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A habfröccsöntés különböző módszerei 

 
A hőre lágyuló műanyagok habosított fröccsöntése sok terméknél számos műszaki és 
gazdasági előnyt kínál a tömör változathoz képest. A kémiai és fizikai habosítás eltérő 
beruházási igényű, a termék műszaki paraméterei is némileg eltérnek. A fejlesztések fő 
iránya a felület minőségének javítása. 
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A hőre lágyuló polimerekből készített fröccstermékek habosítása tulajdonképpen 

már az ötvenes években elkezdődött, amikor a beszívódások eltüntetése érdekében 
egyes szakemberek nagyon kis mennyiségű sütőport kevertek a műanyag-
granulátumokhoz, így a habfröccsöntés egyike a legrégebbi speciális fröccsöntési 
technológiáknak. A (térhálós) poliuretánok esetében már évtizedek óta alkalmazzák a 
reaktív habfröccsöntést az ipar nagyon sok területén, de a hőre lágyuló polimereknél 
használata még ma is messze elmarad e technológia potenciális lehetőségeitől. A 
habosítási technológiát az extrúziós üzemekben jóval elterjedtebben alkalmazzák. 

A kémiai habosítószereket, vagyis az olyan adalékokat, amelyek a feldolgozás 
hőmérsékletén elbomlanak és eközben a habosodást előidéző gázt (általában nitrogént) 
fejlesztenek, sorozatgyártásban a hetvenes években kezdték alkalmazni. A fizikai ha-
bosítást, vagyis amikor a fröccsgép hengerébe a már megolvadt műanyagömledékbe 
gázt (korábban általában freont, ma már nitrogént vagy szén-dioxidot, extrúziónál bu-
tánt vagy pentánt is) vezetnek be, a nyolcvanas években fejlesztették ki, és a kilencve-
nes években kezdték nagyipari méretekben is alkalmazni. E technológiák közül a leg-
ismertebb a MuCell eljárás, amelyben habosítószerként szuperkritikus nitrogént vagy 
szén-dioxidot alkalmaznak. Ez az eljárás viszonylag csekély mértékben terjedt el, ami-
nek elsősorban a rossz marketingstratégia volt az oka. A szabadalom tulajdonosa 
ugyanis egyrészt a műanyag-feldolgozók, és nem a végfelhasználó iparágak szakembe-
rei között ismertette az eljárást, emellett pedig a gyártott darabszámmal arányos li-
cencdíjat is felszámított (ez ma már megszűnt). 

A habfröccsöntés előnyei a tömör fröccstermékekhez képest a  
– kisebb tömegű darab (általában 10–20%, de néha akár 50%), 
– és az ebből logikusan következő kisebb alapanyag-felhasználás, 
– a legtöbb esetben a beszívódások megszűnése (vagy legalábbis jelentős csök-

kenése),  
– a 10–20%-kal rövidebb ciklusidő (rövidebb a befröccsöntési idő és nincs vagy 

minimális az utónyomás), 
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–  a 30–50%-kal kisebb záróerőigény, vagyis a termék kisebb (tehát olcsóbb és 
kisebb energiaigényű) géppel gyártható a tömör változathoz képest,  

– a kémiai habosítószerek alkalmazása esetén a fröccsöntő gépet nem kell mó-
dosítani, de szükséges a por vagy mesterkeverék formátumú habosítóadalék 
megfelelően homogén bekeverése az etetőben. Miután ma már a legtöbb 
fröccsüzemben amúgy is többféle mesterkeverékkel (pl. színezékekkel) dol-
goznak, ez általában nem jelent többletberuházást. 

A habfröccsöntés előnyei a nagyobb termékek esetében a legszembeötlőbbek. 
Hátránya, hogy  

– nem lehet sima, tükrös felületet előállítani, azaz a felületen folyásnyomok lát-
szanak, vagyis a felület „cirmos” lesz, amely azonban texturált felület alkal-
mazásával esztétikusabbá tehető. 

– A kémiai habosítóadalékok drágák, a fizikai habosítószerek jóval olcsóbbak.  
– A fizikai habosításnál szükség van plusz beruházásra. Noha a legtöbb esetben 

kedvezőbb, ha kimondottan erre a célra épített fröccsgépet vesznek, mód van a 
meglévő fröccsgép(ek) utólagos átalakítására is. Fordítva egyszerűbb a hely-
zet, mert egy habfröccsöntő gépet a csiga kicserélésével minden további nél-
kül lehet tömör termékek gyártására használni.  

Ha a már meglévő gép átalakítása mellett döntenek, akkor szükséges  
– a fröccsgép csigájának lecserélése, mivel meg kell akadályozni a bekevert gáz 

hátraáramlását a csiga mentén, megfelelően nagy torlónyomással és zárható 
fúvókával pedig azt kell meggátolni, hogy a gáz a csigacsúcsnál kifújjon,  

– emellett a szuperkritikus gázt be kell injektálni a csigahengerbe, illetve szük-
ség van a gáz adagolását biztosító olyan berendezésre is, amely szinkronizált a 
fröccsgép vezérlésével.  

A fizikai habosításhoz szükséges többletberuházások a darab méretétől és geo-
metriájától függően fél- egy év alatt megtérülnek a kisebb alapanyagigény és a gyor-
sabb ciklusidő révén.  

A fizikai habosítással gyártott fröccstermékek cellaszerkezete finomabb, a cellák 
zártak és méreteloszlásuk egyenletesebb, mint a kémiai habosításnál, a darab felületén 
általában 0,5–0,6 mm vastag „kéreg” keletkezik. Felületi minőségük kissé gyengébb, 
mint a kémiai habosítással készülteké. 

A legtöbb fejlesztés a felület minőségének javítására irányul. Egy, már évek óta 
ismeretes ilyen eljárás az ún. dinamikus szerszámhőmérséklet-szabályozás. Ennek során 
ciklusonként a befröccsöntés előtt a szerszám falának hőmérsékletét kb. 10 oC-kal a po-
limer olvadáspontjának értéke alá fűtik fel, hogy a meleg felületen az anyag simán terül-
jön szét. A szerszámüreg megtelte után a szerszámot lehűtik a kidobási hőmérsékletre. 
Egy másik megoldás a szerszámüregbe behelyezett dekorfóliára történő ráfröccsöntés.  

Vékony falú, nem habosított termékek (pl. tálcák, burkolatok) merevségét habo-
sított bordák kialakításával lehet növelni. Ez a módszer előnyösebb, mint a hagyomá-
nyos bordás merevítés, mivel ilyenkor nem keletkeznek beszívódások. Ennél az új el-
járásnál (1. ábra) azt a megoldást alkalmazzák, hogy  
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– először a bordák nélküli geometriát mutató szerszámüregbe fröccsöntik be a 
kémiai adalékot tartalmazó műanyagömledéket, 

– néhány másodperc múlva a megfelelően kialakított szerszámkonstrukció révén 
hátrahúzzák a szerszámüregnek a vastag bordák kialakítására alkalmas részét 
(magok) és az így keletkező plusz térbe az anyag belehabosodik.  

A vékony falú részen nem következik be habosodás, ezért a bordákkal ellentétes 
oldalon a felület mindenütt sima, tükrös marad. 

Ezzel a módszerrel a legtöbb műanyagnak mintegy 60–90%-kal nagyobb merev-
séget lehet biztosítani a darab tömegének növelése nélkül. A folyamatra elsősorban a 
habosítóadalék mennyisége, a szerszámhőmérséklet és a bordákat létrehozó magok 
hátrahúzásának időzítése van nagy hatással. 
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4. Hűtés, a borda megszilárdul 5. Kidobás 
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