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gyakoribb természetes anyagok, cellulóz, faliszt, keményítő alkalmazása társítóanyagként. Üveg, szén 

és szerves (aramid, PE) szálakat használnak különböző műanyagok erősítésére.  

 Kémiai összetétel. A töltőanyagok kémiai összetétele és tisztasága esetenként fontos lehet. A 

töltőanyag nehézfém-szennyeződései a polimer degradációját okozhatják a feldolgozás vagy az 

alkalmazás során. Más esetekben a termék színét befolyásolják kedvezőtlenül, a rossz minőségű kréta 

sárgás színt eredményez, a talkummal töltött anyagok színe pedig általában szürke. 

 

 Szemcseméret. A töltőanyagok egyik legfontosabb jellemzője, a gyártmányismertetők ezt az 

adatot, sőt gyakran még az eloszlást is megadják. Minden polimerhez és feldolgozási technológiához 

létezik egy optimális szemcseméret-eloszlás. Az eloszlás alsó és felső tartománya különösen fontos. A 

kis szemcseméretű töltőanyagok aggregációra hajlamosak, a nagyok a határfelületek elválását és törést 

eredményeznek. A szemcseméret különböző módon határozható meg, gyakran szuszpenzióban 

fényszórással mérik. Az így nyert adatokat nagy óvatossággal kell kezelni, mert aggregáció esetén 

félrevezetők lehetnek. A 7.1. animáción két töltőanyag szemcseméret-eloszlását mutatjuk be. Az 

eloszlást kétféle módszerrel szuszpenzióban fényszórással, illetve mikroszkópiával határozták meg. 

Látható, hogy a két módszerrel meghatározott eloszlás lényegesen eltér egymástól, aminek a kis 

szemcsék aggregációja az oka. 

 

7.1. animáció: Aggregációra hajlamos töltőanyagok  

különböző módszerekkel meghatározott szemcseméret-eloszlása 

 Fajlagos felület. A szemcseméret és az eloszlás önmagában nem elegendő a töltőanyag 

jellemzésére. A fajlagos felület nagyságát elsősorban a kis szemcseméretű frakciók határozzák meg, 

így ez felvilágosítást adhat a töltőanyag aggregációs hajlamáról. A fajlagos felület arányos a 

töltőanyag/polimer határfelület nagyságával. A fajlagos felület ismerete a kölcsönhatások módosítása, 

a felületkezelés során is elengedhetetlen. 

 

 Alak. A töltőanyagok általában nem gömb alakúak, hanem gyakran anizotmetrikus szemcse-

szerkezettel rendelkeznek. Csak bizonyos mesterséges töltőanyagok, mint pl. az üveggyöngy, igazán 

gömb alakúak. A gömbalaktól való eltérés mértékét az alaki tényezővel jellemzik, ami a töltőanyag 

szemcse legnagyobb és legkisebb méretének a hányadosa. Az alaki tényező növekedése általában a 

merevség és a hőalaktartóság növekedését eredményezi.  

 

 Felületi szabadenergia. A töltőanyagok felületi szabadenergiája (felületi feszültsége) nagy, 

általában 150 és 750 mJ/m2 között van. Ez a polimer erős adhézióját eredményezi a töltőanyagon és 

befolyásolja a részecske/részecske kölcsönhatásokat is. A felületkezelés ezt a jellemzőt módosítja, 

ezáltal megváltoztatva a rendszerben uralkodó kölcsönhatásokat. 

 

 Egyéb jellemzők. A töltőanyagok egyéb tulajdonságai is fontosak lehetnek a kompozit 

feldolgozhatósága és viselkedése szempontjából. A töltőanyag termikus jellemzői lényegesen eltérnek 

a polimerekétől. A jobb hőátadási tényező a fröccsöntés során gyorsabb hűlést, rövidebb ciklusidőt és 

nagyobb termelékenységet eredményez. Az eltérő hőtágulási tényezők viszont termikus feszültségek 

kialakulásához vezetnek. A töltőanyag keménysége befolyásolja a feldolgozó berendezések kopását, 

ami azonban a szemcse alakjától is függ. Bizonyos töltőanyagok a kompozitnak különleges 

sajátságokat kölcsönöznek. Ilyenek például a vezetőképes, mágneses vagy égésgátolt polimerek. 
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7.2.3. Határfelületi kölcsönhatások 

A töltőanyag és a polimer határfelületén egy átmeneti réteg alakul ki. A homogenizálás során a 

polimer megkötődik a nagy felületi feszültségű töltőanyagon és az adszorpció következtében a polimer 

molekulák mobilitása, a felvehető konformációk száma csökken. Az adszorpció közvetlen hatása csak 

egy nagyon vékony rétegben érvényesül (ld. Lennard―Jones potenciál, 4. fejezet, 4.16. egyenlet), 

nagyobb deformáció esetén azonban a gátolt konformációváltozás hatása jelentős. Ennek 

következtében a határfelületi kölcsönhatások a merevséget (modulus) alig befolyásolják, míg a 

nagyobb deformációknál mért mennyiségeket (folyási feszültség, szakítószilárdság, nyúlás) jobban. 

 

 Az átmeneti réteg szerkezete nem teljesen ismert. Egyesek kis modulusú, lágy határréteg 

kialakulását feltételezik, a felületen megkötött molekulák mobilitásának csökkenése azonban a 

merevség, a határréteg modulusának növekedését eredményezi. Indirekt bizonyítékok, mérések és 

számítások, a polimer kompozitok többségében merev határréteg kialakulását mutatták. 

 

 A határfelületi kölcsönhatás tulajdonságokra gyakorolt hatása az érintkező felületek nagyságától 

és a kölcsönhatás erősségétől függ. A kölcsönhatás típusa és erőssége befolyásolja a határfázis 

vastagságát és az érintkező felületek nagyságával együtt megadják a határfázis térfogatát. Az érintkező 

felületek nagysága elsősorban a töltőanyag fajlagos felületétől függ, vagy legalábbis arányos azzal. 

Ennek következtében a fajlagos felületnek jelentős szerepe van a kompozit tulajdonságainak, és 

elsősorban a nagy deformációknál mért jellemzőknek az alakulásában. A 7.2. animáció különböző 

fajlagos felületű töltőanyagot tartalmazó PP kompozitok folyási feszültségét mutatja az összetétel 

függvényében. Látható, hogy a felület növekedésével a folyási feszültség nő, nagy felület esetén 

erősítő hatás érhető el.  

 

7.2. animáció: PP-kompozitok folyási feszültségének összetételfüggése.  

A töltőanyag fajlagos felületének hatása 

7.2.4. Felületkezelés, a kölcsönhatások módosítása 

A határfelületi kölcsönhatások jelentőségét mutatja az a számos kísérlet és vizsgálat, ami a 

módosításukra irányul. Számos kereskedelmi felületkezelőszer létezik és ezek mind a kompozitok 

tulajdonságait vannak hivatottak javítani. További fontos szempont, hogy egy polimer kompozitban 

kétféle kölcsönhatás jöhet létre, nemcsak polimer/töltőanyag, hanem töltőanyag/töltőanyag kapcsolat 

is. A felületkezelés mindkettőt módosítja és gyakran nehéz megállapítani, hogy melyik milyen 

mértékben járult hozzá a kompozit tulajdonságainak változásához. A felületkezelési módszereket 

önkényesen négy csoportba sorolhatjuk és az alábbiakban röviden ismertetjük ezeket. 

 

 Felületaktív anyagok. Amennyiben a töltőanyag felületét bevonjuk egy szerves anyaggal, felületi 

feszültsége csökken. A felületaktív anyag poláris csoportjai megkötődnek a felületen, az apoláris 

csoportok pedig kifelé, a polimer irányába mutatnak. Tipikus példa erre a CaCO3 kezelése 

sztearinsavval. A savcsoport erős ionos kötést hoz létre a töltőanyag felületével, míg az alifás láncok 

kifelé irányulnak. A CaCO3 eredetileg 200 mJ/m2 felületi feszültsége kb. 30 mJ/m2-re csökken. A 

felületi feszültség csökkenése egyben a polimer/töltőanyag kölcsönhatás erősségének csökkenését is 

jelenti, ami viszont a szilárdság megváltozásához vezet (7.3. animáció). A változás szignifikáns, de 

nem túl jelentős. A nem-reaktív felületkezelés elsődleges szerepe és hatása a részecske/részecske 

kölcsönhatás csökkentése. Ez megszünteti az aggregációt, homogénebb mintát eredményez, javítja az 
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anyag feldolgozhatóságát, a termék felületi minőségét és mechanikai tulajdonságait. A nem-reaktív 

felületkezelés viszonylag olcsó.  

 

7.3. animáció: PP/CaCO3 kompozitok szakítószilárdságának változása  

nem-reaktív felületkezelés hatására 

 Reaktív kezelés. A reaktív felületkezelés kovalens kötések létrehozását feltételezi a töltőanyag és 

a polimer között. Ennek feltétele reaktív csoport jelenléte a töltőanyag felületén, a polimeren és 

természetesen a kapcsoló anyagon. Ezek a feltételek nem minden esetben állnak fenn, az apoláris poli-

olefinek nem rendelkeznek reaktív csoportokkal. Ennek megfelelően univerzális felületkezelő szer 

nem létezik, az adott rendszernek (töltőanyag/polimer pár) megfelelő specifikus kapcsolóanyagot 

egyedileg kell kiválasztani. Megfelelő kapcsolóanyaggal poliolefinekben is elérhető reaktív kezelés. A 

reaktív kezelés általában a szilárdság növekedését (ld. 7.4. ábra) és a deformálhatóság, valamint az 

ütésállóság csökkenését eredményezi. Szálerősítésű kompozitokban a kölcsönhatás erősségének 

növelése elengedhetetlen, de töltőanyagoknál nem minden esetben jó. Igen gyakran nem kovalens 

kötés és erős kölcsönhatás, hanem adott mértékű, ellenőrzött adhézió eredményez jó tulajdonságokat. 

 

7.4. ábra: Reaktív felületkezelés PP/csillám kompozitban 

 Polimer-réteg. Különösen poliolefinekben alkalmazott eljárás, hogy poláris csoportokkal (male-

insavanhidrid, akrilsav, akrilátok) módosított polimert adnak a kompozithoz. A poláris csoportok 

preferáltan megkötődnek a töltőanyag felületén, a lánc többi része pedig a mátrixba diffundál. Az 

interdiffúzióval kialakult határréteg általában a szilárdság jelentős növekedését eredményezi. Az 

interdiffúzió feltétele bizonyos lánchosszúság, illetve móltömeg elérése. A 7.5. animáció különböző 

móltömegű maleinsavanhidriddel módosított PP (MAPP) cellulóz szállal erősített PP kompozitok 

folyási feszültségére gyakorolt hatását láthatjuk. 
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7.5. animáció: MAPP kapcsolóanyag hatása PP/cellulóz kompozitok szilárdságára.  

A kezelőszer lánchosszának hatása 

 Lágy határréteg. Többkomponensű polimer/elasztomer/töltőanyag rendszerekben gyakran 

spontán kialakul egy elasztomer réteg a töltőanyag és a mátrix polimer között, míg más esetekben ezt 

szándékosan hozzák létre, azaz a töltőanyagot bevonják az elasztomerrel. Ez a szerkezet csökkenti a 

feszültségkoncentrációt, a lokális feszültségmaximum nagysága és a helye egyaránt változik. Az ilyen 

összetett rendszerek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok még nem tisztázottak, mint ahogy 

a legjobb tulajdonságokat eredményező szerkezet sem. A lágy határréteg kialakítása hagyományos 

értelemben véve nem felületkezelés, azonban összefügg a határfelületi kölcsönhatásokkal és módosítja 

azokat. 

 

7.2.5. A tulajdonságok összetételfüggése 

A kompozitok tulajdonságainak összetételfüggésére a korábban bemutatott ábrák szolgáltatnak néhány 

példát (7.2., 7.3. és 7.5. ábrák). Az összetételfüggés mennyiségi előrejelzése elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt fontos. Az összefüggések és modellegyenletek egyrészt megmutatják a 

kompozit jellemzőit befolyásoló legfontosabb tényezőket, másrészt pedig felvilágosítást adnak a 

kompozitok szerkezetére vonatkozóan. Gyakorlati szempontból lényeges, hogy ilyen összefüggések 

teszik lehetővé a tulajdonságok tervezését, megfelelő komponensek és összetétel kiválasztásával 

kívánt tulajdonságú anyagok előállítását. 

 

 A fentieknek megfelelően számos kísérlet történik a különböző kompozit jellemzők leírására, 

előrejelzésére. A modellek elsősorban a rugalmassági modulus összetételfüggését próbálják meg 

leírni. Ez viszonylag a legegyszerűbb, mivel a lineáris rugalmasságtan törvényszerűségei (Hooke-

törvény) alkalmazhatók, a határfelületi kölcsönhatások szerepe kicsi és a modulus értékét szerkezeti 

tényezők is kevéssé befolyásolják. Számos ilyen modell létezik, de a megközelítés viszonylagos 

egyszerűsége ellenére a legtöbbnek hátrányai is vannak. A problémák ellenére a modelleket 

széleskörűen alkalmazzák, és használatuk valóban elősegíti bizonyos szerkezeti hatások szerepének 

megállapítását. 

 

 A nagy deformációknál mért tulajdonságok (folyási feszültség, szilárdság, törési jellemzők) 

modellezése lényegesen bonyolultabb, mivel a vizsgálat során nemcsak rugalmas, hanem jelentős 

mértékű plasztikus deformáció is lejátszódik, azaz a lineáris rugalmasságtan törvényszerűségei nem, 

vagy csak korlátozottan használhatók. Ennek megfelelően lényegesen kevesebb ilyen modell létezik. 

Tekintettel arra, hogy a kompozitok tulajdonságait számos tényező, többek között a kölcsönhatások és 

a szerkezet is befolyásolja, sohasem elegendő a jellemzők egyetlen összetételnél történő 

meghatározása. Az így kapott eredmények téves következtetések levonásához vezetnek, amelyek 

semmiképp nem vonatkoztathatók más összetételekre. Az összetétel függvényében végzett vizsgálatok 

jelentőségét tovább növeli az a tény, hogy a szerkezeti hatások (aggregáció, orientáció) szintén 

függenek az összetételtől és ezek előrejelzésére egyelőre semmiféle modell vagy egyenlet nem képes. 
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7.2.6. Szerkezet 

A töltőanyagot tartalmazó polimerek szerkezete elvileg egyszerű, jól definiált. A részecskék homogén 

diszperziója esetén az érintkező felületek nagyságát az összetétel és a töltőanyag fajlagos felülete 

egyértelműen meghatározza. A gyakorlatban azonban gyakran előfordul, hogy szerkezeti hatások 

döntő mértékben befolyásolják a töltőanyagot tartalmazó polimer mechanikai jellemzőit. Ezek közül a 

legfontosabbak az aggregáció és az anizotrop töltőanyagok orientációja. 

 

 Az aggregáció a részecskék közötti kölcsönhatás eredménye. A szemcsék közötti kölcsönhatás 

mindig nagyobb, mint ami a töltőanyag és a polimer között fellép, mivel a polimer felületi feszültsége 

lényegesen kisebb, mint a töltőanyagé. A részecskék közötti kölcsönhatás azonban függ a szemcsék 

méretétől is. Az aggregáció mértékét a homogenizálás során fellépő összetartó (adhézió) és 

szétválasztó (nyírás) erők viszonya határozza meg. Nagy szemcsék esetén az adhézió kicsi, a 

homogenizálás során fellépő nyíróerők nagyok, a szemcsék egymástól függetlenül oszlanak el a 

mátrixban. A szemcseméret csökkenésével az adhézió relatív nagysága rohamosan nő és egy bizonyos 

szemcseméretnél nagyobb lesz, mint a nyíróerő, aggregátumok alakulnak ki. Az aggregáció 

csökkenthető a szemcseméret növelésével, a felületi feszültség csökkentésével, azaz felületkezeléssel, 

valamint a feldolgozás során fellépő nyírás növelésével. A 7.6. ábrán nagyon kis, 0,08 μm átlagos 

méretű szemcséket tartalmazó PP/CaCO3 kompozitban kialakuló aggregátumokat mutatunk be. 

 

7.6. ábra: Aggregátumok kialakulása PP/ CaCO3 kompozitban 

 Az aggregátumok kedvezőtlenül hatnak a termék külső megjelenésére, de a tulajdonságok 

szempontjából is hátrányosak. Az aggregátumok jelenléte a mechanikai jellemzők romlását 

eredményezi, különösen a dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállás, az ütésállóság csökken. Ütés 

hatására az aggregátumok széteshetnek, és ez törést indíthat a kompozitban. Számuk növekedésével a 

törési ellenállás rohamosan csökken (7.7. ábra). Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a töltőanyag 

helytelen megválasztása homogenizálási problémákhoz, aggregációhoz vezet, ami a fentiek szerint a 

tulajdonságok jelentős romlását eredményezi.  



106 Műanyagok 

© Pukánszky Béla, Móczó János, BME www.tankonyvtar.hu 

 

7.7. ábra: Aggregátumok hatása PP/CaCO3 kompozitok ütésállóságára 

 Az anizotrop töltőanyagok nyírás hatására a mátrix polimerhez hasonlóan orientálódnak (ld. 6. 

fejezet, 6.3.5. pont) és a végtermék jellemzőit ennek megfelelően befolyásolják. Orientációs 

effektusok fellépnek lemezes töltőanyagok (talkum, csillám) és szálak esetében. A jelenség fontos 

extrúziós feldolgozásnál, de különösen fröccsöntött tárgyak előállításánál. A fröccsöntött termék 

szerkezetét a szerszámkitöltés során kialakuló folyási profil és a nyíróerők eloszlása határozza meg. A 

szerszám falánál nagy nyírás lép fel, itt az anizotróp részecskék a fallal párhuzamosan orientálódnak. 

A faltól távol a szerszám belsejében a szerszámkitöltés egy belülről kifelé irányuló áramlással történik. 

Ennek megfelelően a termék belsejében a részecskék igen gyakran az áramlás irányára merőlegesen 

helyezkednek el. A termék mechanikai jellemzőit az átlagos orientációs fok és a lokálisan lejátszódó 

deformációs folyamatok együttesen határozzák meg. A 7.8. és 7.9 ábrákon talkum szemcsék ori-

entációját mutatjuk be fröccsöntött PP termékben a fal közelében, illetve a minta belsejében. 

 

7.8. ábra: Talkum orientációja fröccsöntött PP termékben, a falnál a folyással párhuzamosan 
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7.9. ábra: Talkum orientációja fröccsöntött PP termékben, a minta belsejében a folyásra merőlegesen 

 Az anizotróp töltőanyagok orientációjának hatása a termék jellemzőire hasonló a társító 

komponenst nem tartalmazó polimerek orientációjának hatásához. A rugalmassági modulus és a 

szilárdság jelentős mértékben nő az orientáció irányában és csökken arra merőlegesen. A gyakorlatban 

a mátrix és a töltőanyag orientációjának hatását csak alapos szerkezetvizsgálatokkal lehet elkülöníteni, 

mivel a kettő egyidejűleg megy végbe és együtt fejti ki hatását. Az orientáció meghatározására 

többnyire röntgenszórást, de IR-spektroszkópiát és más módszereket is alkalmaznak. Rövid üvegszál 

orientációjának polipropilén kompozitok szilárdságára gyakorolt hatását a 7.10. ábrán mutatjuk be. 

 

7.10. ábra: Üvegszál orientációjának hatása PP kompozit szilárdságára 

7.3. Polimer keverékek 

A polimer keverékek gyakorlati jelentősége a töltőanyagot tartalmazó polimerekéhez hasonlóan nagy. 

Ma már számos polimer keveréket használnak a gyakorlatban. Elsősorban a műszaki műanyagok 

felhasználásával készült keverékek jelentősége nagy, de sok keverék készül tömegműanyagok 
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felhasználásával is. A keverékek tulajdonságait lényegében ugyanazok a tényezők határozzák meg, 

mint a töltőanyagot tartalmazó kompozitokét. A polimer keverékek esetében azonban a döntő tényező 

az elegyíthetőség, ez határozza meg mind a szerkezetet, mind pedig a kölcsönhatást.  

7.3.1. Elegyíthetőség 

Két polimer elegyíthetőségét elsősorban kémiai szerkezetük és az ismétlődő egységek között fellépő 

kölcsönhatások határozzák meg. Az elegyíthetőség vizsgálatára és előrejelzésére leggyakrabban a 

Flory―Huggins rácselméletet használják. A spontán elegyedés feltétele az elegyítési szabadentalpia 

csökkenése. A szabadentalpia változása az elegyítési entrópia és entalpia változásának eredménye: 

 STHG         (7.1) 

 Az elegyítési entrópia a kis molekulatömegű anyagok, pl. oldószerek esetében jelentős. Láttuk, 

hogy értéke erősen csökken már a polimer oldatoknál is, mivel a makromolekulák nagy méretei 

következtében az elrendezések száma korlátozott (ld. 4. fejezet, 3. pont). Polimer keverékeknél a kom-

binatoriális entrópia tovább csökken, értéke elenyésző lesz, melynek okát a 7.11. ábra igen jól szem-

lélteti. Az elegyítési entalpia változása, ami a komponensek kölcsönhatásától függ, az esetek többsé-

gében nullához közel álló, többnyire pozitív érték, így a legtöbb kereskedelmi polimer elegyíthetetlen 

párt képez, keverékük heterogén, kétfázisú szerkezettel rendelkezik. Általában csak specifikus 

kölcsönhatások (pl. H-hidak) kialakulása vezet két polimer elegyíthetőségéhez. Az elegyíthető 

polimerek klasszikus példája a kereskedelemben is kapható PPO/PS keverék vagy a PMMA/PVDF 

pár. További polimer párok, mint pl. a PVC/PMMA igen közel állnak az elegyíthetőséghez. 

 

7.11. ábra: Rácsmodell az elegyítési entrópiaváltozás meghatározására 

 A Flory―Huggins rácsmodell segítségével az elegyítési szabadentalpia változása polimerekre az 

alábbi összefüggés segítségével írható fel 
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ahol a zárójelen belüli első két tag az elegyítési entrópiával, a harmadik pedig az entalpiával, azaz a 

kölcsönhatás nagyságával arányos.  a Flory―Huggins kölcsönhatási paraméter, amelynek értéke a 

szomszédos (rács)elemek számától és a kölcsönhatás erősségétől függ. A kölcsönhatási paraméter 

értéke becsülhető a Hildebrand-oldhatósági paraméter segítségével is (ld. 4. fejezet). A kölcsönhatási 

paraméter ismeretében az elegyítési szabadentalpia kiszámítható. Elegyíthetőség negatív vagy igen kis 

pozitív  értékeknél áll fenn. A termodinamikailag elegyíthető polimerek keverékei homogén, 

egyfázisú, általában átlátszó anyagok, míg a nem elegyíthető polimerek heterogén kétfázisú 

rendszereket adnak. A gyakorlatban ezek fordulnak elő gyakrabban, ezek szerkezete függ az előállítás 

vagy feldolgozás körülményeitől is. 

 

 A 7.2. egyenletnek megfelelően a polimerek elegyíthetősége függ az összetételtől, a hőmér-

séklettől és a komponensek kölcsönhatásától. Az elegyíthetőség fenti paraméterektől való függésének 

jellemzésére a fázisdiagramot használják. A fázisdiagramból megállapítható, hogy adott összetétel és 

hőmérséklet mellett a keverék egy- vagy kétfázisú, és meghatározható a kétfázisú rendszer fázisainak 

összetétele is. Az oldatokhoz hasonlóan a polimer keverékeknél is megkülönböztetünk alsó és felső 

kritikus elegyedési hőmérsékletet.  
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7.3.2. Összeférhetőség 

A gyakorlati szempontból fontos polimerek termodinamikai értelemben igen ritkán elegyíthetők, a 

polimer keverékek nagy része heterogén, többfázisú rendszer. Ez azonban önmagában még nem jelenti 

azt, hogy a keverék tulajdonságai rosszak, a keverék használhatatlan. Éppen ellenkezőleg, a gyakorlat 

azt mutatja, hogy nagy ütésállóság heterogén szerkezettel könnyebben elérhető, mint homogén 

polimerek vagy keverékek esetében. Jól szemlélteti ezt a PS esete. A polisztirol homopolimer 

egyfázisú, homogén, amorf anyag, 100 C körüli üvegesedési hőmérséklettel. A PS rendkívül rideg, 

törékeny, ütésállósága kicsi. Az ütésálló PS (HIPS) sztirol-butadién blokk kopolimer, amelynek 

szerkezete heterogén és ütésállósága többszörösen meghaladja a tiszta polisztirolét (ld. 7.1. táblázat). 

 

 Különböző polimer párokból eltérő jellemzőkkel rendelkező keverékek állíthatók elő. A 

tulajdonságok lehetnek nagyon rosszak, de lehetnek elfogadhatóak, sőt mint láttuk, kifejezetten 

előnyös változások is bekövetkezhetnek a keverés hatására. A keverék szerkezetének és 

tulajdonságainak alakulását a két komponens kölcsönhatása, összeférhetősége határozza meg. Az 

elegyíthetőség tehát termodinamikai fogalom, az összeférhetőség pedig gyakorlati. A leggyakrabban 

az összeférhetőség mennyiségi jellemzésére is a Flory―Huggins kölcsönhatási paramétert 

alkalmazzák. Figyelemre méltó, hogy viszonylag nagy pozitív kölcsönhatási paraméter esetén is 

kaphatunk használható, elfogadható összeférhetőségű keveréket. Az összeférhetőség adalékok 

segítségével javítható. 

 A 7.12. animáción különböző összeférhetőségű keverékek relatív szilárdságának változását 

mutatjuk be az összetétel függvényében. Látható, hogy az elegyíthető PPO/PS keverék tulajdonságai 

jobbak, mint a komponenseké, ugyanakkor a nagyon rossz összeférhetőségű PP/PVC pár szilárdsága 

nagyon kicsi. Az ábra tehát minőségileg jól mutatja a várható tendenciákat. Az ilyen ábrázolás 

azonban nem ad felvilágosítást a mennyiségi összefüggésekre, az összeférhetőséget és a 

tulajdonságokat jellemző paraméterek kapcsolatára vonatkozóan. 

 

7.12. animáció: Különböző polimerkeverékek relatív szilárdságának összetételfüggése 

7.3.3. Az összeférhetőség javítása 

A 7.12. animáció szerint egyes keverékek tulajdonságai rendkívül gyengék, míg másoké lényegesen 

jobbak. Elfogadható tulajdonságokkal rendelkező keverékek készítéséhez általában összeférhetőséget 

javító anyagokat adnak a keverékhez. Ezek igen gyakran a keverék komponenseinek megfelelő blokk 

kopolimerek, amelyekről feltételezhető, hogy blokkjaik a megfelelő fázisokban oldódva kapcsolatot 

teremtenek a két fázis között, összekötik őket. Az összeférhetőség javításának azonban más módjai is 

léteznek és a blokk kopolimerek hatása is lehet többféle. A keverékek szerkezetét befolyásolja a 

határfelületi feszültség, illetve a feldolgozási viszonyok is. Valamelyik komponensben oldódva a 

blokk kopolimer vagy más adalék jelentősen csökkentheti a határfelületi feszültséget, ezáltal 

csökkentve a diszpergált fázis szerkezeti egységeinek méretét, ami viszont javítja a tulajdonságokat. 

Ugyancsak a szemcseméret csökkenését eredményezheti a diszpergált fázis viszkozitásának 

csökkentése, illetve a két komponens relatív viszkozitásának módosítása. Az összeférhetőséget kémiai 

módszerekkel, a komponensek diszpergálás közbeni összekapcsolásával is javíthatják. A gyakorlatban 

alkalmazott és kereskedelmi forgalomban kapható polimer keverékeknél szinte minden esetben 

alkalmaznak valamilyen összeférhetőséget javító adalékot.  
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7.4. Többkomponensű rendszerek 

 

7.13. ábra: PP/EPDM/CaCO3 kompozitok szerkezete, függetlenül diszpergált komponensek 

 A heterogén polimer rendszerek, keverékek vagy kompozitok gyakran több komponensből állnak 

és több fázissal rendelkeznek. Egy új komponenst alkalmazhatnak valamelyik alkotó hátrányos 

hatásának kompenzálására, vagy egy új tulajdonság kialakítására. A többkomponensű rendszerekben 

változatos szerkezeti és tulajdonság viszonyok alakulhatnak ki. Ezek részletes tárgyalására itt nincs 

mód, ezért példaként csak a PP/elasztomer/töltőanyag háromkomponensű, négyfázisú kompozitot 

mutatjuk be, amit lökhárítók anyagaként használnak a gyakorlatban. Ebben a kompozitban a 

komponensek szerepe eltérő. Az elasztomer nagy ütésállóságot, a töltőanyag pedig a megfelelő 

merevséget hivatott biztosítani. A kompozitban kétféle szerkezet alakulhat ki. Az egyikben a 

komponensek egymástól függetlenül oszlanak el és a kompozit tulajdonságait az egyedi hatások 

additíven határozzák meg (7.13. ábra, a polimerbe ágyazott szemcsék és a kioldott elasztomer által 

hátrahagyott lyukak). A másik esetben az elasztomer körülveszi a töltőanyagot és az így keletkezett, 

beágyazott szemcsék oszlanak el a PP mátrixban (7.14. ábra, a szemcsék körüli üreg jelzi a kioldott 

elasztomert). Az aktuális szerkezet kialakulását a keverés, homogenizálás alatt uralkodó adhéziós és 

nyíró erők viszonya határozza meg és a töltőanyag felületkezelésével szabályozható. 

 

7.14. ábra: PP/EPDM/CaCO3 kompozitok szerkezete, elasztomerrel körülvett, beágyazott szemcsék. 

 A szerkezetnek megfelelően változnak a tulajdonságok. A 7.15. ábrán a rugalmassági modulus 

változását mutatjuk be az összetétel függvényében. Látható, hogy az egymástól függetlenül diszpergált 

komponenseket tartalmazó szerkezetnél a töltőanyag-tartalom növekedésével a merevség a 

várakozásnak megfelelően nő. Ezzel szemben a töltőanyag bevonása, beágyazódása esetén a mért 

modulus csökken, a töltőanyag elveszti erősítő hatását. Azonos összetételnél a kétfajta kompozit 
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jellemzői lényegesen eltérnek egymástól, amit a szerkezet különbözősége okoz. Ezek az eredmények 

egyértelműen azt bizonyítják, hogy a heterogén polimer rendszerek tulajdonságait szerkezetük 

határozza meg, ami egyben azt is jelenti, hogy a szerkezet céltudatos kialakításával kívánt 

tulajdonságú anyagok állíthatók elő. 

 
7.15. ábra: A szerkezet hatása PP/EPDM/CaCO3 kompozitok merevségére  

20 v/v% elasztomer tartalomnál 

7.5. Mikromechanikai deformációk 

Heterogén anyagokban a külső igénybevétel hatására fellépő feszültség nem egyenletesen oszlik el, 

lokális feszültség maximumok alakulnak ki. Ezek a maximumok a heterogenitások környezetében 

keletkeznek és hatásukra lokális deformációs folyamatok indulnak meg, amelyek azután 

meghatározzák a rendszer makroszkopikus viselkedését és tulajdonságait. Heterogén anyagokban a 

deformációs folyamatokat három tényező határozza meg: a feszültségkoncentráció, a termikus 

feszültségek és az adhézió, a komponensek kölcsönhatása. 

 
7.16. ábra: Egy merev részecske körül húzó igénybevétel hatására kialakuló feszültségeloszlás 
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 A feszültségkoncentráció a heterogenitások környezetében alakul ki és nagysága a mátrix és a 

diszpergált komponens rugalmas tulajdonságaitól (modulus, Poisson-tényező) függ. A 7.16. ábrán a 

feszültség eloszlása látható egy merev részecske körül. Húzó igénybevétel és merev részecskék esetén 

a feszültség maximuma a szemcse pólusán van, míg lágy részecskéknél a feszültség az egyenlítőnél 

veszi fel a maximális értéket. Ezeken a pontokon a lokális feszültség elérheti a keresztmetszetből és a 

terhelésből számolt áltagos feszültség kétszeresét is. A feszültségkoncentráció hatására a deformációs 

folyamatok lokálisan hamarabb indulnak meg, mint a tiszta polimer mátrixban. A különböző polime-

rek, de különösen a polimerek és a szervetlen társító komponensek eltérő hőtágulási együtthatói a 

lehűlés során különböző zsugorodáshoz vezetnek, ami termikus feszültségek kialakulását eredménye-

zi. A termikus feszültségek nagysága a komponensek tulajdonságaitól és a gyártás körülményeitől, a 

lehűtés sebességétől függnek. Külső feszültség esetén a komponensek kölcsönhatása, adhéziója is be-

folyásolja a feszültségeloszlást, illetve a heterogenitás környezetében végbemenő mikromechanikai 

deformációs folyamatokat.  

 A polimer keverékekben és a töltőanyagot tartalmazó polimerekben végbemenő mikromechanikai 

deformációs folyamatok a nyírási folyás, a mikrorepedezés, a határfelületek elválása és a kavitáció. 

Szálerősítésű anyagokban további, a szálakhoz kapcsolódó deformációs, illetve tönkremeneteli 

folyamatok játszódhatnak le, többek között szálkihúzódás, száltördelődés és szálbehajlás. Természe-

tesen a szálerősítésű kompozitokban a keverékeknél és a töltőanyagot tartalmazó polimereknél említett 

mikromechanikai deformációs folyamatok is végbemehetnek, a kavitáció kivételével, mivel ez csak az 

elasztomerrel módosított műanyagokra jellemző. A domináló deformációs folyamatot a feszültség-

eloszlás, az igénybevétel módja és a polimer jellemzői határozzák meg. Az egyes folyamatok bekö-

vetkezésének feltételei vannak, a feltételeket leghamarabb elérő folyamat indul meg legelőször. Az 

egyes folyamatok megindulásának kritériuma lehet egy kritikus feszültség vagy deformáció elérése, 

esetleg kritikus mértékű energiaelnyelés. 

 

 A nyírási folyás a kristályos polimer szerkezeti egységei, a lamellák, amorf polimerek esetében 

pedig molekulakötegek elcsúszásával jár. Lényegében véve ez a folyamat játszódik le a kényszerelasz-

tikus deformáció során is (ld. 5.6. fejezet). A nyírási folyás hatására a minta térfogata nem változik. 

Mivel a társító anyag környezetében a feszültség nagyobb, mint a mintára adott külső feszültség, a 

nyírási folyás is itt indul meg. Nyírási folyás esetén a külső feszültséghez viszonyítva 45-ban fellépő 

nyírt sávok jelennek meg az anyagban. Ez a fajta deformáció rendkívül jellemző a polikarbonátra vagy 

a kristályos polimerek közül többek között a polipropilénre. 

 

 Ellentétben a nyírási folyással, a mikrorepedezés térfogat-növekedéssel jár. Ez a deformációs 

folyamat általában elasztomerrel módosított üveges polimerekre, azon belül is az ütésálló polisztirolra 

jellemző. A mikrorepedések az elasztomer szemcsékről indulnak meg, általában az egyenlítő környé-

kéről, mivel a feszültség maximuma itt található. A mikrorepedések két szélét több 100%-ban meg-

nyúlt polimer szálak kötik össze. A mikrorepedések szemcsétől szemcséig haladnak és a szálak meg-

nyújtásához szükséges jelentős plasztikus deformáció nagy energiaabszorpcióval jár. Ennek eredmé-

nye az ütésálló polisztirol nagy törési ellenállása. A mikrorepedezés tipikus képe a 7.17. ábrán látható. 

 

7.17. ábra: Mikrorepedezés ütésálló polisztirolban 
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 A töltőanyagot tartalmazó polimerek jellemző deformáció típusa a határfelületek elválása. 

Amennyiben a polimer és a töltőanyag között az adhézió gyenge, külső terhelés hatására a 

határfelületek elválnak. Húzó igénybevétel esetén ez természetesen először a pólusokon következik 

be, mivel itt alakul ki a feszültségmaximum. A határfelületek elválása a 7.18. ábrán látható, ahol a 

szemcse körül kialakult üreg már jelentős mértékben megnőtt, amit a szemcse tetején látható sötétebb 

terület bizonyít. A felületek elválásának megindulását a termikus feszültség nagysága, a szemcseméret 

és a két komponens közötti adhézió mértéke határozza meg. A szemcseméret növekedésével az 

elváláshoz szükséges feszültség csökken, míg az erős adhézió megakadályozza a felületek elválását. 

Nagy szemcseméret és gyenge adhézió már a legkisebb külső igénybevétel hatására is a határfelületek 

elválásához vezet. Ilyen esetben nagy üregek képződnek, amelyek gyorsan repedésekké egyesülnek, 

ami a minta törését eredményezi. A határfelületek elválását térfogat-növekedés kíséri.  

 

7.18. ábra: A határfelületek elválása térhálós PMMA töltőanyagot tartalmazó PP kompozitban 

 Elasztomerrel ütésállósított polimerekben gyakori deformációs mechanizmus a kavitáció. 

Megfigyelték elasztomerrel módosított epoxigyantákban, poliamidokban és polipropilénben is. A 

polimer és az elasztomer közötti nagyon erős adhézió a határfelületek elválását lehetetlenné teszi. 

Külső terhelés esetén az elasztomer szemcse belsejében nagy hidrosztatikus feszültségek lépnek fel, a 

megnyúlt elasztomer csepp elszakad, az üreg belső falára tapad, és a szemcsékben üregek képződnek 

(7.19. ábra). Ez a folyamat is térfogat-növekedéssel jár. 

 

7.19. ábra: Kavitáció elasztomerrel módosított PA keverékben 

 A mikromechanikai deformációs folyamatok határozzák meg a társított rendszerek mechanikai 

jellemzőit. Az esetek többségében azonosítható egy domináló deformációs folyamat, de gyakran 

együttesen vagy egymást követően is előfordulnak. Ütésálló polimerekben előfordul, hogy a nyírt 
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sávok iniciálják a mikrorepedezést; más esetben a határfelületek elválását a mátrix nyírási folyása 

követheti. A különböző mikromechanikai deformációs folyamatoknak polipropilén keverékek és kom-

pozitok törési jellemzőire gyakorolt hatását mutatjuk be a 7.20. animáción. Az elasztomerrel 

módosított polimerben a domináló energiaelnyelési folyamat a nyírási folyás. Ez megelőzi a repedés 

megindulását és nagy elasztomer tartalomnál megállítja a repedést. A töréshez állandó 

energiabefektetés szükséges. A töltőanyagot tartalmazó polimerekben (CaCO3, talkum) a töltőanyag 

merevítő hatása, a modulus növekedése általában a törési energia csökkenését eredményezi. Gyakran 

azonban egy maximum figyelhető meg a törési jellemzők összetételfüggésében. Külső terhelés 

hatására a határfelületek elválása következik be, ami önmagában is energiaabszorpcióval jár, de a 

mátrix plasztikus deformációja is kísérheti. Kis töltőanyag-tartalomnál ez a hatás jelentős, de a 

töltőanyag-tartalom növekedésével a merevség növekedése válik a döntő tényezővé, az ütésállóság 

csökken. A határfelületi kölcsönhatások optimalizálásával töltőanyagot tartalmazó polimerekben is 

elérhető az ütésállóság kismértékű növelése. 

 

7.20. animáció: Módosított PP törési ellenállásának összetételfüggése 

7.6. Szálerősítésű kompozitok 

A szálerősítéssel készített kompozitok mechanikai tulajdonságai vetekednek a hagyományos 

szerkezeti anyagokéval, pl. az acéléval, mint ahogy azt a 7.1. táblázat is mutatja. Léteznek 

felhasználási területek, amelyeken már ma is nélkülözhetetlenek és a jövőben további elterjedésük 

várható. Ilyenek a repülés, az űrhajózás, a hadiipar, az autó- és motorsport. Egyre nagyobb 

mennyiségben használják őket az autóiparban, de más területeken is, így például nagy tartályok vagy 

csatornacsövek előállítására. Kitűnő tulajdonságaik mellett további előnyt jelent a szálerősítésű 

kompozitok kis tömege, ami különösen a fent említett területeken rendkívül fontos. 

 

 A szálerősítésű kompozitokban elvileg a nagy merevségű és szilárdságú szálak viselik a terhelést, 

a mátrixpolimer pedig közvetíti azt a szálak között. Az elv működésének két alapvető feltétele van, 

egyrészt a szálaknak a terheléssel párhuzamosan kell állniuk, másrészt a szál és a mátrix közötti 

tapadásnak tökéletesnek kell lennie. Gyakorlatilag minden szálerősítésű kompozit közös vonása, hogy 

a szál és a mátrix közötti adhézió nagyon jó. Ez elengedhetetlen a szálerősítésben rejlő előnyök 

kihasználásához. A szál és a mátrix közötti tökéletes adhéziót reaktív felületkezeléssel biztosítják. 

Ennek feltétele olyan rendszerspecifikus kapcsolóanyagok kiválasztása és használata, amelyek 

mindkét komponenssel reagálnak. A kompozitokból készült termékek tervezésénél feltételezik a 

tökéletes adhéziót. 

 

 Erősítő anyagként három fő száltípust alkalmaznak, az üveg, a szén és a szerves szálakat. Ez 

utóbbiak közül a legfontosabbak az aramid (aromás poliamid, kevlár) szálak, de ritkán polietilén 

szálakat is használnak. Utóbbiak modulusa és szilárdsága rendkívül nagy, viszont nehezen 

kapcsolhatók a mátrixhoz. A legnagyobb mennyiségben az üvegszálakat használják, vágott szál, 

roving, szövet vagy paplan formájában. A szénszálak előállítása magas hőmérsékleten izzítással 

történik. A kiindulási alapanyag lehet polimer szál, pl. poli(akril-nitril) vagy kátrány. Utóbbi olcsóbb, 

de mechanikai tulajdonságai gyengébbek. Az aramid szálak teljesítőképessége nagy, de rendkívül 

drágák. A szálerősítésű kompozitok szerkezete és tulajdonságai széles tartományban változnak. 

Léteznek rövid szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagok, melyek tulajdonságai közel állnak egyes 

töltőanyagot tartalmazó kompozitokéhoz, és hosszúszál-erősítésű térhálós polimerek, amelyek 

jellemzői az acéllal vetekednek.  
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 A rövid szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagokat többnyire fröccsöntéssel dolgozzák fel, 

mátrixuk polipropilén és még gyakrabban műszaki műanyagok (PA, PC, PET, PEEK, PPO, 

poliszulfon stb.). A termékek szerkezete nagyon hasonlít az anizotróp töltőanyagokat tartalmazó 

polimerekéhez és a tulajdonságaikat meghatározó tényezők is azonosak. Döntő tényező a szálak 

orientációja. Mint ahogy a 7.10. ábrán bemutattuk, az orientációval párhuzamosan a szilárdság és a 

modulus nő. Az ilyen kompozitok hátránya, hogy a termék zsugorodása is nagyobb az orientációval 

párhuzamosan. Rossz szerszámtervezés, illetve nem megfelelő feldolgozási körülmények a termék 

vetemedéséhez vezethetnek. A tervezést megnehezíti, hogy az üvegszálak a feldolgozás során 

tördelődnek és mind az átlagos szálhossz, mind pedig az eloszlás változik. A szálerősítésű hőre 

lágyuló műanyagokat szerkezeti anyagként, pl. gépalkatrészként vagy más igényes területen 

használják. Viszonylag kis mennyiségben gyártják, de a kereskedelemben is kaphatók az üvegszövet 

vagy paplanerősítésű hőre lágyuló műanyag mátrixú kompozitok. Az erősítő anyagot magas 

hőmérsékleten impregnálják a kis viszkozitású polimerrel; az így készült alapanyagot a feldolgozó 

préseléssel hozza a kívánt alakra. A leggyakrabban alkalmazott mátrix polimer a polipropilén, 

felhasználási területe pedig az autóipar. 

 

 A vágott szállal erősített térhálós gyanták legfontosabb képviselői a BMC (bulk molding 

compound) és SMC (sheet molding compound) anyagok. Az első kb. 25% vágott szálból és egy sűrű 

gyantából áll, amelyet lassú keverőben homogenizálnak. A tészta- vagy gyurmaszerű keveréket rúd, 

vagy kötélformára extrudálják, ami elősegíti a további feldolgozást, a forma megtöltését. A BMC-

gyantákat préselik, extrudálják vagy ritkán fröccsöntik. Az SMC-gyanták a szál mellett töltőanyagot is 

tartalmaznak. A gyurmaszerű keveréket lemezekké hengerlik és polietilén fóliák között szállítják a 

felhasználóhoz. Általában préseléssel dolgozzák fel nagyfelületű vékony termékekké. Az SMC-mátrix 

polimere leggyakrabban telítetlen poliészter gyanta. A rövidszállal erősített térhálós gyantáknak még 

számos képviselője létezik, amelyek a mátrix polimerben, az összetételben, az előállítás vagy a 

feldolgozás módjában különböznek egymástól. 

 

7.21. ábra: Rétegelt kompozit vázlata 

 A kompozit technológia csúcsát a hosszúszállal erősített térhálós műanyagok képviselik. Ezek 

tulajdonságai kitűnőek, viszont nagyon drágák. Ez következik az alapanyagok árából, de a feldolgozás 

maga is költséges, sok manuális munkát igényel. A szálakat, illetve szálkötegeket gyantával vonják be, 

majd folyamatos eljárással impregnált réteget készítenek belőlük (prepreg). A végső terméket 

általában több rétegből kézzel építik fel, az egyirányú szálakat tartalmazó rétegek egymásra 

helyezésével. Egy ilyen kompozit vázlatos rajzát mutatja a 7.21. ábra. A szálak a három rétegben 

egymásra merőlegesen helyezkednek el. A gyakorlatban a kompozit azonban nemcsak három rétegből 

áll és a szálak 90-tól eltérő, többnyire 45-os szöget is bezárhatnak egymással. Az egymásra helyezett 

rétegek számát és elrendezését az igénybevétel nagysága és iránya határozza meg. A kompozit 

felépítését, illetve szerkezetét szabványos formában adják meg. Egy tipikus kompozit felépítése 

például: [(03/902/45/-453)r/c3]s. Ebben a kompozitban három 0 orientációjú réteget 2 erre merőleges 

réteg követ, majd egy 45 és három -45-ban orientált réteg következik. Ez az egység képezi az al-

kompozitot, ami az r index által jelzett számban ismétlődik. A kompozit közepén 3 egységnyi vastag 
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mag található, az s index pedig azt jelzi, hogy a kompozit szimmetrikus. Amennyiben az r ismétlődési 

index 1, a kompozit 24 rétegből áll, r = 2 esetén a rétegek száma 42. A készterméket autoklávban 

keményítik ki (térhálósítják), meghatározott program szerint. A termék tervezése a kompozitok 

anizotróp szerkezete miatt bonyolult. Izotróp anyagok esetében a tervezéshez egy modulus- és egy 

szilárdság érték elegendő, egyetlen szélerősítésű réteg tulajdonságainak leírásához már 4 modulus- és 

5 szilárdság érték kell, míg egy többrétegű kompozit jellemzéséhez 21 különböző modulusra is 

szükség lehet. A kompozitból készült termékek tervezésénél figyelembe kell venni a mikro- és makro-

mechanikai jellemzőket, a laminát szerkezetét, a terhelést és a kompozit hidrotermikus stabilitását. Ez 

utóbbira a határfelület vízérzékenysége miatt van szükség, a levegőből felvett víz megbonthatja a 

mátrix/szál kapcsolatot, és így a kompozit alkalmazásának alapvető feltétele a tökéletes adhézió többé 

nem teljesül. A 7.22. ábra a nagyrészt kompozitból készült Voyager repülőt mutatja, amellyel először 

repülték körül a Földet leszállás nélkül.  

 

7.22. ábra: Kompozitból készült repülőgép 
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8. HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

8.1. Bevezetés 

A műanyagokat feldolgozhatják mind a négy fizikai állapotban, de a legnagyobb mennyiségben 

gyártott és felhasznált hőre lágyuló műanyag termékeket ömledékállapotú feldolgozással állítják elő. 

Az ilyen eljárások közös jellemzője a rendkívül nagy termelékenység. Semmilyen más anyagból nem 

készíthetők hasonlóan nagy termelékenységgel gazdaságosan olyan bonyolult termékek, mint 

műanyagokból. A legjobb példát a fröccsöntött tárgyak szolgáltatják, amelyek tartalmazhatnak 

lyukakat, meneteket, sőt beépített fém alkatrészeket is. Mindezeket egyetlen lépésben alakítják ki 

gyorsan és nagyon kis mennyiségű gyártási hulladék képződése mellett. 

 

 A legtöbb hőre lágyuló műanyag-feldolgozási technológia közös jellemzője, hogy a műanyagot 

felmelegítik, homogén ömledéket készítenek belőle, ezt egy alakadó műveletben formázzák, majd 

ismét lehűtik. A feldolgozás egyik lépése során sincs az anyag egyensúlyi állapotban, a kialakult 

szerkezetet és a termék tulajdonságait tehát a feldolgozás technológiája és körülményei erősen 

befolyásolják. Az ömledékállapotú feldolgozás mellett az alakadást végezhetik nagyrugalmas 

(termoformázás) vagy szilárd állapotban is (mechanikai megmunkálás).  

 

8.2. Extrúzió 

Az extrúzió műanyagtermékek folyamatos előállítására szolgáló eljárás. A gyakorlatilag végtelen 

terméket vágással, darabolással hozzák szállítható vagy végső felhasználási formára. Az eljárással 

legnagyobb mennyiségben előállított termékek a csövek, profilok, lemezek és fóliák, valamint a fújt 

filmek. Extrúziót alkalmaznak kábelbevonásra, biaxiálisan orientált filmek előállítására és granulátum 

készítésére is. Az extruder és az extrúziós eljárás az alapja más feldolgozási technológiáknak is, mint 

pl. a palackfúvásnak, a fröccsöntésnek vagy a keverékek és kompozitok előállításának.  

 

8.2.1. Az extruder 

Bár az extruder a technológia alapberendezése, ez végzi az általában granulátum formájú műanyag 

megömlesztését, az ömledék szállítását és az alakadó szerszámba juttatását, az extrúzió egy komplex 

eljárás, amelyhez számos berendezés összehangolt, együttes működése szükséges. Ennek 

szemléltetésére a 8.1. ábrán bemutatunk egy extruder sort, ami csövek előállítását teszi lehetővé. A sor 

első tagja az extruder, ehhez kapcsolódik, a szerszám és a kalibráló egység, egy hűtőkád, a 

lehúzóegység és fűrész. Az extruder és különösen a csiga kiválasztása a feldolgozandó anyagtól, a 

követő-berendezéseké pedig az előállítandó terméktől függnek. A következő néhány bekezdésben 

ismertetjük az extruder és az extrúziós sor legfontosabb elemeit. 

 

8.1. ábra: Egy extruder sor vázlatos rajza 

 Motor. Az extrudert rendszerint elektromotorral hajtják meg. Ez lehet egyen- vagy váltóáramú, 

teljesítménye pedig az extruder, illetve a gyártandó termék méretétől függ. Sebességváltó. Az 
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elektromos motorok fordulatszáma általában nagy, a csiga fordulatszámánál lényegesen nagyobb, 

ezért a fordulatszámot csökkenteni kell. Kuplung. Gyártás közben az extrudereket kapacitásuk 

maximuma közelében, 80-90%-os kihasználtsággal üzemeltetik. Az indítás során vagy üzemzavar 

következtében lökésszerűen nagy terhelés léphet fel, ami töréshez vezethet. A nagy értékű berendezés 

védelmében biztonsági egységet építenek be, ami ilyen esetben leválasztja a csigát a motorról. A 

legjobb megoldás rugalmas kuplung alkalmazása. Garat. Az esetek nagy többségében az alapanyagot 

garaton keresztül juttatják az extruderbe. Az anyagot a garatba kézi módszerekkel vagy 

pneumatikusan adagolják. Előfordul, különösen porok feldolgozásánál, illetve kétcsigás extrudereknél, 

hogy szállítócsigát, kényszeradagolást használnak.  

 

8.2. ábra: Tipikus egycsigás extruder vázlatos rajza 

 Plasztikáló- és szállító egység. A termék előállításához létre kell hoznunk az ömledéket, amelyet 

később a megfelelő alakra hozunk. Az ömledék előállítására és szállítására különböző berendezések 

léteznek, de a gyakorlatban szinte kizárólag csigás extrudereket használnak. Egy tipikus egycsigás 

extruder vázlatát a 8.2. ábrán, egy rövid kompressziójú csiga rajzát pedig a 8.3. ábrán mutatjuk be. Az 

extruder egy termosztálható hengerből és egy vagy két csigából áll. A henger fűtését és hűtését több 

zónára osztják, ami lehetővé teszi az anyagnak megfelelő hőfokprogram beállítását. A kétcsigás 

extrudereket többnyire különleges feladatok megoldására használják, pl. por alapanyag feldolgozására 

(kemény PVC-csövek, profilok gyártása) vagy nagyfokú homogenizálást, keverést igénylő feladatok 

megoldására (keverékek, kompozitok előállítása). Az egycsigás extruderek csigájának kialakítása a 

feldolgozott polimer tulajdonságaitól függ, az egyes zónák hossza különböző lehet. Egycsigás extru-

derek csigáján kialakíthatnak keverő zónát az anyag homogenitásának (termikus is) javítására. 

Törőtárcsa, szűrő. Az extruder végén, a szerszám előtt gyakran helyeznek el egy törőtárcsát, amit 

többnyire szűrővel kombinálnak. Ezek feladata a nyomás szabályzása, az ömledékben található 

esetleges szennyeződések (fémdarabok, nem olvadt szilárd darabok) kiszűrése és az ömledék áramlási 

profiljának megváltoztatása.  

 

8.3. ábra: Rövid kompressziójú csiga egycsigás extruderhez 
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 Szerszám. A szerszám a termék alakját és hozzávetőleges méretét adja meg, az extruderből kilépő 

ömledék a szerszámban veszi fel a termék alakját. Kalibráló-egység. Ez adja meg a termék végső 

méretét. Megoldása különböző, kalibrálni lehet belső nyomással, vákuummal vagy a kettő kombináci-

ójával. Hűtés. Az extrúzió egyik kritikus lépése. A hűtés rögzíti a termék végső alakját és méreteit, 

sebessége jelentős hatást gyakorol a termék szerkezetére. A hűtés módja függ a terméktől; történhet 

levegővel, hűtőkádban, hűtött hengerekkel, vízpermetezéssel stb. Lehúzó- és követő berendezések. A 

terméket el kell vezetni az extrudertől; gyakran a termék méreteinek (átmérő, vastagság) beállítása is a 

lehúzóval történik. A lehúzó konstrukcióját egyértelműen a termék határozza meg. További követő 

berendezések is kapcsolódhatnak az extruderhez: fűrész, lyukasztó, karimázó, nyomtató egységek, 

tekercselő, csomagoló. Az extrudálás folyamatát (granulátum előállítását) mutatja az 5. videó. 

 

5. videó: Az extrudálás folyamata 

8.2.2. Az extruderben lejátszódó folyamatok 

Az extruderben a granulátum megömlesztésétől az alakadásig több folyamat megy végbe, amelyek a 

csigacsatornában játszódnak le. A csiga konstrukciója és geometriai méretei jelentősen befolyásolják a 

lejátszódó folyamatokat és az extruder teljesítményét. Az extruderben lejátszódó folyamatokat három 

szakaszra oszthatjuk. A szakaszok egymást követik, ahogy az anyag a garattól a szerszám felé halad. 

Hasonlóan az extruder-sor egyes elemeinek összehangolásához, a három folyamatnak is összhangban 

kell lennie. Az összhang megbomlása gyártási problémákhoz, a teljesítmény vagy a termék 

minőségének romlásához vezet. A három folyamat a következő: 

 

 Szilárdanyag-szállítás. A problémamentes extrúzió alapfeltétele a folyamatos anyagszállítás a 

garatból. A csiga első szakaszában a szilárd anyag dugószerűen halad előre. Az anyag folyamatosan 

tömörödik és a levegő hátrafelé, a garat irányába távozik. Ha a garatban az anyag akadozik vagy 

valahol túlságosan összetömörödik és megakad, az anyagszállítás pulzál, a termék méretei változnak. 

A szállítóteljesítményt ebben a szakaszban geometriai tényezők, a csiga fordulatszáma és a súrlódási 

tényező értéke határozza meg. A szállítóteljesítmény nő, ha a súrlódási tényező értéke a hengeren 

nagy, a csigán pedig kicsi. A teljesítmény növelése érdekében ezért a hengert esetenként hornyokkal 

látják el, a csigát pedig hűtik, hogy a súrlódás csökkenjen. 

 

8.4. ábra: A polimer megömlése a csiga kompressziós zónájában 
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 Megömlés. Az extruderben lejátszódó folyamatok leírásának egyszerűsítése érdekében 

feltételezik, hogy a síkban kiterített csiga áll, a henger pedig felette halad el, magával sodorva az 

ömledéket. A megömlés folyamatát ennek megfelelően szemlélteti a 8.4. ábra. A meleg hengerrel 

érintkező anyag megolvad és rátapad a henger felületére, ami azt magával viszi. A csigaszárnyhoz 

érve az az ömledéket lekaparja. Az ömledék a csigaszárny mellett összegyűlik, és forgó áramlást 

végez. Az anyag előrehaladásával az ömledék mennyisége egyre nő, egyrészt a henger újabb 

mennyiségeket szállít, másrészt a szilárd anyagból az áramló ömledék magával ragad részeket, 

granulátum szemcséket. Megfelelően kiválasztott csiga és hőfokprogram esetén a kompressziós zóna 

végére az anyag teljesen megolvad. 

 

 Ömledékszállítás. A megömlött polimert a csiga mint egy csavarszivattyú szállítja a szerszám 

felé. A szállítóteljesítményt három tényező határozza meg, illetve az ömledékszállító zónában három 

különböző áramlást különböztetünk meg. A fenti modellnek megfelelően a henger mozgása magával 

viszi az ömledéket, ezt vivő- vagy sodróáramnak nevezzük. Ez pozitív, a csiga vége felé irányuló 

áramlás és a szállított anyag mennyisége a csiga geometriájától, valamint a fordulatszámtól függ. A 

csiga fordulatszámának növekedésével a szállított anyag mennyisége nő.  

 

 Az extruder végén elhelyezkedő szerszám, valamint a törőtárcsa és a szűrő egy nyomásprofil 

kialakulását eredményezik, a szerszám előtt a nyomás nagy. Ez természetesen gátolja az anyag 

szállítását és egy, az előzővel ellenkező áramlás, a torlóáram kialakulásához vezet. A torlóáram 

geometriai tényezőktől, az ömledék viszkozitásától és az extruder végén kialakuló nyomás 

nagyságától függ, ami meghatározza a vivő és torlóáram viszonyát is. Ezt a viszonyt a 8.5. ábrán 

mutatjuk be. Látható, hogy teljesen zárt extruder (csatorna) esetén a vivő és torlóáram nagysága 

megegyezik, szállítás nincs. 

 
8.5. ábra: Sebességeloszlás egy egycsigás extruder csigacsatornájában 

 Amennyiben a henger és a csigaszárny közötti rés nagy, a kialakult nyomás hatására az anyag a 

résben visszaáramlik, résáram jön létre. A résáram nagysága is ugyanazoktól a tényezőktől függ, mint 

a torlóáramé. A résáram csak régi, kopott extrudereknél jelentős, itt azonban a termelékenység 

lényeges csökkenését, esetleg az anyag degradációját, beégését okozhatja. Az extruder 

szállítóteljesítményét a három áramlás együttes hatása, eredője határozza meg. Minél nagyobb a 

nyomás az extruder végén, annál kisebb a kitolási teljesítmény (ld. 8.5. ábra), ami viszont a 

fordulatszám növekedésével nő. 
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 Az extruderhez azonban mindig csatlakozik egy szerszám. A szerszámon időegység alatt áthaladó 

anyag mennyisége szintén függ a fejnyomástól, azzal arányosan nő, azaz az extruder és a szerszám 

teljesítményét a nyomás ellenkező módon befolyásolja. Természetesen a szerszám áteresztőképessége 

függ a szerszám méreteitől, azaz geometriai tényezőktől, valamint az ömledék viszkozitásától. A két 

ellentétes hatás határozza meg az extruder és a szerszám együttes teljesítményét. A csiga és a szerszám 

működésének jelleggörbéje a 8.6. animáción látható. Az ábra szemlélteti a csigacsatorna mélységének 

és a szerszám geometriájának hatását. Az extruder teljesítményét a működési pont, a csiga és a 

szerszám jelleggörbéjének metszéspontja határozza meg. A jelleggörbék egyik esetben sem 

egyenesek, mivel a csiga és a szerszám szállítóteljesítményét is befolyásolja a viszkozitás, ami mint 

korábban láttuk, változik a nyírás nagyságával. Az ábra egyben felhívja a figyelmet az extruder és a 

szerszám helyes illesztésére. Kis extruder és nagy szerszám esetében nem alakul ki kellő nyomás 

ahhoz, hogy a szerszámon a megfelelő mennyiségű anyag áthaladjon, nagy extruder és kis szerszám 

kombinációjával viszont nem tudjuk az extruder teljesítményét kihasználni, a szerszám kis 

áteresztőképessége miatt. 

 

8.6. animáció: Extruder csiga és szerszám jelleggörbéi 

 Az extrúzió során fellépő legfontosabb technológiai probléma az egyenetlen szállítás, az áramlás 

pulzálása, ami a termék méreteinek változását eredményezi. A pulzálás legkönnyebben a nyomás 

ingadozásából állapítható meg. A pulzálás legfőbb oka az egyes zónák nem összehangolt működése, a 

kompressziós zóna eltömődése, vagy nem megfelelő szilárdanyag-szállítás. A problémát a csiga 

geometriájának megváltoztatásával, ami nagyon drága vagy a feldolgozás paramétereinek, a 

sebességnek és a hőfokprogramnak a módosításával lehet kiküszöbölni. Ez utóbbi nem mindig 

eredményez kielégítő megoldást, vagy gyakran csak az extruder teljesítményének rovására. További 

problémákat okozhat a visszaáramlás, az anyag inhomogenitása vagy rugalmas hatások. A rugalmas 

turbulencia megjelenése a termelékenység növelésének felső határát jelenti. 

8.2.3. Szerszámok, termékek 

Bár a plasztikáló extruder a gyártósor központi egysége, önmagában nem elegendő egy termék 

gyártásához, ehhez egy szerszám is kell, ami megadja a termék alakját és hozzávetőleges méretét. Az 

ömledék folyási profilja a szerszámban döntő a termelékenység és a termék minősége szempontjából. 

A folyás a szerszámban modellezhető, a szerszámok tervezését az ömledék folyási jellemzőinek 

(nyírásfüggés, hőmérsékletfüggés) figyelembevételével végzik. A szerszám kialakításánál tekintettel 

kell lenni a polimerek jellemző viselkedésére, a nagy deformációsebességeknél bekövetkező rugalmas 

deformációra. A reológiai duzzadás (6. videó), és a szerszámban kialakuló parabolikus sebességprofil 

eltorzítja a termék alakját. Így például megfelelő kompenzáció nélkül négyszögletes keresztmetszetű 

termék helyett közel kör alakú rudat gyártunk. A rugalmas turbulencia (ömledéktörés) rontja a termék 

minőségét (csövek belső falának hullámossága) és csökkenti a termelékenységet. 

 

6. videó: A szerszámból kilépő ömledék reológiai duzzadása 
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8.7. ábra: Tipikus csőszerszám vázlatos rajza 

 Egy csőszerszám vázlatos rajzát a 8.7. ábrán mutatjuk be. A szerszám feladata, hogy az egységes 

ömledékáramot megossza, csőalakra formálja. A belépési és kilépési utakat úgy kell megválasztani, 

hogy a rugalmas hatások minimálisak legyenek. Éles sarkoknál nyújtó deformáció lép fel, ami jelentős 

orientációval jár, az ilyen belépést kerülni kell. Látható, hogy a csatorna fokozatosan szűkül, az új 

folyási profil kialakulásának elősegítésére. A szerszámházban helyezkedik el a mag, ezt oldalról 

csavarok tartják. Ezekkel lehet a magot központi helyzetbe hozni. A csavarok körül összefolyási 

vonalak keletkeznek. Ha a kilépési (vasalási) hossz nem elegendő, a folyási vonalak gyenge helyként 

jelentkeznek a termékben, a cső törését okozhatják. Az összeolvadás természetesen függ az áramlási 

sebességtől, az ömledék viszkozitásától és a hőmérséklettől is, amelyek meghatározzák az orientáció 

mértékét. 

8.3. Fröccsöntés 

Ezzel a technológiával tömegét tekintve talán kevesebb, féleség szerint viszont több terméket állítanak 

elő, mint extrúzióval. A fröccsöntés a teljes hőre lágyuló feldolgozás mintegy 25-30%-át teszi ki. Az 

eljárás nagyon rugalmas, a legkülönbözőbb termékek nagy sorozatban történő, gazdaságos gyártását 

teszi lehetővé.  

8.3.1. A fröccsöntőgép 

Ma gyakorlatilag kizárólag csigadugattyús fröccsöntőgépet használnak az ömledék előállítására és 

szerszámba juttatására. Ez lényegében két fő részből áll a plasztikáló- és fröccsöntő egységből, 

valamint a szerszámból és annak mozgatóegységéből. A plasztikáló- és fröccsöntő egység 

gyakorlatilag egy extruder. Ennek sematikus rajzát a 8.8. ábrán mutatjuk be. A szakaszos 

technológiának megfelelően a csiga nemcsak forgó, hanem tengelyirányú mozgást is végez. A plaszti-

káló- és fröccsöntő egység legfontosabb részei a következők: 
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8.8. ábra: Csigadugattyús fröccsgép plasztikáló- és fröccsöntő egysége 

 Meghajtó egység. Általában hidraulikus motort alkalmaznak, a hidraulikus rendszer használható 

a plasztikáláshoz, a fröccsöntéshez, de a szerszám mozgatásához is. A sebesség és a nyomaték széles 

tartományban történő rugalmas szabályozását teszi lehetővé. Adagolás. Szerepe, működése és 

problémái lényegében véve ugyanazok, mint az extrúziónál. Nedvességre érzékeny műszaki 

műanyagok (PA, PC, PET) feldolgozása esetén a garatot infraszárítóval látják el.  

 

8.9. ábra: Zárógyűrű 

 Henger és csiga. Ezek szintén nagyon hasonlóak az extruderéhez. A csigák felépítése kevésbé 

változatos és általában rövidebbek, mint az extrudereké. Zárógyűrű. Nagy folyóképességű 

anyagoknál elengedhetetlen az alkalmazása, megakadályozza az ömledék visszaáramlását 

fröccsöntéskor és különösen az utónyomás alatt. A zárógyűrű működésének elvi vázlatát a 8.9. ábra 

mutatja. Fúvóka. A fúvóka kapcsolja össze a szerszámot a plasztikáló- és fröccsöntő egységgel. A 

fúvóka sugarának kisebbnek kell lennie, mint a beömlő persely rádiuszának. Ellenkező esetben anyag 

kerül a két egység közé, hűtéskor megszilárdul, és lehetetlenné válik a termék eltávolítása a 
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szerszámból. Nagyviszkozitású anyagok esetében nyitott fúvókát alkalmaznak, kis viszkozitásnál 

azonban a fúvókát szeleppel kell ellátni, hogy megakadályozzuk az anyag kifolyását a plasztikálás 

alatt. A legkülönbözőbb műszaki megoldások léteznek, vannak golyós vagy rugós szelepek, 

tűszelepek stb. Egy tűszelepes fúvókát a 8.10. ábrán mutatunk be. A fúvókát menettel látják el és a 

henger végére csavarják.  

 

8.10. ábra: Tűszeleppel ellátott fúvóka 

 A szerszámmozgató egység nyitja és zárja a szerszámot. A szerszám zárása és nyitása elektromos 

vagy hidraulikus motorok segítségével történik. A szerszám zárására három megoldás létezik. 

Mechanikus zárásnál a záróerőt a szerszámzáró egység karjainak kitámasztásával biztosítják, a 

záróelemeket elektromos motor mozgatja. Hidraulikus zárás esetén a záróerőt egy hidraulikus 

dugattyú biztosítja. Nagyobb gépeken két hengert alkalmaznak, a kisebbik henger feladata a szerszám 

gyors zárása, a nagyobbiké a szerszámzáró erő biztosítása. A hidromechanikus megoldást közepes 

gépeken használják, a két előbbi módszer kombinációja. A szerszám mozgatását a hidraulikus 

meghajtás, a zárást pedig a csuklós mechanizmus biztosítja.  

8.4. A fröccsöntés lépései 

A fröccsöntés folyamata három szakaszra osztható, amelyeknek összhangban kell állni egymással jó 

minőségű termék gazdaságos, nagy termelékenységű gyártásához. A folyamatok elemzése és 

modellezése nagyon nehéz, mivel ezek nem izotermek, és nagyon messze vannak az egyensúlyitól 

még egyetlen cikluson belül is. A szerszámban a hőmérséklet és a nyomás állandóan változik, ami a 

térfogat változását okozza.  

 

 A polimer megömlesztését, a plasztikálást részben a külső fűtés, részben pedig a súrlódási hő 

biztosítja, az anyag szállítását pedig a csiga mozgása idézi elő. A plasztikálási lépésben a csiga forog 

és egy torlónyomás ellenében hátrafelé mozogva maga elé nyomja az anyagot. Minden ciklusban 

azonos mennyiségű anyagot kell plasztikálni.  
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8.11. ábra: A szerszámkitöltés mechanizmusa 

 A szerszámkitöltés folyamata és a termék tulajdonságai függenek a hőmérséklettől, a nyomástól, 

a fröccsöntés sebességétől és az ömledék viszkozitásától. Tekintettel a nagy nyírássebességekre és az 

ennek következtében képződő frikciós hőre, a polimer viszkozitásának nyírás- és hőmérsékletfüggése 

fontos szerepet játszik a kitöltés folyamatában. A szerszámkitöltés három különböző mechanizmussal 

történhet. Ha a fröccssebesség túl nagy, vagy a viszkozitás kicsi, az anyag belövell a szerszámba 

(szabadsugár kitöltés, 8.11. ábra baloldal), a szerszám kitöltése a szerszám hátsó falánál kezdődik. 

Nagy sebesség, az ömledék nem megfelelő hőmérséklete és különösen a beömlő nyílás helytelen 

elhelyezése turbulens szerszámkitöltést (8.11. ábra jobb oldal) eredményez. Amennyiben a szerszám 

kitöltése ezzel a két mechanizmussal történik, a termék külső megjelenése és tulajdonságai rosszak 

lesznek. Megfelelő paraméterek esetén az ömledék a szerszámot lamináris folyással tölti ki (8.12. 

ábra), ami általában biztosítja a megfelelő felületi minőséget és tulajdonságokat. 

 

8.12. ábra: Lamináris szerszámkitöltés 

 A szerszámkitöltés alatt a polimer a hideg szerszámfalon lehűl, egy héjréteg alakul ki. Ennek 

vastagsága a beömlőnyílás közelében nagyobb, az előrehaladó ömledékfront közelében vékonyabb. A 

8.12. ábrán látható ráfejtődéses szerszámkitöltés (középről a fal felé irányuló áramlás), valamint a 

hűlés következtében kialakult, kúpalakú csatorna nyújtási folyást, ezáltal jelentős orientációt 

eredményez. A szerszámban uralkodó nyírófeszültség és hőmérsékletkülönbségek a szerkezet és 

tulajdonságok változását eredményezik a termék keresztmetszetében. 
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8.13. ábra: A szerszámnyomás változása a fröccsöntési ciklus alatt 

 A hőmérséklet és a nyomás a szerszámüregben folyamatosan változik, mind az idő, mind pedig a 

hely függvényében. A 8.13. ábra mutatja a nyomás alakulását a szerszámban a fröccsöntés és a hűtés 

alatt. A szerszámkitöltés alatt a szerszámnyomás kicsi. A szerszám teljes kitöltése után hirtelen megnő 

(t1) és állandó marad az utónyomás (p0) ideje alatt (t2, t2’). Ha a fröccsegység eltávolodik a szerszámtól 

mielőtt a beömlőnyílás befagyna (t3), a nyomás hirtelen lecsökken (ps, ps’). A termék hűlése 

zsugorodással és ennek megfelelően további nyomáscsökkenéssel jár. A szerszám nyitásakor (t4) a 

szerszámüregben uralkodó nyomást az utónyomás nagysága, ideje és a hűlési sebesség határozza meg 

(ld. szaggatott és összefüggő vonal). Nagy maradó nyomás (pr) kidobási nehézségeket, esetleg belső 

feszültségek kialakulását eredményezi. Pr értékét az utónyomás ideje, illetve hőmérséklet- és 

nyomásváltozás viszonya határozza meg a hűtési ciklusban. Belső feszültségek azonban elsősorban 

inhomogén hűlés következtében alakulnak ki. Szekunder áramlás jöhet létre, amikor a molekulák 

melegebb helyekről hidegebbek felé akarnak elmozdulni. Egy bizonyos hőmérséklet alatt a 

deformáció már csak a kötésszögek és kötéstávolságok megváltozásával mehet végbe, a folyamatos 

hűlés pedig rögzíti ezt a deformált állapotot. 

 

 Hűlés. A polimerek rossz hővezetőképessége következtében a termék hűlése nem egyenletes. A 

fal mellett a hűlés gyors, a termék belsejében lassú. Az inhomogén hűlés következtében a zsugorodás 

helyfüggő lesz. A hatás különböző amorf és kristályos polimerekben. Amorf polimerekben egy héj 

alakul ki a falnál, a termék belsejében az utónyomás hatása érvényesül, a zsugorodás nagyobb lesz a 

falnál. Kristályos polimerekben a termék belsejében a hűlés lassú, a kristályosság nagyobb és ennek 

megfelelően nagyobb lesz a zsugorodás is. Az egyenetlen hűlés hatása hőkezeléssel némiképp 

kompenzálható. 

 

7. videó: A fröccsöntés folyamata: a fröccsegység mozgása 

 Végül a jobb megértés érdekében ismertetünk egy teljes fröccsöntési ciklust és a fröccsöntőgép 

egyes elemeinek mozgását a ciklus alatt. Az anyag megömlesztése, a plasztikálás alatt a csiga forog és 

hátrafelé halad, az ömledéket maga elé tolja. A plasztikáló-egység (fröccsegység, aggregát – a csiga és 

a henger, valamint a hozzájuk tartozó egyéb egységek) előre mozog, a fúvóka csatlakozik a 

szerszámhoz. A következő lépésben a csiga forgás nélkül, gyorsan előre mozdul és befröccsönti az 

anyagot a szerszámba. A teljes kitöltés után kezdődik az utónyomás, ezalatt a zsugorodás 

ellensúlyozására további anyag jut a szerszámba. A szerszámnyílás lefagyása után a fröccsegység 
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hátrafelé mozdul, majd megindul a csiga forgása, megkezdődik a plasztikálás. Közben a szerszámban 

hűl az anyag. A hűtési idő letelte után a szerszám kinyílik és a termék kiesik belőle. A szerszám zárása 

után a ciklus újraindul, a fröccsegység ismét csatlakozik a szerszám álló részéhez. A fröccsöntési 

ciklus elemeit a 7. videó mutatja be. 

8.4.1. A fröccsöntött tárgyak szerkezete, tulajdonságai 

 
8.14. ábra: Fröccsöntött PE héj-mag szerkezete 

Az előző szakaszban ismertetett szerszámkitöltési folyamat, valamint a fröccsöntés nem-egyensúlyi 

jellege döntően befolyásolja a gyártott tárgyak szerkezetét és tulajdonságait. A szerszám falánál 

kialakuló nagy nyírás a molekulák orientációját és sorgócok képződését idézi elő. Ez utóbbiak 

orientált kristályosodást váltanak ki. A rossz hővezető képességből adódó eltérő hűlési sebesség a 

termék keresztmetszetében folytonosan változó ún. héj-mag szerkezet és belső feszültségek 

kialakulását okozza. Amorf anyagokban a morfológiai képződmények száma, illetve az azokban 

mutatkozó különbségek kicsik, annál nagyobbak viszont kristályos polimerekben és heterogén polimer 

rendszerekben. Egy fröccsöntött polipropilén tárgy keresztmetszetében, a szélétől a belseje felé 

haladva akár 6 réteg is kialakulhat, amelyekben különbözik a kristályosság, a kristályos egységek 

típusa, mérete és orientációja, valamint az amorf fázis orientációja. A fentiekhez hasonló, bár nem 

minden esetben ennyi rétegre tagozódó, héj-mag szerkezeteket figyeltek meg más kristályos 

polimerekben is (PA, PET, PBT). Polietilénben például csupán négy réteg alakul ki (8.14. ábra). 

Heterogén rendszerekben a diszpergált komponens eloszlása és orientációja is különbözhet az egyes 

rétegekben. A szerszám falánál fellépő nagy nyírás orientáló hatása amorf polimerekben is érvényesül. 

A 8.15. ábrán fröccsöntött polisztirol minta kettőstörését (két egymásra merőleges irányban mért 

törésmutatók különbsége) ábrázoltuk a minta vastagsága függvényében. A kettőstörés arányos az 

orientáció mértékével. A minta falánál az orientáció rendkívül nagy, rohamosan csökken a minta 

belseje felé és gyakorlatilag nulla a minta közepén, a magban. Az orientáció befolyásolja a termék 

jellemzőit, a szilárdság jelentősen nő a folyás (orientáció) irányában és csökken arra merőlegesen. 
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8.15. ábra: Fröccsöntött PS minta kettőstörése (orientációja) a vastagság függvényében 

Említettük, hogy a lokálisan változó hűtési sebesség következtében kialakuló szekunder 

áramlások vagy a túl nagy utónyomás, belső feszültségek kialakulásához vezetnek a termékben. A 

belső feszültségek nagysága polarizációs optikai vizsgálatokkal megállapítható, a feszültség nagysága 

a termék polarizációs optikai képén látható vonalak számával arányos. A 8.16. ábrán fröccsöntött 

polisztirol dobozfedőkben maradó belső feszültségek láthatók. A feszültség nagysága függ a 

fröccsöntés hőmérsékletétől. A belső feszültségek a termék élettartama alatt állandóan hatnak, 

vetemedést és szélső esetben az anyag tönkremenetelét eredményezhetik. A tulajdonságok minden 

esetben változnak az idővel, amit fizikai öregedésnek neveznek. Fröccsöntött tárgyak tulajdonságait a 

szerszámüregben lejátszódó folyamatok és a szerkezet határozza meg. 

 

8.16. ábra: Feszültségeloszlás különböző hőmérsékleteken fröccsöntött PS dobozfedelekben.  

a) alacsonyabb, b) magasabb hőmérséklet 
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8.4.2. Szerszámok 

A szerszámba fröccsöntik be az anyagot, itt történik az alakadás. A szerszámok lehetnek viszonylag 

egyszerűek, de a terméktől függően nagyon bonyolultak és drágák is. A szerszám mindig legalább két 

fő részből áll, az üregből és a magból (8. videó). Az egyiket egy mozgó, a másikat egy álló laphoz 

rögzítik. A szerszám tervezéséhez ma már bonyolult programok állnak rendelkezésre. A tervezéshez 

elengedhetetlen a polimerek folyási jellegzetességeinek és jellemzőinek ismerete. 

 

8. videó: A fröccsöntés folyamata: szerszám 

 Bár a szerszámok a gyártandó terméknek megfelelően egyediek, van néhány alapvető 

jellemvonásuk, illetve szerkezeti elemük, ami gyakorlatilag minden esetben megtalálható rajtuk. Egy 

tipikus fröccsszerszám leegyszerűsített vázlata a 8.17. ábrán látható. A bemutatott szerszám két 

nyitósíkkal rendelkezik. A szerszám legfontosabb elemei a következők: Beömlőpersely. Ehhez 

csatlakozik a fúvóka, itt történik az ömledék befröccsöntése. Beömlőcsonk. A beömlőcsonkon 

keresztül jut be az ömledék a szerszámba. Átmérőjének akkorának kell lennie, hogy az itt található 

anyag szilárduljon meg legutoljára, egyébként az utónyomás hatástalan. A termék könnyű 

eltávolíthatósága érdekében kúposnak kell lennie. Szerszámcsatorna. Ez vezeti az ömledéket a 

beömlőnyíláshoz. A csak egyetlen üreget tartalmazó szerszám esetében nincs rá szükség. Mérete 

fontos az idő előtti befagyás elkerülése szempontjából, ugyanakkor a csatornák veszteséget jelentenek, 

így átmérőjüket lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni. A hulladékképződés elkerülésére 

alkalmaznak fűtött csatornákat is. Ezeket azonban csak termikusan stabil anyagok esetén lehet 

használni, üzemzavar esetén pedig a termelés újraindítása problémát okozhat.  

 

8.17. ábra: Egy háromlapos fröccsszerszám vázlatos rajza 
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 Beömlőnyílás. Ezen át lép be az ömledék a szerszámüregbe. Általában szűk beömlőnyílások, pl. 

tűbeömlés, alkalmazására törekednek, mivel ez nagy nyírást, az anyag viszkozitásának csökkenését és 

jobb termikus homogenitást eredményez. A beömlőcsonk és a csatornák leválasztása is könnyebb 

ilyen esetekben, az automatikus elválasztás is megoldható. Számos egyéb beömlőnyílást is 

alkalmaznak a gyakorlatban, pl. oldalbeömlés, rúdbeömlés, filmbeömlés stb. A beömlőnyílás 

elhelyezése rendkívül fontos a gyártás és a termék jellemzői szempontjából. Összecsapási vonalak 

képződését a lehetőségekhez képest kerülni kell. Kidobóelemek. A termék automatikus eltávolítása a 

szerszámból többféle módon oldható meg. A leggyakrabban kidobócsapokat és lehúzó-lapokat 

alkalmaznak. A 8.17. ábrán kidobócsapos megoldás látható. Betétek, csavarmenetek esetén speciális 

magkihúzók és motoros orsók alkalmazására van szükség. – A szerszámoknak még számos fontos 

eleme van, mint a felfogólapok, a kidobószerkezethez kapcsolódó vagy azt működtető alkatrészek, a 

szerszám temperálásához szükséges csatornák és egyéb egységek, ezek részletes tárgyalására azonban 

itt nem tudunk kitérni. 

8.5. Üreges testek gyártása 

Műanyagból készült üreges testeket nagy mennyiségben használunk mindennapi életünkben és az 

iparban egyaránt. A legtöbb esetben folyadékok tárolására használják őket. Térfogatuk néhány 

millilitertől 200 literig változik, sőt rotációs öntéssel 10 000 literes tartályokat is készítenek. A 

legkülönbözőbb polimereket használják üreges testek előállítására, korábban elsősorban poliolefi-

neket, ma egyre gyakrabban műszaki műanyagokat is. Különösen jelentős a PET palackok gyártása, 

amelyeket üdítőitalok csomagolására használnak. Az üreges testek nagy részének előállítása három 

eljárással történik: extrúziós fúvás, fröccsfúvás, rotációs öntés. Fúvási eljárással kisebb, maximum 200 

l űrtartalmú testeket készítenek, míg rotációs öntéssel nagyobbakat. Az alábbiakban nagyon röviden 

ismertetjük a három eljárás főbb vonásait. 

8.5.1. Extrúziós fúvás 

Kisebb méretű üreges testek előállítására ez a leggyakrabban használt módszer. Elve és első lépése 

lényegében megegyezik az extrúzióéval, a két technológia csupán az alakadás módszerében tér el. Az 

extrúziós fúvás fő lépéseit a 8.18. animáción és a 9. videón mutatjuk be, ezek a következők: 

– Plasztikálás, ömledékszállítás. Ez egy hagyományos extruderen történik. 

– Előforma készítése. Az előforma egy extrudált cső, amelyet az alakadó lépésben a végső méretre 

fúvunk. Az előforma nem tartalmazhat hegedési vonalakat és megfelelő ömledékszilárdsággal kell 

rendelkeznie. 

– Fúvás. A legfontosabb tényezők a felfúvási arány és a falvastagság. 

– A felesleges anyagrészek leválasztása.  

– Hűtés. A fröccsöntéshez hasonlóan a termelékenységet meghatározó lépés, a hűtési idő 

csökkentése növeli a termelékenységet. 

– A termék eltávolítása a szerszámból. 

 

 Különböző elven működő fúvóberendezések léteznek. A cél az esetek többségében a 

termelékenység növelése, a legfőbb nehézséget a folyamatos (extrúzió) és a szakaszos (fúvás) 

technológia összehangolása jelenti. Mivel a hűtés a sebesség-meghatározó tényező, a hűtési idő 

csökkentésére, vagy hatásának kiküszöbölésére törekednek. A gyakorlatban általában folyamatos 

extrúziót és több szerszámot alkalmaznak; vagy az előformát továbbítják a szerszámhoz, vagy a 

szerszámok mozgása biztosítja a folyamatos termelést. 

 

 A berendezés kritikus része a szerszám, amely rendelkezik néhány, csak erre a technológiára 

jellemző alkatrésszel. A tervezésnél az alábbi fő szempontokat kell figyelembe venni: 

– A szerszámzáró erő. Lényegesen kisebb, mint a fröccsöntésnél. 

– A felesleges részek lecsípése. Éles vágóélek nem használhatók. Az élek sugara az anyagtól függ. 

A vágóerőt is szabályozni kell, ez befolyásolja a hegedési varratok erősségét (fenék rész). 

– A nyak kalibrálása. A fúvó egység szolgál egyben a kalibrálásra is. A levegő be- és kivezetést a 

fúvótüskén kell elhelyezni.  
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– Hűtés. A hűtőcsatornák elhelyezése nagyon fontos. A nagyobb falvastagság miatt a nyaknál 

intenzív hűtés szükséges. 

– Szellőztetés. Esetenként a felületi hibák elkerülése érdekében szükséges. 

 

8.18. animáció:  

Az extruziós fúvás fő lépései 

 

9. videó: 

Az extrúziós fúvás folyamata 

 

8.19. ábra: Duzzadás és nyúlás hatása az előforma méreteire 

 Az extrúziós fúvás egyik központi kérdése az egyenletes, illetve meghatározott falvastagság 

biztosítása. A falvastagságot leginkább a reológiai duzzadás és a megnyúlás befolyásolja. A két 

tényező hatása ellentétes (8.19. ábra) és különböző a maximális hatás helye is. Az előforma távol a 

szerszámtól a legvastagabb (legtöbb idő a relaxációra, a megnyúlás hatása itt a legkisebb) és a 

legvékonyabb az extruder szerszám közelében (rövid idő a relaxációra, nagy nyúlás). A két tényező 

hatását kompenzálni kell, ezért az extrudált előforma vastagságát programozottan változtatják. A 

szabályozás két módon lehetséges: mozgó maggal változtatják az extruder szerszám résméretét, vagy 

az extrúzió sebességét szabályozzák. A falvastagság meghatározásánál egyéb tényezőket, pl. szélek, 
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sarkok, fogantyúk megerősítése, is figyelembe vesznek. Az előforma vastagságát előre meghatározott 

program szerint, 10-20 lépésben változtatják. Kristályos anyagoknál a hűtés sebessége befolyásolja a 

kristályos szerkezetet, ami viszont meghatározza a tulajdonságokat. 

8.5.2. Fröccsfúvás 

Fröccsfúvással lényegesen kevesebb terméket állítanak elő, mint extrúziós fúvással, ennek oka a 

gazdaságosan gyártható termék korlátozott mérete, valamint a jóval bonyolultabb és drágább 

szerszám. A fröccsfúvás a következő technológiai lépésekből áll: plasztikálás, fröccsöntés, hőkezelés, 

előformázás, fúvás, kidobás. A plasztikáló és fröccsöntő egység egy szokványos csigás fröccsöntő -

gép. A szerszám, amelyekben a fenti műveleteket elvégzik, bonyolultabb és több elemből áll. A 

szerszámüregek, illetve elemek száma 2 és 6 között változhat. A fröccsfúvás legnagyobb előnye az, 

hogy a termék nem igényel utólagos kezelést és lehetővé teszi a nyakrész nagyon pontos kialakítását, 

ami lényeges a kifogástalan zárás szempontjából. A hulladékképződés kisebb, mint az extrúziós 

fúvásná,l és megnyúlás nem nehezíti az egyenletes falvastagság elérését. A módszer hátránya a fent 

említett korlátozott méret és a nagyobb költség. A jól ismert PET palackok előállításához külön 

lépésben végzik az előforma fröccsöntését és a fúvást. Utóbbi megfelelő, teljesen automatizált 

célgépeken történik. A két lépés szétválasztása jelentős termelékenységnövekedést és 

költségcsökkenést eredményezett.  

1.1.1 8.5.3. Rotációs öntés 

A rotációs öntés során egy szerszámba polimer port helyeznek, majd a szerszámot melegítés közben 

folyamatosan két vagy három tengely körül forgatják. A többirányú forgás következtében a polimer 

mindenütt bevonja a szerszám falát és ráolvad. Az eljárás négy alapvető lépésből áll: a szerszám 

megtöltése, alakadás, hűtés és a termék eltávolítása a szerszámból. Egy rotációs öntésre alkalmazott 

technológiai megoldást a 8.20. ábrán mutatunk be. Számos más megoldás is létezik, gyakran 

használnak több szerszámot, melyek három vagy négy munkaállomáson körbe járnak. 

 

8.20. ábra: Három munkaállomással rendelkező rotációs öntő berendezés 

 A rotációs öntésnek több egyedülálló vonása van más, esetleg gyakrabban alkalmazott 

feldolgozási eljárással szemben. A módszer néhány előnye: 

 

– Korlátozott számú nagy termék is gazdaságosan készíthető, mivel a szerszám ára viszonylag kicsi. 

– A technológia beruházási költsége a hasonló méretű üreges testek előállítására képes 

módszerekhez viszonyítva kisebb. 
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– A gyors szerszámcsere lehetővé teszi a gyors termékváltást. 

– Amennyiben ez szükséges, a szín darabról darabra változtatható. 

– A termék minősége jó, feszültségmentes darabok készíthetők, mivel a darab nincs kitéve 

nyomásnak az alakadás és a hűtés alatt. 

– Nyitott és zárt tartályok egyaránt készíthetők vele a legkülönbözőbb méretekben, közel egyenletes 

falvastagsággal. 

– A termék nagyságát csak a berendezés méretei korlátozzák, 10 000 l űrtartalmú üreges testek is 

előállíthatók ezzel az eljárással. 

8.6. Egyéb, hőre lágyuló feldolgozási műveletek 

A hőre lágyuló műanyagok feldolgozására számos egyéb eljárás is létezik. Ezek száma nagy és még 

nagyobb a különleges műszaki megoldásoké; a különböző gyártók által forgalmazott berendezések 

mind különböznek egymástól. Az összes műanyagfeldolgozó technológia részletes tárgyalására itt 

nincs mód, ezért az alábbiakban egész röviden megemlítünk még néhány jelentősebb eljárást, illetve 

azok legfontosabb vonásait. 

8.6.1. Kalanderezés 

A kalanderezés különböző méretű vékony filmek és fóliák előállítására szolgáló igen termelékeny 

eljárás. A kalanderezett fóliák szokásos szélessége 2 és 4 méter között van, a gyártás folyamatos, 

esetenként több mint 100 m/perc sebességgel történik. A módszert hőérzékeny anyagok, ezen belül is 

elsősorban lágy és kemény PVC feldolgozására használják. Az elmúlt időszakban a PVC felhasználása 

világszerte kismértékben csökkent, ezért kísérletek történnek arra, hogy a meglévő berendezéseken 

egyéb anyagokat (pl. PP vagy akrilát kopolimerek) is feldogozzanak. A 8.21. ábrán egy kalander sor 

vázlatos rajza látható. A kalanderezési technológia fő lépései a következők: a komponensek bemérése, 

előkeverés, homogenizálás, megömlesztés (zselizálás), az ömledék homogenizálása, a kalander 

táplálása, kalanderezés, alakadás, lehúzás, hűtés, prégelés, barkázás, nyomtatás, kezelés, 

feltekercselés, tárolás. A 8.21. ábra mutatja a legtöbb kiegészítő és követő-berendezést, de a bemérést 

és az előkeverést nem. 

 
8.21. ábra: Egy kalander sor vázlatos rajza 

 A nagy méretek miatt és az anyagáram folyamatosságának biztosítása érdekében a technológia 

berendezéseit többszintes épületben vagy csarnokban helyezik el. A PVC fóliák receptjei számos, 

gyakran 9-10 komponenset is tartalmaznak, ezek bemérése a legfelső szinten történik. Az előkeverést 

nagysebességű gyorskeverőkben végzik, amelyek egyel alacsonyabb szinten találhatók. Az anyag 

megömlesztésére, feltárására különböző berendezéseket használnak, a leggyakrabban belső keverőket, 

egy- vagy kétcsigás extrudereket, ko-knétereket vagy hengerszékeket. A technológia központi 

berendezése a kalander. Ez legalább 3, de általában 4 hengerből áll. A kalandereknél a leggyakrabban 

talán a 8.21. ábrán látható F elrendezést alkalmazzák. A termék hűtését kismértékű nyújtás közben, 
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hűtőhengereken végzik. A kikészítés jellege és mértéke a terméktől függ, ez történhet a gyártással egy 

időben, vagy külön technológiai lépésben. A kalanderezés egyik kulcskérdése a fólia vagy film 

egyenletes vastagságának biztosítása. Kalanderezéssel elsősorban az építőipar számára állítanak elő 

padlóburkoló anyagokat és tetőszigetelő fóliákat, de lemezeket is készítenek termoformázással 

előállított csomagolóanyagok (poharak, dobozok) előállításához.  

8.6.1. Termoformázás 

A termoformázás több dologban is különbözik az eddig tárgyalt feldolgozási eljárásoktól, melyek 

alapanyaga granulátum vagy por. A termoformázás ezzel szemben egy másik eljárással, általában 

extrúzióval vagy kalanderezéssel előállított lemezből indul ki. A korábbi eljárásokban az alakadás 

ömledékállapotban történt, a termoformázás során a polimer közelebb van a nagyrugalmas, mint az 

ömledék állapothoz. Ennek megfelelően a termoformázás olyan eljárás, amelyben egy hőre lágyuló 

műanyaglemezt a lágyulási hőmérsékletére melegítenek, kis nyomással egy szerszámba préselik, 

hűtik, a terméket kivágják a lemezből és csomagolják. Gyakorlatilag minden műanyag ter-

moformázható, feltéve, hogy a formázandó terület súlya nem haladja meg az ömledék szilárdságát, 

önhordó képességét. 

 

 A termoformázásnak több előnye van, amelyek alkalmazását bizonyos területeken indokolják. Az 

eljárással nagy felületű darabok készíthetők viszonylag kis szerszám- és berendezés költséggel, mivel 

a technológia kis nyomásokat használ. Nagy térfogatú, vékonyfalú termékek, mint pl. poharak ezzel az 

eljárással gyárthatók a legolcsóbban, a termelékenység igen nagy 50000–200000 egység/óra. (10. 

videó) A legkülönbözőbb termékeket gyártanak termoformázással, kb. 30 ml-es kis poharaktól 

féltonnás kisteherautók platójának burkolatáig. Ennek a mennyiségnek egy jelentős részét a polisztirol 

(ütésálló, orientált és hab formában) termékek teszik ki. A legnagyobb felhasználási terület a 

csomagolás, a gyártott termékek 75%-át itt használják fel. 

 

10. videó: A vákuumformázás folyamata 

 A termoformázás kulcskérdése az alakadás hőfoktartománya. A feltételek nagyon szigorúak, az 

anyagnak elég melegnek kell lennie az alakadáshoz, ugyanakkor kellő szilárdsággal kell rendelkeznie 

a szakadás elkerülésére. Az amorf polisztirol, amelynél az üvegesedési és a folyási hőmérséklet 

közötti tartomány széles, nagyon alkalmas a termoformázásra. A kristályos polimerek olvadási 

tartománya szűk, ezek feldolgozása ezzel a technológiával sokkal nehezebb. Ennek ellenére 

polipropilénből is készítenek termoformázott termékeket, pl. tejfölös poharakat és zsír csomagolására 

alkalmazott edényeket. Az alakadás alatt az anyag nem ömledékállapotú, a deformáció reverzibilis, 

amennyiben a termoformázott terméket felmelegítjük, a lemez visszanyeri eredeti alakját. 

 

 A termoformázás elve minden eljárásnál lényegében azonos. Az előre elkészített lemezt 

felmelegítik a kívánt hőmérsékletre és az anyagot nyújtják, a szerszám alakjára deformálják. A 

nyújtásra különböző módszereket használnak, és különbségek vannak a szerszám kialakításában is. 

Esetenként az alakadást segédformák, bélyegek használatával segítik. A legegyszerűbb 

termoformázási eljárást, a vákuumformázást a 8.22. animáción mutatjuk be. A módszernél a műanyag 

lemezt befogják, felmelegítik és légmentesen a szerszám széléhez szorítják. A forma negatív részén 

számos nyílás található, ami egy vákuumkamrával áll kapcsolatban. A vákuum alkalmazása azt 

eredményezi, hogy az atmoszférikus nyomás a lemezt a formába nyomja. A lemez a hideg 

szerszámmal érintkezve megszilárdul. A szerszám hőmérsékletét termosztálással állandó értéken 
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tartják. Vékony lemezek esetén elegendő a szerszám hűtése, vastagabb termékeknél, különösen 

poliolefinek esetében, levegő vagy permetezéses hűtés is szükséges. 

 A vákuumformázással előállított termékek falvastagsága a nyújtással arányosan csökken, 

vastagabb a befogásnál és vékonyabb a sarkoknál. Eldobható polisztirol tálcát ilyen eljárással 

készítenek, de ez nem használható pohár, vagy műszerház előállítására. A termoformázásra számos 

műszaki megoldás létezik, melyek közül néhány: préslégformázás, bélyeggel segített 

vákuumformázás, illeszkedő szerszámmal végzett préslégformázás stb. 

 

8.22. animáció: A vákuumformázás folyamata 

8.6.3. Hegesztés 

Hagyományos értelemben véve a hegesztés nem olyan feldolgozási eljárás, mint az előzőekben 

tárgyaltak. A feldolgozás során alakadás gyakorlatilag nincs, az új termék létrehozása kötés 

kialakításával történik. A hegesztés során az anyag ömledékállapotba kerül; ebben hasonló a legtöbb 

eddig tárgyalt eljáráshoz. A hegesztés lényege, hogy az összekapcsolandó felületeket felmelegítik, 

egymással érintkezésbe hozzák, amíg a felületek még olvadt állapotban vannak, megfelelő nyomást 

alkalmaznak a diffúzió elősegítésére és a zsugorodás ellensúlyozására, majd a terméket hagyják 

lehűlni. Bár a hegesztést gyakorlatilag minden fontos iparágban használják, a kötés kialakításának 

számos feltétele van: mindkét komponensnek hőre lágyulónak kell lennie, ömledékállapotban 

összeférhetőnek, termikusan stabilnak, hőtágulási együtthatójuk és vastagságuk közel azonos legyen 

és zsugorodásuk sem különbözhet lényegesen. Számos hegesztési eljárás létezik, ezek a hőbevitel és 

az összeillesztés szempontjából két fő csoportba sorolhatók. Direkt hegesztés esetén a felületeket a 

hegesztés előtt melegítik fel, majd érintkezésbe hozzák őket. Ebbe a csoportba tartozik a 

lánghegesztés, a forró levegős hegesztés, a forrókéses hegesztés és a forró lemezes hegesztés. Indirekt 

hegesztésnél a felületeket először érintkezésbe hozzák egymással, majd a kötésvonalon valamilyen 

módszerrel hőfejlődést idéznek elő, az anyagot megolvasztják, létrehozzák a kötést. Az indirekt 

hegesztési eljárások legfontosabb képviselői: izzószálas, ultrahangos, vibrációs, dörzshegesztés, 

dielektromos és elektromágneses indukciós hegesztés. 

8.6.4. Mechanikai megmunkálás  

A műanyagtermékek végső formája mechanikai megmunkálással is megadható. Ebben az esetben az 

alakadás alatt a polimer üveges, vagy kristályos állapotban található, esetleg térhálós gyanta. A 

megmunkálás hagyományos módon, a fémekhez használatos eszközökkel történhet. Figyelemmel kell 

azonban lenni arra, hogy a műanyagoknál a vágóélek kialakítása eltér a fémeknél megszokottól. 

Különleges problémát okoz a műanyagok rossz hővezető képessége, a megmunkálást kis sebességgel, 

állandó hűtés mellett kell végezni és tekintettel kell lenni a műanyagok kis merevségére, ami általában 

nagy reverzibilis deformációt eredményez. 
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9. EGYÉB FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK, TERMÉKEK 

9.1. Bevezetés 

A hőre lágyuló műanyagok lineáris polimerek, amelyeket az előző fejezetben ismertetett 

nagytermelékenységű eljárásokkal dolgoznak fel. Esetenként azonban ezek feldolgozása is olyan 

eljárással történik, amelynek egy vagy több lépése eltér az általános sémától, valamilyen különleges 

vonással rendelkezik. Több szempontból különleges eljárás például a szálhúzás, mivel a szálhúzásra 

alkalmas polimerek viszkozitása rendszerint lényegesen kisebb a többi hőre lágyuló feldolgozási 

eljárásban alkalmazott műanyagénál. Szálakat nemcsak hőre lágyuló feldolgozási eljárással, hanem 

egyéb módszerekkel, például oldatból történő húzással is készítenek. Nagyon sokrétű a habok 

gyártása, amelyek készülhetnek hőre lágyuló műanyagokból, elasztomerekből vagy térhálósodó 

gyantákból. A membránok egy része is hőre lágyuló műanyagból készül, ezeket szerkezetük teszi 

különlegessé, gyakran bonyolult, többrétegű konstrukciók, áteresztésük irányfüggő, szerkezetük 

változik a vastagság függvényében. 

 

 A gumitermékek gyártása egy független, hatalmas iparág, amelyben a feldolgozott polimerek 

mennyisége összemérhető a hőre lágyuló műanyagokéval. A gumigyártás sokéves tradíciókkal 

rendelkezik, a gyártott és alkalmazott termékek köre rendkívül nagy. Az elasztomerek feldolgozásának 

egy másik rohamosan fejlődő területe a reaktív fröccsöntés, ami elsősorban poliuretánok 

feldolgozására szolgál. Ezzel az eljárással többek között a cipőipar számára készítenek talpakat. A 

térhálós gyanta (hőre keményedő műanyagok) termékek előállítására szolgáló módszerek is sokrétűek. 

Az eljárások közös jellemzője, hogy az alakadás és a térhálósodás általában egyszerre megy végbe, 

ami megnehezíti a technológia automatizálását. A gyanták feldolgozása többnyire igen sok manuális 

munkát igényel. A gyantákat igen gyakran társító vagy erősítő anyagokkal kombinálják, ezekből 

készülnek a kompozitok, amelyek előállítása szintén különleges módszerekkel történik. A manuális 

munka hányada itt általában tovább nő. A lakkok és festékek gyártása és felhasználása szintén külön 

szakterület. Nagyon gyakran oldat, emulzió, esetleg por formájában állítják elő és használják fel őket. 

Gyártásuk és előállításuk a fentiektől eltérő, elsősorban kolloidikai ismereteket igényel. A ragasztás 

egy másik különleges eljárás, külön tudomány, talán egy kicsit művészet is. Mindebből látható, hogy a 

polimereket rendkívül sokrétű, változatos, egymástól rendkívül nagymértékben eltérő módszerekkel, 

technológiákkal dolgozzák fel. Ezek részletes ismertetése itt lehetetlen, ezért csak az egyes eljárások 

főbb vonásait vagy kiragadott példákat mutatunk be ebben a fejezetben. 

9.2. Szálhúzás 

A textiliparban használt szálakkal szemben számos igényt támasztanak. A szálaknak ellen kell állniuk 

savaknak, lúgoknak, oldószereknek, fehérítőszereknek, a napfénynek és az öregedésnek. Megfelelő 

mechanikai jellemzőkkel kell rendelkezniük és termikus tulajdonságaiknak biztosítani kell például a 

vasalhatóságot. Biológiai szempontokat is figyelembe kell venni a szálak gyártása és felhasználása 

során, a szálak nem lehetnek károsak az egészségre, és ellen kell állniuk a baktériumoknak és a 

rovarok támadásának. Különösen fontos a szálakból készült textília viselkedése; a külső megjelenés, a 

hordási jellemzők és a szövet stabilitása (gyűrődésállóság, bolyhosodás, alaktartóság, mérettartás stb.) 

mind lényegesek az alkalmazás szempontjából. 

 

 A felhasznált szálak jelentős része, közel 75%-a ma már szintetikus szál. Ezen belül is a 

legnagyobb mennyiségben a poliészter szálakat használják, ezt követi a poliamid és a poliakrilnitril. 

Polipropilénből elsősorban ipari szöveteket állítanak elő, míg az aramid- és szénszálakból többnyire 

szálerősítésű rendszerek, kompozitok készülnek. A természetes szálak közül a legfontosabbak a pamut 

és a gyapjú. 

 

 A szintetikus szálakat a polimer típusától és tulajdonságaitól függően három technológiával 

állítják elő. Szálat húzhatnak ömledékből vagy oldatból, és az oldatos szálhúzás lehet száraz, vagy 
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nedves, kicsapásos eljárás. A száraz eljárásnál a szál előállításához az oldószert levegőbe vagy inert 

atmoszférába párologtatják el. Ezt az eljárást alkalmazzák a poliakrilnitril és az aramid szálak 

előállítására dimetil-formamid, illetve dimetil-acetamid oldószerből. Az eljárás kritikus kérdése az 

oldószer kiválasztása és az oldat koncentrációja. A száraz eljárásban a szálat nagy sebességgel 

gyártják. A nedves eljárás sokkal bonyolultabb és lassabb. Ennek lényege, hogy a polimer oldatot egy 

kicsapó fürdőbe vezetik, ahol az oldószer a fürdőbe diffundál, mialatt kialakul a szál. A nedves 

eljárással készített szálak keresztmetszete szabálytalan. Ezt a módszert iparilag is használják viszkóz-, 

cellulóz- és poliakrilnitril szálak előállítására. Az oldatos módszerek egyik legnagyobb hátrányát az 

oldószerek kezelésével járó egészségügyi és tűzvédelmi problémák jelentik, de az oldószerek 

felhasználása és visszanyerése jelentős költségekkel is jár. Minden olyan esetben, amikor a polimerből 

ömledék képezhető, az ömledékes szálhúzás alkalmazására törekednek. Tekintettel arra, hogy a 

szálhúzásra nagy mennyiségben használt polimerek feldolgozhatók ömledékből, ennek az eljárásnak a 

jelentősége a legnagyobb. 

 

9.1. ábra: Az ömledékes szálhúzás folyamata 

 Az ömledékes szálgyártás technológiai folyamatának vázlata a 9.1. ábrán látható. A polimert 

megolvaszthatják hagyományos csigás extruderben, vagy kis ömledékviszkozitás esetén fűtött rácson 

is. Az ömledék egyenletes szállítását általában fogaskerék szivattyúval biztosítják. A szivattyú egy 

szűrőn keresztül nyomja az ömledéket a szálhúzó fejre, ami számos lyukat tartalmazó acéllemez. A 

gyártott szálak vastagságát nem a lyukak mérete, hanem az ömledékáramlás és az elhúzás 

sebességének viszonya határozza meg. A kihúzott szálat levegőben hűtik, majd kondicionálják. A 

kihúzott egyedi szálakból fonalat készítenek és feltekercselik. A szálhúzás sebessége nagy, 1000 

m/perc, de ma már 3000 m/perc sebességű gépek is léteznek. Felhasználás előtt a szálat orientálják, 

eredeti méretei többszörösére nyújtják. A szálak különleges tulajdonságait az orientáció határozza 

meg. Korábban a szál megnyújtása lassabban történt, mint a szálgyártás ezért külön technológiai 

lépésben végezték. Egy fűtött kemencén (csövön) keresztül vezették át a fonalat, amit a betápláló 

hengereknél gyorsabban forgó henger húzott el, nyújtott meg. Ma már egyre inkább a szálgyártás és a 

nyújtás egyesítésére, egy technológiai lépésben történő elvégzésére törekednek.  

 

 A szálakat felhasználás előtt további kezelésnek vetik alá. A legfontosabb kezelési eljárások a 

tisztítás, a mosás, amelynek célja az esetleges szennyeződések eltávolítása a szálról, csúsztatószerek 
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alkalmazása, felületi bevonás, festés, színezés, finishelés. Számos eljárás létezik különleges szerkezetű 

szálak előállítására. Ezek szerkezetét külön technológiai lépésekben alakítják ki. Ma már gyártanak 

kompozit szálakat is, amelyek több polimerből állnak. Ezek lehetnek héj-mag szerkezetűek vagy 

állhatnak két félből. Az ilyen szálakból különleges termékek készíthetők. 

9.3. Habok 

A polimer habok kétkomponensű anyagok, amelyek egy polimer mátrixból és diszpergált gázból, 

rendszerint levegőből állnak. A habok ipari és kereskedelmi jelentősége nagy, széleskörűen 

alkalmazzák őket a csomagolásban, a bútoriparban, az autógyártásban és építőipari szigetelésként. A 

habokat többféle módon osztályozhatjuk. Szerkezet szerint megkülönböztetünk nyílt pórusú habokat, 

amelyekben a cellák többsége egymással érintkezik és zárt pórusú habokat, ahol a cellák egymástól 

függetlenek. A habok feloszthatók tulajdonságaik, viselkedésük szerint is. Ez utóbbi szempontból 

három csoportra oszthatók: hajlékony vagy rugalmas habok; kemény habok; és szerkezeti-, vagy 

integrál habok. Az első két csoport közötti átmenet folytonos. A kemény és lágy habok közös 

jellemzője, hogy sűrűségük nagyon kicsi, általában 0,02 és 0,2 g/cm3 között van. A szerkezeti habok 

minden esetben kemények és sűrűségük nagyobb, mint 0,3 g/cm3. Jellemző rájuk, hogy tömör 

héjszerkezettel és habosított maggal rendelkeznek. Általában szerkezeti anyagként használják fel őket, 

műszerházaknak, fautánzatként, szemétgyűjtő edények gyártására és más hasonló alkalmazási 

területeken. Két jellemző habszerkezetet, egy lágy poliuretán habét és egy szerkezeti habét a 9.2. ábrán 

mutatunk be. 

 

9.2. ábra: Tipikus habszerkezetek; a) lágy poliuretán hab, b) integrál hab 
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 A habszerkezetű polimerek többféle eljárással állíthatók elő. Ezek közül néhány, mint a szilárd 

szemcsék szinterezése vagy egy heterogén anyag egyik komponensének kioldása kis jelentőséggel 

bírnak. A legfontosabb módszer alapja egy gáz egyenletes diszpergálása a polimer fázisban és a 

diszperzió stabilizálása. A habosodás három részfolyamatra osztható.  A buborék kialakulása, 

iniciálása az első lépés. A buboréknak több forrása lehet, a leggyakoribb iniciálási módszerek a 

következők: 

– a polimerben oldott gáz a hőmérséklet emelésével vagy a nyomás csökkenésével kioldódik és 

létrehozza a buborékot, 

– alacsony forráspontú folyadékot oldanak a polimerben és a fenti módszerek egyikével viszik 

gázfázisba, 

– kémiai reakcióból származó gáz habosítószerként hat, 

– hőmérséklet hatására elbomló vegyületet kevernek a polimerbe és a fejlődött gáz, rendszerint 

nitrogén vagy szén-dioxid, szolgál habosítóanyagként. 

Lényegében mind a négy módszert használják a gyakorlatban is. A kialakult habszerkezet a 

habosítóanyag mennyiségétől, a polimer tulajdonságaitól és a habosítási technológiától függ. A 

buborék növekedését termodinamikai és kinetikai tényezők határozzák meg. A termodinamikai té-

nyezők közül a legfontosabbak a cella belsejében és azon kívül uralkodó nyomás különbsége, a 

határfelületi feszültség és a cella mérete, illetve a határfelület nagysága. A kinetikai tényezők közül a 

polimer oldat vagy ömledék viszkozitása a döntő tényező. A buborék stabilizálásának két fontosabb 

módszere van, a polimer viszkozitásának növelése hűtéssel vagy térhálósítási reakciókkal. Túl nagy 

habosítóanyag koncentráció, illetve a polimer viszkozitásának túlságosan kis értéke a cellák 

egyesüléséhez, a hab összeeséséhez vezet. 

 

 A habok előállítására szolgáló eljárások száma rendkívül nagy. Feldolgozzák őket hagyományos, 

hőre lágyuló feldolgozási módszerekkel, azok módosított eljárásaival, a komponensek egyszerű 

összekeverésével és öntésével vagy különleges habosítási technológiákkal. Ezek részletes 

ismertetésére itt nincs mód, ezért csak néhány jellemző eljárást mutatunk be. A habosított termékek 

egy jelentős részét a poliuretán habok teszik ki. Ennek oka ezek nagyfokú változatossága, hajlékony és 

kemény habok is előállíthatók belőlük. A poliuretán habok két fő komponensből készülnek, egy 

izocianátból és egy poliolból, amelyek az alábbi módon reagálnak egymással, létrehozva a polimert: 

n  OCN R1 NCO + n HO R2 OH C

O

NH R1 NH C

O

O R2 O( ) n  

A habosodás a feleslegben levő izocianát csoportok és víz reakciójából képződött szén-dioxid 

hatására megy végbe: 

 

A keletkezett amincsoportok tovább reagálnak az izocianáttal, beépülve a térhálós szerkezetbe. A 

poliuretánok előállítására rendkívül kisszámú izocianátot használnak [TDI, toluilén-diizocianát; MDI, 

4,4’-metilén-bisz(fenil-izocianát)] a poliolok száma viszont igen nagy. Gyakorlatilag ezek szerkezete 

határozza meg a hab tulajdonságait. Bifunkciós, viszonylag nagy móltömegű, lineáris poliolok 

rugalmas, lágy habokhoz vezetnek, míg kis molekulatömegű, többfunkciós, elágazott poliolok 

kemény, térhálós habokat eredményeznek. A habhoz szükség esetén segédhabosítót, pl. metilén-

kloridot is adnak a habosodás elősegítésére. Egyenletes és kontrollált cellaméretek elérését szilikon 

felületaktív anyagok adagolásával segítik elő. A poliuretán habokat nagy tömbök formájában állítják 

elő a bútoripar számára, alakra öntik vagy fröccsöntik az autóiparban, esetleg a helyszínen kiöntött 

szigetelést készítenek belőlük. A poliuretán habok készítése a kémiai stabilizálás legjobb példája. 

 

 Gyakran alkalmazzák a kémiai rögzítést a polietilén habok esetében is. A polietilén kristályos 

polimer, olvadási tartománya viszonylag szűk, viszkozitása az olvadás után jelentősen lecsökken. A 

buboréknövekedés sebessége nagyon megnőhet, a habszerkezet szabályozása nehéz, könnyen 

bekövetkezhet a hab összeesése. Ennek elkerülésére a polietilént térhálósítják. A vékonyfalú 

+  O C N R 1 N C O   2  H 2 O H 2 N R 1 N H 2 + 2 C O 2 
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termékeket nagyenergiájú sugárzással, a vastag falúakat peroxidokkal térhálósítják. A habosítás 

kémiai habosítószerekkel, pl. azodikarbonamiddal történik. A gyártás során az adalékokat tartalmazó 

polietilénből lemezt extrudálnak, térhálósítják, majd ezt követően habosítják a terméket. A lineáris 

(PE) és térhálós (TPE) polietilén feldolgozási, illetve habosítási tartományának hőmérsékletfüggését a 

9.3. animáción mutatjuk be. Látható, hogy a térhálósítás hatására a hab sokkal szélesebb 

hőfoktartományban stabil (habosíthatóság), mint térhálósítás nélkül. 

 

9.3. animáció: Térhálós PE habosítása 

 A poliuretán mellett a polisztirolt használják a legnagyobb mennyiségben habok előállítására. A 

polisztirol habtermékeket több módszerrel állíthatják elő. Az eljárások közül az extrudált lemezek és 

lapok, az expandált PS blokkok, valamint a szerkezeti habok gyártása a legfontosabb. A habosított 

blokkokat alacsony forrpontú folyadékot, általában pentánt tartalmazó PS gyöngyből állítják elő. A 

pentánt a polimerizáció során oldják a polisztirolba. A habosítást két lépésben végzik. Az 5―8% 

pentánt tartalmazó gyöngyöket melegítéssel, általában gőzzel előhabosítják, majd érlelik. A habosítás 

második lépésében az előhabosított szemcséket alumínium szerszámba töltik, majd gőzzel 

felmelegítik. A melegítés hatására a szemcsék tovább habosodnak és összeolvadnak. Az előállított 

blokkokat izzószálakkal vágják méretre. A PS habok legnagyobb felhasználási területe a csomagolás 

és a szigetelés. 

 

 A szerkezeti habok túlnyomó része, kb. 80%-a is polisztirolból (ABS, HIPS és PS) készül. A 

legtöbb terméket fröccsöntéssel vagy extrúzióval állítják elő. A habosítást végző gázt nagy nyomáson 

juttatják az ömledékbe, ahova az beoldódik. A szerszámba jutva a nyomás csökken és a kioldódó gáz 

felhabosítja az ömledéket. A hab szerkezetére jellemző, hogy a termék tömör kéreggel és habos 

maggal rendelkezik. A kéreg vastagsága a gyártási körülményektől és a polimer tulajdonságaitól függ. 

A kéreg külső megjelenése is az eljárás függvénye. Kisnyomású eljárásnál a szerszám térfogatánál 

kisebb mennyiségű anyagot fröccsöntenek a szerszámba és az anyag a habosodás során tölti ki az 

üreget. Az ilyen termék felülete egyenetlen, a felhasználás előtt további megmunkálást igényel. A 

nagynyomású eljárásban vagy a szerszámba bezárt levegő vagy ellengáz, esetleg mozgatható 

szerszámfalak ellenében történik a habosodás. Ilyen esetekben a termék felületi minősége jobb, mint a 

kisnyomású módszernél.  

9.4. Membrántechnológia 

A membránok elválasztástechnikai alkalmazása a 60-as években indult meg. A membrántechnika sok 

területen alkalmazható elválasztási feladatok megoldására. A membránszűrés rendkívül nagy előnye, 

hogy hőenergia közlés és fázisváltozás nélkül lehetséges oldott molekulák elválasztása az oldószertől, 

oldatok besűrítése, technológiai víz sómentesítése. Amennyiben membránszűrést használunk 

elválasztásra, olyan termékeket is elő tudunk állítani, amelyeket hagyományos módszerekkel nem, 

ugyanakkor jelentős energia-, beruházási és üzemeltetési költségeket takarítunk meg. A hatékony 

elválasztás a féligáteresztő membránréteg segítségével érhető el. Az elválasztás hatásfoka az 

alkalmazott membrán jellemzőitől, valamint az elválasztandó molekulák fizikai és kémiai 

tulajdonságaitól függ. Ebből következik, hogy minden egyes szűrési feladat egyedi technológia 

(membrán, hőmérséklet, nyomás, áramlási viszonyok stb.) kialakítását igényli. 

 

 Az elválasztás mechanizmusa alapján két nagy csoportot különböztethetünk meg. Abban az 

esetben, amikor az elválasztandó anyag és a membrán nem lépnek kölcsönhatásba, az elválasztást 
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egyedül a szűrendő anyag mérete határozza meg. Ilyenkor általában porózus membránokat 

használnak, a szűrés hatásfokát a membrán szerkezete, illetve hidrodinamikai tényezők határozzák 

meg. Amennyiben az elválasztandó anyag, pl. oldószer kölcsönhatásba lép a membránnal, duzzasztja 

azt, az oldhatóság is fontos szerepet játszik a membrán permeábilitásának (P) meghatározásában. A 

membrán áteresztését az alábbi általános összefüggéssel jellemzik: 

 
l

SD
P

 
    (9.1) 

ahol D a diffúziós koefficiens, S az oldhatóság és l a membrán szűrőrétegének vastagsága. Ezek a 

membránok általában tömör szűrőfelülettel rendelkeznek. A membrán anyagát termodinamikai 

megfontolások, a polimer oldatoknál ismertetett elméletek, pl. a Flory―Huggins-kölcsönhatási és a 

Hildebrand-oldhatósági paraméter segítségével választják ki. 

 

 Az elválasztási eljárások a szűrendő anyag mérete, illetve az elválasztás elve alapján is 

osztályozhatók. Gázdiffúziót gázelegyek elválasztására használnak. Jellemző példa a vízgőz és a szén-

dioxid elválasztása földgázból, hidrogén visszanyerése az ammónia gyártása során stb., amelyek mind 

ipari méretekben alkalmazott eljárások. A szűrési eljárások különböző méretű molekuláknak és 

részecskéknek egy oldatból, igen gyakran vizes oldatból történő elválasztására szolgálnak. A szűrési 

eljárások leggyakoribb alkalmazási területe a víztisztítás. A dialízis és elektrodialízis ionos anyagok 

elválasztására szolgál. Ilyenkor a membrán kation- és anioncserélő csoportokat tartalmaz. 

Felhasználási területük például a víz sómentesítése. Az elválasztás hajtóereje is különböző lehet, 

nyomáskülönbség, koncentrációkülönbség vagy elektrosztatikus erő.  

 

 A membránok szerkezete rendkívül fontos az elválasztás hatékonysága és termelékenysége 

szempontjából. A 9.1. egyenlet szerint a membrán áteresztése függ a szűrőréteg vastagságától is. 

Hatékony elválasztás nagyon vékony, 0,1―2,0 m vastag szűrőrétegekkel érhető el. A rétegen való 

áthaladás sebessége függ a membrán anyagának fizikai vagy fázisállapotától (üveges, kristályos, 

nagyrugalmas), az amorf fázis szabadtérfogatának nagyságától, kölcsönható membrán esetén pedig a 

kölcsönható csoportok eloszlásától is. Kristályos polimerekben a molekulák diffúziója, illetve 

permeáció csak az amorf fázison keresztül történik. A rendkívül vékony filmek igen gyakran nem 

rendelkeznek elegendő szilárdsággal önmaguk hordozására, ezért gyakran többrétegű, kompozit 

membránokat készítenek. Ezek egy vagy több szűrőréteggel és egy vagy több hordozóréteggel 

rendelkeznek. 

  

9.4. ábra: Fordított ozmózis elvén működő kompozit membrán szerkezete 

 Egy fordított ozmózis elvén működő, sók elválasztására szolgáló kompozit membrán szerkezetét 

mutatjuk be a 9.4. ábrán. A membrán felületén található a szűrőréteg, ezt egy gél réteg követi. Ennek 

feladata a megfelelő hidrodinamikai viszonyok biztosítása és a szűrőréteg egyenletes alátámasztása, 
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kipárnázása. A további rétegek is a megfelelő áramlási viszonyok kialakítását, illetve a szűrőréteg 

alátámasztását szolgálják. Gázok elválasztására szolgáló kompozit membrán szerkezetét mutatja a 9.5. 

ábra. Gázokat nagy hatékonysággal választanak el üveges polimerből, pl. PPO-ból készült 

membránok. Ezek a vékony üveges filmek azonban nagyon érzékenyek a sérülésre. Ha megfelelő 

elválasztást akarunk elérni, a membrán felületének legfeljebb 10-7 %-a lehet hibás, ezért a membrán 

felületét bevonják egy elasztomer-, pl. szilikon gumi réteggel. Ez a réteg védi a membrán felületét a 

sérüléstől. Az ilyen membránoknál akár 2% felületi hiba is megengedhető. 

 

9.5. ábra: Gumiborítású gázelválasztásra szolgáló anizotrop membrán 

 A membránok szerkezetét az előállítási technológia is nagymértékben befolyásolja. A 

gyakorlatban többnyire a szálgyártásnál ismertetett eljárásokat használják, azaz ömledékextrúziót, 

száraz, illetve nedves filmgyártást. A fenti eljárásokkal a membránokat négy alapvető formában 

állítják elő: filmek, csövek, üreges szálak és kapszulák (vagy mikrokapszulák). Az ömledékextrúzió és 

a száraz filmgyártás termelékenysége nagy, ezekkel az eljárásokkal tömör filmek készíthetők. A 

leggyakrabban mégis a nedves, kicsapásos eljárást használják. Ez a módszer a 9.5. ábrán láthatóhoz 

hasonló, de gumiréteget nem tartalmazó, anizotróp membránokat eredményez. A koaguláló oldószerrel 

közvetlenül érintkező felületi rétegben alakul ki a tömörebb szűrőréteg, míg a membrán belseje 

globuláris, és/vagy pórusos lesz. Ezek a membránok általában viszonylag nagy önhordó képességgel 

rendelkeznek; számos, a membránok előállítására használt polimer más módon nem is dolgozható fel 

(aromás poliamidok, polibenzimidazol). A kicsapásos membrán előállításának folyamatát a 9.6. ábrán 

mutatjuk be. A membránok anyagaként a legkülönbözőbb természetes, módosított természetes és 

szintetikus polimereket használják, így pl. különböző cellulózszármazékokat, poliamidokat és 

poliimideket vagy egyéb hőre lágyuló műanyagokat (PAN, PC, PET, PVDF, PP, PMMA stb.). Ipari 

méretekben az egyedi membránok nem használhatók, a hatékony működéshez megfelelő nagyságú 

szűrőfelület kialakítása szükséges. A gyakorlatban a membránokat modulkiszerelésben készítik a 

különböző szűrőberendezésekhez. Több modultípus alakult ki, amelyek felhasználási 

tulajdonságaikban eltérnek egymástól. A szűrési feladattól és a szűrési körülményektől függ, hogy 

melyiket célszerű használni.  
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9.6. ábra: A kicsapásos membrán-előállítás folyamatábrája 

9.5. Gumitermékek gyártása 

A kaucsukok lineáris molekulákból álló, szobahőmérséklet alatti üvegesedési hőmérséklettel 

rendelkező amorf polimerek. Fizikai állapotuknak megfelelően modulusuk kicsi, deformálhatóságuk 

pedig nagyon nagy. Külső igénybevétel hatására konformáció változás mellett jelentős mértékű folyás 

is bekövetkezik, különösen tartós terhelés esetén. Ennek következtében – különleges felhasználási 

területek kivételével (latexek, ütésálló adalékok) – az elasztomereket szinte kizárólag térhálósított 

formában, gumiként használják fel. Lényegében minden természetes és mesterséges elasztomert 

használnak a gumiiparban, a legnagyobb mennyiségben azonban a sztirol-butadién kaucsukokat.  

 

 A térhálósítás vagy más néven vulkanizálás kezdetben szinte 

kizárólag kénnel történt. A legfontosabb térhálósítási eljárás ma is a 

kénes vulkanizálás, amikor az elasztomer láncok között kén hidak 

hozzák létre a térhálót (ld. séma). A gyökös vulkanizálásnál 

oxidálószerek, vagy gyökös iniciátorok lehasítják a kettőskötéshez 

viszonyítva α-helyzetben található hidrogént, polimer gyököt hozva 

létre. Ez azután más láncokkal, elsősorban a kettőskötésekkel 

reagálva létrehozza a keresztkötést. Egyes elasztomerek, mint 

például a telítetlen kötést nem tartalmazó etilén-propilén kopolime-

rek vagy a szilikon kaucsukok kivételével a legtöbb elasztomert 

kénes vulkanizálással térhálósítják. A kén mellett a keverék tartal-

mazhat még egyéb kénforrást, gyorsítókat, amelyek jelentősen 

felgyorsítják a térhálósodás folyamatát, aktivátorokat (cink-oxid), 

fémszappant, az idő előtti térhálósodást megakadályozó inhibitoro-

kat és egyéb adalékokat. 
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 A gumik, de különösen a műszaki célra és az abroncsgyártásra használt keverékek gyakorlatilag 

minden esetben tartalmaznak töltőanyagot is. A gumiiparban ezeket az adalékokat két nagy csoportra 

osztják, inaktív és aktív töltőanyagokra. Az aktív töltőanyagok legfontosabb képviselője a korom, ami 

jelentősen növeli a gumi szilárdságát, kopásállóságát és tépőszilárdságát. Rendkívül sokféle korom 

létezik, az aktív kormok közös jellemzője, hogy szemcseméretük kicsi, fajlagos felületük pedig 

rendkívül nagy, elérheti az 1000 m
2
/g értéket is. A kis szemcseméret következtében a koromszemcsék 

aggregálódnak, jellemző szerkezetet alakítanak ki. A korom feldolgozhatósága és a gumi mechanikai 

jellemzőire gyakorolt hatása függ fajlagos felületétől és szerkezetétől. Mindebből az is világos, hogy 

egy kaucsukkeverék nagyszámú adalékot tartalmaz, amelyek a megfelelő térhálósűrűség kiala-

kításához és a kívánt mechanikai jellemzők biztosításához szükségesek. A telítetlen kötést tartalmazó 

gumik nagyon érzékenyek a levegő oxigénjére és az ózonra, ezért további adalékok, stabilizátorok 

szükségesek az öregedés megakadályozásához.  

 

 A gumitermékek mintegy 70%-át a gépkocsi abroncsok teszik ki. Ezek rendkívül bonyolult 

szerkezetek, egy nehéz földmunkagép abroncsa több mint száz komponensből is állhat és előállítása, 

felépítése 24 órát is igénybe vehet. Az abroncs komponensei között van fémhuzal, fém- vagy 

műanyagszövet és különböző összetételű gumikomponensek. A szál- és a különböző szövetrétegek 

elhelyezését rendkívül gondosan tervezik, hogy az egyes komponensek tapadása megfelelő legyen és 

az alkalmazás közben fellépő bonyolult igénybevétel (nyírás, húzás, csavarás) hatására ne váljanak el 

egymástól, ne következzen be az abroncs tönkremenetele. Az abroncs funkciói, illetve a vele szemben 

támasztott legfontosabb követelmények: a terhelés hordozása, az útegyenetlenségek okozta lengések 

csillapítása, sebességtűrés, a meghajtó és fékezőnyomaték átvitele, úttartás, biztonságos üzemelés, 

gazdaságosság.  

 

 Az abroncs három fő részre osztható, amelyek mind több komponensből állnak. A futófelület 

biztosítja a kapcsolatot a gépkocsi és az út között; ez alatt helyezkedik el a szövetváz, ami az abroncs 

szilárdságát adja. Az oldalgumi a szövetváz külső behatások elleni védelmét szolgálja, egyben egy 

belső szigetelő réteg biztosítja a lehető legkisebb légáteresztést. A peremszerkezet, a huzalkarikából 

és az azt körülvevő komponensekből áll. Ezek kötik össze az abroncsot a kerék fémrészével, a 

felnivel; a peremszerkezet biztosítja a tömlő nélküli abroncsok megfelelő szigetelését, zárását is. 

 

 Az abroncs típusát a szövetváz betétjeinek elrendeződése szabja meg. A diagonál abroncsokban a 

betétek 30-45-os szögben futottak az egyik peremtől a másikig. A diagonál gumik szilárdsága, 

fáradásállósága, hőháztartása és ennek következtében élettartama lényegesen rövidebb, mint a radiál 

gumiké. Utóbbiakban a szövetváz szálai merőlegesek a kerék síkjára, a koronavonalra, azaz 

koronaszögük 90-os. Az abroncs szilárdságának biztosítására egy övszerkezetet is alkalmaznak, 

melyben a szálak iránya merőleges a szövetvázra, azaz koronaszöge 0. A gyakorlatban az övszerkezet 

rétegei 15-20-os szöget zárnak be a koronasíkkal. A Goodyear Eagle GT+4 típusú általános radiál 

gumijának szerkezetét a 9.7. ábrán mutatjuk be, amelyen megfigyelhetjük az abroncs három fő 

szerkezeti elemét, valamint az erősítő szövetrétegek elhelyezkedését. 
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9.7. ábra: A Goodyear nagyteljesítményű abroncsának felépítése 

 Az abroncs előállítása, sok lépésből álló bonyolult folyamat. Az eljárás az elasztomerek, 

töltőanyagok és adalékanyagok (vulkanizáló szerek, feldolgozási segédanyagok, stabilizátorok) 

minősítésével, ellenőrzésével kezdődik. A komponenseket lemérik és egy belsőkeverőben homo-

genizálják, előkészítik a további műveletekhez. A keverés legfontosabb paraméterei: a komponensek 

adagolásának sorrendje, a keverés energiaigénye és az anyag hőmérséklete, mivel a keverékek mecha-

nikai tulajdonságai és ezáltal a kész abroncs jellemzői erősen függenek az összetételtől és a 

feldolgozás körülményeitől. A keverékeket hengerszékeken, kalandereken vagy extrudereken 

dolgozzák fel szalagokká, lemezekké vagy profilokká. A szöveteket és a perem fémhuzalját továbbfel-

dolgozás előtt gumival vonják be, impregnálják. A komponenseket a megfelelő méretre vágják és 

szükség esetén végtelenítik, majd ezekből felépítik az abroncsot. A kész abroncsot meghatározott 

program szerint vulkanizálják, majd a kész gumit minőségellenőrzésnek vetik alá, ami az 

abroncsgyártás egyik fontos lépése. Az abroncs használat közbeni meghibásodása súlyos balesethez 

vezethet. A használati körülményeket modellező vizsgálatok egész sorát végzik rendszeresen a kész 

abroncson. Ezek közé tartoznak a sebesség- és terhelésállósági vizsgálatok, a gördülési ellenállás 

mérése, a fárasztási és kopásvizsgálatok és több más mérés. A laboratóriumi vizsgálatok mellett 

nagyon fontosak a próbapályás és felhasználói vizsgálatok is. 

9.6. Reaktív fröccsöntés (RIM) 

A reaktív fröccsöntés egy olyan műanyagfeldolgozási eljárás, amelyben folyadék komponenseket nagy 

sebességgel összekevernek, majd a keveréket egy szerszámba injektálják, ahol polimerizációval 

kialakul a termék. A technológia a közelmúlt fejlesztésének eredménye, az első feldolgozógépek a 60-

as évek végén és a 70-es évek elején kerültek kereskedelmi forgalomba. Legnagyobb felhasználási 

területe az autóipar, ahol lökhárítók és burkolóelemek gyártására használják. A módszer alkalmazása 

gyorsan elterjedt, és az előrejelzések szerint további növekedés várható olyan területeken is, mint az 

irodai berendezések burkolata, házépítés, és egyéb szerkezeti elemek gyártása. Legnagyobb 

mennyiségben poliuretánt dolgoznak fel ezzel az eljárással. A feldolgozott polimerek több mint 95%-a 

PU, a gyártott termékek 85%-a elasztomer, a maradék merev, általában szerkezeti hab.  

 

 A reaktív fröccsöntés folyamatát vázlatosan a 9.8. ábrán mutatjuk be. A komponenseket külön 

tartályban tárolják nitrogén vagy száraz levegő atmoszféra alatt. A tartályok köpennyel és keverőkkel 

vannak ellátva az egyenletes hőtartás biztosítására. Mindkét tartályból pontosan meghatározott 

mennyiségű reagenst szívnak ki egy adagoló dugattyúval vagy szivattyúval, ami azután nagy 

nyomással továbbítja azt a keverőfejre. A nagy nyomásra a nagy áramlási sebességek elérése 

érdekében van szükség. Ez utóbbi elengedhetetlen a turbulens áramlás kialakításához, ami viszont 
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feltétele a komponensek egyenletes elkeveredésének, a megfelelő termékminőségnek.  A folyadék 

nyomása a legtöbb berendezésben 10―18 MPa. 

  

9.8. ábra: A RIM technológiai vázlata 

 A komponensek a keverőfejben találkoznak, miután áthaladnak a keverőfej oldalán található kis 

nyílásokon (9.9. ábra). A komponenseket egymással 180-ot bezáró nyílásokon lövellik be a 

keverőfejbe, rendszerint a kamra hátsó részén. A folyadékok befecskendezése után előretolják a 

dugattyút, ami benyomja a keveréket a szerszámba. Ilyen módon nem marad reaktív anyag a 

keverőkamrában, ami szükségtelenné teszi az oldószeres kezelést vagy egyéb tisztítási műveleteket, 

ami a korábban használt sztatikus keverés esetén elengedhetetlen volt. A befecskendezés 

következtében kialakuló turbulens áramlás feleslegessé teszi egyéb keverőelemek, pl. karok, 

alkalmazását, ami szintén oldószeres tisztítást igényelne. 

 

9.9. ábra: RIM berendezés keverőfeje 
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 A keverőfejből kilépő folyadék komponensei reagálnak egymással, miközben kitöltik a 

szerszámot. A szerszámkitöltés ideje általában 1―8 másodperc, nagy szerszámok esetén lehet 

hosszabb is. A lassú szerszámkitöltés kedvezőbb, mivel nagy sebességek a kis viszkozitású folyadék 

turbulens áramlását eredményeznék. Turbulens áramlás légzárványok keletkezéséhez vezetne a 

termékben. A szerszámokat gyakran kismértékben megdöntik, hogy megfelelő szellőzést biztosítsanak 

és megakadályozzák a légzárványok kialakulását.  

 

 Poliuretán reaktív fröccsöntésénél a tipikus polimerizációs idő 0,5―4 perc. A valódi ciklusidő 

azonban ennél valamivel hosszabb, mivel a szerszámot elő kell készíteni a következő fröccsöntéshez. 

Jelenleg ez a darab kivételéből, a sorja és az egyéb törmelékek eltávolításából és formaleválasztó 

alkalmazásából áll, amit ma még a legtöbb RIM eljárás igényel. A terméken viszonylag sok utólagos 

kezelési műveletet kell elvégezni, ami jelentősen hozzájárul a gyártás költségeihez. A sorjaeltávolítás 

és az esetleges üregek kitöltése manuálisan történik, ami költséges és időigényes művelet. Gyors 

polimerizáció esetén a sorjaképződés mértéke csökken. 

9.7. Térhálósodó gyanták feldolgozása 

A térhálós gyantatermékeket még ma is sok területen használják, bár a hőre lágyuló műszaki 

műanyagok több területről, mint pl. az elektromos iparból nagyrészt kiszorították őket. Olyan 

termékeknél, amelyeknél a hőállóság és a merevség a legfontosabb követelmények, még ma is 

versenyképesek. Egyre fontosabb szempont, hogy a térhálós gyanták általában kevésbé éghetők, mint 

a hőre lágyuló műanyagok. A gyanták feldolgozását négy csoportra oszthatjuk: öntésre, sajtolásra, 

fröccssajtolásra és fröccsöntésre. A gyanták gyakorlatilag mindig tartalmaznak töltő, társító, vagy 

erősítő anyagot, ezt a továbbiakban külön nem említjük.  

9.7.1. Öntés 

 

9.10. ábra: Gyantából öntött termékek előállítására szolgáló szerszámok 

Öntőgyantákkal elektromos, elektronikus elemek védelmét oldják meg, kábelbekötéseket, 

kapcsolásokat rögzítenek. Nagy felhasználási terület az öntött padlók készítése. Az öntés lényege, 

hogy a gyanta komponenseit összekeverik, majd nyitott vagy zárt szerszámba öntik (9.10. ábra), ahol 

végbemegy a térhálósodás. A szerszám lehet teljesen nyitott vagy állhat több darabból is. Zárt 

szerszámokon betöltő- és levegőztető nyílást alakítanak ki. Az öntésnél figyelni kell a keverés során az 

anyagba került levegőbuborékok eltávolítására, ezek a termék jellemzőit ronthatják. Eltávolításukat 

vákuum alkalmazásával is segíthetik. A térhálósodás általában exoterm folyamat. Nagy tárgyaknál 

problémát okozhat a hőelvezetés; a túlmelegedés a termék károsodásához vezethet. A térhálósodást az 

anyag zsugorodása kíséri. Ez különösen a poliésztereknél nagymértékű, elérheti a 8―10%-ot is, így 

nehéz belőlük méretpontos termékeket előállítani. 
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9.7.2. Sajtolás 

A sajtolásnál előre meghatározott mennyiségű anyagot szobahőmérsékleten vagy előmelegítve egy 

fűtött szerszám alsó részébe helyeznek, majd a két egymást kiegészítő szerszámrészt összezárják 

(9.11. ábra). A gyanta megömlik és kitölti a szerszámot. A szerszámkitöltéssel egyidejűleg megindul a 

térhálósodás. A sajtolás alatt kialakuló nyomás nagy, a szerszám geometriájától függ. Ahhoz, hogy 

megfelelő minőségű terméket gyárthassunk, a szerszám hőmérsékletétét minden anyag/darab 

kombinációra külön kell meghatározni. A töltet mennyiségének meg kell haladnia a termék súlyát. A 

felesleges anyag a szerszámból kifolyik, sorját képez, amit a későbbiekben el kell távolítani. A 

szerszámot elektromos fűtőtestekkel vagy olajcirkulációval fűtik. A szerszám hőmérsékletét állandó 

értéken kell tartani. A hőmérséklet meghatározza a folyási viszonyokat, a keményedés idejét és a 

végtermék tulajdonságait. Gyakran tabletta formájú alapanyagot használnak, amelyet 

nagyfrekvenciásan, infravörös vagy ultrahangos sugárzással melegítenek elő. Ez jelentősen 

lecsökkenti a sajtolás ciklusidejét. Előmelegített anyaggal alacsonyabb szerszámhőmérsékleteken lehet 

dolgozni, amivel kiküszöbölhető az anyag idő előtti térhálósodása. 

 

9.11. ábra: A sajtolás vázlata 

 Néhány hőre keményedő anyagnál, mint pl. a fenoplasztoknál és aminoplasztoknál szükség lehet 

a szerszám szellőztetésére. Ezekből a polimerekből illóanyagok szabadulnak fel a sajtolás alatt, 

amelyek zárványokat képezhetnek a termékben. A gázok és gőzök eltávolítására a szerszámot 

kismértékben megnyitják a térhálósítás alatt. Bizonyos anyagoknál hosszabb szellőztetési időre is 

szükség lehet. A szerszám szellőztetése tömörebb termékhez, a belső zárványok megszűnéséhez vezet 

és csökkenti a sajtolás ciklusidejét. A legtöbb sajtoló prés félautomata, a térhálósodás és a darab 

kidobása automatikusan szabályozott, a töltés és a ciklus elindítása kézi vezérléssel történik. Tabletta 

alkalmazása lehetővé teszi az adagolás automatizálását is. 

9.7.3. Fröccssajtolás 

A fröccssajtolásnál az anyagot egy előkamrában melegítik fel és onnan nyomják beömlőcsatornákon 

keresztül a szerszámba. A fröccssajtolás folyamatának vázlatát a 9.12. ábrán mutatjuk be. Az alsó 

dugattyú biztosítja a megfelelő szerszámzárást, a felső nyomja a megömlött anyagot a két 

szerszámüregbe. A fröccssajtolás és a hőre lágyuló műanyagok fröccsöntése több közös vonással 

rendelkezik, de van néhány jelentősebb eltérés is a két technológia között. A gyanta térhálósodása 
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miatt az anyag nem tartható hosszabb ideig magas hőmérsékleten, mert a térhálósodás már az 

előmelegítő kamrában végbemehet. Ennek megfelelően csak egy ciklusra elegendő anyagot töltenek a 

szerszámba és melegítenek elő. Az előmelegítő kamrát minden ciklus után gondosan ki kell tisztítani. 

A fröccssajtolásnál a beömlőcsatornák kúpossága ellentétes a fröccsöntésnél alkalmazott kialakítással. 

Ennek célja az, hogy a beömlőcsonk a kidobás után leváljon a termékről. A fröccssajtolás legnagyobb 

hátránya, hogy a beömlőcsonk és a csatornák hulladékot képeznek. Tekintettel arra, hogy ezek 

térhálósak, nem dolgozhatók vissza, mint a hőre lágyuló műanyagok fröccsöntése során keletkező 

hulladék. 

 
9.12. ábra: A fröccssajtolás vázlata 

9.7.4. Fröccsöntés 

A térhálós gyanták fröccsöntése egy további előrelépés a fröccssajtoláshoz viszonyítva és elve 

megegyezik a hőre lágyuló anyagok fröccsöntésével. Az eljárás előnye, hogy kiiktatja az előkamrát és 

az ahhoz tartozó dugattyúrendszert, valamint a termék eltávolításához szükséges mechanikus szerke-

zetet is. A fröccsöntőgépeken a szerszámok függőleges nyitósíkkal rendelkeznek, így a késztermék 

kiesik a szerszámból, tovább rövidítve a ciklusidőt. Gyakorlatilag minden térhálós gyanta fröccs-

önthető, a fenol-formaldehid, a karbamid, a melamin és alkidgyanták, az epoxidok és a poliészterek. A 

társított, illetve rövid üvegszállal erősített gyanták is fröccsönthetők. A fröccsöntőgép néhány különb-

ségtől eltekintve elvében hasonlít a hőre lágyuló anyagok fröccsöntéséhez használt gépekhez. A leg-

fontosabb különbségek a következők: 

– A plasztikáló hengerben minimális nyírásra törekednek az idő előtti térhálósodás elkerülése érde-

kében. A csigák menetmélysége a hossz kétharmadában azonos, ezt egy rövid dekompressziós 

zóna követi. 

– A henger és az anyag hőmérsékletét gondosan szabályozzák. A hengert gyakran vízhűtéssel látják 

el a pontosabb termosztálás érdekében. 

– A henger első része könnyen leszerelhető, az esetlegesen bekeményedett gyanta eltávolítására 

(9.13. ábra). Ez könnyen előfordulhat, mivel a fúvóka közvetlen kapcsolatban áll a fűtött szerszám-

mal. Néhány gépnél ezért a plasztikáló egység külön mozgatható, esetenként a fúvókát is hűtik. 
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9.13. ábra: Levehető hengerfej térhálós gyanták fröccsöntéséhez 

– Mivel az anyag nem tartózkodhat hosszú ideig a hengerben, egy plasztikáló egység általában két 

vagy több szerszámot lát el anyaggal. Ezek meghatározott ciklusidővel körben forognak. 

A módszer legnagyobb hátránya a nagyobb szerszámköltség, valamint a beömlőcsonk és a 

beömlőcsatornák anyagvesztesége. 

9.8. Szálerősítésű gyanták feldolgozása, kompozitok 

A térhálós gyanták felhasználásának egyik legfontosabb területe a szálerősítésű kompozitok 

előállítása. Rendkívül igényes termékeknél, a hadiiparban, a repülésben és az űrhajózásban, 

sportfelszerelések gyártásához szén és aramid szálakat is használnak, ezek a termékek azonban a 

leggyakrabban üvegszál erősítéssel készülnek. A hadiipari fejlesztések eredményeképpen a kompo-

zitok egyre jobban elterjednek a mindennapi életben is és a feldolgozás automatizálására irányuló 

törekvések további előretörést eredményezhetnek. Jelenleg még a feldolgozás egyik jellemzője a nagy 

manuális munkaigény. A szálerősítésű kompozitok feldolgozása két nagy csoportra osztható, a nyitott 

és a zárt szerszámban végzett alakadásra. 

9.8.1. Gyártás nyitott szerszámban 

A nyitott szerszámmal dolgozó gyártási eljárások közös jellemzője, hogy az alakadáshoz egyetlen 

szerszámfelületet használnak. Az érintkezéses alakadás során a gyantával impregnált erősítő anyagot 

a szerszám felületére helyezik. A szerszám lehet negatív (konkáv), mint a hajótestek készítésénél, vagy 

pozitív (konvex), mint pl. az úszómedencék előállításánál. A szerszám felszínétől távol eső felület 

minősége gyengébb, mint a szerszámoldalé. Ez utóbbi javítható egy felületi gyantaréteg (gel-coat) fel-

hordásával. Az érintkezéses alakadás különösen alkalmas nagyméretű termékek előállítására. A gyanta 

összetételét, viszkozitását, a gélesedési és keményítési időt minden felhasználáshoz külön kell 

beállítani. A kézi laminálás a legegyszerűbb eljárás, amelynél az impregnált szövetet kézzel viszik fel 

a szerszám felületére. A termék általában több egymást követő rétegből áll (ld. 7.6. pont). Minden 

réteg felhordása után kefével, gumihengerrel vagy gumikéssel tömörítik őket. A módszer alkalmas 

egyéb elemek, pl. habosított magok és erősítőelemek beépítésére, de nagyon munkaigényes. 

Előimpregnált erősítőanyag (prepreg) is használható, ilyen esetben azonban a térhálósodás hő hatására 

megy végbe. 

 

 A gyantaszórás jelentősen megnöveli a termelékenységet. Az eljárásban vágott üvegszálat és 

katalizátort tartalmazó gyantát porlasztanak a szerszám felületére. Az egymást követő rétegek 

felporlasztása közben itt is szükséges tömörítés. Egyszerű alakú termékek, pl. tartályok esetében a 

szórás és a tömörítés automatizálható. A módszer hátránya, hogy a végtelen üvegszálak erősítő hatása 

nem használható ki. 


