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Производство на детайли от експандиран полипропилен (EPP),
формувани в различни форми и размери по задание от клиента.
Произвеждат се за първи път в България.
Суровина:
Малки перлички от експандиран полипропилен ARPRO®,
произвеждани от фирма JSP Чехия.
ØФизична форма при 25 ºС - твърдо
вещество.
ØЦвят - бяло,черно, сиво, синьо,оранжево,
жълто, зелено, магента.
ØМирис - без мирис.
ØПлътност при 25 ºС (кг/м3 ) - От 10 до 200.
ØРазтворимост във вода – неразтворими.
ØДруги разтворители - слабо разтворим в
затоплени органични разтворители.
ØТочка на стопяване - 130 до 170 ºС.
ØТемпература на запалване - 350 ºС.

Процес на производство
Вход суровина
Стартиране и контрол
на процеса на компресиране
във съдове под налягане
Процес на формуване:
1. Пълнене на матрица, от
която се определя вида на
изделието;
2. Пропарване,охлаждане и
вакуумиране за бързо
изсушаване;
Готовите детайли, подредени в кошове се
вкарват в темперираща пещ. Времето за
темпериране е от 3 до 8 ч. при
температура 80 ºС.
(подобрява се външния вид на изделието)
Изваждане от пещта,
подреждане и опаковане.

Характеристики на материала, определящи използването му в
различни области на приложение

Характеристики на произведените изделия от ЕРР
Øиздръжливост при високи температури и устойчивост под въздействието
на постоянни температурни амплитуди.
Øтрудногорими с точка на стопяване 130 до 170 ºС и температура на
запалване около 350 ºС.
Øвисоки якостни показатели – издържа значителни натоварвания с малки
изменения на формата.
Øздравина и еластичност – възможност за допълнителни манипулации и
инсталиране.
Øмогат да се произвеждат в широк диапазон на плътност - от 20гр./см3
до 120гр./см3.
Øосигуряват добра топло- и звукоизолация (честотен диапазон от 600 до
10000 Hz).
Øинертни са към въздействието на масла, мазнини и петролни продукти.
Øмонтират се лесно и върху тях могат да се залепват и фиксират
различни материали.
Øгодни за рециклиране.
Øне съдържат вредни вещества в концентрации застрашаващи здравето
на човека и биоорганизмите.

Приложение на произведените опаковки и детайли
Намират широко приложение в много отрасли на
индустрията:
• Използва се за влагане в модули за хладилници издръжливост при високи температури и устойчивост под
въздействието на постоянни температурни амплитуди;
• в автомобилостроенето - висока здравина и лекота;
• за опаковане при транспортиране като опаковки за
многократна употреба – здравина и инертност към
въздействието на масла, мазнини и петролни продукти;
• за съхранение на храни и медикаменти – добри
термоизолационни качества;
• за понижаване на шума в прахосмукачки и превозните
средства;

