
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Amit a fa–műanyag kompozitok feldolgozóinak  
tudniuk kell 

 
Kezdetben a faliszt, ill. a farost a hőre lágyuló műanyagok olcsó töltőanyagának számí-
tott, manapság azonban egyre inkább új tulajdonságú kompozitokat, ill. termékeket 
gyártanak belőlük. A receptúrák és a gyártási eljárások azonban sokat változtak az idők 
folyamán. 
 

Tárgyszavak: fa–műanyag kompozitok; műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; 
extrudálás; adalékok. 

 
 

WPC gyártási eljárásai 

WPC-t alapvetően kétféle módon lehet előállítani: szakaszosan és folyamatosan. 
A szakaszos eljárásban a keveréket fűthető-hűthető keverőben vagy kompaundálóbe-
rendezésben készítik elő az extrudáláshoz vagy fröccsöntéshez. A kompaundálóbe-
rendezés adagolóegységét rázó- és keverőrendszerrel látják el, hogy elkerüljék a faré-
szecskék összetapadását. Ebből a szempontból előnyös, ha a fakomponenst nem a fő 
adagolóban, hanem a kompaundáló oldalán adagolják, ahol a faliszt vagy rost közvet-
lenül a műanyagömledékbe kerül. A csigakonfigurációt úgy kell megválasztani, hogy a 
keverék jól diszpergálható és homogenizálható legyen, a legkisebb termikus terhelés 
mellett. A műanyagok feldolgozási hőmérsékletén a fából víz és egyéb kismolekulájú 
anyagok szabadulnak fel, ezért legalább egy helyen gáztalanítót kell beépíteni. Ha a fa 
relatív nedvességtartalma 2% felett van, akkor célszerű vákuummal gáztalanítani az 
ömledéket. 

A WPC granulálása is odafigyelést igényel. A fakomponens mennyiségének nö-
velésével a hagyományos granulálás egyre nehezebbé válik, mivel az ömledék egyre 
kevésbé elasztikus, és a rideg zsinórok vágáskor eltörnek. Ilyen esetekben az ún. me-
legen vágást kell alkalmazni, már közvetlenül a fúvókánál kell granulálni. 

WPC keveréket gyorskeverőben is elő lehet állítani. Ekkor külső fűtéssel és a 
frikciós hővel a keveréket a polimer olvadáspontjáig melegítik és agglomerálják. A 
hűtést és az aprítást egy külön berendezésben végzik. A gyorskeverővel előállított ke-
verékek általában nem alkalmasak fröccsöntésre, mivel a rázótömegük nem egyenle-
tes, ami a fröccsöntésnél adagolási problémát okoz. Ha a keveréket extrudálják, ez az 
inhomogenitás nem okoz gondot. 

WPC-t előkészítő gyorskeverőket gyárt a Tecnaro GmbH, a Beologic GmbH, a 
JRS GmbH Co. KG. 
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A kész WPC keverékből egy második lépésben gyártanak félkész terméket (le-
mezt, profilt)), amelyet sajtolással a megfelelő formára alakítanak. A WPC extrúziós 
feldolgozásához kétféle extruder vált be: a szembeforgó kónikus vagy párhuzamos 
kétcsigás extruder és az egycsigás extruder. Az utóbbiban az anyag a frikciós hő kö-
vetkeztében lényegesen jobban felmelegszik, ezért 60% feletti farosttartalom felett az 
egycsigás extruder nem alkalmas a WPC feldolgozására. 

WPC gyártása direkt extruzióval 

Az egylépcsős technológiában a keveréket ugyanabban a berendezésben készítik 
el és dolgozzák fel félkész vagy késztermékké. A komponenseket egy alkalommal me-
legítik fel, ami kíméletes az anyagok számára és jobb termékminőséget eredményez. 
Emellett kisebb költségű eljárás, mint a szakaszos, többlépcsős technológia, és flexibi-
lis gyártást tesz lehetővé. 

Direkt extrúzióra főleg az ellentétes irányba forgó kétcsigás extruderek alkalma-
sak. Az alapanyagokat a berendezés elején a különböző adagolókból egy gyűjtőtöl-
csérbe vezetik, ahonnan a keverék az extruder etetőnyílásába ömlik. A farost szállítá-
sához, keveréséhez olyan elemek beépítése szükséges, amelyekkel megakadályozható 
a részecskék összetapadása. Megfelelő csigageometriával a kíméletes termikus igény-
bevételt, a diszpergálást és a homogenizálást egyaránt biztosítani lehet. A gáztalanítás 
lehetősége (atmoszférikus, ill. vákuumos) ugyancsak fontos. 

Mivel az ismertetett direktextrúzió viszonylag alacsony kihozatalt biztosít, és sok 
esetben a farost diszpergálása sem elegendő, a gépgyártók figyelme az egyirányba for-
gó kétcsigás extruderek felé fordult. Ilyen típusú extruder található pl. a Coperion kí-
nálatában. Az egyirányban forgó kétcsigás extruderben kis nyomás lép fel, ezért a 
nagy farosttartalmú WPC-k feldolgozása ömledékszivattyú beépítését követeli meg, 
amely a kompaundáló extruder és a szerszám között foglal helyet. Ezeknek a berende-
zéseknek egyetlen hátránya, hogy viszonylag magas az áruk, és egyes esetekben az 
adott termékhez igazodva át kell alakítani az extrudert. 

Direkt fröccsöntéskor a fröccsgépet összekapcsolják a kompaundáló berendezés-
sel. Ezt az új technológiát jelenleg csak a KraussMaffei Berstorff GmbH kínálja, 
ennek megfelelően még nem terjedt el a feldolgozók körében. 

A WPC tulajdonságai 

A WPC-k tulajdonságait az alábbi tényezők határozzák meg: 
– farost fajtája, alakja, mérete, 
– farost mennyisége, 
– farost nedvességtartalma, 
– műanyagmátrix fajtája, 
– adalékok fajtája, mennyisége, 
– feldolgozási technológia fajtája. 
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A farost hatása a WPC tulajdonságaira 

A farost mennyiségének növelésével nő a WPC szilárdsága, rugalmassági modu-
lusa, viszont drasztikusan csökken az ütésállósága. Kültéri alkalmazáskor fontos, hogy 
a termék vízfelvétele alacsony legyen, ne változzon a mérete és ellenálló legyen a 
gombákkal szemben. Mivel a polimermátrix nem vesz fel vizet, ez a tulajdonság kizá-
rólag a farost minőségének és mennyiségének a függvénye. Az extrudált termékeknél 
általában 60% a maximálisan bekevert farost mennyisége. 

A tűlevelű fák rostjaival nagyobb szilárdságot, rugalmassági modulust és ütésál-
lóságot lehet elérni, mint a puhafákkal. A puhafák előnye viszont, hogy jobban hozzá-
férhetők, és a feldolgozáskor kisebb az emissziójuk. Európában főleg a puhafák rost-
jait használják WPC-k gyártásához. 

A farost alakjának a hatása nem egyértelmű. Vizsgálták pl. a farost méretének 
hatását 0,08–0,5 mm között. Növekvő mérettel enyhén nőtt az ütésállóság, a szilárdság 
és az E-modulus alig változott. Egy másik vizsgálatban 0,05–0,6 mm között változtat-
ták a farostrészecskék méretét. Minél kisebb volt a farost, annál nagyobb lett az ütésál-
lóság. 0,25 mm-ig a szilárdság és az E-modulus nem változott, 0,45–0,6 mm között 
csökkent. 

Azzal kísérleteznek, hogy minél finomabb rostokkal, szinte szálakkal javítsák a 
kompozit mechanikai tulajdonságait. Azonban ezeknek az anyagoknak nagyon kicsi a 
rázótömege (20 g/l), ami megnehezíti az adagolásukat. 

A hőre lágyuló mátrix hatása 

Alapvetően háromféle műanyagból készítenek WPC-t: PE-ből, PP-ből és PVC-
ből. A tulajdonságokat azonban nemcsak a polimer fajtája, hanem típusa is befolyásol-
ja. Ütésálló PP-vel a WPC ütésállósága is nő. A szilárdság és az E-modulus az átlagos 
molekulatömegtől, ill. a polimer viszkozitásától függ, amely a WPC feldolgozhatósá-
gát is nagymértékben befolyásolja. 

Általában a PP-vel készült WPC szilárdsága nagyobb, mint a PE-é. A PVC/fa 
kompozitok a PP/fa termékekhez képest nagyobb E-modulussal rendelkeznek, szilárd-
ságuk kb. azonos. A PVC jobb időjárás-állósága a poliolefinekéhez képest a WPC ter-
mékekben is megmutatkozik. 

A legfrissebb fejlesztések közé tartozik, hogy az Evonik Industries a 
Reifenhäuser-rel együttműködve PMMA bázisú WPC-t fejlesztett ki. A Plexiglas 
Wood 50-75% farosttartalmú keverékeket direkt extrúzióval állították elő. Az ötletet az 
adta, hogy a hagyományos fafelületeket akrilátbázisú bevonatokkal látják el, amelyek 
növelik a termékek időjárás-állóságát. Natur és színes PMMA-t tapadásnövelő adalé-
kokkal együtt kevertek össze az erősítő farostokkal. Az extrudált lemezek rugalmassági 
modulusa 10 000 órás mesterséges öregítés után 8800–10 000 MPa között volt, ami 
jóval meghaladta a PVC-, ill. PP-mátrixú WPC-k rugalmassági modulus értékét (PVC: 
6500 MPa, PP: 4000 MPA). 
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Adalékok hatása 

Általában a műanyagok adalékanyagait a WPC keverékekhez is lehet használni. 
vannak azonban speciális adalékok, pl. tapadásnövelő anyagok, UV-stabilizátorok, 
színezékek, külső és belső csúsztatók vagy habosítószerek, amelyeket kifejezetten a 
WPC-khez fejlesztettek ki.  

A tapadásnövelő szerek általában növelik a WPC szilárdságát és ütésállóságát, és 
csökkentik a vízfelvételét. Hasonló hatást vált ki, ha a farostokat előkezelik maleinsav-
anhidriddel, nátrium-hidroxiddal vagy acetilezik, és ezáltal a farost hidroxilcsoportjait 
kémiailag átalakítják, a polaritás csökken. Kimutatták, hogy a maleinált (maleinsav-
anhidriddel ojtott) sztirol-etilén/butilén-sztirol triblokk-kopolimer (MA-SEBS) és a 
maleinált etilén-propilén/dién terpolimer (MA-EPDM) a WPC ütésállóságát jelentős 
mértékben növeli.  

Vízfelvétel hatása 

A WPC termékeknél számolni kell azzal, hogy vizet vesznek fel a környezetük-
ből. 35 napos vízben áztatás után csökkentek a mechanikai tulajdonságok (1. ábra), de 
számottevő méretváltozást vagy gombásodást nem tapasztaltak. Mivel azonban az al-
kalmazás során színváltozást is okozhat a WPC által felvett nedvesség, a gyártók igye-
keznek nedvességre kevésbé érzékeny keverékeket előállítani. 
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1. ábra 60% farostot tartalmazó PP kompozit vízfelvételének hatása  
a mechanikai tulajdonságokra 

Feldolgozási technológia hatása 

A WPC keverékek feldolgozásakor különböző lehet a diszpergálás mértéke, a 
homogenitás, a termikus igénybevétel, a farostok tapadása a mátrixhoz, s ezektől füg-
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gően változnak a késztermék tulajdonságai. Az eddigi kísérletek szerint a fröccsöntés-
sel gyártott termékek mechanikai tulajdonságai jobbak, mint az extrudáltaké, habár a 
különböző származású minták vagy termékek vizsgálati eredményeit nehéz összeha-
sonlítani. 

Szabványosítás helyzete 

Az USA-ban a WPC önálló anyagcsoportot képez, alkalmazása szélesebb körű, 
mint Európában, ezért a szabványosítás is kiforrottabb. 2006 óta a WPC keverékek és 
a legfontosabb termékek (járófelületek borítása, kerítéselemek) tulajdonságaira a 
CEN/TS 15534 1-3 műszaki előírás vonatkozik, amelyet 2007-ben DIN szabványként 
ismertek el. A CEN/TS előírással két osztrák szabvány is megegyezik, az ÖNorm 
B3031 és az ÖNorm B3032, azzal kiegészítve, hogy a hőre keményedő mátrixot is 
figyelembe vették. A WPC minősítés fontos lépése volt, hogy Németországban a Fa-
ipari Szövetségen belül létrehoztak egy minősítő bizottságot, amely ma már a Német-
országban járófelületként felhasznált WPC borítólécek 80%-át minősítette. 

Példa fröccsönthető WPC receptúra optimalizálására 

WPC keverékek fröccsöntése bizonyos feltételek teljesítését követeli meg. Elő-
ször is 60 %(m/m) farosttartalom fölé nem lehet menni, mert a keverék viszkozitása túl 
nagy lesz. A szerszám teljes kitöltéséhez igen nagy befröccsöntési sebességet kell al-
kalmazni, amely nagy befröccsöntési nyomással és nyíróerővel jár együtt. A nyírásra 
érzékeny anyagoknál erre figyelni kell. A viszkozitás csökkentése céljából emelni kel-
lene a feldolgozás hőmérsékletét, azonban ennek a WPC hőérzékenysége szab határt, 
és ezért általában az anyaghőmérséklet nem haladhatja meg a 200 ˚C-ot. 

A Süddeutsche Kunstoff-Institut-ban (Délnémet Műanyagkutató Intézet) kísér-
leteket végeztek fröccsönthető PP mátrixú és 30–60% farostot tartalmazó WPC 
receptúrák optimalizálása céljából. Több kompaundálási technika kipróbálása után egy 
kétcsigás extrudert (ZSK 26 Mcc típus, gyártó: Coperion W&P) találtak a legjobbnak. 
A PP-t és az adalékokat a fő etetőben vitték be, a farostot pedig egy kétcsigás oldalete-
tőn keresztül vezették az extruderbe. A farost nedvességtartalma miatt több gáztalanító 
helyet képeztek ki, az egyiket az oldaletetőn keresztül visszafelé áramlással, ezenkívül 
működött még egy atmoszférikus és egy vákuumos gáztalanító is. A granuláláshoz 
szükséges nyomás biztosítására az extruder és a víz alatti granuláló közé ömledék-
szivattyút helyeztek el.  

A receptúrákban különböző PP és farosttípusokat alkalmaztak, és vizsgálták kü-
lönböző tapadásjavító adalékok, csúsztatók minőségének és koncentrációjának hatását 
a WPC próbatestek fizikai és mechanikai tulajdonságaira. A receptúrákat az alábbiak 
jellemzik: 

1. recept: nagy viszkozitású PP + durva farost, 
2. recept: nagy viszkozitású PP + optimalizált adalékok + finomabb farost, 
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3. nagy folyóképességű, ütésálló PP kopolimer + optimalizált adalékok + fino-
mabb farost. 

A kompaundok folyóképességét alapvetően a PP mátrix folyóképessége és a fa-
rost koncentrációja szabja meg (2. ábra). A mechanikai tulajdonságok és a vízfelvétel 
alakításában már a többi összetevő is szerephez jut. Az ütésállósági vizsgálatokban a 
farost koncentrációjától függetlenül az 1. recept bizonyult a leggyengébbnek és a 3. 
receptúra a legjobbnak (3. ábra). A farost mennyiségének növelése a Charpy féle ütés-
állóságot csökkentette. A hajlítószilárdsági eredmények más összefüggéseket mutat-
tak: a farost koncentrációjától függetlenül a 2. recept mutatta a legnagyobb értéket, a 
farosttartalom növelésével a hajlítószilárdság is nőtt kisebb-nagyobb mértékben. A 
minták vízfelvételét egyértelműen a farost koncentrációja befolyásolta a legnagyobb 
mértékben: minél több farostot tartalmazott a minta, annál nagyobb volt a vízfelvétele. 
A receptúrák között csak 60% farostkoncentrációnál volt különbség: az 1. recept vette 
fel a legkevesebb vizet, míg a 2. recept a legtöbbet. 
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2. ábra Különböző WPC receptúrák spirálszerszámban mért folyási útja 
 
 

A fröccsöntési kísérletek során változtatták a feldolgozási paramétereket: a hen-
gerhőmérsékletet, a befröccsöntés sebességét, az utónyomást és a szerszámhőmérsék-
letet. Megállapították, hogy a termékek mechanikai tulajdonságait a feldolgozási pa-
raméterek változtatása nem befolyásolta, azonban a zsugorodásra és a termék felüle-
tére hatottak. Általában kisebb töltési foknál csekélyebb zsugorodást tapasztaltak. A 
jelenséget az utónyomás növelésével tudták csökkenteni. A felület barázdáit pedig a 
hengerhőmérséklet, a befröccsöntés sebessége és a szerszámhőmérséklet emelésével 
sikerült mérsékelni. 

A WPC termékek autóipari felhasználását szem előtt tartva habosítási kísérlete-
ket is végeztek. Kémiai habosítószerrel a kompakt termékhez képest 12%-kal csökken-
tették a tömeget. Emellett az ütésállóság is csökkent, ami azonban nem olyan mértékű, 
hogy akadályozná az esetleges autóipari alkalmazást. 
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A WPC témát az Intézet munkatársai autóipari termékek fröccsöntésével és a 
kompaundálás/fröccsöntési művelet összekapcsolásával zárták le. 
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3. ábra Különböző WPC receptúrák ütésállósága Charpy szerint mérve 
 

Összeállította: Dr. Orbán Sylvia 
 
Radovanovic, I.; Kretschmer, K.; Bastian, M.: Holzgefüllte Thermoplaste (WPC) = GAK, 63. 
k. 3. sz. 2010. p. 150–156. (A cikk 48 irodalmi hivatkozást tartalmaz – a szerkesztő megjegy-
zése). 
Rudloff, J.; Radovanovic, I.; Kretschmer, K.; Kurda, K.; Bastian, M.: Von der Receptur bis 
zum Formteil = Kunststoffe, 99. k. 2. sz. 2009. p. 64–67. 

 
 

 
 

Röviden… 

Új WPC termék szalmából és reciklált műanyagból  

Az amerikai Nature Composites cég (Torrington, WY) kifejlesztett és piacra 
dobott olyan termékeket, amelyek szalmából és reciklált műanyagból tevődnek össze. 
A TerraFence és TerraDeck nevű termékek 94%-a hulladék, ill. hasznosított alap-
anyag.  

Szilárdságuk, nedvességgel, kártevőkkel szembeni ellenállásuk és kültéri tartós-
ságuk alapján alkalmasak kerítések, járófelületek gyártására. Áruk 10-30%-kal alacso-
nyabb, mint a hasonló célú WPC termékeké. Környezetvédelmi szempontból előnyös, 
hogy farost helyett a gyorsan megújuló és nagy mennyiségben keletkező szalmahulla-
dékot használják értékes termék előállítására 
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A TerraFence és TerraDeck termékek hat színben kaphatók, és a gyártó cég 20 
év garanciát vállal rájuk.  

           O. S. 
www. plasticstoday.com, 2011. október 

 

Új, sokoldalúan sterilizálható poli(éter-imid)  

A Sabic Innovative Plastics Ultem poli(éter-imid) – PEI-termékcsaládjának tí-
pusai sokféle orvostechnikai eszköz gyártására alkalmasak. Az ilyen célú alapanyagok 
megfelelő fizikai, mechanikai tulajdonságai mellett fontos, hogy minél több sterilizálá-
si módszerrel szemben ellenállóak legyenek. 

A legújabb Ultem HU 1004 típust PPSU mintákkal összehasonlítva Sterrad-NX-
Gas-Plasma sterilizációnak vetették alá. Ezzel az eljárással alacsony hőfokon hidro-
gén-peroxid gázplazmával sterilizálják pl. a sebészeti, aneszteziológiai eszközöket, 
ortopédiai berendezéseket.  

A Sterrad-NX sterilizálási teszteket a New Yorkban székelő SPS Medical füg-
getlen vizsgálólaboratóriumában végezték. Az Ultem HU 1004 és a kiválasztott PPSU 
mintákat 50-300 ciklusnak vetették alá, és 50 ciklusonként vizsgálták a mechanikai 
tulajdonságokat és a színelváltozást. Mindkét műanyagtípus kiindulási színe azonos 
árnyalatú kék volt. A PSU minták már 100 ciklus eltelte után sárgulni kezdtek, 300 
ciklus után pedig teljesen megsárgultak. Ezzel szemben az Ultem HU 1004 kék színe 
100 ciklus után enyhén halványult ugyan, azonban ezt a színárnyalatot 300 ciklus után 
is megtartotta. 

A 300 ciklusból álló agresszív igénybevétel után a PEI mechanikai jellemzői 
jobbak voltak a PPSU-nál. Az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. A táblázat-
ban az adott tulajdonság változása (csökkenése) látható, a kiindulási érték százaléká-
ban. 

1. táblázat 
PEI és PPSU minták tulajdonságainak csökkenése Sterrad-NX sterilizálási  

ciklusok után 
 
Jellemző Ultem HU 1004 PPSU 
Tömegveszteség, %   
150 ciklus után 0,5 2,25 
300 ciklus után 0,5 7,7 
Szakítószilárdság csökkenése, %   
150 ciklus után 1 4 
300 ciklus után 2 9 
Szakadási nyúlás csökkenése, %   
150 ciklus után 6 88 
300 ciklus után 23 89 
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Az Ultem HU 1004 az autoklávban 134 °C-on végzett sterilizációs tesztben is 
jól vizsgázott: 2500 ciklus után megfelelő mértékben alaktartó, merev és szilárd ma-
radt. 

P.M. 
Farbstabil auch bei Peroxiden = K-Zeitung, 41. k. 17. sz. 2011.p. 15. 
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