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Nő az érdeklődés a természetes szálak iránt 

 
A megújuló forrásból származó szálak egylépéses kompaundálási technológiájára új 

kísérleti berendezést fejlesztettek ki német szakemberek. Az autóipar érdeklődését jelzi 

az ilyenfajta kompaundok iránt, hogy hosszas vizsgálódás és megfelelő eredmény után 

belevágnak a futó szériatípusokba való alkalmazásuknak. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; természetes szálak; fröccskompaundálás;  

új technológia; autóipar. 

 

 

Új kísérleti berendezés természetes szálakkal erősített kompozitok  

gyártására 

Az utóbbi időben, a műanyagiparban is sok szó esik a természetes megújuló 

alapanyagokról, köztük a fáról és a természetes szálakról. Bár jelentősen nő a fa és 

más cellulóz alapú anyag energetikai felhasználása, alkalmazásuk a műanyagiparban 

még messze elmarad a lehetőségektől. A természetes szálak és a fa műanyagipari fel-

használását kívánja meggyorsítani az Akronym „Munacu” című projekt, amelyet a 

német Oktatási és Fejlesztési Minisztérium (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung) 2,5 millió EUR-ral támogat. A „Multifuktionale Naturfaser-Kunststoff-

Composites” (Multifunkcionális természetes szál-műanyag kompozitok) című projek-

tet a Hochschule Rosenheim vezeti, ahol egyaránt oktatják és kutatják a faipari és a 

műanyagipari technológiákat. Céljuk, hogy új technológiát dolgozzanak ki a természe-

tes szálakat tartalmazó termékek gyártására, amelyeket az autó-, az építő- és bútor-

iparban lehet alkalmazni.  

Megújuló forrásból származó erősítő szálak 

A műanyagok erősítésére valamennyi cellulózalapú szálas, rostos anyag felhasz-

nálható. A fával készült kompozitok megjelölésére a WPC (Wood Plastic 

Composites), a különböző természetes szálakkal erősített kompozitokra pedig az NFK 

(Naturfaser Kunststoff-Composites) megjelölést használják. 

WPC-ből főleg extrudált teraszprofilokat gyártanak, ahol a polimermátrixhoz fa-

lisztet és farostot adagolnak. Ugyanebből az anyagból készítenek különböző tartóele-

meket az autóbelsők kialakításához. A fával és természetes szálakkal kombinált mű-

anyag termékek gyártása Európában összesen 352 kt, ami az összes szálerősítésű mű-
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anyag termelésnek (2,4 millió t) 15%-a. A biokompozitokon belül a WPC 260 kt-val, 

az NFK 92 kt-val részesült. A WPC legnagyobb alkalmazási területe a terraszburkolat 

(174 kt). Az autóipar, a bútoripar és a fogyasztási cikkek gyártói is egyre jobban ér-

deklődnek az új természetes alapú kompaundok iránt. 

A természetes szálak közül elsősorban a kender, a len, a juta, a kenaf és a szizál, 

valamint a pamutszálakkal folynak fejlesztések, de gyakorlatilag a világ bármely, akár 

vadon termő növényéből kinyerhető rost felhasználható erősítésre. A természetes szá-

laknak a nagy energiával gyártható üveg- és szénszálakkal szemben gazdasági és öko-

lógiai előnyei is vannak. Olcsóbbak és megújulók, sokkal kedvezőbb az ökológiai láb-

nyomuk. A műszaki paraméterek szempontjából a legfontosabb előny az alacsony sű-

rűséggel párosuló jó merevség és szilárdság. További előnyök a jó akusztikus és me-

chanikai csillapító képesség, a jó ütésállóság és a szerszámok kisebb kopása.  

 Vannak persze hátrányok is, amelyek lassítják az elterjedést. Ezek a magas hő-

mérsékletre való érzékenység (>180 
o
C), a polimermátrixhoz való csekély tapadás és a 

természetes eredetből adódóan a tulajdonságok szórása és a különböző tételek közötti 

különbségek. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy hosszú távon egyelőre általában nem bizto-

sított a megfelelő minőségű szálak beszállítása. 

Az új egylépéses technológia 

A projekt konkrét célja, hogy az üvegszálas és szénszálas termékeknél már hasz-

nált egylépéses (one-shot) technológiát fával, illetve természetes szálak feldolgozására 

is alkalmassá tegyék. Ennek megfelelően első lépésként egy olyan kísérleti berende-

zést építettek, amelyen a technológia valamennyi lépését folyamatosan valósítják meg.  

A technológia fő egységei: 

– finomító-aprító berendezés a műanyagok erősítéséhez használható szálak, ros-

tok kinyerésére főleg fából, de más természetes nyersanyagokból is, 

– DCIM berendezés (Direct Compounding Injection Molding), amelynél a 

fröccsöntés közvetlenül kapcsolódik a kompaundáláshoz; a berendezéshez ke-

verő- és adagoló berendezés is tartozik, 

– vertikális záróegység, amely egyidejűleg présszerszámként is működhet, 

– pótlólagos bolt-on (felcsavarozható) fröccsöntő modul,  

– IMC integrált fröccskompaundáló folyamatos tömeg szerinti adagolóval két-

csigás extruderrel, 

– hattengelyű robot, kísérleti szerszámok és vizsgáló berendezések. 

A szálak, rostok kinyeréséhez, finomításához használt berendezés fő egysége a 

hengeres aprító-vágó, amely után egy gőzfürdő következik, majd egy speciális őrlő 

berendezés. A berendezéssel kb. 50 mm hosszúságú rostok nyerhetők ki fából, kender-

ből, kókuszból, lenből és bambuszból. A paraméterek változtatásával beállítható az 

optimális technológia a kompozitgyártás szempontjainak figyelembevételével.  

Fröccsöntéshez a Krauss Maffei 4500 kN záróerejű KM 450 GX-V típusát építet-

ték be, amelyet a cég kifejezetten a DCIM eljáráshoz fejlesztett ki. A standard 

plasztifikáló egységhez egycsigás kompaundáló extruder csatlakozik speciális cserél-
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hető keverőelemekkel. Mindkét egység ciklikusan dolgozik. Az extruder végén egy 

irányváltó szelep gondoskodik az anyagáramlás szabályozásáról a plasztifikáló, illetve 

a fröccsöntő egységhez. Így nincs szükség olvadéktárolóra és a fröccsöntési folyamat 

is változatlan.  

A kutatás szempontjait messzemenően figyelembe véve alakították ki az adagoló 

rendszert, hogy viszonylag könnyen lehessen váltani a különböző adagolandó anyagok 

között. Rendelkezésre állnak adagoló modulok granulátumokhoz, mikrogranu-

látumhoz, porokhoz és különböző őrleményekhez. A nehezen folyó anyagok adagolá-

sára egy keverővel ellátott kétcsigás adagoló modul áll rendelkezésre. Az adagoló 

rendszer a német motan-colortronic GmbH Graviplus berendezése, amely tömegkü-

lönbség elve alapján működik. Minden adagoló egység külön nagy feloldó képességű 

mérőcellával van ellátva. A nagy mérési pontosság mellett az egyes komponensek 

közvetlen adagolása kizárja az alkotó elemek szétválását, ami a projekt szempontjából 

lényeges.  

A szerszámok rögzítésére egy vertikális multifunkciós záróegység szolgál. Ez le-

hetővé teszi azt is, hogy kapcsoló elemek nélkül plusz rétegeket, pl. erősítő ún. szerves 

bádogot, dekorfóliát vagy vlieseket helyezzenek el a szerszámba. A kompaund közvet-

len adagolható a szerszámba, és ezáltal a hőmérséklet alacsonyabb lesz, ami a termé-

szetes szálak esetén alapvető fontosságú. A különálló egységként csatlakoztatható 

bolt-on fröccsöntő segítségével további funkciók érhetők el.  

A kísérleti berendezés része egy IMC integrált fröccskompaundáló is. A projekt 

keretében tehát arra is mód nyílik, hogy összehasonlítsák a két integrált technológiát, 

az egycsigás extruderrel dolgozó DCIM-t és a klasszikus kétcsigás kompundáló 

extruderrel dolgozó IMC-t.  

A rendkívül gondosan tervezett, sok lehetőséget nyújtó kísérleti berendezésen 

végzett kutatásoktól több új szerkezeti anyag kifejlesztését várják. A berendezés által 

lehetővé tett egylépéses (one-shot) technológiával komplex formájú elemek előállítását 

tervezik speciális felületi minőségben. A fejlesztések fő célja, hogy a természetes ala-

pú kompozitok valódi alternatívái lehessenek a hagyományos üveg- és szénszálas 

kompozitoknak mind technikai, mind gazdaságossági tekintetben.  

Alumínium helyett műanyag  

Egy meglehetősen nagy követelményeket támasztó alkatrész, az Opel kompakt 

kombijának tetősínjénél váltották ki az alumíniumot ásványi anyaggal erősített mű-

anyaggal. A cél a tömegcsökkentés volt, természetesen a kívánt mechanikai, funkcioná-

lis és esztétikai jellemzők megőrzése mellett. A két műanyag tetősín 50%-kal kisebb tö-

megű, mint alumíniumból. A termék mechanikai tulajdonságainak – a szilárdságnak, a 

merevségnek, az ütésállóságnak – igen magas követelményeket kell kielégíteniük. Ezen 

felül a lehető legnagyobb formatartósságot, méretállóságot követelik meg. A tetősíneket 

a gépkocsi színére festik vagy magas fényű fekete zongoralakkal látják el. A felületi 

kezelés időjárás-állóságának meg kell haladnia a tíz évet. A sokféle követelmény kielé-

gítésére a spanyol beszállító, az SFG Global – amely a krómozott műanyagelemek egyik 
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legnagyobb autóipari beszállítója – a holland Trinseo Automotive cég ásványi anyaggal 

erősített PC+ABS anyagát, a Pulse XT9215 típusát találta alkalmasnak.  

Az új anyag kifejlesztésénél a legfontosabb feladat az optimális töltőanyag meg-

választása volt. Meghatározták a talkumot, üvegszálat és természetes szálat tartalmazó 

PC+ABS minták szilárdságát (húzómodulus) és ütésállóságát. A húzómodulus értékei 

3300–4500 MPa között, a hornyolt próbatesten mért Charpy ütésállóság 8–47 kJ/m
2 

között helyezkedett el. Legkedvezőbb az NFT-vel erősített kompaund bizonyult, 3500 

MPa-t meghaladó húzómodulussal és 40 kJ/m
2
–t meghaladó ütésállósággal. 

Az igényelt nagy forma- és mérettartósságot a hőtágulási együtthatóval, a CLTE-

vel jellemzik. Ennek kell alacsonynak lennie minél kisebb sűrűség mellett. Az új ásvá-

nyi szállal töltött anyagok, a Pulse XT 9215 és 7215 is jól vizsgáztak. Ezek már 15% 

erősítő szál esetén is elérik azt az alacsony CLTE értéket, amelyet pl. talkummal csak 

20%-nál lehet elérni. Az új ásványi töltőanyag bizonyos mértékig növeli az anizotrópi-

át, ami az olyan elnyújtott alakú alkatrészeknél, mint a tetőkorlát, vagy a légterelő 

spoilerek, kifejezetten előnyös.  

Az ásványi töltőanyag előnye az üvegszállal szemben, hogy lényegesen szebb, 

egyenletesebb és fényesebb felületet ad. A sima, pórusmentes felület pedig alapfeltétel 

a lakkozás után elérhető A-osztályú felületi minőség eléréséhez. Az alumínium helyett 

már korábban is használtak ásványi anyaggal töltött PC+PET kompaundot. A 

PC+ABS azonban jobb folyási tulajdonságokkal rendelkezik, és az azonos ütésállósá-

got kisebb sűrűség mellett éri el. Az 1. táblázat mutatja a Pulse XT 9215 tulajdonságait 

a konkurens termékekkel összehasonlítva. 

1. táblázat  

A Pulse XT9215 tulajdonságai a konkurens termékekkel összehasonlítva 

 

Tulajdonság Szabvány PC/PET 20% 

ásványi 

anyaggal 

PC/SAN 20% 

ásványi 

anyaggal 

Pulse XT 

9215 

Sűrűség, g/cm
3
  ISO 1183/B 1,35 1,29 1,265 

Lineáris hőtágulási együttható 

(CLTE),  

–30 és +30 
o
C között,  cm/cm/

o
C 

ISO 11359-2 39 37 35 

Ütésállóság, hornyolt  kJ/m
2
  ISO 179/1eA 8 9 20 

Húzómodulus, MPa  ISO 527-2 4200 4500 4500 

Húzószilárdság, MPa ISO 527-2 57 60 57 

Nyúlás, % ISO 527- 2 5 9 30 

Folyási index (MFR) 260/5 g/10’ ISO 1133 8 15 24 

Vicat lágyulási hőmérséklet 50/5, 
o
C ISO 306/B50 130 128 133 

Formatartósság (1,8Mpa), 
o
C ISO 75-2/A 112 111 110 

 

A PC+ABS kompaund jó folyási tulajdonságai a fröccsöntésnél kisebb nyomást, 

és ezáltal kisebb nyírási igénybevételt jelent. Ez lehetővé teszi a hosszú külső alkatré-
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szek gyártását viszonylag kis záróerejű fröccsgéppel, aminek köszönhetően kisebb a 

visszamaradó feszültség a termékben, és rövidebbek a ciklusidők.  
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