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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
PUR lakkbevonat kétkomponenses fröccsöntéssel 

 
A kétkomponenses fröccsöntés módosított változatával egy technológiai lépésben végez-

hető a fröccsöntött alkatrészek bevonása egy vékony PUR lakkréteggel, ami olcsóbb és 

növeli a gyártás üzembiztonságát. Az öt cég együttműködésével kifejlesztett, az Engel 

Clearmelt eljárásán alapuló technológiával az autóipar követelményeinek megfelelő al-

katrészek gyárthatók, de a módszer más alkalmazásoknál is sikerre számíthat.  

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; felületkezelés; automatizálás; 

bevonatok; PUR. 

 

 

Az esztétikus, mégis robosztus termékfelület kialakítása komoly kihívást jelent a 

műanyag-feldolgozó ipar számára. Az itt alkalmazott bevonat kialakítási eljárások ál-

talában több, egymástól elkülönült technológiai folyamatot igényelnek, az ennek meg-

felelő logisztikai költségekkel együtt. Ezért a brit Rosti Automotive cég számára a fo-

lyamatintegráció jelentős tényező lett az autóipari beszállítókra nehezedő, egyre inten-

zívebb árcsökkentési nyomás miatt.  

A Rosti jelentős, globálisan működő gépkocsimárkák külső és belső alkatrészei-

nek széles körét gyártja. Fejlesztő partneri kapcsolatba került a fröccsöntő gépeket és 

irányítási rendszereket gyártó osztrák Engel céggel, és ennek keretében vett részt az 

osztrák Engel „Clearmelt” technológiájának kidolgozásában és a sorozatgyártás meg-

alapozásában. 

A Clearmelt eljárás 

A fejlesztési projektet 2017-ben a Fakuma rendezvényen mutatta be az Engel, 

amelynek standján egy lineáris robottal felszerelt Duo 2460/500 fröccsgépen teljesen 

automatizált üzemmódban gyártották egy forgalomban lévő terepjáró D-oszlopát. A 

nagy fényű felülettel készült terméket a robot beszerelésre kész állapotban helyezte a 

tárolóba. Korábban ugyanezt az alkatrészt a Rosti a klasszikus módon, több technoló-

giai lépében gyártotta: a fröccsöntött alkatrészt utólagosan lakkozták. 

A Clearmelt eljárásnál tulajdonképpen a kettős fröccsöntés egy módosított for-

máját alkalmazzák. Az első lépésben fröccsöntéssel elkészítik a teherviselő műanyag 

alkatrészt, majd ugyanennek a szerszámnak egy másik üregében azonnal egy poliure-

tán (PUR) réteget hoznak létre a megfelelő minőségű felület létrehozásához. A PUR 

réteg nem csupán szép, csillogó felületet, de karcállóságot is biztosít. A gyártási darab-
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számtól és az adott fröccsöntő gép lehetőségeitől függően a PUR bevonat kialakítása 

történhet szekvenciálisan csúszó-asztalos szerszámmozgatással, vagy forgó szerszám-

lemezzel, egymással párhuzamosan. A bemutatott technológiánál nem használtak kül-

ső leválasztót, ami egyszerű gyártást és nagy folyamat stabilitást eredményez. 

A nagymértékben integrált és teljesen automatizált Clearmelt eljárás kifejlesztésé-

ben több olyan cég működött közre, amelyek saját területükön az innováció élharcosai: 

– az Engel Austria GmbH, amely mélyreható ismeretekkel rendelkezik a több-

komponenses fröccsöntő gépek gyártása és automatizálása terén, 

– a szintén osztrák szerszámgyártó vállalat, a Schöfer GmbH, nagy gyakorlattal 

a többkomponenses fröccsöntő szerszámok készítése és a poliuretán feldolgo-

zás területén,  

– a Hennecke GmbH, amely a PUR adagolás-technika specialistája, 

– a Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, amely a PUR bevonatok alapanyagait 

gyártja. 

E cégek szaktudása és együttműködési tapasztalata tette vonzóvá a Rosti számá-

ra, hogy bekapcsolódjon a projekt ipari megvalósításába. Fontos szempont, hogy a 

potenciális felhasználó a projekt részvevőnek mindegyikét képviselő központi kapcso-

lattartóval kommunikálhat a berendezés specifikációjától az üzembehelyezést követő 

vevőtámogatásig. Az egész gyártócellát a fröccsgép vezérlő paneljéről lehet irányítani, 

ami nem csupán kényelmes, de az egész folyamat üzemelésének biztonságát is növeli. 

Az Engel CC200 és CC300 vezérlésű gépeire a rendszer utólag is telepíthető. 

Támogató szoftvercsomagok 

A gyártási gyakorlatban a folyamatok állandóságát az Engel „Inject 4.0” prog-

ramjának három asszisztencia csomagja támogatja:  

– Az „iQ weight control” (okos súly kontroll) minden egyes ciklusban a 

befröccsöntés közben szabályozza a sebességprofilt, az átkapcsolási pontot és 

az utónyomást, ezáltal kiegyenlítve az alapanyag és a környezeti körülmények 

ingadozásait.  

– Az „iQ clamp control” (okos záró-egység szabályozás) a szerszám szellőzé-

sének ellenőrzésén alapulva állítja be automatikusan az optimális záró-erőt. 

Míg az előző két rendszer a hőre lágyuló műanyag rész optimálását szolgálja, 

addig az „iQ flow control” (okos áramlásszabályozás) elsősorban a PUR fel-

dolgozásnál bizonyul hasznosnak. Ez az asszisztencia program kapcsolja össze 

egységes hálózatba a fröccsgépet és a temperáló berendezést, annak érdeké-

ben, hogy az „e-flomo” elnevezésű elektronikus hűtővíz elosztó által szolgál-

tatott mérési értékek alapján a temperáló egység szivattyújának fordulatszámát 

automatikusan a szükséges értékre igazítsa. Ennek eredményeképpen javul az 

energiahatékonyság.  

A stabilabb folyamatvezetés és az állandó termékminőség mellett a gyártás ered-

ményességét a ciklusidő határozza meg, ezért a fejlesztőmérnökök ennek lerövidítésére 
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is erőfeszítéseket tesznek. Kezdetben a poliuretán bevonat kikeményedése 30 másod-

percet vett igénybe, míg a hőre lágyuló műanyag hordozóé csak 10 másodpercet. 

Színváltás 

A fejlesztő csoport PUR adagoló rendszerekkel foglalkozó tagja, a Hennecke 

GmbH fontos eredménye volt új, „Colourline” és „Multi-Connct-System” rendszeré-

nek kifejlesztése és rendszerbe építése. Korábban a Clearmelt eljárásnál csak színtelen 

PUR bevonatot lehetett használni. A Hennecke új megoldásánál viszont két rendszerre 

bontják az izocianát és a színezék adagolását, ezáltal gyorsan lehet gyártás közben 

színt váltani. A színváltás időtartama mindössze 15 perc. 

A Colourline koncepciónál az izocianát egységet állandó módon a fröccsöntő 

gépre telepítik, míg a Mult-Connact-Farbmodule (multi kapcsolódású színmodul) ke-

rekeken gördülő egységként működik. A két egység összekapcsolására, az anyag ho-

mogenizálására és az anyag előtemperálására szolgál a Multi-Connct-Parkstatation 

(dokkoló egység), amely hét különböző színmodul egyidejű befogadására alkalmas. A 

felhasználó hozzá csatlakoztatja a kívánt színt tartalmazó modult a dokkoló egységhez, 

ahonnan a színezék az izocianát egységbe jut. A színező modult ezután az izocianát 

egység vezéreli. 

Minden színező modul saját keverőfejjel rendelkezik, ezért színváltásnál nincsen 

átmeneti, kevert színű termék előállítás. Az intelligens, „kapcsold össze és használd” 

elv alkalmazása miatt nincs szükség a rendszer átöblítésére, tisztítására. A Fakuma 

kiállításon bemutatott berendezés esetén a D-oszlopot egymást követően fekete és 

szürke színben gyártották. 

A dekoratív karosszéria elem PUR bevonata kiváló időjárás-állósággal rendelke-

zik, sikeresen kiállta a Kalahári-és a Florida tesztek napfény és hőállósági igénybevé-

teleit, és megfelelőnek bizonyult az autómosó és kőfelverődési próbáknál is. Sem a fa-

gyanta, sem a madárürülék nem károsította a bevonatot.  

A bevonat emellett jól követi a termék felületének textúráját, pl. a bőrbevonat 

utánzat redőit is hűen visszaadja, amit a normál lakkozás gyakran kisimít. 

Gazdasági előnyök 

Az integrált eljárás legnagyobb előnye azonban kiváló gazdaságossága. A „tu-

lajdonlás teljes költsége” (TCO – Total Cost of Ownership) mutató kiszámításához 

különböző tényezőket kell figyelembe vennünk, amikor a Clearmelt eljárást a hagyo-

mányos, szeparált fröccsöntést és lakkozást használó technológiához viszonyítjuk. A 

két legnagyobb hatású a termék mérete és kialakítása. A túl nagy méretű termékeknél 

az eljárás ma még nem gazdaságos. 

Így például egy komplett motorháztető esetében a Clearmelt eljáráshoz szüksé-

ges szerszám kialakítása jelenleg még túl költséges és drága lenne. Ehhez járul még az 

a tényező is, hogy a hosszú folyásút egy vastagabb PUR réteg kialakítását igényli, 
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mint a rövidebbeknél használhatók, ezért az anyagfelhasználás hatékonysága is csök-

ken. Jelenleg a 0,3–1 mm vastag PUR rétegvastagság alkalmazható gazdaságosan. 

A reaktív poliuretán komponensek kis viszkozitása következtében a komplex 

termék kialakításoknál megjelenő alámetszések is kihívást jelentenek a szerszám tömí-

tettsége szempontjából. A szerszám olyan mozgatható elemei, mint a magkihúzók és 

az ékbetétek külön tömítést igényelnek A Schöfer GmbH ezen a területen folyamato-

san új megoldásokat alkalmaz, amelyek magukba foglalják például a kidobócsapok 

tömítését is. 

Kapcsolók és nyomógombok nélküli kezelőszervek 

Egy jelenlegi gépkocsi műszerfalán számos kapcsolót és nyomógombot találunk. 

E kezelőszerveket egyenként kell legyártani és beszerelni, ami költséges megoldás. A 

Clearmelt eljárással olyan érintőképernyős vezérlőpaneleket lehet kialakítani, amelyek 

feleslegessé teszik ezek használatát. A Schöfer GmbH a Cornet Project együttműkö-

dési vállalat keretében, az osztrák Leobeni Egyetem és a német Paderborn Egyetem 

közreműködésével az érintőképernyős alkalmazások PUR rétegének rugalmas defor-

málhatóságát igyekszik javítani.  

A megoldáshoz az IML (szerszámon belüli címkézés) technikát kombinálják a 

PUR réteg kialakításával. A kontroll szervek kialakításához a kapacitív fóliákra IML 

módszerrel ráfröccsöntik a műanyagot és az előlapot Clearmelt eljárással PUR réteg-

gel látják el. Ezáltal zárt, robosztus kezelőfelületet hoznak létre, amely lehet a kezelő-

panel síkjában elhelyezkedő, de lehet több-kevésbé besüllyesztett is. Az IML fóliával 

behozott funkcionális elemek így közvetlenül a PUR bevonat alatt helyezkednek el, és 

ezáltal különösen nagy hatásfokot érhetünk el. 

Az autók utasteréből így eltűnhetnek a kapcsolók és nyomógombok, ami nem-

csak elegáns megoldás, de olcsóbb is lesz, mint az egyenként legyártott és beszerelt 

kezelőszervek, ezért nem csak prémium kategóriás gépkocsikban lehet majd ezzel a 

megoldással találkozni. Az autógyártás mellett ígéretes alkalmazási területek lehetnek 

a gyógyászati berendezések is, ahol, különösen az olyan steril helyeken, mint a műtők, 

a kezelőszervek fertőtlenítése, amely jelenleg gyakran komoly problémákat és idő-

veszteséget okoz. A Clearmelt eljárással gyártott érintőképernyős kapacitív kezelő-

szervek megszűntetik ezt a nehézséget, mivel a PUR bevonat jól ellenáll a fertőtlení-

téshez használatos vegyszerek hatásának. 
Összeállította: Dr. Füzes László 
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