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S Z A B Ó  V E R O N I K A  A N N A 1

Ásványvizes palackok anyagának újrahasznosítása 
kémiai habosítással

Kémiailag habosított rPET karakterisztikájának vizsgálata

1. IRODALOM

A polietilén-tereftalát (PET) napjainkban uralja a folyékony élelmiszercsomago-
lások piacát. A PET alacsony előállítási költségének, csekély súlyának, jó optikai 
tulajdonságainak és gázzáró képességének köszönhetően felülmúlja az üveget.2

A PET anyagában történő újrahasznosítására kémiai vagy fizikai lehetősé-
gek vannak. A kémiai eljárások alatt különféle reagensek segítségével a poliész-
tert alkotóelemeire bontják, amelyek azt követően monomerként szolgálhatnak 
PET, illetve egyéb polimerek előállításához.3 Ezzel szemben a fizikai módszerek 
energiatakarékosabbnak mondhatók, ugyanis megőrzik az anyagba előzőleg 
befektetett energiát. Emellett azonban az újrahasznosított anyag degradálódik, 
tulajdonságai a használat során romlanak.4 Egy olyan tulajdonságjavító tech-
nológiát kívánok bemutatni, amely a többszöri feldolgozhatóságot nem rontja.  
Ez a technológia a kémiai habosítás, amelynek következtében kisebb tömegű, 
jobb fajlagos tulajdonságú, és teljes mértékben újrahasznosítható terméket tu-
dunk gyártani. Véleményem szerint az újrahasznosított polietilén-tereftalát ké-
miailag habosított struktúrája megfelelő alapanyag az ipari hasznosításra.

A polimer hab fogalma alatt olyan kétfázisú rendszert értünk, amelyben sta-
tisztikus eloszlású, változó méretű gázbuborékok találhatóak polimer mátrixba 
ágyazva. A habosítási technológiák alapvetően háromféle csoportba sorolhatók: 
mechanikai, fizikai és kémiai. A kémiai habosítás során gáz képezhető kémiai 
habosítószerek adagolásával, amelyek a feldolgozási művelet során a hő hatására  

[1] SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, gépészmérnök – műszaki menedzser. Témavezető: 
Dr. Dogossy Gábor, SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és Technológiai 
Tanszék, egyetemi docens.
[2] Bach, Cristina – Dauchy, Xavier – Chagnon, Marie-Christine – Serge, Etienne: 
Chemical migration in drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: a sour-
ce of controversy review, in Water Research, 2011/3. no., 571–582. o.
[3] La Mantia, Francesco Paolo – Vinci, Michele: Recycling poly(ethylene terephthalate), in 
Polymer Degradation and Stability, 1994/1. no., 121–125. o.
[4] Lusinchi, J. M. – Pietrasanta, Y. – Robin, J. J. – Boutevin, B.: Recycling of PET and PVC 
wastes, in Journal of Applied Polymer Science, 1998/4. no., 657–665. o.
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elbomlanak, miközben a típusuktól függő gázt termelnek (pl. CO, CO2, N2, 
NH3).5 Szilárd bomlástermékeik gócképzőként hatnak. Rajtuk kívül nagymeny-
nyiségű gáz is keletkezik. A gócoknál kialakult gázbuborékok a lehűlő ömledék-
ben kitágulnak és cellákat képeznek. A kialakított habszerkezet zárt cellás, az üre-
gek jól elkülönülnek egymástól, nincsenek összeköttetésben, a felületük tömör, a 
mag felé növekszik a cellasűrűség, azaz szerkezeti hab állítható velük elő.6

A PET az újrahasznosítás során lánctördelődést szenved, amely az ömle-
dék viszkozitás csökkenésében is megnyilvánul. Ez részben a feldolgozás során 
okoz nehézségeket, részben a kémiai habosítás során. A kémiai habosítás előtt 
mindenképpen szükséges visszaállítani az alapanyag eredeti szerkezetét. Ehhez 
különböző mesterséges adalékanyagokat teszteltem. Molnár cikkében7 a techno-
lógiai paraméterek hatását vizsgálta a láncnövelővel és habosítóval fröccsöntött 
rPET habszerkezetére. A kísérletek során kapott eredmények azt mutatták, hogy 
a nyomás és az átkapcsolási pont jelentősen befolyásolják a habosított szerkeze-
tet és tulajdonságait. Ha a nyomás csökken, a habosodási részarány növekszik, a 
cellaátmérők csökkennek. Az átkapcsolási pont növelésekor nem tapasztalható 
korreláció a cellák össztérfogatával, de átlagos méretük nőtt.

A lánchosszabító adalékok hatásával több kutatás is foglalkozik. Raffa és tár-
sai8 reciklált PET extrudálás során habosított struktúráján vizsgálták a PMDA 
láncnövelő adalékanyag hatását. A viszkozitás tekintetében az egyre nagyobb 
arányban alkalmazott láncnövelő növekedést mutatott. Ezzel szemben a nagyobb 
nyírósebességek tartományában már nem jelent meg olyan mértékű különbség, 
mint a kisebb nyírósebességek esetében.

Tóth és munkatársai9 a reciklált PET radioaktív sugárzással való reakcióját 
tesztelték. Az alapanyagot üvegszállal erősítették, és reaktív adalékot adtak hoz-
zá. A PET hulladékot előkészítették a kísérlethez, tisztították, majd a nedvesség-
tartalom csökkentése érdekében 140°C-on 5 órát szárították. Az alapanyaghoz 
epoxi adalékot 2 m/m%-ban adagoltak. Az adalék a Derakane D-410 volt, mely-
nek molekula tömege 400 g/mol. Az üvegszál egy a Zoltek által gyártott E típusú  

[5] Pál K.: Műanyagadalékok ma és a jövőben, in Műanyagipari szemle, 2006/6. no., 47–56. o.
[6] Dogossy G.: Porózus szerkezetek, in Zsoldos Ibolya (szerk.): Fejezetek nemfémes anyagok 
legújabb járműipari kutatási területeiből, 2015, Széchenyi István Egyetem, Győr, 212–265. o., 
Czvikovszky T. – Nagy P. – Gaál J.: A polimertechnika alapjai, 2000, Műegyetemi Kiadó, 
Budapest.
[7] Molnár, B.: The Effect of Technological Parameters on the Foaming of Injection Molded, 
in Recycled PET. Acta Technica Jaurinensis, 2014/1. no., 1–10, o., doi: 10.14513/actatechjaur.
v7.n1.219.
[8] Raffa, P. – Coltelli, M. –Savi, S. – Bianchi, S. – Castelvetro, V.: Chain extension and 
branching of poly(ethylene terephthalate) (PET) with di- and multifunctional epoxy or isocyanate 
additives: An experimental and modelling study, in Reactive and Functional Polymers, 2012/1. 
no., 50–60. o.
[9] Tóth, K. – Czvikovszky, T. – Abd-Elhamid, M.: Radiation-assested PET recycling using 
fiber reinforcement and reactive additives, in Radiation Physics and Chemistry, 2004/8. no., 
143–147. o.
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10-15 mm hosszú 8 µm átmérőjű termék volt. Ezt 20%-os tömegarányban hasz-
nosították. A kísérlet során radioaktív dózist használtak (10kGY), hogy akti-
válják az adalékot. A vizsgálatok során hajlító-, szakító- és ütésállóság mérést 
végeztek. A hajlítóvizsgálat eredményeként megállapították, hogy 20% üvegszál 
hozzáadása mellett kis mértékben nőtt a hajlító ellenállás. Ezzel szemben az ada-
lék rontotta az eredményeket. Az ütésállóság vizsgálatánál megfigyelhető volt, 
hogy az adalék ismételten kismértékű visszaesést eredményez, ezzel szemben a 
besugárzott dózis képes javítani az ütésállóságot. A kutatás végeredményeként 
valódi minőségnövelt anyagot kaptak. Az original PET ütésállóságát meghaladta 
az új reaktív erősítésű reciklált PET. Ez komoly mérföldkő lehet a PET másodla-
gos felhasználása terén.

Coccorullo és társai10 a molekulatömeg növelésére a kémiai habosítószer 
mellé segédanyagként PMDA (Piromellitik Dianhidrid) és CT 534 (Hydro-ce-
rol) nevű anyagokat teszteltek. A PDMA melléktermékmentes, gazdaságosan 
alkalmazható adalék. Felhasználása során a térhálósodás elkerülése érdekében 
a keverékbe 0,2–0,3%-nál többet nem célszerű használni az adalékból. Zárt cel-
laszerkezet alakítható ki a megfelelő mennyiség alkalmazása mellett. A kutatás 
elsődleges célja az alacsony viszkozitású alapanyagból magas sűrűségű szerkezeti 
habok gyártása. Másodlagos célja a megfelelő szerszám kidolgozása, amelyben a 
habosodási folyamat reprodukálható, a különböző paraméterek változtatása mel-
lett a habszerkezet is módosítható.

Ronkay és társai11 gumirugalmas adalékokkal kívánják növelni az ütésállóság 
hatékonyságát. A gumirugalmas adalékok olyan töltőanyagszemcsék, amelyek 
között célszerűen kis filmvastagságot biztosítanak egyenletes diszperzió mellett. 
A reaktív adalékok funkcionalizált végcsoportja javítja a PET mátrixhoz történő 
kapcsolódását, továbbá jobb eloszlást biztosítanak a mátrix és az adalékanyag kö-
zötti határfelületi energia megváltoztatásával.

2. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A kísérletek során a kereskedelmi forgalomban kapható, kék színű kristályosított 
PET regranulátumot (rPET) használtam. Kémiai habosítószerem a Tracell IM 
7200 volt, amelyet 4%-ban kevertem az alapanyaghoz. Az extrudálást megelő-
zően a reciklált PET-et 24 órán keresztül szárítottam DEGA 2500 típusú szá-
rítókamrában, 100°C-on. A meleglevegős szárítókamrában a keveréket az ext-
rudálást követően 12 órán keresztül szárítottam, 120°C-on. A kísérletek során 
láncnövelőszerként CESA Extend-et használtam 2%-os arányban, míg ütésálló-

[10] Coccorullo, I. – Maio, L. Di – Montesano, S. – Incarnato, L.: Theoretical and ex-
perimental study of foaming process with chain extended recycled PET, in eXPRESS Polymer 
Letters, 2009/2. no., 84–96. o.
[11] Ronkay F. – Kasza D.: Reciklált PET műszaki alkalmazhatósága, in Műanyag és Gumi, 
2014/3. szám, 88–91. o.
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ság növelő adalékként 10%-os arányban Du-Pont Elovaloy PTW-t használtam 
fel. A legyártott keverékek pontos összetételét és jelölését az 1. táblázat tartal-
mazza.

1. táblázat: A fröccsöntött darabok összetétele

rPET [%] Láncnövelőszer 
[%]

Ütésállóság 
növelő [%]

Habosító 
[%]

rPET (reference) 100 0 0 0
rPET4H 100 0 0 4
rPET2LN4H 100 2 0 4
rPET2LN10UN4H 100 2 10 4

A próbatestek előállítására Arburg ALLROUNDER 420C Golden Edition 
fröccsöntőgépet használtam. A megfelelő habosodási szint elérése érdekében a 
nyomáskülönbségek befolyásolhatóak a lélegző-szerszám technikával. A folya-
mat során a habosítószerrel elkevert polimert befröccsöntjük a szerszámüreg-
be, ahol kialakul a darab kompakt felületi rétege a lehűlés során. Ezt követően 
a szerszám minimális megnyitásával a tér megnő, a nyomás csökken, ezáltal a 
belül még ömledékállapotú anyag felhabosodik. A ciklus során 0,3 mm nagyságú 
szerszámnyitást alkalmaztam (2. táblázat).

A szerszámhőmérséklet megválasztását követően, 35°C-ra temperált szer-
szám próbatesteket gyártottam. A legyártott próbatestek habszerkezetét YXLON 
Y.CT Modular ipari CT berendezéssel vizsgáltam. Az ütéssel szembeni ellenállást 
CEAST 65-45.000 ütőművön 4J-os kalapáccsal, 62mm-es alátámasztással, EN 
ISO 179 szabvány alapján mértem. A szakítóvizsgálatot INSTRON 5582 egyete-
mes szakítógépen. A 100 mm-es befogási hosszall rendelkező darabokat a vizs-
gálat elején 1 mm/min értékkel kezdtem húzni. A rugalmassági modulus megha-
tározása érdekében majd, ha elérte a nyúlás az 1%-os értéket, akkor átváltottam 
5 mm/min sebességre. A méréseket a EN ISO 527 szabvány alapján hajtottam 
végre. Minden vizsgálatból 5 párhuzamos mérést végeztem, amelyek átlagát és 
szórását határoztam meg, a vizsgálatokat szobahőmérsékleten 50%-os relatív pá-
ratartalom mellett hajtottam végre. A hajlítási vizsgálatokat szintén a INSTRON 
5582 egyetemes szakítógépen hajtottam vére a EN ISO 178 szabvány alapján.  
A vizsgálat során a 100 mm-es próbatesteket 10 mm/min sebességgel hajlítottam. 
A nyomó vizsgálatokat szintén a INSTRON 5582 egyetemes szakítógépen hajtot-
tam végre az 5 mm-es próbatest metszeteket 0,1 mm/sec sebességgel zömítettem.
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2. táblázat: A fröccsöntési paraméterek

  Mértékegység Érték
Záróerő kN 150
Fúvókahőmérséklet °C 260
Fröccsnyomás bar 650
Fröccssebesség cm3/s 30
Utónyomás bar 150-50-20
Utónyomás ideje s 2-1
Szerszám köztesnyitás mm 0.3
Késleltetés s 20
Szerszámhőmérséklet °C 35

3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

A fröccsöntött próbatestek vizsgálatai során kitértem a habszerkezet jellemzésé-
re, a termékek sűrűségére, valamint mechanikai tulajdonságokra. A következő 
alfejezetekben ismertetjük a kapott eredményeket.

3.1. Sűrűség

A habosítás egyik kedvező hatása a tömeg csökkenése. A kialakult cellastruktú-
ra miatt a próbatestek sűrűsége lecsökken. A sűrűségcsökkenés átlagos mértéke 
8,27%. A csupán láncnövelőszerrel kevert funkcionális csoport esetén megálla-
pítható, hogy a láncnövelő hozzáadásával a sűrűségcsökkenés csak kis mértékben 
emelkedett (1,34%). Az ütésállóság-növelő használata mellett a sűrűség növeke-
dett, ellenben még mindig nem érte el a habosítás előtti sűrűségi értéket (1. ábra).

1. ábra: A próbatestek sűrűsége
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3.2. Mechanikai tulajdonságok

Megvizsgáltam, hogy a különböző mesterkeverékek milyen hatással vannak a 
mechanikai tulajdonságokra. Az eredményeket az 3. táblázat összesíti.

Megvizsgáltam a próbatestek húzó rugalmassági modulusát különböző ada-
lékanyagok használata mellett. A láncnövelőszer hatására nőtt a rugalmassági 
modulus, ez a rendezett cellaszerkezetnek köszönhető. Az ütésállóság-növelőszer 
hatására a próbatestek veszítettek rugalmasságukból. A láncnövelő-mesterkeve-
rék hatására 19,28%-ot javult a húzószilárdság. Az ütésállóság-növelő használata 
mellett 26,49%-os növekedést értünk el.

A próbatestek hajlító rugalmassági modulusa a láncnövelőszer hatására le-
csökkent, viszont az ütésállóságnövelő hatására 14,55%-os javulást értünk el az 
eredeti habosított próbatestek eredményeihez képest. A láncnövelőszer tartal-
mú próbatestek összehasonlítása során 30,04%-os növekedést tapasztaltam. A 
szórás-értékek magasak voltak. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az 
ütésállóság-növelő alkalmazása mellett a hajlító rugalmassági modulusa nőtt.

A vizsgálat során a láncnövelőszer tartalmú próbatestek határhajlító feszült-
sége lecsökkent. Ennek oka a cellasűrűség növekedése. A határhajlító feszültség 
ennek hatására közel negyedére esett vissza. Az ütésállóságnövelő hatására ismé-
telten javulást tapasztaltunk. A csupán láncnövelőszer tartalmú próbatestekhez 
képest 62,16%-os növekedést mértem. Viszont a két mesterkeverék használata 
mellett sem értem el az adalékok nélküli hab eredményeit.

A próbatestek a láncnövelőszer alkalmazása mellett vesztettek az ütőigénybe-
vétellel szembeni ellenállásukból. Az ütésállóságnövelő mesterkeverék használa-
ta mellett a Charpy-féle ütvehajlító szilárdság 45,12%-os javulást mutatott.

3. táblázat: A fröccsöntött darabok mechanikai tulajdonságai

Összességében láncnövelőszer hatására az igénybevételekkel szembeni ellen-
állás sok esetben csökkent, ezzel szemben a cellaszerkezet javult. Az ütésálló-
ság-növelőszer hatásosságát több vizsgálat is igazolta. A két adalék használata 
mellett a mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenállása nőtt és a cellaszer-
kezet is javult.
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4. KÍSÉRLET AUTÓIPARI FELHASZNÁLÁSRA

A bemutatásra kerülő kísérlet egy személyautó belső ajtónyitó-kilincsének 
reprodukálása habosított rPET-ből. Ehhez az általam legjobbnak ítélt rPET2L-
N10UN4H keveréket használtam fel. A fröccsöntött belső ajtónyitó-kilincs fo-
gantyú részének szélességét és magasságát vizsgáltam. A vizsgálatomhoz 5-5 pró-
batest párt választottunk ki. 

A bal ajtókilincs magasság vizsgálatánál átlagosan 8,55 mm-t kaptunk, 0,019 
mm-es szórásértékkel. A szélesség mérés 14,55 mm-es átlagértéket és 0,013 mm-
es szórást eredményezett. A próbatestek mindegyikéről elmondható, hogy az ál-
talunk meghatározott tűrésértéken belül teljesítettek. A vizsgálatban résztvevő, 
jobb oldalhoz tartozó próbatestek magasság elemzésénél átlagosan 8,55 mm-t 
kaptunk 0,019 mm-es szórásértékkel. A szélesség vizsgálata 14,54 mm-es átla-
gértéket és 0,019 mm-es szórást eredményezett. Az értékek itt is a tűréshatáron 
belül alakultak. A mérési adatok alapján megállapítottam, hogy a termék repro-
dukálhatóságát nem befolyásolja a jobb, illetve bal fészek kitöltése, mert azok 
tükör-szimmetrikusak egymásra. A darabok szélességében átlagosan 0,01%, míg 
a hosszúságában 0,07% eltérést mértünk. 

A CT vizsgáltok elemzésével összességében megállapítható, hogy a megnöve-
kedett térfogat miatt nagyobb cellaátmérők jöttek létre a gyártás során (2. ábra). 
A cellasűrűség és a cellaeloszlás megfelelő habszerkezetet eredményezett. Az 
anyag felületi rétegeiben kismértékű degradáció lépett fel, amely elsősorban a 
fogantyú csúcsában mutatkozott.

2. ábra: A munkadarab CT felvétele 

Nyomó vizsgálatot hajtottam végre a gyártott kilincsek 5 mm-es metszetén. 
A nyomó vizsgálat elvégzése után a számítógép által rögzített mérési értékeket 
erő-elmozdulás diagramokon ábrázoltam (3. ábra).
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3 . ábra: Erő-elmozdulás diagram

Az eredményekből kiderül, hogy a habosított mintadarab rugalmassági mo-
dulusa 32,68 %-al csökkent a csupán rPET tartalmú mintadarabokhoz képest. 
A szórásérték jóval nagyobb volt a habszerkezet vizsgálatánál. Ennek elsődleges 
oka, hogy a vizsgált mintadarabokban más-más belső cellaszerkezet alakult ki.

A kilincsek belső cellaeloszlásának vizsgálatához kiválasztottam a mintát, 
majd Optikai mikroszkópon méréssel elemeztem az üregeket. A mikroszkópos 
vizsgálat során 5x-ös nagyítást alkalmaztam. A felvételen jól elkülönül a héjfal 
és a mag. A metszet középső területén nő a cellasűrűség. A héjfal átlagos mérete 
1014 µm. A teljes felület tekintetében 25,32% a héjfal területe. Megállapíthatjuk, 
hogy a habosítás sikeresen végbement és kialakult a várt szendvics szerkezet.

A kép további vizsgálata során lemértem a gázbuborékok méretét, amelyek-
ből a következő gyakoriság diagramot készítettem (4. ábra).

4. ábra: Cellaméret gyakoriság az átmérő tartományok függvényében
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A kapott diagram alapján megállapítható, hogy a gázbuborékok mérete ha-
rang eloszlást mutat. Ha a kapott eredményeket további osztályokba soroljuk, 
megállapítható, hogy a 50 µm alatti mérettartományba tartozó gázbuborékok 
teszik ki a cellák 48,465%-át. Ez a méret a teljes kémiai habosítási folyamat kez-
deti méreteit tartalmazza. Ennek oka, hogy az ömledék túl gyorsan szilárdul 
meg és nem volt elég ideje és helye, hogy tágulási folyamat teljesen végbemen-
jen. A második csoportban a 50-150 µm közötti tartományban jött létre a cellák 
27,591%-a, ezek magukba foglalják az adott termékre adott technológiai para-
méterek mellett legjellemzőbb átlagos cellaméretet. A 150-400 µm közötti cella-
átmérő tartományban olyan gázbuborékokat találhatunk, amelyek utónyomás és 
a szerszámhőmérséklet hatása mellett elhelyezkedésükből kifolyólag több hellyel 
rendelkeztek a kialakuláshoz. A 400 µm feletti üregek kialakulások során több 
habosító granulátum egy helyen egy időben kezdte meg a habosítási folyamatot, 
ennek hatására a cellák összenőttek és egy nagyobb üreget hoztak létre. Az ilyen 
cellák 2,86%-ot foglalnak el a teljes felületből. Ez ugyan alacsony mérték, mégis 
komoly feszültség gyűjtőhelyként szolgálnak ezek az összenyílt cellák az esetleges 
mechanikai terhelések során.

5. ÖSSZEGZÉS

Munkám során célul tűztük ki, hogy az egyre nagyobb mennyiségben keletkező 
PET palack hulladékot kémiai habosítással újrahasznosítsuk oly módon, hogy ne 
romoljanak a tulajdonságai. Az elvégzett mérések és a termékgyártást követően 
megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló kristályosított, kék színű palack reg-
ranulátum alkalmas zárt cellás integrál habszerkezetű termék előállítására. A kü-
lönböző adalékanyagok megfelelő használatát követően javítani tudtam az anyag 
mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenállását. Megmutattam, hogy az új 
keverék felhasználható lehet a járműiparban. A kutatás folytatásaként az anyag 
építőipari felhasználását kívánjuk vizsgálni.
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