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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Új technológiák fém/műanyag kombinációk előállítására 

 
A német LamiPreg eljárással egylépéses, folyamatos és ezért költséghatékony technoló-
giával lehet hőre lágyuló műanyag lemezeket és fém fóliákat egymásra laminálni, illetve 
üvegszálas és szénszálas szöveteket műanyaggal impregnálni. A hőre lágyuló műanya-
gokba hibrid fröccsöntéssel beágyazott fémbetéteket tartalmazó alkatrészek jelentős 
tömegcsökkentést tesznek lehetővé. A betétek és a műanyag jó tapadását a megfelelő 
konstrukció mellett tapadásközvetítő anyagok alkalmazásával lehet javítani. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; extrúzió; fröccsöntés; hibrid rendszerek; 
kompozitok; tapadásnövelés; PP; PEI; PA; PBT. 

 
 

Nyomtatott áramköri panelek és szerves bádog új  
előállítási módja 

A műanyag lemezek és fémfóliák szendvicsszerkezetű kombinációit (pl. nyomta-
tott áramköri panelek), illetve a „szerves bádogot”, vagyis a műanyag lemezekbe erő-
sítőszálak szöveteinek beépítését elég széles körben alkalmazzák. Azonban ezeknek a 
félkész termékeknek az előállítását eddig többlépéses, általában szakaszos, és ezért 
eléggé költséges eljárásokkal végezték. A gyártás során a műanyag lemezt ismételten 
fel kell melegíteni, ami egyrészt energiaigényes, másrészt a műanyag degradációját is 
okozhatja. Ezen a problémán segít a német Dr. Collin GmbH cég és a Bayreuth Egye-
tem közösen kifejlesztett LamiPreg eljárása, melynek során egy lépésben, folyamatos 
technológiával, a lemez extrúderszerszámával egybeépített szerkezettel végzik el a 
műanyag és a fémréteg, illetve a műanyag és az erősítőszövet összekapcsolását (1. áb-
ra). A LamiPreg elnevezés a laminálás és az impregnálás szavak kombinációjából 
született.  

A műanyag granulátumot egy 450 °C-ig felfűthető egycsigás extruderrel ömlesz-
tik meg, amelynek speciálisan kiképzett, szélesrésű szerszámát úgy kombinálták a 
fémfóliák (általában rézfóliák) két (alsó és felső) kasírozóegységével, hogy a fémfóliákat a 
szerszámból kilépő műanyagömledék mindkét oldalával össze lehet laminálni. A 
kasírozóegységek a kilépő műanyagömledéktől minimális távolságra helyezkednek el, 
ezért az előmelegített fémfólia és a műanyagömledék egymáshoz szorítva jól tapad. A 
fokozatosan összeszűkülő résben (2. ábra) a csiga fordulatszámának helyes beállításá-
val kellően magas nyomás keletkezik ahhoz, hogy az ömledék szorosan érintkezzen a 
fémfóliával. A tapadást elősegíti, hogy az alkalmazott rézfólia belső felülete feldurví-
tott, ún. karfiolszerkezetű (3. ábra), amelyen a műanyag mechanikusan „belekapasz-
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2. ábra A 
laminálóegység előtt 

elhelyezkedő 
ömledékképző zóná-
ban elegendő nyo-

más lép fel a kasíro-
záshoz 

kodhat”. Az ömledék megfelelő formálását speciálisan kiképzett szerszámajkak bizto-
sítják. 
 

 
 

1. ábra A LamiPreg eljárás elvének sematikus ábrázolása (balra),  
továbbá a módosított magas hőmérsékletű extrúziós szerszámrés („dűzni”),  

illetve a zárt alsó kasírozóegység  
és a nyitott felső kasírozóegység fényképe (jobbra) 

 
 

A vékony fémfóliák elszakadásának elkerülése érde-
kében a kasírozóegységeken a fólia bevezetését nagyon 
kíméletes módon alakították ki, melynek elemei a modulá-
ris felépítés következtében gyorsan és egyszerűen változ-
tathatók az alkalmazott anyagoktól függő módon. A fémfó-
liát a műanyagömledék hőmérsékletére lehet előmelegíteni, 
ami alapvető fontosságú a jó tapadás eléréséhez, mivel a 
hideg fémfólián lehűlő polimerömledék viszkozitása meg-
nőne, és így nem tudna a fólia felületébe mechanikusan 
belekapaszkodni. A moduláris kiképzés azt is lehetővé teszi, 
hogy a kasírozóegységek közötti zónát párhuzamos kikép-
zésűről összeszűkülővé alakítsák, ami további nyomásnöve-
kedést hoz létre. A kasírozózóna hosszának változtatásával 
az anyagok tartózkodási idejét közvetlenül lehet szabályoz-
ni. A kasírozóegységeket hidraulikus berendezésekkel, 
gyorsan és pontosan nyithatják és csukhatják, és lehetőség 
van alul és felül eltérő vastagságú fémfóliák használatára is. 

A termék végleges vastagságának finom beállítását egy 250 °C-ig felfűthető henger-
párral végzik, amit sűrített levegős lehűtés követ. 

A fém/műanyag szendvicsszerkezetek legnagyobb felhasználási területét a nyom-
tatott áramköri panelek alkotják. Az extruder magas hőmérséklete révén a speciális, 
nagy hőállóságú műszaki műanyagok, mint pl. a poli(éter-imid) is feldolgozhatók, 
amelyek a nyomtatott áramkörök magas forrasztási hőmérsékletének jól ellenállnak. A 
műanyag lemez szélessége 250 mm. A műanyag hőtágulási együtthatóját adalékokkal 
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úgy módosítják, hogy az minél közelebb álljon a rézfólia 17 ppm/K értékéhez. Emel-
lett olyan polimert használhatnak, amelynek jók az éghetőségi jellemzői és 
reciklálható. A hőre lágyuló műanyag/fém szendvicslemez egy további lépésben 
hőformázással három dimenzióban tovább alakítható. Mindez jelentős előnyt jelent a 
jelenleg általánosan használt, erősített epoxigyanta-alapú FR4 nyomtatott áramköri 
panelekhez képest, amelyeket szakaszos eljárással állítanak elő. Az eddigi kísérletek 
során sikeresen alkalmaztak 17, 35 és 70 μm vastag rézfóliákat, amelyeket 0,3, 0,7 és 
1,5 mm vastag műanyag hordozólemezre lamináltak. A „karfiolszerkezettel” rendelke-
ző rézfóliákat a Gould Electronics GmbH állította elő (Typ: JTCHTEHP). A rézfóliák 
IPC-TM-650 módszer szerinti lefejtési szilárdsága 1,3±0,1 N/mm volt, ami lényegesen 
meghaladja az ezen a területen elvárt 0,8 N/mm értéket. 

 
 

3. ábra A rézfólia belső oldalának raszter-elektronmikroszkópos (REM)  
képe tagolt, „karfiolszerkezetű” felületet mutat (balra). A rézfóliával laminált  

műanyag lemez keresztmetszeti képe szemlélteti, hogy a durva felületen a polimer  
mechanikusan kapaszkodik 

 
A LamiPreg eljárással szerves bádogot, azaz műanyaggal impregnált üvegszálas 

és szénszálas szöveteket tartalmazó lemezeket is elő lehet állítani, mégpedig szintén 
egylépcsős, folyamatos módon. Ennek demonstrálására két réteg üvegszálszövetet itat-
tak át polipropilén mátrixanyaggal (4. ábra). Az így gyártott lemezek vastagsága 0,5 
mm, az üvegszáltartalom térfogataránya 42% volt. A következő lépés PEI mátrixban 
26% üvegszövetet tartalmazó lemezek gyártása volt. 

 

 
 

4. ábra A LamiPreg eljárással előállított, üvegszövettel erősített PP lemezekből  
kivágott szerves bádog panelek (balra). A lemezek keresztmetszetének  

fénymikroszkópos felvétele mutatja az impregnálás sikerességét (jobbra) 
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Könnyűszerkezetű alkatrészek fém/műanyag hibrid elemekből 

Terjedőben van az újabb, többféle anyag kombinációján alapuló műanyagbázisú 
alkatrészek alkalmazása. A szálerősítésű műanyagoknak rendkívül nagy lehetőségei 
vannak a könnyűszerkezetű termékek gyártásában, amit automatizált gyártócellák és 
intelligens eljárások támogatnak, hogy a gyártást gazdaságossá tegyék a magas minő-
ségi követelmények kielégítése mellett. A járműiparban különösen fontos irányzat, 
hogy a fém alkatrészeket hibrid, azaz műanyagot és fémet is tartalmazó eszközökkel 
váltsák ki. 

A szálerősítésű hőre lágyuló műanyag karosszériaelemek drágák, ezért jelenleg 
inkább csak a prototípusok és a kis szériás gyártmányok esetében alkalmazzák őket. 
Az erősen igénybevett alkatrészekben a monolitikusan felépített megoldások gyakran 
nem kielégítőek, ezért helyi fémerősítésekre van szükség. Emellett az összeszerelő 
sorokon a fém alkatrészek összeerősítésére szolgáló jól bevált és kiérlelt eljárásokat 
részesítik előnyben: 

– a hegesztést (pl. a védőgázas-, lézer- és ellenálláshegesztés), 
– a szegecselést (pl. félcsőszegecsek, lyukasztószegecsek), 
– a sajtolást (pl. besajtolt csavarok, besajtolt anyák). 
Kézenfekvőnek látszik, hogy nagyobb esélye van az üveg- és szénszálakkal erő-

sített műanyagalapú hibrid alkatrészek autóipari alkalmazásának, ha azokat ilyen jól 
bevált és ismerős fém rögzítőelemekkel erősítik fel. A hibrid alkatrészek alkalmazásá-
nak szempontjai a tisztán gazdaságossági kérdések mellett a következők: 

– az alkatrészek számának csökkentése, 
– integrált alkatrészek készítése nagy funkciósűrűséggel, 
– tömegcsökkentés a tisztán fémből készült termékekhez képest, 
– a konstrukció és a forma nagyobb szabadsága, 
– az alkatrész nagyobb biztonsága és élettartama, 
– az akusztikus jellemzők javítása hangtompítás révén. 
A hibrid termékek gyártásának két fő módját különböztetik meg az eltérő anya-

gok összeerősítésének módja szerint: az egyikben a műanyagot formázása (többnyire 
fröccsöntése) után erősítik össze a fémmel (az eljárás angol nevének rövidítése PMA); 
a másikban a műanyag-feldolgozó szerszámba behelyezett textil- vagy fémbetétekre 
fröccsentik rá a műanyagömledéket (IMA). Az utóbbi munka- és energiatakarékosabb 
és kisebb gyártóteret is igényel, ezért jóval olcsóbb lehet, mint a külön-külön előállított 
és utólag összeszerelt termék (5. ábra). A gyártás összetettségének növekedése ugyan-
akkor a szerszámtervezés és az automatizálás intelligens összehangolását és a minő-
ségmenedzsment átalakítását igényli. 

A hibrid szerkezetek között meg lehet találni egyrészt a nagy mechanikai igény-
bevételeknek ellenálló könnyűszerkezetes elemeket, amelyeket a repülőgépgyártásnál 
alkalmaznak, azonban az autógyártáshoz túl drágák, másrészt azokat a hibrid alkatré-
szeket, amelyek fémbetétekre ráfröccsöntött műanyagból állnak, és amelyeket a kisebb 
igénybevételű alkalmazásoknál használnak. 
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A fröccsöntés nagyobb formaszabadsága lehetővé teszi a komplex, funkciókat in-
tegráló könnyűszerkezetek kialakítását. Az erőforrásokkal takarékoskodó gyártásnál az 
összeerősítendő alkatrészek száma csökken és a gyártási lánc rövidül. A jövőben a két-
rétegű, bádogszerűen kialakított alkatrészek helyére egy lépésben elkészített műanyag 
struktúrák lépnek, amelyek a szerszámban beépülő helyi erősítő elemek segítségével 
sokkal könnyebbek és olcsóbbak lesznek. Jelenleg számos fejlesztés célja egyrészt 
olyan erősítő fémbetétek beépítése, amelyek lehetővé teszik, hogy a könnyű műanyag 
alkatrészek jelentős terhelést legyenek képesek elviselni; másrészt az egyéb követel-
mények (lakkozás, optikai megjelenés, korrózió, stb.) szempontjából is megfelelőek. 
Topológiájuk optimalizálásával a jövőben a többféle anyagból összetevődő alkatrésze-
ket az adott beépítési térben az anyagok tulajdonságai szerint alakítják majd ki, hogy 
optimális könnyű szerkezeteket hozzanak létre.  

 

 
 

5. ábra Az innovatív technológiák gazdaságossági lehetőségei a nagy teljesítményű 
hibrid alkatrészek kialakításával 

 
 
A ráfröccsöntés során tapasztalható deformációk és a szerszámkitöltés számító-

gépes szimulációja mellett kiterjedt mechanikai vizsgálatokra is szükség van a komp-
lex hibrid alkatrészek megbízható alkalmazásához. Ehhez szabványosított próbateste-
ket lehet használni, amelyek különböző terhelésátadó jellemzőkkel rendelkeznek (6. és 
7. ábra). Az anyag által meghatározott kötés a fémbetét és a hőre lágyuló műanyag 
között az IMA eljárásnál lényegesen nagyobb terhelést enged meg, és lehetséges lesz a 
homogénebb terheléseloszlás is. Innovatív ragasztásokkal hasonlóképpen a gépkocsik 
sorozatgyártásában 26% tömegmegtakarítás érhető el, a merevség egyidejű 6%-os nö-
velésével. Mindez teljesen új méretezést igényel a hibrid alkatrészek kialakításában a 
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topológiailag optimalizált geometria tekintetében. A fém/műanyag kötéseknél figye-
lembe kell venni az autóipari korrózióvédelemi követelményeket is. 

A tapadás szempontjából kompatibilis határfelületeken elérhető kötőszilárdság a 
mechanikus igénybevételeknél fontos tényező. Az anyagok összeépítéséhez szükséges 
kötés létrehozásához egy „fröccsöntéssel végzett hegesztés” esetében a műanyag-
ömledéknek jól kell nedvesítenie a fémet, hogy mindkét részt vevő anyag molekulái 
kellő közelségbe jussanak egymáshoz. A tapadási (hegedési) erők felépülése a mole-
kuláris kölcsönhatásokon alapul (dipoláris, diszperziós és indukciós erőkön).  

 

 
 

6. ábra A kitépőerő alakulása különböző terhelésátadást biztosító  
befröccsöntött fémbetéteknél 

 

  
 

7. ábra Hibridkötések elforgatási szilárdsága a terhelésátadó elem  
függvényében 

 
 
Amikor a műanyagot közvetlen érintkezésbe hozzák a fémbetétekkel, vagyis 

közvetlen tapadást hoznak létre a fém/műanyag határfelületeken (angol nevének rövi-
dítése szerinti DPMA módszer), a feldolgozási paramétereket úgy változtatják, hogy 
az anyag által meghatározott kötődés jöjjön létre a fém és a műanyag között. Ilyenkor 
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fontos tényező a betéthőmérséklet, a határfelület topográfiája és a felületi feszültség. A 
határréteg fajlagos felületének megnövelése és mikroszkópikus alámetszések célzatos 
kialakítása révén jelentősen javítható az anyagfelületek közötti tapadási erő.  

A betétek közvetlen ráfröccsöntése mellett gyakran tapadásközvetítő anyaggal 
(primerrel) vonják be a fémbetét felületét. Az angol nevének rövidítése alapján PPMA 
elnevezésű eljárásban a tapadásközvetítő anyagrendszer az egymással nem kompatibi-
lis anyagok határfelületét teszi összeférhetővé, és ezáltal hoz létre jó tapadást. Az ilyen 
anyagok alkalmazásakor általában felületi kémiai reakció is lejátszódik, hogy az anya-
gok erősebben épüljenek össze. Az így jól egymáshoz tapadó, eltérő tulajdonságú 
anyagokból gyártott termék kihasználhatja mindkét anyagcsalád előnyös tulajdonsága-
it, például a jó akusztikus csillapítást, és kompenzálhatja az eltérő hőtágulási együttha-
tók okozta problémákat. A tapadásközvetítő anyagok lehetnek folyadék, por vagy fólia 
formátumúak. Mivel a folyadék vagy por alakú anyagok felhordása egy fröccsöntő 
szerszámban csak költséges megoldásokkal kivitelezhető, a fóliát alkalmazó, automa-
tizálható megoldás a leggyorsabb és leghatékonyabb. Fóliák alkalmazásával egyúttal 
azt is el lehet érni, hogy a tapadásközvetítő anyag csak a kívánt hely(ek)re jut, és ezért 
nem zavarhatja meg a későbbi technológiai lépéseket (pl. a katódos bemerítéses lakko-
zást).  

A tapadásközvetítő anyag felhordása előtt a fémbetéteket elő kell kezelni. Acél-
betéteken a reakcióképes felület miatt elegendő az alapos, hőkezeléssel egybekötött 
zsírtalanítás, míg alumíniumhoz gyakran marató fürdőt használnak, hogy a felületi 
oxidréteget eltávolítsák. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható tapadásközvetí-
tő anyag ún. látens reaktivitású rendszer, amely egy bizonyos ideig szobahőmérsékle-
ten tárolható, és amely csak akkor lép kémiai reakcióba, amikor a fröccsöntés során 
magas hőmérséklet és nyomás hatása éri.  

Ezen túlmenően, a jó tapadás megteremtéséhez további tényezőket is figyelembe 
kell venni, mégpedig az ún. tulajdonságkompatibilitást. Ugyanis erősen eltérő zsugo-
rodás, illetve hőtágulás esetén belső feszültségek lépnek fel, ami deformációt vagy 
akár a tapadás megszűnését eredményezheti. A hibrid fröccstermékek kialakításakor az 
ilyen bonyolult kölcsönhatásokat figyelembe véve kell a tapadásközvetítő anyagokat 
kiválasztani. Ugyanakkor a PPMA eljárással a nagyobb mechanikai szilárdság mellett 
az egész rendszer nagyobb rugalmasságát is biztosítani lehet. 
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