on, jócskán a mátrixpolimer üvegesedési átmeneti 
hőmérséklete felett. 

Ezen túlmenően, az Omnix LF típusok drasztikusan jobb teljesítményt nyújtanak 
a rövid üvegszálas HPPA anyagokhoz képest, ha magas hőmérsékleten és nagy terhe-
lés alatt kúszási ellenállásukat hasonlítják össze; ez is igazolja az alkatrészekben létre-
jött, összegabalyodott hosszú szálakból álló vázszerkezet előnyeit. Mindkét új LF típus 
nagyon csekély mértékben vetemedik és forró vizes szerszámtemperálással 
fröccsönthető (1. ábra). 

A Solvay kiterjeszti LFT technológiáját más speciális polimerjeire is, pl. a hosszú 
üvegszállal töltött Amodel poliftálamidra (PPA), az Ixef poliarilamidra (PARA) és 
Ryton poli(fenilén-szulfid)-ra (PPS), és ezáltal a nagy hozzáadott értékű tulajdonsá-
gokkal rendelkező polimerek egyedülálló csomagját kínálja majd a feldolgozóknak és 
felhasználóknak, miközben megtartja a megengedhető költségszintű feldolgozási tech-
nológiákat, mint amilyen a fröccsöntés.  

F. L. 
 
Moore S.: Long glass fiber polyamides overcome demanding metal replacement challenges 
for parts operating in severe environments = Plastics Today, 2017. április 7. 
 

Hatékonyabb stabilizátor PE-LLD élelmiszercsomagoló fóliákhoz  

 
Magasabb szintre emeli a lineáris kis sűrűségű polietilénből (PE-LLD) készített 

csomagolóeszközök minőségét az amerikai Addivant cég nonil-fenolmentes Weston 
705 nevű stabilizátora. Magas foszfortartalmának köszönhetően a csomagolásra hasz-
nált fóliához 20%-kal kevesebb antioxidánst kell adagolni, ami nagyobb rugalmassá-
got eredményez az összetételben és megkönnyíti az újrahasznosítást. A Weston 705 
használatával könnyebb a feldolgozás és kisebb a gélképződés, mint a szokásos foszfit 
antioxidáns alkalmazásával. A folyékony foszfitot tartalmazó Weston 705 nagy előnye 
a korábbi Weston TNPP-vel (trisznonil-fenol-foszfit) szemben, hogy nem tartalmaz 
nonilfenolt. Ily módon a csomagolásból nem migrálhat ez a vegyület az élelmiszerbe. 
Az erre vonatkozó előírások nagyon szigorúak, például 2017. októberben lép hatályba 
az a kínai előírás, amely 10 ppb-ben maximálja az élelmiszerbe a csomagolásból átke-
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rülő nonil-fenol mennyiségét. A Weston 705 rendelkezik mind az amerikai FDA, mind 
az európai EFSA tanúsításával.  

Több mint 20 nagyobb műanyaggyártó használja a Weston 705 stabilizátort a 
poliolefin, elasztomer és PVC fóliák gyártásában. Már több mint 50 országban engedé-
lyezték az ilyen fóliák alkalmazását élelmiszerek csomagolására. Az Addivant 2017 
végére megötszörözi gyártókapacitását részben amerikai (Morgantown, West Virginia) 
telephelyén, részben Kínában.  

M. Cs-né 
www.plasticstoday.com/packaging 

Új hőre lágyuló elasztomer 3D nyomtatáshoz 

Az adalékanyagokat gyártó CRO Technology cég 
(az olaszországi, modenai székhelyű CRP csoport tagvál-
lalata) a Windform anyagcsalád új tagjaként, Windform 
RL márkanéven dobott piacra egy hőre lágyuló elaszto-
mert, amelyet professzionális 3D nyomtatáshoz ajánla-
nak. A Windform LR gumiszerű tulajdonságokkal rendel-
kező, tartós, hőre lágyuló elasztomer, amelyből pl. a ké-
pen látható alkatrész készíthető 3D nyomtatással.  

 

F. L. 
www. 4spe.myindustrytracker.com 4/3/2017 

Szénszálas SMC-ből készült egy gépkocsi hátsó ajtókerete 

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások és a szén-dioxid-emisszió szabá-
lyozása miatt növekvő érdeklődés tapasztalható a járművek tömegcsökkentése iránt az 
autóiparban. A szénszállal erősített műanyagok (CFRP), amelyek kis sűrűsége a nagy 
szilárdsággal társul, várhatóan különféle alkalmazásokra lelhetnek a gépkocsi-
alkatrészekben. Eddig a CFRP alkalmazása hagyományosan a luxus- és szuperautókra 
korlátozódott, amelyeket kis mennyiségben gyártottak, mivel a CFRP-ből készült al-
katrészek gyártása lassú és drága volt. Az utóbbi években azonban, a CFRP anyagok 
és feldolgozási technikák terén bekövetkezett fejlesztések eredményesek voltak, és így 
az autógyártók meg tudják kezdeni a CFRP alkatrészek nagy sorozatú gyártását. 

A Mitsubishi Rayon (MRC) által kifejlesztett SMC anyag egy olyan, poliészter 
alapú lemez formátumú CFRP félkész termék, amely néhány centiméter hosszúságú 
vágott szénszálakat tartalmaz a gyantamátrixban eloszlatva. Az SMC rövid ciklusidő-
vel – kb. 2-5 perc alatt – dolgozható fel sajtolással. A prepregekkel (hosszú szénszálak 
gyantával impregnált szövete) ellentétben, ez az SMC anyag sajtolással jól formázható 
bonyolult alakú alkatrészekké (2. ábra). Mechanikai tulajdonságainak irányfüggése is 
közel egységes. Ez lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy alkalmazhassák jelenlegi 
alkatrész-tervezési tapasztalataikat a szénszáltartalmú anyagokra is, és így könnyebb, 
szilárdabb alkatrészeket készíthessenek.  
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A Mitsubishi Chemical Holding G
Management Plan programjá
letágában 100 milliárd JPY (898 MUSD) értékesítést tervez 2020
van kívánja bővíteni működését a gyorsan növekv
ipari területeken. 

2. ábra Az új Toyota Prius PHV hátsó ajtókerete szénszál
sajtolva (félig karosszériaelemekkel burkolva)

 
A szénszállal erősített m

felvásárolta az amerikai Gemini Composites LLC (Seattle, WA) tervez
prototípuskészítő céget, amely a 
gia használatával terméktervezésre szakosodott. A Gemini csapat jelent
MRC képességeit arra, hogy m
támogassa őket a kezdeti elképzelésekt
SMC anyagok használatában. A Gemini áttörésnek számító termékfejlesztési konce
ció birtokában van, amely stratégiai alapon jelent növekedést az MRC számára.

A Gemini a vágott szénszálak tervezési és méretezési hátterének kidolgozás
együttműködik a Boeing repül
(Szövetségi Légügyi Hatóság). Az innova
lesztés már eddig is számos szabadalmat eredményezett a Gemini ügyfelei számára az 
egész világon. 

Az MRC ma a világ legnagyobb szénszálas SMC gyártója és értékesít
Forged Composite technológia alapan
zett a szénszálas SMC érdekében a japán, német és észak
követően, hogy 2015-ben létrehozta új SMC gyártósorát a japán Toyohashiban l
gyártócentrumában. Az MRC hisz abban, hogy a Gem
termékfejlesztési képességeit az autóipari SMC alkatrészekben és innovatív termékek 
bevezetését teszi lehetővé más iparágakban is.

 
Moore S.: SMC adopted for rear door frame of Toyota's new Prius PHV = Plastics Today, 
április, 2017. 
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