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Műanyagok alakítása szerszám helyett  
lézersugárral 

 
A lézersugár sokoldalú felhasználásának lehetőségei kevés figyelmet kapnak a műanyag-
feldolgozók részéről. Ebben kíván segíteni az alábbi cikk, amelyben a megmunkálási 
eljárások ismertetésén túl alkalmazási példák is olvashatók. 
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Műanyagok megmunkálása lézerrel 

A megmunkálási eljárások DIN 8580 szabvány szerinti felosztásában szinte min-
den csoporthoz [alakadás (Urformen), elválasztás (Trennen), kötés (Fügen) és az 
anyagjellemzők megváltoztatása] rendelhető lézeres eljárás (1. ábra). Mi magyarázza 
ezt a széles körű alkalmazhatóságot? Az egyik ok a lézersugárzás monokromatikus 
jellege, ami igen jó fókuszálhatóságot eredményez. További előnyt jelent az érintés-
mentes megmunkálás lehetősége, a hullámhossz és a teljesítmény változtathatósága 
széles tartományban. A választott hullámhossztól függően a kölcsönhatás lehet „me-
leg” (amikor a molekularezgések gerjesztődnek) és „hideg” (amikor az elektronszer-
kezet nyeli el a sugárzást és a kötések közvetlenül szakadnak). Ez utóbbi esetben jól 
szabályozott anyaglebomlás megy végbe (pl. a lézeres jelölésnél vagy felületstrukturá-
lásnál). A kötési eljárásokban az jelenti az előnyt, hogy jól számítható és szabályozha-
tó mennyiségű hő vihető be jól meghatározott területre.  

Lézeres vágás és hegesztés 

A közlekedésben egyre több könnyű és erős anyagra van szükség az energiataka-
rékos megoldások kidolgozásához – ehhez járulnak hozzá a szálerősítésű hőre lágyuló 
műanyagok, amelyek viszonylag könnyen, nagy sorozatban, hatékonyan feldolgozha-
tók, segítik a különböző funkciók integrációját és (legalábbis elvben) hegeszthetők és 
újrahasznosíthatók. Egy német cég, a Weber Fibertech (Markdorf) kidolgozott egy 
ún. E-LFT eljárást (2. ábra), amelyben folyamatos szálfektetést kombinálnak ún. 
hosszú szálas hőre lágyuló műanyaggal, ami nagy szilárdságú, terhelés irányában erő-
sített kompozitszerkezetek előállítását teszi lehetővé. (Lényegében a fröccsöntés és a 
préselés kombinációja az erősítéssel). Főként fémből gyártott alkatrészek kiváltásáról 
van szó, amelyeken áttörések, betétek, részben zárt szelvények vannak (3. ábra) – az 
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ilyen darabok utólagos megmunkálása elég problematikus. Tekintettel arra, hogy eze-
ket a darabokat többféle, kis sorozatú alakban állítják elő – tovább nő a szerszámozási 
költség. Az itt felmerülő hegesztési és vágási problémák megoldására kitűnő megol-
dást kínál a rugalmasan programozható lézertechnológia. 

 

 
 

DIN 8580 

alakadás átalakítás elválasztás kötés rétegelés anyagtulajdonságok 
megváltoztatása 

szelektív lézeres megömlesztés 
lézeres feliratozás 

sztereolitográfia 

lézeres vágás 

lézeres anyageltávolítás

lézeres feliratozás 

lézeres hegesztés 

lézeres ömledékragasztás 

1. ábra Megmunkálási eljárások  
felosztása a DIN 8580 szabvány szerint és a hozzájuk rendelhető lézeres  

megmunkálási eljárások 
 

Az eszköz megválasztása 

Az alkalmazott lézer típusát (és hullámhosszát) az alkalmazás kívánalmainak 
megfelelően kell megválasztani. Ha az egész anyag tömegét át akarják melegíteni, ak-
kor olyan hullámhosszat kell választani, amely az anyag belsejében (is) elnyelődik. 
Vágáshoz felületen elnyelődő sugárzásra van szükség, ha pedig a lemez másik oldalán 
akarnak hegeszteni, akkor áthatoló sugárzást kell választani, amely csak a következő 
anyagban nyelődik el. A lézertechnikában rutinszerűen alkalmazható hullámhossz-
tartományok: 808–940 nm diódalézer, hegesztés; 1064 nm ND-YAG lézer, feliratozás, 
vágás; 10 640 nm CO2 lézer, vágás. 

Az alkalmazott sugárnak jól fókuszálhatónak, intenzívnek és nagy teljesítményű-
nek kell lennie ahhoz, hogy jól fel lehessen használni a megmunkáláshoz. 
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2. ábra Az E-LFT eljárás vázlata (LFT = hosszú szállal erősített, hőre lágyuló  

műanyag mátrix, az E a német endlose szóból származik, ami azt jelzi, hogy végtelen 
szálkomponenst is alkalmaznak) 

 

 
3. ábra Szálerősítésű műanyagból készülő a

Érintésmentes vágás  
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dó felületre fókuszálják és a képződő gázokat vagy ömledéket gázárammal kifújják (4. 
ábra). A nagy feldolgozási sebességgel, a pásztázott lézersugár mozgatásával és a pul-
zált lézersugár paramétereinek beállításával lehet gondoskodni arról, hogy a mátrix és 
a szál eltérő elnyelése, hővezető képessége, olvadási és bomlási hőmérséklete ellenére 
a vágási él minimális legyen. 
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4. ábra A lézeres vágás (bal) és hegesztés (jobb) elve 

 

Lézeres hegesztés 

A több szálerősített elemből álló komplex darabok hegesztésénél is előnyt jelent 
az érintésmentes feldolgozás. Ezzel az eljárással gyorsan és pontosan elő lehet állítani 
mind zárt erősítőelemeket, mind helyi rögzítéseket, méghozzá egyetlen folyamatban. 
Az anyagokat és a sugárzást úgy kell megválasztani, hogy a majdani varrat területén 
erős legyen a sugárzás elnyelése, máshol viszont kicsi. Ezt sokszor úgy oldják meg, 
hogy a hegesztendő felületet alkotó műanyaghoz elnyelő komponenst (pl. kormot) 
adagolnak (ld. az 5. ábrát). Ennek a hegesztési módszernek az az előnye, hogy a he-
gesztéshez használt energia a hegesztendő felületen nyelődik el, a darab többi részét 
nem befolyásolja. A paraméterek megfelelő beállításával el lehet érni, hogy még nagy 
száltartalmú rendszerek is biztonsággal hegeszthetők legyenek. Megfelelő rögzítéssel 
és áthidalással nagyobb munkadarabokat is megfelelő pontossággal lehet hegeszteni. 
Ilyenkor célszerű robottal mozgatott lézert és vele integrált nyomóelemet alkalmazni. 

A lézeres hegesztés viszonylag friss technológia a többi műanyaghegesztéshez 
képest, de mára már megállapodottnak tekinthető. Elterjedése részben a kompakt és 
nagy teljesítményű lézer fényforrások (elsősorban a diódalézerek és a szállézerek) 
gyors fejlődésének köszönhető. A megjelenése óta a fejlődés fő tendenciáit a kisebb, 
gyorsabb, hatékonyabb, robusztusabb berendezések jelentik. A robusztusság a műkö-
désre és a létrehozott hegesztési varratokra is érthető. A lézeres hegesztéssel létreho-
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zott varratok rövid és hosszú távon is jónak bizonyultak olyan területeken, mint az au-
tóipar, az elektronika, orvostechnika és a háztartási eszközök gyártása. Ezeken a terü-
leteken gyakori, hogy az alkatrészeket a gyártás végén össze kell szerelni és gyakran 
nyomás- és közegálló módon rögzíteni. Az átvilágításos hegesztés elvégezhető egy 
kontúr mentén, szimultán módon, több helyen és maszkolással is. 

Alkalmazási példa 

Példaként bemutatjuk egy autó 2/3 hátsó üléstámláját integrált középső biztonsá-
gi övrögzítővel, amelyet E-LFT módszerrel állítanak elő. Az alkalmazott anyag 30% 
üvegszálat és 0,5% kormot tartalmazó PP-LFT volt, a helyi erősítések egyirányú vég-
telen szálas (60% üvegszáltartalmú) PP-ből készültek. A gyengítések elkerülése végett 
a rögzítési helyeket csak utólag vágták ki. A darabban ezenkívül egy süllyesztett  
élű bordázat (Tauchkantengrat) található, ehhez kapcsolódik az övrögzítő átvezetése is 
(itt egy darabot el kell távolítani, ld. 5. ábra). Ezután meg kell erősíteni a középső sá-
vot, hogy bírja a biztonsági öv rögzítésének igénybevételeit (6. ábra). A kontúr kivá-
gása CO2 lézerrel történik, mert a 10,6 µm hullámhosszú sugárzást a színezék nélküli 
anyag is elnyeli a felületen. Koromtartalmú PP-t akár 1,07 µm sugárzással (szállézer) 
is el lehet vágni. A felhasznált 2 kW-os CO2 lézer 6 m/min vágási sebesség és változó 
anyagvastagság mellett is kiváló vágási felületet biztosít. Ez a megoldás kevésbé érzé-
keny az anyagvastagság és a száltartalom változásaira vagy a koromtartalomra. 

 

 

perem levágása,  
áttörések kivágása 

kontúrkivágás hegesztés 

 

5. ábra A lézeres feldolgozás lépései  
 
 

A következő lépés a darabok összehegesztése. A pozicionálást kis bordázatok 
biztosítják. A hegesztőfejet egy robot vezeti végig a hegesztési varrat mentén. A fóku-
szálást és a szükséges hegesztési nyomást egy üveggolyó biztosítja. A módszer előnye 
nagy rugalmassága az alak és a méret tekintetében. A problémát az jelenti, hogy az 
„átlátszó” partner is csak 20%-os transzmissziót mutat, az erősítő üvegszálak erősen 
elhajlítják a fényt. A lézersugárzás intenzitása ezért, mire leér az elnyelő felülethez, 
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erősen lecsökken, és a sugár kiszélesedik. A műanyag megömlesztéséhez viszonylag 
nagy energia kell, de ennek is nagyrészt a határfelületen kell elnyelődnie, mert ha az 
átlátszó fél nagyon meglágyul, hozzáragad a hegesztőfej optikájához. A technológiá-
ban szükséges paramétereket síkmintákon kísérletezték ki (7. ábra). Az alkalmazott 
teljesítmény felső határát a felső réteg bomlása jelenti. Ha a hegesztőfej mozgásának 
sebességét 15 mm/s-ről 25 mm/s-re növelik, a lézer teljesítménye 300 W-ról 500 W-ra 
növelhető, vagyis azonos egységnyi hegesztési varratra jutó energia mellett növelhető 
a varrat szilárdsága. Ha gyorsabban mozgatják a nagyobb teljesítményű hegesztőfejet, 
a vezetéses hőveszteség kisebb, és több energia jut a műanyag megömlesztésére. A 
gyorsabb mozgatás csökkenti a mátrix károsodásának veszélyét is. Az összehasonlító 
számítások szerint a hegesztési varratban a mátrixét megközelítő szilárdságot lehet 
elérni. 
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6. ábra A háttámla helyi megerősítése 
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7. ábra Az egységnyi hegesztési varratra jutó teljesítmény és a hegesztési varrat  
szilárdsága közti összefüggés, amelyet modellkísérletekben állapítottak meg 

www.quattroplast.hu 



Hézagok áthidalása 

Ha nagyméretű (három térirányból legalább kettőben a méret nagyobb 250 mm-
nél), háromdimenziós kontúrhegesztést kell nagy sebességgel elvégezni, problémák 
adódhatnak abból, hogy jelenleg legfeljebb 10 µm-es hézagokat lehet áthidalni. Az 
áthidalható távolság növelhető azzal, ha növelik a lézersugár és az anyag közti köl-
csönhatás idejét – de ez lassítja a hegesztési folyamatot. A hatásfokot javítja, ha pl. a 
monokromatikus IR sugárzás mellett polikromatikus sugárzást is alkalmaznak a mele-
gítésre, de más esetekben előfeszítéssel közelítik egymáshoz a hegesztendő felületeket. 
Az előfeszítést okozhatja az az üveggolyó is, amelyet a lézersugár fókuszálására hasz-
nálnak. A polikromatikus kiegészítő sugárzás kevésbé jól fókuszálható, mint a mono-
kromatikus lézersugárzás, tehát jobban „terül”, másrészt ezt a sugárzást az átvilágítá-
sos lézerhegesztésnél alkalmazott felső „átlátszó” réteg is jobban elnyeli. Ez a „szétte-
rített” sugárzás azt is jelenti, hogy kíméletesebb a melegítés és a lehűlés, kisebb a ter-
mikus feszültség a hegesztési varratban. A felső réteg lágyulása a polikromatikus su-
gárzás hatására ugyancsak javítja az áthidalhatóság feltételeit.  

Az áthidalhatóság javítására alkalmas másik módszer a hegesztendő darab alak-
jához alkalmazkodó hőmérséklet-eloszlás kialakítása, amelyet pl. a hegesztősugár 
mozgási irányra merőleges, periodikus eltérítésével lehet elérni. Ezzel kvázistacio-
nárius intenzitás- és hőmérséklet-eloszlási mintázatok alakíthatók ki a hegesztendő 
felületen. Az eddig alkalmazott eltérítési görbék főként kör vagy ellipszis alakúak, 
esetleg nyolcas vagy lemniszkáta (elnyúlt nyolcas) alakúak. Ezzel a megoldással jelen-
tősen növelni lehet a hőhatásnak kitett területet és az áthidalt távolságot. A kiszélese-
dés függ a mozgatás sebességétől és ellipszis alakú folt esetében a kis- és nagytengely 
méretarányától. A lemniszkáta alakú eltérítés esetében viszonylag kompaktabb, de a 
foltszerűnél még mindig kiterjedtebb hőhatászóna alakítható ki. A feldolgozási para-
méterek hatása a hőmérséklet-eloszlásra végeselem programok segítségével szimulál-
ható. Ezzel a hagyományostól teljesen eltérő kontúrhegesztési stratégiák és módszerek 
dolgozhatók ki, pl. növelhető a megolvasztott zóna nagysága anélkül, hogy az anyag 
degradálódna és a hegesztési varrat magassága jelentősen megnőne. Az olvadék és a 
hegesztett anyag kölcsönhatási ideje nő anélkül, hogy lassítani kellene a hegesztés fo-
lyamatát. Ez a megoldás különösen hasznos az olyan, repedezésre hajlamos műanya-
gok hegesztésénél, mint a poli(metil-metakrilát) (PMMA), vagy a polikarbonát (PC). 
A megoldás tehát a nagyobb méretű, vagy nehezebben hegeszthető (érzékenyebb) 
anyagok esetében kínál előnyöket, pl. az autóipar számára. 

Hegesztés abszorberrel és anélkül 

Egy másik, gyorsan fejlődő terület az átlátszó műanyagok (PC, PMMA, egyes po-
liamidok) hegesztése, lehetőleg az átvilágításos hegesztéshez hasonló módszerekkel, 
amelyek különösen az orvostechnikában fontosak, ahol az elnyelő pigmentek alkalma-
zása problémát jelenthet. Többféle megoldás is szóba jöhet, pl. több, a hegesztendő he-
lyen találkozó részsugárzás alkalmazása, 1200 és 2000 nm között emittáló sugárforrások 
fejlesztése, amelyet ezek az anyagok jobban elnyelnek. Ezek a feladatok megoldhatók 
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diódalézerrel, ha a hegesztett felületet levegővel, konvektív módon hűtik. A módszert 
használják olyan amorf polimereknél is, mint a PMMA, de olyan részben kristályos, 
speciális nukleációs technikákkal áttetszővé tett polimerek esetében is, mint a csomago-
lástechnikában széles körben elterjedt polipropilén (PP). A megoldást az jelenti, hogy a 
lézersugárral párhuzamos, koaxiális fúvókán át levegőt áramoltatnak a felületre, meg-
akadályozandó a túlmelegedést. A hegesztési varrat alakját olyan paraméterek határoz-
zák meg, mint a lézer teljesítménye, az előtolási sebesség, a fókusz helyzete és a diver-
gencia szöge a fókuszpontban. Vannak szélesebb (0,75 mm) és keskenyebb (0,47 mm) 
varratok. Az egyik lehetséges alkalmazás a mikrofluidika (lab-on-a-chip eljárás). 

Különböző anyagok egymáshoz hegesztése 

Itt többféle anyagkombinációról is lehet és kell beszélni: az egymással nem ele-
gyedő hőre lágyuló műanyagokról, a hőre lágyuló és hőre keményedő anyagkombiná-
ciókról, valamint a hőre lágyuló műanyagok és fémek egymáshoz hegesztéséről. Az, 
hogy a hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok egymáshoz ragaszthatók, ismert, 
de a ragasztási technológiáknak van néhány hátránya: 

– a ragasztó lágyíthatja a ragasztott felületeket, 
– megváltoztathatja a hőállóságot és az öregedést, 
– időigényes, 
– gyakran kézi módszerrel kell végrehajtani. 
A lapszerű termékek esetében gyakran egy hőre lágyuló réteget visznek fel a még 

ki nem térhálósított, szálerősített hőre keményedő termékre, hogy az aztán a további-
akban hegeszthető legyen. Ez az eljárás azonban nem túl rugalmas, ezért további fej-
lesztéseket is végeznek. Az egyik ilyen eljárás során lézerrel előkezelik a szálerősített 
műanyag felszínét, kíméletes módon eltávolítják a legfelső polimerréteget és előhoz-
zák a szálakat a tapadás javítása érdekében (felületdurvítás a szálak tönkremenetele 
nélkül). Ezután következik a már ismerthez hasonló átvilágításos lézerhegesztés: a fel-
ső lézersugárzás számára „átlátszó” partner (amely lehet PC vagy pl. üvegszálas poli-
amid) a határfelületi rétegben ömledékragasztóként hat: az üvegszálas erősített hőre 
keményedő rétegben elnyelt sugárzás hatására megolvad. A tapadást a megvilágítás 
közben alkalmazott nyomás is javítja. A megolvadó műanyag körülveszi a szabaddá 
tett szálvégeket, és megszilárdulás után erős, jelenlegi ismereteink szerint alakzáró 
kötés jön létre. A fent említett hőre lágyuló műanyagok felhasználása esetén 8–13 
N/mm2 nagyságú húzó/nyíró szilárdságok alakultak ki. Az ilyen kötés nemcsak felve-
szi a versenyt a ragasztott kötések szilárdságával, de külön anyag felhordását sem 
igényli, érintésmentes és kitűnően gépesíthető. 

Vágás és kontrollált anyageltávolítás 

A lézeres vágásnál a vágási felület minőségével kapcsolatos elvárások szerint 
meg lehet különböztetni olvasztási, égetéses és szublimációs technikákat. Az alkalma-
zások között meg lehet említeni a beömlőcsonkok eltávolítását fröccsöntött termékek-
ről vagy pl. üvegszálas darabok vágását. A lézer itt a gyors fűrészelési technológiákkal 
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vagy pl. a vízsugaras vágással versenyez. A kisebb méreteknél a vágás folyamatosan 
megy át a kontrollált anyageltávolítás (Abtragen) technológiájába. Itt is beszélhetünk 
fotokémiai átalakításról, szublimációról, elgőzölögtetésről és ömledékeltávo-lításról, 
akárcsak a vágás esetében. Különösen hasznos ez a technológia, ha pl. pár µm vastag 
fémrétegeket kell szelektíven eltávolítani sík műanyagfelületről. Ilyen esetekben, ha 
pl. 1064 nm hullámhosszúságú lézersugarat használnak, a folyamat az elnyelési jel-
lemzők különbözősége miatt magától leáll a fém/műanyag határfelületen. Ha még fi-
nomabb szerkezeti részleteket kell létrehozni, akkor lézerstrukturálásról vagy felirato-
zásról beszélünk. Itt olyan mechanizmusok fordulnak elő, mint a szenesítés, a habosí-
tás, az anyagjellemzők megváltoztatása vagy a gravírozás. A folyamat olyan gyors, 
hogy a feliratozás mozgó tárgyakon is elvégezhető (pl. azonosító kódok). 

Átlátszó műanyagok belső szerkezetének megváltoztatása 
Ezeknél a technológiáknál a megtöbbszörözött frekvenciájú lézereket szokás al-

kalmazni igen rövid (piko- vagy femtoszekundumos) pulzusokkal, amelyek sugárzásá-
nak hatására kisebb területen meg végbe változás, amely itt nem kontrollálatlan anyag-
lebontást jelent. Az idő rövidsége és a kisebb hullámhossz igen speciális (mikronos 
vagy akár az alatti) megmunkálást tesz lehetővé. Ez a megmunkálás „hideg”- vagy az 
elektronokkal való kölcsönhatás értelmében, vagy azért, mert a kölcsönhatás ideje 
rendkívül rövid: nem jön létre ömledék. 800 nm-s femtoszekundumos lézerimpulzuso-
kat használva az átlátszó PC-ben vagy PMMA-ban speciális fényelhajlító szerkezetek 
hozhatók létre. Ugyanez a technológia felhasználható gépkocsik fényszóróin optikai 
(fényelhajlító, visszaverő vagy megtörő) elemek vagy designelemek kialakítására. Az 
ilyen szerkezetek minimális mérete 2 µm. 3D szerkezetek is kialakíthatók, ha a termé-
ket rétegenként állítják elő (pl. 3D nyomtatás). 

A „fényáramkörök”, a LED fényforrással és fényvezetőkkel kialakított eszközök 
területén is fontos szerepet játszanak a lézeres megmunkálási módszerek. Erre különö-
sen ott van szükség, ahol a LED forrás fényteljesítményét ki kell csatolni fényvezető 
kábelekből. Ezek a határfelületek jól kialakíthatók pl. UV-lézerekkel, mert ha a fény-
vezető kábel külső (visszaverő) rétegét lokálisan eltávolítják, a fény „kiszökik” a ká-
belből. A lézeres megmunkálás és az optikai nanoszerkezetek kialakítása maguknak a 
LED fényforrásoknak a teljesítményét, hatékonyságát is javítja. Az úgynevezett fehér 
LED-ek esetében a LED kék vagy UV tartományba eső sugarait egy fluoreszcens ré-
tegben ugyancsak az eredeti sugárzásból előállított sárga sugárzással keverik. Nagyobb 
felületű megvilágításnál célszerű, ha az emberi szem számára a kapott sugárzás minél 
szélesebb szögtartományban fehérnek tűnik. Ez függ a fluoreszcens festéket tartalmazó 
műanyagréteg vastagságától is, illetve annak lézeres megmunkálásával a színteljesít-
mény javítható. 
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