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Tapadási problémák műanyagok ragasztásakor,  
festésekor 

 
Egyes műanyagok speciális felületkezelés nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen ra-
gaszthatók, illetve láthatók el különböző bevonatokkal. Ennek oka az ilyen polimerek 
kis felületi energiája, amely azonban megfelelő felületkezelő eljárásokkal jelentősen 
megnövelhető. A felületi energia legegyszerűbben a határszög mérésével jellemezhető. 
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polietilén; polipropilén; poli(tetrafluor-etilén). 

 
 
Régóta ismeretes, hogy bizonyos műanyagok, mint pl. a polietilén, a polipropi-

lén, a POM és különösen a teflon (PTFE) vagy a legtöbb szilikon elasztomer speciális 
felületkezelés nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen ragasztható, illetve nagyon rosz-
szul tapadnak meg felületükön a különböző festékek, lakkok, tinták és fémbevonatok. 
Ugyanakkor gyakran szükséges a műanyag felületeket egymáshoz, vagy egy másik 
anyaghoz (pl. fémekhez vagy kompozitokhoz) ragasztani, illetve rájuk grafikát, szöve-
get nyomtatni vagy felületüket festeni, lakkozni, fémréteggel bevonni. Ugyancsak fon-
tos szerepet játszik a polimerek felületének tapadása a kompozitok esetében, ahol a 
polimer mátrixnak jól kell tapadnia az erősítő adalékok (szálak, lemezek) felületéhez. 
Hasonló a helyzet a fémbetétek és a műanyagba betokozott alkatrészek (pl. integrált 
áramkörök) esetében. Természetesen ragasztás, festés, nyomtatás, stb. csak tökéletesen 
tiszta, zsírtalanított, pormentes felületeken végezhető. 

A rossz tapadás okozta probléma magyarázata az ilyen polimerek alacsony felü-
leti energiájában rejlik. A PE és a PP felületi energiája csupán 30–32 mN/m, a tefloné 
pedig csak 18 mN/m, míg a fémeké 1000–5000 mN/m. Ahhoz, hogy a (általában folya-
dék halmazállapotú) ragasztó, festék, tinta, stb. jól tapadjon egy anyag felületére, an-
nak legalább 10 mN/m -rel nagyobb felületi energiára van szüksége, mint a folyadék 
felületi feszültsége. Egy szilárd anyag és egy folyadék közti potenciális tapadást jól 
jellemzi az ún. nedvesítési képesség, amelyre a felszínre helyezett folyadékcsepp ún. 
határszögének mérése ad felvilágosítást.  

A határszög azzal a szöggel egyenlő, amely a szilárd anyag síkja és a rajta elhe-
lyezkedő folyadékcsepp széléhez fektetett vonal között tangenciálisan mérhető (1. áb-
ra), azaz, hogy milyen mértékben lapul el, vagy őrzi meg gömb formáját a csepp. Na-
gyon jó nedvesítés esetén a csepp teljesen elterül és folyamatos bevonatot képez. Mi-
nél nagyobb a határszög, annál rosszabb a nedvesítés és annál kevésbé ragasztható 
(nyomtatható, stb.) az adott műanyag.  
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A határszög mérésével megállapítható, hogy az adott műanyag termék milyen 
mértékben ragasztható, festhető. A gyakorlatban erre a célra különböző, speciális tin-
tákkal ellátott tollsorozatot használnak, amelyek tintája a termék felületén annak pola-
ritásától függően elterül, vagy cseppek formájában összeugrik. E gyors módszerrel 
lehet pl. a felületkezelés „jóságát” követni. A határszög mérése már ennél megbízha-
tóbb eredményt ad, de ehhez speciális műszerre van szükség.  

 

 
 

1. ábra A nedvesítési képességet jellemző határszög (Θ) 
 
 

A gyakorlatban nem annyira a statikus, tehát a vízszintesen fekvő felületen elhe-
lyezkedő folyadékcsepp határszögére, hanem inkább az ún. dinamikus határszögre van 
szükség. Ennek mérése úgy történik, hogy a vizsgált műanyag termék felületét enyhén 
megdöntik és ekkor a folyadékcsepp felső és alsó szélén mért határszögek eltérőek (a 
felső kisebb, az alsó nagyobb) lesznek. A jó tapadás szempontjából a legfontosabb a 
felső határszög értékének alakulása. Mind a statikus, mind a dinamikus határszög mé-
résére természetesen a megfelelő szabványokban (pl. ASTM D2578, illetve D724) 
rögzített módon kell eljárni. 

A gyakorlatban a rossz tapadást különböző felületkezelő módszerekkel szokás 
feljavítani. Ezek legnagyobb része a felület kémiai összetételét változtatja meg úgy, 
hogy a felületen elhelyezkedő polimermolekulák egyes kémiai kötéseit (pl. a polietilén 
esetében a C-H kötéseket) elbontja és az így keletkező nagyon reaktív helyre (szabad 
gyökök keletkeznek) a levegő oxigénjével valamilyen poláros csoportot, mint pl. 
karbonil (C=O), karboxil (COOH), hidroxil (C-OH) vagy esetleg hidroperoxid (HOO-) 
csoportokat ültet. Már viszonylag kevés ilyen atomcsoport nagy mértékben javítja a 
ragasztók, festékek, tinták, stb. tapadását.  

Fontos megjegyezni, hogy az így kialakított atomcsoportok nem stabilak, számuk 
néhány óra vagy nap elteltével jelentősen lecsökkenhet. Ezért a felületkezelés és a ra-
gasztás, nyomtatás és más hasonló műveletek közt a lehető legkevesebb időt kell biz-
tosítani, a legjobb és a legjobban reprodukálhatóbb eredmény úgy érhető el, ha a felü-
letkezelést a gyártósorba integrálják. 

Az ilyen, a felület kémiai összetételét megváltoztató felületkezelést lehet fizikai 
módszerekkel végezni, mint pl. a koronakisülés és a kis- és az atmoszferikus nyomású 
hideg plazmakezelés, a lángkezelés és az UV-besugárzás. Használnak azonban kémiai 
módszereket is, vagyis a különböző agresszív gázokkal és folyadékokkal történő mara-
tást, melynek eredményeképpen szintén erősen poláros atomcsoportok képződnek a 
felületen. Egyes speciális kétkomponensű ragasztók (pl. bizonyos ciánakrilát alapúak) 
úgy működnek, hogy a komponensek összekeverésekor a műanyag felületére felkent 
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ragasztóanyagban olyan kémiai reakciók indulnak el, melyek során a műanyag felüle-
tét „megmaró”, azaz kémiai összetételét megváltoztató vegyületek keletkeznek.  

A jobb ragaszthatóságot segíti a felület érdességének növelése, ami pl. a fröccs-
szerszám felületének érdesítésével/texturálásával is elérhető.  

A ragasztóanyagot általában egy- vagy kétkomponensű folyadékként viszik fel a 
ragasztandó felület(ek)re. Ehhez a legegyszerűbb eseteket és a nagyon kis szériás ter-
melés kivételével kéziszerszámokat, illetve általában megfelelő adagoló célgépeket 
alkalmaznak. A ragasztóval ellátott felületeket pozícionálni és hosszabb rövidebb ideig 
kisebb-nagyobb erővel össze kell szorítani, esetleg hőkezelni. Ehhez is megfelelő cél-
berendezések szükségesek. Egyszerű geometriájú termékek, mint pl. lemezek, csövek, 
extrudált profilok sík felületei esetében egyre elterjedtebb az a megoldás, amikor azo-
kat fólia hordozóra felvitt, öntapadó ragasztókkal társítják. A célgép segítségével fólia-
tekercsből felvitt ragasztóréteget általában leválasztó fóliával látják el, amely a fel-
használás helyén lehántható, és így a termék egyszerűen felerősíthető.  

Természetesen minden felületkezelő eljárás egy plusz technológiai lépést jelent, 
melynek költségei növelik a termék előállításának árát és növeli a gyártás ciklusidejét 
is. Fontos, hogy már a termék, illetve gyártásának megtervezésekor tekintetbe vegyék 
a ragasztás (vagy festés, nyomtatás, stb.) és a szükséges felületkezelés módját és az 
ilyen technológiai lépés(ek) optimalizálását, illetve speciális követelményeit. 
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Röviden… 

Üvegszállal erősített polipropilén (PP) sikere 

A svéd kompaundáló cég a Polykemi (Ystad) az utóbbi években több alkalma-
zásnál sikeresen bevezette az üvegszálas PP-t a 30% üvegszállal erősített poliamid 
(PA) helyett. Most a poli(butilén-tereftalát) kiváltását oldották meg a Polyfill PPH 
5030 HC VT PP alapú, 30% üvegszálat tartalmazó kompaunddal egy olyan autóipari 
alkalmazásnál (ajtózár-alkatrész), amelynél évek óta a PBT az elfogadott anyag. Ettől 
a terméktől a kiváló mechanikai tulajdonságok mellett a magas hőmérsékleteken is 
fennálló dimenzióstabilitást és a kúszással szembeni ellenállást várják el. A PP további 
előnye, hogy alacsonyabb hőmérsékleten dolgozható fel, mint a PBT. 

 
          O. S. 

Plastverarbeiter, 6. sz. 2013. p. 50.  
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