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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  
ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
A műanyag-feldolgozó gépeknél és szerszámoknál  
alkalmazott új védőbevonatok 

 
Különböző fémbevonatok jelentősen javítják a csigák és hengerek kopásállóságát és nö-
velik a korrozív polimerekkel és adalékanyagokkal szembeni ellenállást is. A gyakori 
felújítási munkák elmaradása és a gyártási folyamatok stabilitásának növelése az ilyen 
ráfordítások gyors megtérülését, a profit megugrását eredményezik. A fröccsöntő és más 
műanyag-feldolgozó szerszámoknál gyakran alkalmazott formaleválasztó szerek eseten-
ként esztétikai problémákat okozhatnak, és felhordásuk megnöveli a ciklusidőt, ezért 
helyettesítésük egy leválasztó hatású állandó bevonattal komoly eredménnyel járhat. 
 

Tárgyszavak: műanyag- feldolgozás; extrúzió; fröccsöntés; koptató hatás; PVC; 
töltött/ erősített rendszerek; PUR. 

 
 
A műanyag-feldolgozó gépek és szerszámok fémfelülete számos kedvezőtlen 

változást okozó igénybevételnek van kitéve, mint amilyen a polimerek és adalékanya-
gaik koptató és korróziós hatása. Egy másik felületi kölcsönhatási probléma a mű-
anyag tapadása az alakadó (pl. fröccsöntő, prégelő) szerszámok felületére. Ugyanakkor 
e fémszerkezeteknél jelentős mechanikai szilárdságra van szükség és a szerkezeti 
anyagok ára is fontos tényező. E komplex követelményrendszer teljesítését gyakran a 
normál szerkezeti anyagok felületkezelésével, azaz egy vékony bevonat kialakításával 
oldják meg. 

Kopás- és korrózióálló bevonatok 

A csigák és hengerek kopása és korróziója csökkenti a termelékenységet és rontja 
a feldolgozási folyamat reprodukálhatóságát, vagyis gazdasági károkat is okoz. Ez a 
jelenség különösen a nagy koptató hatású adalékokat (pl. töltő- és erősítő anyagok, 
égésgátlók) tartalmazó és a polimer részleges bomlása során korrozív vegyületeket 
képző (pl. PVC, fluor-tartalmú polimerek) műanyagok esetében lép fel és nagyon je-
lentős hatású. További koptatást okoz az is, hogy a csiga időnként elkerülhetetlenül 
érintkezik a henger belső felületével. A koptató/korróziós hatások visszaszorítására 
különböző felületkezelő módszereket használnak. Az alábbiakban néhány új, a koráb-
biaknál hatékonyabb eljárást mutatunk be. 

A kínai EJS Industry vállalat továbbfejlesztette bimetál csigáinak gyártását. Az 
egész világon egyre növekszik az igény a nagy kopásállóságú csigák/hengerek iránt, 
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mivel egyre több nagy töltő/erősítőanyag tartalmú műanyagokat használnak. Ennek 
egyik oka például az autóipar súlycsökkentésre irányuló törekvése, melynek során leg-
többször valamilyen műanyag kompozittal helyettesítik a fém alkatrészeket. A legtöbb 
Kínában gyártott bimetál extruder és fröccsöntő csigáknál nem sikerül elkerülni piciny 
repedések megjelenését a csigameneteken, különösen a nagy átmérőjű és széles mene-
tek esetében. Az EJS cég e problémát egy plazma transzfer ív (PTA) hegesztő berende-
zéssel és a csiga lehűtésének speciális módszerével oldotta meg. Az itt gyártott csigák 
különböző ötvözetekből készülnek, a legellenállóbb anyagok nikkelt, krómot, wolfra-
mot, kobaltot és bórt tartalmaznak. A nemrég üzembe állított centrifugál öntő berende-
zés stabil hőmérsékletet és jobb anyagminőséget biztosít, mint a korábbi olvasztóke-
mencés öntési eljárás. 

Az Extrem Coatings cég az adalékok, a korrozív bomlástermékek és a nagyobb 
gyártási sebességek okozta koptató hatásokat szintén megfelelő bevonatok segítségé-
vel kívánja visszaszorítani. Felmérésük szerint az extrudercsigák felújításának és cse-
réjének 99%-át a koptató hatású adalékok okozzák. Köztudott, hogy az új csiga és 
henger használata biztosítja a legnagyobb gyártási sebességet, és már a csekély mérté-
kű kopás is lerontja az ömledék áramlási sebességét, vagyis a termelékenységet. A csi-
ga megfelelő kialakítása és a gyártási paraméterek jó beállítása nélkülözhetetlen a kop-
tató hatás csökkentéséhez. Ezt követi a magas minőségű szerkezeti anyagok alkalma-
zása a beruházási költségek gyors megtérülése érdekében. A cég az elmúlt 20 évben 
több, mint 35 000 csigát látott védőbevonattal. Folyamatosan fejlesztik FliteGuard 
elnevezésű eljárásukat, amellyel a közönséges csigákat szuper bimetál csigákká alakít-
ják. A FliteGuard CarbideX bevonat mindössze 0,5 mm vastag rétegével hasonló kop-

tatással szembeni ellenállást 
lehet elérni, mint a közönsé-
ges bevonóanyagok 2,5 mm 
vastag rétegével. 

A FliteGuard eljárással 
a megkopott csigák felületét 
„karbidizálják”, és ezáltal 
háromszor-négyszer kopás-
állóbbá teszik a hagyomá-
nyos bimetál csigáknál. Az 
eljárás során a CarbideX 
bevonatot a csiga kopófelü-
letére viszik fel (1. ábra). A 
cég garanciát vállal arra, 
hogy legalább felére csök-
kenti a kopást a hagyomá-
nyos bimetál megoldásokhoz 

képest. Az ASTM G-77 szerinti koptató méréseik szerint a kopás háromszor-ötször ki-
sebb mértékű lesz. 

1. ábra A FliteGuard bevonó eljárás a henger károsí-
tása nélkül csökkenti a csiga kopását 
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A bevonat emellett meghosszabbítja a henger élettartamát is. Ugyanis a közönsé-
ges kemény csigabevonatot alkotó anyagokat általában hegesztéssel hordják fel a csiga 
felületére. Legtöbbször a Stellite (kobalt bázisú) és a Colmonoy (nikkel bázisú) anya-
gokat használják. Újabban a plazma transzfer ív (PTA) hegesztést alkalmazzák a (kb. 
20%) karbid részecskéket tartalmazó wolfram bázisú (Colmonoy 83) ötvözet felhordá-
sához. A PTA eljárás magas hőmérsékleten dolgozik, hogy megolvassza az acélt, amire 
a bevonatot felviszik. Ahhoz, hogy a karbid részecskék „túléljék” ezt a hőterhelést, 
nagy (50–150 µm) részecskeméretre van szükség. Végeredményként egy viszonylag 
puha hordozó rétegbe beágyazott, nagy karbid szemcsék jönnek létre. Ahogyan a lá-
gyabb hordozóréteg megkopik, a rétegből kiemelkednek a kemény karbid szemcsék, 
amelyek könnyen sérülést okoznak a henger felületén, ha az nem a legkeményebb 
anyagokból készült, vagyis ilyenkor a henger védelméről is gondoskodni kell. A 
FliteGuard karbid tartalmú bevonata ezzel szemben egyrészt 80 %(V/V) karbidot tar-
talmaz, vagyis sokkal kevesebb lágyabb, könnyebben erodálható hordozóanyagot. 
Másrészt a karbid szemcsék mérete is sokkal kisebb, a 0,6–5 µm tartományba esik (2. 
ábra), és a CarbideX réteg felhordásánál a maximális hőmérséklet nem haladja meg a 
135 °C-ot. A kis részecskeméret és a nagy karbid részarány következtében nincs szük-
ség az időnkénti csiga érintkezés miatti, speciálisan felkeményített hengerfelületre.  

 

 

 

2. ábra A Xaloy MPX bevonat sok apró kopásálló wolfram-karbid gömböt  
tartalmaz 

 
Az Extrem Coating cég, amely disztribútorokon át értékesíti bevonatait, informá-

ciói szerint egy PVC csőgyártó üzem a bevonat alkalmazása révén 225%-kal megnö-
velte a felújítások közötti időtartamot és az egyenletesebb működés következtében 10–
15%-kal nagyobb kihozatalt ért el. Egy habosított PVC profilokat gyártó vállalat pedig 
hatszorosára tudta növelni az extruder csigájának használhatósági időtartamát és mint-
egy fél millió USD anyagköltség-megtakarítást ért el a hatékonyabb feldolgozási telje-
sítmény következtében. Hasonlóképpen, egy PE-HD csöveket gyártó cég átlagosan 
100 kg/h értékkel növelte a kihozatalt a FliteGuard alkalmazásával. 
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Az új felületvédelmi eljárást kifejlesztő Nordson Corporation is növekvő keresle-
tet tapasztalt a nagy koptató hatású adalékokkal ellátott műanyagok feldolgozása terü-
letén. A védő bevonatokat más cégek gyakran nagy sebességű oxigénnel hevített 
(HVOF) termikus szórással viszik fel a csiga fémfelületére. A Nordson Corporation 
cég Xaloy MPX termikus bevonati szórása 5 µm átmérő körüli wolfram-karbid szem-
cséket tartalmazó bevonattal látja el a csigák felületét. E részecskék sokkal kisebbek, 
mint a közönséges HVOF bevonatoké és jóval nagyobb sűrűségben helyezkednek el 
abban, az egységes gömbátmérő és a kontrollált plazma létrehozó folyamat következ-
tében. Az MPX bevonat ultrafinom részecskemérete, nagyobb bevonati sűrűsége és 
2,5-ször gyorsabb felhordási sebessége erősebb tapadást eredményez a csiga szerkezeti 
anyagának felületéhez és megnöveli a kopásállóságot A közönséges HVOF wolfrám-
karbid bevonatokhoz képest az MPX bevonat 60%-kal jobb kopásállóságot mutatott az 
ASTM G65 szerinti kopásállóság méréseknél és 18%-kal kisebb súlyveszteséget az 
ASTM G77 szerinti csúsztatásos kopásállóság méréseknél (1. táblázat). A réteg tapadá-
si szilárdsága 8,3%-kal volt nagyobb az ASTM C633 szerinti vizsgálatnál. A hagyomá-
nyos nitridálásos felületkezeléshez képest három-négyszeres élettartam növelés érhe- 
tő el. 

1. táblázat 
A Xaloy X-8000 és MPX bevonatok tulajdonságai a hagyományos  

HVOF termikus szórással felvitt bevonatokhoz képest 
 

Kopásálló bevo-
nat típusa 

Kopásállóság Korrózióállóság Ütésállóság Tapadási  
szilárdság 

Xaloy X-8000 ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ 

Xaloy MPX ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ 

Standard HVOF ♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦ 

♦♦♦♦♦: legjobb; ♦: leggyengébb. 
 
 
A Xaloy MPX bevonatokat a közepes (15–35%) töltőanyag-tartalmú, koptató ha-

tású, illetve a korrodeáló hatású égésgátlókat tartalmazó műanyagok és a PVC feldol-
gozásához ajánlják. Bármilyen csigaátmérőnél használható, akár a csiga teljes felüle-
tén, akár annak csak bizonyos részein. A standard rétegvastagság 300 µm, értéke a csi-
ga geometriája szerint változik a felület egyes részein. A henger belső felületére a 
Xaloy X-8000 nikkel/wolfrám-karbid ötvözetből készült bevonatot ajánlják. 

A 35%-nál nagyobb töltőanyag-tartalom esetében a nagyobb keménységű Xaloy 
X-8000 bevonatot célszerű használni. Ez a nikkel bázisú ötvözet nagy mennyiségű 
wolfrám-karbid részecskét tartalmaz, amelyet HVOF eljárással visznek fel a csiga fe-
lületére, majd pedig a fémes kötés okozta nagyobb tapadás érdekében ráolvasztják ar-
ra. Hasonlóan az MPX és a standard HVOF eljárással felvitt bevonatokhoz, ez is 480 
°C-os feldolgozási hőmérsékletekig használható. 
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A finn Carbodeon és a német CCT Plating cég fejlesztette ki a NanoDiamond 
(nanogyémánt) elnevezésű kémiai nikkel kicsapásos eljárást, melynek során a nikkel 
bevonatba apró gyémánt szemcséket építenek be. Az eredetileg csúszó felületek vé-
delmére kifejlesztett eljárás műanyag-feldolgozó gépek védelmére is használható. A 
kémiai eljárással kialakított nikkel bevonat viszonylag olcsó, korrózió- és kopásálló és 
egyenletes rétegvastagságot biztosít komplex geometria esetén is. Azonban az egymá-
son elmozduló fémfelületek esetében a tribológiai jellemzőik gyengék, erős kopás, sőt 
felszakadás jöhet létre. A NanoDiamond bekeverése a bevonatba orvosolja ezt a prob-
lémát. A gömb alakú, nano-méretű gyémántszemcséket úgy kezelik, hogy azok pozitív 
elektromos töltést hordozzanak. Ezért a réteg kialakítása során a gyémánt részecskék 
hasonlóan viselkednek, mint a pozitív fémionok, és együtt csapódnak ki a hordozó 
fémtárgy felületére. Az így létrejövő fém/gyémánt kompozitréteg optimálása azt ered-
ményezte, hogy a bevonat már jól ellenáll a vele érintkező fémfelületek koptató hatá-
sának. 

A bevonat akár már létrehozása után közvetlenül is használható (30%-os kopásál-
lóság növekedés), de még jobb eredmény (80%-os kopásállóság növekedés) érhető el 
egy utólagos hőkezeléssel. A bevonat Vickers keménysége 1030. Miután a bevonat 
gyémánt koncentrációja 1 %(m/m) alatti, az ára sem túl magas. 

Formaleválasztó bevonatok 

A fröccsöntő és más műanyag-feldolgozó eljárások alakadó szerszámainál szük-
ség van arra, hogy a kiemelése előtt a darab és a szerszám fala közötti tapadóerőt a 
minimális értékre csökkentsék. Ellenkező esetben a formadarab eltávolítása „kidobá-
sa” során a termék deformálódhat, vagy akár be is ragadhat a szerszámba. Ha a tapa-
dóerő viszonylag nagy, akkor általában valamilyen formaleválasztó szert hordanak fel 
a szerszám felületére, hogy csökkentsék a tapadást. A kiemelt darabok a sorozatgyártás 
folyamán felületükön magukkal viszik a formaleválasztó szer egy részét, illetve a for-
maleválasztó egy része a forró műanyagömledék hatására részben elbomolhat. Ennek 
hatására a darabok felülete kevésbé esztétikussá válhat, és a formaleválasztó pótlása 
(és esetenként a szerszám tisztítása) megnöveli a ciklusidőt. A műanyag termékeknél 
megfigyelhető trend szerint egyre nő az igény a nagy felületi simaságú darabok iránt, 
ami a kiemelésnél fellépő vákuumhatás révén tovább növeli a beragadás esélyét. 

Erre a problémára nyújthatnak megoldást a szerszám alakadó felületére felvitt 
tartós, formaleválasztó hatású bevonatok. Ilyen bevonatok kifejlesztésére már koráb-
ban is történtek próbálkozások, melyek során különböző módszereket alkalmaztak. A 
jelen munkában alkalmazott két eljárás normál atmoszférában végzett bevonatképzési 
módszereket alkalmaz. Az egyik a gázfázisú, hideg plazmából történő kémiai lerakódás 
(CVD), a másik egy szól/gél, szórással felvitt rétegképzés, amelyet német kutatók fej-
lesztettek ki.  

Az atmoszferikus, alacsony hőmérsékletű plazma segítségével történő rétegkép-
zésnél szilícium bázisú kiinduló vegyületeket adagoltak a plazmasugárhoz, aminek 
eredményeképpen a fém hordozófelületen funkcionalizált SiOx réteg alakult ki. A 
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leválasztószerként ható sziloxán ebbe az SiOx rétegbe épül be úgy, hogy a szerves cso-
portok aránya jelentősen megnő. 

A szól/gél réteget úgy hozzák létre, hogy folyadékporlasztással viszik fel a hor-
dozó fémfelületre diszperzió formájában a szilíciumtartalmú prekurzor vegyületeket 
(szól). Annak érdekében, hogy a réteg hidrofób (leválasztó) hatású legyen, a diszperzi-
óba nagy lánchosszúságú sziloxánt kevertek be. A felületre felhordott diszperzióban 
ezután a prekurzor molekulák hidrolízises és kondenzációs reakciókban vesznek részt, 
melynek eredményeképpen térhálósodás (gélképződés) jön létre. A folyamat végén egy 
150 °C-os hőkezeléssel alakítják ki a teljesen térhálós szerkezetet. 

A két eljárásnál alkalmazott sziloxán vegyületeket a következőkben TEG elneve-
zéssel jelöljük. A kétféle bevonattípus műanyagokhoz történő tapadását úgy vizsgálták, 
hogy az alumínium lemezek felületére felhordott bevonatokra epoxi gyantával rozs-
damentes acél hengereket ragasztottak. Az epoxi megkötése után egy húzógéppel 
(Inspekt table 50 kN; Hegenwald & Peschke GmbH) mérték a letépési erőt (3. ábra). 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy noha a plazmakezeléssel felvitt réteg is 
jelentősen csökkentette a tapadást, a szól/gél módszer esetében zérus tapadást kaptak. 
A leválasztó rétegnek a hordozó fém felületre történő jobb tapadása érdekében a fém 
felületet a réteg felhordása előtt lángkezeléssel készítették elő. 

 

 

 
A mechanikai vizsgálatot követően infravörös spektroszkópiával (FT-IR 

MB3000; ABB Ltd.) vizsgálták meg a bevonat sértetlenségének mértékét. A leszakított 
acélhengerek után visszamaradó felületen, 30° reflexiós szöggel elvégzett mérések azt 
mutatták, hogy a szól/gél eljárással kialakított réteg sértetlen maradt. Az is megállapít-
ható volt, hogy az atmoszférikus, alacsony hőmérsékletű plazmakezeléses módszerrel 
felvitt réteg vastagsága 100–150 µm, a szól/gél eljárással létrehozotté pedig csak 1–2 
µm. A leszakított fémhengerek után visszamaradó felület szemrevételezése azt mutatta, 
hogy a plazmakezeléses réteg helyenként levált. 

A kutatók ezt követően a szól/gél eljárás tovább finomítására törekedtek. Ennek 
során azt vizsgálták, hogyan hat a TEG koncentrációja a réteg leválasztó hatására. Az 
eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. A mechanikus vizsgálatok után elvégzett 
szemrevételezés azt mutatta, hogy az 5%-os TEG koncentráció használata esetén a 
felragasztott fémhenger nyom nélkül letéphető, míg a 0,5%-os koncentráció esetében 
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3. ábra A tapadóerő értéke a kezeletlen 
(referencia) és a kétféle módszerrel fel-
vitt leválasztó réteg esetében 
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jól látható, korong alakú letépési nyom marad vissza. A fentiek alapján az 5%-os TEG 
koncentráció alkalmazása ajánlatos. 

2. táblázat 
A TEG koncentráció hatása a tapadásmentesítésre 

 
TEG koncentráció, % 5,0 2,5 1,0 0,5 0,25 

Tapadóerő, MPa 0,0 0,5 3,1 3,0 1,7 

 
 
A jó formaleválasztó hatás mellett a szól/gél eljárással felhordott rétegnek szilár-

dan kell tapadnia a fém hordozóanyagra, vagyis a gyakorlatban a fröccsöntő szerszám 
felületére. Ezért a következő lépés a bevonat kopásállóságának vizsgálata 
(Washability-Test, Elcometer 1720; Elcometer Instruments GmbH) volt. Ezt a mérés-
sorozatot rozsdamentes acél hordozóra felvitt bevonatokkal végezték, mivel a rozsda-
mentes acélt, az alumíniummal ellentétben, nagyon sima felülettel lehet elkészíteni. A 
rétegvastagságot egy profilométerrel (Dektak 3 ST; Veeco Instruments) mérték a kiin-
dulási mintákon és a koptató ciklusok után (3. táblázat). Az eredményekből látható, 
hogy még 11 ezer ciklus után sem tapasztalható a réteg károsodása. 

3. táblázat 

A koptatás/mosás hatása a szól/gél-TEG rétegre 
 

Ciklusszám 

Rétegvastagság, µm 

0 1000 6000 11 000 

Próbatest 1 2,2 2,2 2,1 2,2 

Próbatest 2 2,6 2,5 2,4 2,4 

Próbatest 3 1,9 1,8 1,9 1,9 

Próbatest 4 1,2 1,2 1,3 1,2 

Próbatest 5 2,1 2,0 2,0 2,0 

 
A bevonat gyakorlati viselkedésének vizsgá-latához egy speciális, moduláris fel-

építésű fröccsöntő szerszámot készítettek. A szerszámot beépített érzékelőkkel látták 
el, amelyek regisztrálták a szer-számon belüli hőmérséklet alakulását és a kidobáshoz 
szükséges erő nagyságát a fröccsöntési ciklusok során. Az alakadó szerszámelemek 
felületét a próbatestekhez hasonló módon felszórt szól/gél-TEG bevonattal látták el. A 
bevonat jobb tapadása érdekében a fémfelületet előzetesen lángkezeléssel (Pyrosil el-
járás) készítették elő. Különböző bevonati rendszereket próbáltak ki és vizsgálták 
azok hatékonyságát és stabilitását. Az így kapott eredményeket más, kereskedelmi for-
galomban kapható bevonatképzési módszerekkel mért értékekkel hasonlították össze 
(4. ábra). 
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4. ábra Különböző bevonati rendszerek összehasonlítása  

a kidobóerő mérése alapján 
 
 
Az ábrán (a) és (d) jelzéssel szereplő esetekben nem alkalmaztak semmiféle be-

vonatot. A kereskedelmi forgalomban kapható bevonatokkal kapott eredmények az 
ábrán (b) és (c) jelzéssel szerepelnek. Az (e) és (f) jelzésű értékek a jelen vizsgálatso-
rozat során kifejlesztett bevonatokhoz tartoznak. A strukturált felületek (g) hatása szin-
tén fontos szempont volt e projekt szempontjából és azt, mint a szól/gél bevonatok 
alternatíváját vizsgálták. 

Az eredmények világosan bizonyították, hogy a szól/gél-TEG bevonat jelentősen 
képes lecsökkenteni a műanyag terméknek a szerszám felületéhez történő tapadását. 
Bizonyos esetekben azonban azt figyelték meg, hogy a bevonat nem tapad 100%-ban a 
szerszám felületére. Annak érdekében, hogy a bevonat flexibilitása megfelelő mértékű 
legyen, az üvegszerű bevonatot nagyon vékony rétegben kell felhordani, hogy a fellé-
pő erőket kompenzálni lehessen anélkül, hogy a bevonat megrepedne. Ennek érdeké-
ben biztosítani kell, hogy a bevonat nagyon jól tapadjon a szerszám felületéhez, vagyis 
a felületet megfelelő előkezeléssel kell előkészíteni. 

A fenti kísérletsorozattal párhuzamosan a kutatók egy poliuretán habfröccsöntő 
szerszámnál is vizsgálták a szól/gél-TEG formaleválasztó hatékonyságát. Azt találták, 
hogy a vele kapott eredmény alig jobb, mint egy kereskedelmi forgalomban kapható 
formaleválasztó szer, és elmarad a laboratóriumi mérések eredményei alapján vártaké-
tól. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a bevonat összetételét az egyes feldolgozandó 
műanyagok típusának megfelelően optimálni kell. 

Összeállította: dr. Füzes László 
 

Holmes M.: Protecting your screw and barrel =Pipe & Profil Extrusion, nov./dec. 2017.  
p. 23–28. 
Homuth M., Tölke T. et.al.: Entformen leicht gemacht = Kunststoffe, 7. sz. 2016. p. 48–51. 
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