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BEVEZETÉS 

 
  
 Ma már nehéz meghatározni, hogy az ember hány ezer évvel ezelőtt végezte az első 
ragasztást, az azonban nagy valószínűséggel állítható, hogy első ragasztóanyagként a tojásfe-
hérjét, a kazein- és glutinenyvet, valamint a kaucsuklatexet használták. Az első ömledék ra-
gasztó a pecsétviasz volt. Az összeragasztott anyagok pedig növényi levelek, papirusz vagy 
állati bőrök voltak. 

Igen fejlett volt a ragasztás-technika Egyiptomban, Görögországban és Kínában. Ezt 
bizonyították azok az ásatások, ahol állati és növényi eredetű anyagokat, illetve méhviaszt ta-
láltak, amelyeket ragasztóként alkalmaztak. A rómaiaknál is ismertek voltak a különböző állati 
és növényi ragasztók. Oroszországban már a X. században elterjedten alkalmaztak különböző 
kötőanyagokat erődök, és templomok építésénél. 
 Nagy lökést adott az állati eredetű enyvek felhasználásának az, hogy a bútorkészítésnél 
az alkatrészek egyesítésének új módszere – a ragasztás – vált szükségessé. A középkori bútorok 
ugyanis nehezek, esetlenek és durvák voltak, mivel faékekkel, szegekkel építették össze őket. 
Az állati és növényi ragasztóanyagok alkalmazása új korszakot nyitott a bútor, hangszer, és 
egyéb termékek készítésében. Erre igen jó példák a renaissance-ban készült művészi kivitelű 
bútorok, amelyeket már furnérokkal díszítettek, vagyis a felületek nemesítésére egyre szélesebb 
körben alkalmazták az értékes fafajokból készített vékony falapok felragasztását. 

Az 1700-as évektől Angliában és Amerikában építették az első enyvüzemeket, amelyek 
csont-, bőr- és halenyveket állítottak elő.  (A kazein – mészenyveket– annak ellenére, hogy már 
régen ismertek voltak – gyakorlatilag csak a XIX. sz. végén alkalmazták). 
 A fellendülést azonban csak a szintetikus anyagok megjelenése, illetve időbeni késéssel 
azok ragasztásban való alkalmazása jelentette. 
 A XX. sz. 20-30-as éveiben kezdték alkalmazni a szintetikus ragasztókat és a kaucsukot. 
A szintetikus ragasztók feltalálása új fejezetet nyitott a ragasztóanyagok történetében és a ra-
gasztás-technológiában. 1912-ig a szintetikus ragasztókat nem ismerték, a fenol-gyanták 1939-
ig nem értek el kereskedelmi sikert. A fenol-formaldehid gyanta volt az első nagyiparilag al-
kalmazott szintetikus anyag, melyet elsőként a faiparban, furnérlemezek gyártásában. 
Később (1940) a repülőgépgyártásban – műgumival kombinálva – fémek ragasztására is hasz-
náltak. 
 Az 1950-es években kezdte térhódítását az epoxigyanta, amely kiváló szilárdsági tulaj-
donságain túl könnyű alkalmazhatóságának és 100%-os szárazanyag tartalmának köszönhette 
sikerét. 

 A szintetikus ragasztók széles választéka, összetételük kívánság szerinti módosítása ré-
vén nemcsak az azonos anyagok egymáshoz való kötése, az olyan szervetlen anyagok összekö-
tése is lehetségessé vált, mint a kerámia, az üveg, a kőzet, a beton, sőt speciális ragasztók se-
gítségével az azbeszt és a fémek ragasztása is.  

A fémragasztás bevezetése Európában az ismert angol repülőgépgyár a d'Havillard Airc-
raft érdeme. A repülőgépipar érdeklődése a fémragasztás iránt érthető, ha figyelembe vesszük, 
hogy a hegesztés és szegecselés vékony lemezek összekötéséhez semmi esetre sem tekinthető 
ideális illesztési, ill. kötési eljárásnak.  
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A fémragasztás lényeges előnyei manapság nemcsak a repülőgép-gyártásban és haióépítésben, 
hanem a vasútépítésben, járműgyártásban, hídépítésben, de mindenekelőtt a finom-mechani-
kában, elektrotechnikában, valamint a műszergyártásban jelentkeznek. 
 

A ragasztás azonban a hagyományos kötési eljárásokat, a csavarkötést, szegecselést, he-
gesztést stb. nem midig helyettesíti teljesen, hanem nagyon sok esetben előnyösen kiegészíti 
azokat. 
 

A ragasztási technika fejlesztése azonban nem képzelhető el a tudományos kutatási 
eredmények felhasználása nélkül. Ezen kívül az is fontos, hogy a ragasztott szerkezetek szigo-
rúan meghatározott technológiai körülmények között, korszerű eszközökkel jól képzett szak-
emberek irányításával készüljenek. 

A ragasztás - összehasonlítva más anyagegyesítési móddal - csak abban az esetben al-
kalmazható eredményesen, ha a folyamat megfelelően mechanizált, nem túl nagy a munkará-
fordítás és a késztermék megfelelő tartóssággal rendelkezik különböző igénybevételi körülmé-
nyek között is. Másképpen fogalmazva egy ragasztott szerkezetnek nemcsak gazdaságosnak, 
hanem tartósnak is kell lennie. A követelmények kielégítése több tényezőtől függ: mint például 
a ragasztott termék szerkezete, az alkalmazott ragasztóanyag fajtája és az alkalmazott ragasztási 
technológia. 
Ha a ragasztott termék szerkezeti kialakítása, illetve ha a ragasztó és a ragasztandó anyagok 
kiválasztása megfelelő tudományos körültekintéssel történt, akkor csak a ragasztástechnológiai 
kérdések maradnak hátra, amelyek azonban csak részleteiben tanulmányozhatók. 
A ragasztott szerkezet alapjai a ragasztott kötések. Végső soron ezek határozzák meg a ragasz-
tott szerkezetek egészének szilárdságát és tartósságát. Ezért a legfontosabb feladat az optimális 
tulajdonságokkal rendelkező ragasztott kötés kialakítása, amelyet a ragasztási technológia ki-
dolgozásakor kell megoldani. 
Annak ellenére, hogy a ragasztás - első megközelítésben - egyszerűnek tűnik mégis egy sokté-
nyezős bonyolult folyamat, melynek mélyreható ismerete és megértése nélkül nem lehet előál-
lítani magas minőséggel rendelkező ragasztott szerkezeteket. 
Az első látásra egyszerűnek tűnő tényezők figyelmen kívül hagyása, illetve mellőzése maga 
után vonhatja a ragasztási szilárdság csökkenését, sőt a ragasztott kötés tönkremenetelét is. Eb-
ből következik a technológiai paraméterek — a szerkezetek ragasztási szilárdságra és tartós-
ságára gyakorolt hatásának - fontossága. 
Különös figyelmet fordítunk a gyorsított ragasztási módra. amely lehetővé teszi a ragasztási 
folyamat mechanizációját, és nagymértékben csökkenti a ragasztás időtartamát. 
A ragasztási folyamat gyorsítása ésszerű törekvés, mivel ezzel nagymennyiségű ragasztott ter-
mék kibocsátása biztosítható, de a ragasztó gyors megkeményedése a ragasztott kötéseket spe-
ciális tulajdonságokkal ruházza fel. 
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A ragasztott kötések méretezésére különböző eljárások vannak. Az ilyen számításoktól pontos 
eredményt azonban nem várhatunk, mivel a szilárdsági értékeket nagyon sok tényező befolyá-
solja. Ezért nagyon fontos a ragasztott kötések állandó minőségi vizsgálata.  
 Az egyes mérési és vizsgálati értékek azonban csak akkor hasonlíthatók össze egymás-
sal, ha a vizsgálati módszerek és feltételek azonosak. 

 
  
 Megjegyzés: A kéziratban található „Arial Narrow 11 dőlt betűvel” írt szöveg az MSC  hall-
gatók számára kötelező /. 
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 1. A RAGASZTÁS ELMÉLETI ALAPJAI 
 
1.1. RAGASZTÁS, TAPADÁS, BELSŐ SZILÁRDSÁG, MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSOK 

 
Egy műveletet, technológiát úgy lehet befolyásolni, optimális feltételek mellett végrehaj-

tani, ha ismerjük annak fizikai és kémiai alapjait, a művelet alatt lejátszódó fizikai-kémiai fo-
lyamatokat valamint a befolyásoló tényezőket. Ez áll fenn a ragasztás esetében is. A folyamat 
részletesebb elemzése előtt először tehát magát a ragasztás fogalmát kell egyértelműen meg-
határozni. 
 Ragasztás az a művelet, amikor szilárd anyagok felületét egy közvetítő anyag, a ragasz-
tóanyag segítségével úgy kötik össze, hogy közben az összekötendő szilárd anyag felületi sa-
játságai alapvetően nem változnak. A megfogalmazásból kiolvasható, hogy a szilárd anyag, 
összekötéséhez egy közvetítő anyagra a ragasztóra van szükség, melynek úgy kell a felületeket 
összekötni, hogy közben a felületi sajátságok nem változnak meg.  
 Ilyen kapcsolatra csak a molekuláris erők képesek, melyeknek hatótávolsága azonban 
nagyon kicsiny, ezért nem tudnak általában a szilárd felületek között hatni. Ez viszont a ragasztó 
felé állít fel egy sajátságos követelményt, a ragasztóanyagoknak a szilárd felülethez a moleku-
láris erők hatótávolságán belülre kell jutnia. Ehhez viszont alakváltoztató képességre van szük-
ség, melyre csak a folyadékok (és gázok) alkalmasak. A ragasztóanyagnak tehát a ragasztási 
folyamat egyik lépésében folyadék halmazállapotba kell jutni, a szilárd anyag felületéhez kell 
idomulnia, nedvesítenie kell a felületet. A folyadékok jó alakváltoztató képessége miatt azon-
ban a ragasztóanyagtól elvárt szilárd kötést nem valósulhat meg. 
  A ragasztóanyagnak tehát a ragasztási folyamatban meg kell szilárdulnia, hogy ezt a 
követelményt is kielégítse. 
 Ragasztóanyagok azok a nemfémes anyagok, melyek szilárd felületeket jó nedvesítés-
sel és az ebből eredő tapadással, valamint kialakuló saját szilárdságukkal kötnek össze. (A nem-
fémes kikötés a forrasztás kizárása miatt került a megfogalmazásba). A ragasztóanyag egyik 
fontos kritériuma az tehát, hogy jól nedvesíti a szilárd anyag felületét, jól tapad hozzá. 
  
 A tapadás más néven adhézió magyarázatára sokáig nem alakult ki egységes elmélet 
elsősorban a ragasztók és a kötött felületek sokfélesége, igen eltérő jellege miatt. Ma már egy-
értelmű, hogy a tapadásban a döntő szerepet a molekuláris erők játsszák, a tapadás kialakulásá-
hoz szükséges nedvesedés magyarázatát is a szilárd és folyadék felületi rétegében lévő mole-
kulák kölcsönhatásában kell keresni. 
 Teljesen tömör, pórusmentes felületen a molekuláris erőkkel adott magyarázat kielégítő, 
de pórusos felületeken, mint amilyen a fa is a ragasztás közben további folyamatok is lejátszód-
nak, mint pl. a diffúzió, és az anyagáramlás, amelyek befolyásolják ugyan a folyamatot, de 
alapvetően nem változtatják meg. 
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Molekuláris kölcsönhatások 
 Atomok és molekulák között vonzó és taszítóerők 
hatnak. Az erők eredőjét leíró függvényt Lennard és Jo-
nes fogalmazta meg, mely szerint a kölcsönhatási poten-
ciál (1. ábra). 
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ahol  V = 2�1/6 ro 
 vo és ro = a "potenciálgödör" minimumának paramé-
terei, 
 r = a részecskék közötti távolság. 
Ahhoz tehát, hogy az atomok vagy a molekulák vonzák 
egymást – a távolságuknak – a potenciálgödör tartomá-
nyába kell kerülni. A legnagyobb a vonzás potenciál mi-

nimumnál van. 
 A molekuláris kölcsönhatásoknak (Van der Waals) három fő esetét különböztetik meg. Mindegyik az 
elektronok kiegyenlítetlen eloszlása eredményeképpen létrejövő elektrosztatikus vonzásból adódik. 
 D Ha a kölcsönhatásban mindkét partnernek állandó elektromos töltése van, akkor köztük elektrosztati-
kus erők érvényesülnek. Ilyenek az ion-dipólus, valamint a dipólus-dipólus kölcsönhatások, melyeket „Keessom-
féle” erőknek is neveznek. Nagyságuk néhány 10 kJ/mol, mely a távolság hatodik hatványával csökken 
 D  Elektrosztatikus vonzás alakul ki akkor is, ha a kölcsönhatásban résztvevő egyik molekula dipólus, a 
másik apoláris, de könnyen polarizálható, melyben az állandó dipólus elektromos momentumot indukál. A kialakuló 
kölcsönhatást Debye után indukciós kölcsönhatásnak nevezik, mely szinten a távolság hatodik hatványával csök-
ken. 
 D  Végül apoláris molekulák, molekularészek között is érvényesülnek elektromos ter-
mészetű kölcsönhatások, amelyek az elektronfelhők átmeneti dipólus momentumaiból adód-
nak. A kialakuló kölcsönhatások a diszperziós erők (London), melyek szintén a távolság hato-
dik hatványával fordítottan arányosak. 
 

1.1.1. Nedvesedés (nedvesítés) 
 Filmhelyzet, kontakthelyzet 

Ha egy folyadék, (esetünkben a ragasztó) érintkezésbe kerül egy makroszkópos szilárd 
anyag felületével, háromféle változás határozható meg: A folyadék teljesen szétterül, és egyen-
letes vastagságú filmet képez a felületen. A kialakult formát film-helyzetnek nevezzük, ilyen-
kor tökéletes nedvesedésről beszélünk.  
 Amennyiben a folyadék csepp alakot vesz fel a szilárd felülettel jól meghatározható 
érintkezési szöggel (4, peremszög), akkor kontakthelyzetről és a peremszög nagysága alapján 
jó, vagy rossz, ill. „nem”- nedvesítésről beszélünk. Jó nedvesedés esetében a peremszög 90o 
alatt van, ezeket a felületeket az adott folyadékra nézve többé-kevésbé liofil felületnek nevez-
zük. 90o-nál nagyobb peremszög esetében a szilárd felület az adott folyadékra nézve liofób, a 
felület nem, ill. rosszul nedvesedik. 
 
 
 

1. ábra. A molekuláris kölcsönhatás füg-
gése a molekula távolságától 

 taszítás 

 távolság 
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 Megjegyzés: Rossz nedvesítést általában csak a vizes oldatoknál tapasztalunk. A vizes 
ragasztóanyag-oldatok víz-levegő határfelületi feszültsége megközelíti a tiszta víz értékét (73 
N/m). Ilyen magas érték mellett, pl. a fa nem nedvesíthető. A vizes ragasztóoldatok nedvesítő-
képessége felületi feszültséget csökkentő anyagok adagolásával javítható. Néhány százalék, 
nedvesítő-anyag, vagy l0-20% alkohol adagolásával a vizes ragasztó oldatok víz-levegő határ-
felületi feszültsége 40-45 N/m-re csökkenthető; így a csiszolt fafelületeket is nedvesíti. (A víz, 
víz-levegő határfelületi feszültségét például, 0,l % nedvesítő anyag adagolása 35 N/m-re, 3% 
rozsliszt a karbamid-formaldehid gyanta felületi feszültségét 45 N/m-re csökkenti). A PVAC 
vizes diszperzió alacsony felületi feszültsége elsősorban a poli(vinilalkohol)- nak) köszönhető. 
 A nedvesedés hajtóereje a felületnek kisebb energiájú állapotra irányuló törekvése. A 
kialakuló egyensúlyt, a peremszög értékét, három felületi feszültség értéke határozza meg: a 
szilárd test és a folyadék felületi feszültsége, valamint a szilárd test és a folyadék közötti határ-
felületi feszültség (2. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ábra. A nedvesítés különböző esetei: 

Peremszög: 4=0-1800; F-folyadék; S-szilárd anyag; G- gáz (levegő) 
  
 A szilárd felület minél kisebb felületi energiaállapotba akar jutni. Ezért a kisebb felületi feszültségű nedve-
sítő folyadék cseppjét igyekszik a szilárd felületi feszültség a felületen széthúzni. Ezzel szemben hat viszont a 
folyadék felületi feszültsége, mely a csepp felületét igyekszik a legkisebb felületűre, gömb alakúra alakítani. A két 
kondenzált fázis közti felületi feszültség is a határfelület minimalizálására törekszik. A változást a szabad entalpia1 
alakulása alapján a következő egyenlet határozza meg: 
 

                                              SGFGSFF AGS JJJ �4�� '� cos/  

ahol: SF= a szétterülési feszültség, 'G=a szabad entalpiaváltozás, A=a felület, JSF =a szilárd/folyadék;  
JFG= a folyadék/gáz; JSG= szilárd/gáz határfelületi feszültség. 
 A negatív előjel az energiacsökkenés miatt került az egyenletbe. Az egyensúlyt pedig, (ahol 'G = 0) a 
fenti egyenletből levezetett összefüggés adja meg (amely Young egyenletként ismert), melyet  
 A kontakthelyzet leírására alkalmaznak: 

0cos  �4�� SGFGSF JJJ  

  
 

                                                 
1-  Hőtartalom. Termodinamikai fogalom: a belső energia, valamint a nyomás és a térfogat függvénye. 

       4=00            �900       900        !900         1800 
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 A filmhelyzet leírására a Young egyenletből indulhatunk ki. A filmhelyzetben, amikor a folyadék tökélete-
sen szétterül a felületen 4 = 0o, tehát cos4 =1, ezért a szétterülési együttható: SE  

SGFGSFE AGS JJJ �� '� /   

amelyből egyensúly esetén, (ahol SE = 0) a nedvesedés szükséges és elégséges, ill. elégséges feltétele: 

SGFGSF JJJ  �   illetve   SGFG JJ d  

 
 Nedvesedéshez tehát a folyadéknak, így a ragasztónak kisebb felületi feszültséggel kell rendelkeznie, 
mint a szilárd felületnek. 
 
 
 Az adhéziós nedvesedés során a különböző folyadékfelület érintkezésbe kerül, rátapad a szilárd anyag 
felületére. A szétterüléssel szemben ilyenkor a folyadék/gáz és szilárd/gáz határfelület csökken és új szilárd/folya-
dék határfelület jön létre. A rendszer által végzett munkát a következő egyenlet adja meg (Dupré): 
 

SFFGSGA AGW JJJ �� '� /  
 
 ahol: WA = a rendszer által végzett adhéziós munka, amelyet a Young egyenlettel összevonva kapjuk, 
hogy (Young-Dupré): 

� �4� cos1FGAW J  
 
Nulla peremszög esetében pedig, mivel cos4 =1: 
 

KFGA WW | J2  
 
ahol: WK = a rendszer által végzett kohéziós munka, 
 Vagyis az adhéziós munka akkor egyenlő a kohéziós munkával, amikor két azonos folyadékfelületet egye-
sítünk (3. ábra.) 
  Nulla peremszög akkor alakul ki, ha a szilárd anyag és a folyadék közötti vonzóerők egyenlők a folyadék-
folyadék molekulák közötti vonzóerőkkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. Az adhézió és a kohézió értel-
mezése. Az adhéziós és kohéziós ener-

gia. 
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Kapilláris jelenségek.  
A ragasztandó felületeken lévő bemélyedések (üregek, teknők és rések) kapillárisok, 

melyekbe a ragasztó beszívódik és ezért a kapillárisokban levő levegő összenyomódik. Ha a 
bemélyedések kedvezőtlen alakja miatt a ragasztó ezt a levegőt nem tudja kiszorítani, akkor 
ellennyomás keletkezik, ami meggátolja, hogy a ragasztó a mélyedéseket teljesen kitöltése. A 
mélyedések alakjának, valamint a folyadék és a szilárd test közötti a peremszögnek ilyenkor 
döntő szerepe van. A fa pórusos, illetve rostos felépítése is nyitott kapilláris rendszerként fog-
ható fel (4. ábra).  

 
4. ábra. Folyadék-meniszkusz és felületi nyomás a kapillárisokban 

 
Ha a nedvesítő folyadék - mint például a víz - a tiszta üvegcső belső falát tangenciálisan 

érintené, akkor a kapilláris csőben keletkező folyadék meniszkusza félgömb alakú, konkáv 
lenne (4/a ábra). 

 
 Mivel a görbületi sugár középpontja a folyadékfelszín felett van, a folyadék a nehézségi erő ellenére is a 
csőbe nyomódik. A konkáv folyadékfelület a szabad energiáját csökkenteni igyekszik, azaz a felület kiegyene-
sedne, ha nem létezne a kapilláris nyomás ('p):  
 

dr
p SFJJ 42

  '  

 
 ahol:   
  r- a kapilláris cső sugara; d- a kapilláris cső átmérője; JSF- a szilárd test és a folyadék közötti 
határfelületi feszültség. 
  
 Azok a folyadékok, amelyek részlegesen nedvesítik a felületet (4<900) olyan gömbfe-
lületeket alkotnak, amelyeknek sugara nem egyezik meg a kapilláris cső sugarával (4/b. ábra). 
  
 Ilyenkor kapilláris nyomást az alábbi – nedvesítési szögre (4) vonatkoztatott – összefüggés fejezi ki: 
 

d
p SF 4�
 '

cos4J
 

 
 Ha, 4t900 akkor a kapilláris nyomás negatívvá válik. Ebben az esetben, a kapilláriscsőben levő folyadék-
szint a külső szint alatt van (kapillár-depresszió).  
  
Ha 4=1800 , akkor konvex félgömb keletkezne (4/c ábra). 
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Mivel a kapilláris nyomás egységnyi folyadékoszlop „h" magasságával tart egyensúlyt, az emelkedési magasságot 
az alábbi összefüggés fejezi ki: 

4
��

 cos4
dg

h SF

U
J

 

ahol:  U- a folyadék sűrűsége,  g- 9,81 m/s2. 
 
 A kapilláris nyomás nagysága kis csőátmérőnél és kismértékű repedéseknél igen jelentős lehet. 
A folyadék behatolási idejét az alábbi összefüggés fejezi ki: 
 

d
l

SF
kap �4�

��
 

cos
4 2

J
KW  

 
ahol:     K\- a folyadék viszkozitása,  
               l- a behatolási hossz. 
 Adott kapilláris átmérőnél tehát, a ragasztóanyagoknak bizonyos mértékű behatolásáig eltelt idő részben 
a folyadék viszkozitásának, másrészt a JSF. cos4 szorzatnak a függvénye.  

� 
 A ragasztó viszkozitása különösen jelentős a pórusos, kapilláris felületek ragasztásakor. 
A pórusokba, kapillárisokba hatolás mértékét ugyanis a kapilláris átmérő és nyomás mellett, a 
viszkozitás befolyásolja legjelentősebben. 
 A ragasztóanyagok viszkozitása igen tág határok között (100-10000 mPa.s) változhat. 
Ezzel szemben a JSF. cos 4  szorzat értéke 20-70 N/m között mozog. 
 A szerves folyadékok felületi feszültsége alacsony (20-30 N/m), így a szerves oldószer-
ben oldott ragasztóanyagok jól nedvesítik a felületet. 
 Vizes ragasztóoldatok adott esetben (fán vagy érdesített műanyag felületen) 4 > 90 -os 
nedvesítési szöget képeznek, s így a felhordásnál olyan mértékig összehúzódnak, hogy gyakor-
latilag használhatatlanok. Kis mennyiségű nedvesítő anyag adagolásával azonban a felületi fe-
szültség 40-45 N/m-re csökkenthető. A vizes, nedvesítő adalékkal készült ragasztóanyagok 
nedvesítési szöge általában 45°-nál kisebb.  

A ragasztónak a kapillárisokba történő behatolása a mechanikai adhéziót is növeli.  
A túlzott mértékű behatolás, az „átütés” azonban kedvezőtlen.  

Az optimális helyzet éppen a ragasztó viszkozitásának megfelelő beállításával érhető el. Jó 
kezdeti tapadás eléréséhez olyan ragasztók alkalmasak, amelyek tömegrészeinek egymáson 
való elmozdításához nagyobb erő, ill. hosszabb idő szükséges. Ezt a feltételt a nagyobb visz-
kozitású ragasztók elégítik ki. 

� 
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Felületi feszültség, felületi energia.  
 A ragasztás – a megfogalmazás alapján – felületek között lejátszódó jelenségsorozat, 
melyben igen fontos szerepet játszik a felületi réteg, ill. a határréteg. A határfelületen lévő mo-
lekulák vonzó ereje A határfelületen lévő molekulák vonzó ereje csak a fázis felé van teljesen 
kompenzálva2. Ezt a fázis belsejétől eltérő energiatartalmat a folyadékok gömbalak, a minimális 
felület kialakításával, szilárd felületek kisebb energia tartalmú részeknek a felületén történő 
megkötésével, szorpcióval igyekeznek kiegyenlíteni. Ezt a fázisok belsejétől eltérő, a határfe-
lületeken uralkodó energiát nevezik felületi energiának, (mértékegysége J/m2). 
 
 A felületi feszültség, az energiaminimumra való törekvés miatt, a felület csökkentésére irányuló erő, melyet 
a folyadék egységnyi hosszára ható merőleges erőként definiálnak. (mértékegysége J/m) A felületi feszültséget a 
ragasztási folyamat szempontjából jobban úgy lehet definiálni, mint az egységnyi felület (izoterm3, reverzibilis4 úton 
való) előállításához szükséges munkát, vagyis a felületi feszültség egyenlő a folyadékfelszín képződésének fajla-
gos felületi (szabad)energia többletével. Tiszta folyadékok estében a felületi energia számértékben megegyezik a 
felületi feszültség nagyságával.  
 
 Folyadékok felületi feszültsége: Folyadékok felületi feszültsége a hőmérséklet emelkedésével mindig 
csökken, mégpedig egészen a kritikus hőmérséklet értékéig, ahol nullává válik. A csökkenés majdnem a kritikus 
hőmérsékletig lineáris: 

J =   푘 (푇′푘  −  푇)  
ahol: 
 J - a felületi feszültség,  
 T'k  - a kritikus hőmérsékletnél 4-6 K-el kisebb érték, 
 T - a mérés hőmérséklete, 
 k - arányossági tényező  
 
 Folyadékok esetében a felületi feszültség jelentős mértékben függ az oldott anyagok minőségétől és mennyiségé-
től. Azok az oldott anyagok, amelyek a felületi energiát csökkentik, a felületi rétegben feldúsulnak; esetükben pozitív 
adszorpció játszódik le. Ezeket az anyagokat tenzideknek (kapilláraktív anyagok) nevezik.  
 A felületi feszültséget növelő anyagok koncentrációja a felületi rétegben viszont kisebb, mint az oldat bel-
sejében. 
 A folyadékok felületi feszültsége tehát két módszerrel is csökkenthető, a hőmérséklet növelésével és ten-
zidek, felületi feszültséget csökkentő anyagok adagolásával. 
  
 Szilárd felület felületi energiája: Szilárd felület felületi energiáját az anyag minősége határozza meg. A 
szilárd anyag a felületi energiacsökkentés érdekében alakját nem tudja megváltoztatni, ezért az energiacsökkentést 
adszorpcióval valósítja meg. (A gyakorlatban tehát mindig szilárd/gáz határfelületi feszültséggel van dolgunk, a 
szilárd felület energiája csak vákuumban létezik). 
 A szilárd test felületi energiájának a meghatározása számos problémát vetett fel. Ezért a szilárd felületek 
minősítésére a gyakorlatban a leginkább valamilyen folyadékkal meghatározott peremszöget alkalmazzák.  A szi-
lárd test felületi energiája peremszög-méréssel határozható meg. 

                                                 
2 - kiegyenlítve 
3 - állandó hőmérsékleten végbemenő 
4 - visszafordítható 
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 Szilárd/folyadék határfelület. A felületi feszültséget a Van der Waals féle erők eredményezik, és mivel azok 
a felületen számottevően nem hatnak egymásra, ezért additíveknek5 tekinthetők. Az általánosan ható diszperziós 
erők és a poláris erőhatásból származó komponensek összeadhatók: 
 

J =  훾   +  J  

ahol:   

 J d  -  a diszperziós kölcsönhatásból adódó komponens, 

 J p  - az apoláris kölcsönhatásból származó komponens. 
 
 Kondenzált fázisok határfelületen, amennyiben a határfelületen csak a diszperziós erők hatnak a határfe-
lületi energia a kölcsönhatások mértani közepe alapján számítható (Fowkes): 

훾 =  훾   + ( 훾   + 훾  )  −  2(훾   � 훾 ) /  
 A gyakorlatban alkalmazott kölcsönhatás esetében a két felület között nemcsak a diszperziós erők, hanem 
a poláros, specifikus erők is hatnak. Ilyen esetben az egyenletet egy ) kölcsönhatási paraméterrel kell kiegészíteni. 
Az additivitást is figyelembe véve a határfelületi energia: 
 

훾 = 훾   + 훾  − 2Φ(훾   + 훾    ) /  

 
ahol ) ! 1, tehát a kölcsönhatási energia csökken, ami a folyamat végbemenetelének kedvez. A kölcsönhatási 
paraméter egy adott folyadék/szilárd felületpárra az anyagok felületi energiájának diszperziós és poláris részéből 
számolható: 
 

 

 
 Az előzőek a felületi energiák poláros komponensének, a specifikus kölcsönhatásoknak a jelentőségére 
hívják fel a figyelmet. 

1.1.2. Tapadás (adhézió) 
 
Tapadás (adhézió) alatt két különböző kondenzált fázis 6között ható molekuláris vonzóerők ha-
tására létrejövő összetartást értjük. 
 A ragasztás is e témakörbe sorolható, amikor a különböző felületek és a ragasztó közötti 
tapadásról van szó. A tapadáshoz molekuláris erők vonzó hatására van szükség, amihez viszont 
a fázisoknak a molekuláris erők hatótávolságába kell kerülni. Ez mintegy 0,15-0,3 nm. A tapa-
dás (adhézió) feltétele a folyadék (ragasztóanyag) nedvesítő-képessége.  
 

                                                 
5 - összegezhető 
6 - a folyékony és szilárd fázis (ugyanazon anyag együtt előforduló, de más halmazállapotú része ) szembeál-
lítva a kisebb sűrűségű gázfázissal 

2/1

2/12/1
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� Jó nedvesítés feltételét a felületi energiák egymáshoz való viszonya határozza meg. Szilárd 
felületet csak a szilárd felület felületi energiájánál kisebb felületi feszültségű anyag képes ned-
vesíteni. Ez a nedvesedés szükséges feltétele!  
 
 � A nedvesedésben és így a tapadásban a folyadék határfelületi energiának is jelentős szerepe van. Ez 
az energia akkor csökken, ha a két felület, a folyadék és szilárd anyag között speciális kölcsönhatások is fellépnek. 
Ez azt jelenti, hogy olyan poláris anyag, mint a fa esetében poláris tulajdonságú ragasztót kell alkalmazni.  
 � Még jobb a kölcsönhatás, ha a folyadék és szilárd felület között hidrogénhidas kötés kialakulására is 
mód van. Az adhézió a szilárd felület felületi energiájának növelésén keresztül is javítható, a nedvesedés szüksé-
ges feltételének megfogalmazása alapján.  
 � A szilárd felület felületi energiája a felület érdességi együtthatójának növelésével is emelhető. Az ér-
dességi együttható növelésével megnő az effektív érintkezési felület, javul az adhézió. Az érdesség azonban csak 
egy határig növelhető, mert pl. a faanyag esetében egy határ felett az érdesség eredményeképpen kihúzódott rost 
kiszakadási szilárdsága fogja a kötésszilárdságot befolyásolni. 
 Fajlagos vagy specifikus adhézió: A ragasztó-ragasztott anyag-pár tulajdonságaitól 
függő, az illető anyag-párra jellemző, a molekuláris erők hatására létrejövő tapadás. 
 A mechanikai adhézió A fajlagos adhézió alatt a molekuláris erők hatására létrejövő 
tapadást, a mechanikai adhézió alatt az érdességekben "lehorgonyzott" anyagtapadás, majd kö-
tésnövelő hatását értették. Valójában átmenet van a kémiai és fizikai felületi inhomogenitások 
adhéziót növelő hatása között. A mechanikai adhézió kialakulása során a kapillárisokba hatolt 
folyékony ragasztó ott megszilárdul, beágyazódik, és mechanikusan „beakad" a felületbe (5. 
ábra). 
 
 
 
 
 
 

5. ábra. Mechanikai adhézió 
1-porózus ragasztandó anyag, 2-ragasztóanyag, 3-specifikus adhézió,  

4-mechanikai adhézió, 5-légzárvány  
 Jó példa a mechanikai adhézió kialakulására és jelentőségére a forgácsolt fémfelületek 
ragasztása vagy különböző szálas-anyagú nem-szőtt textíliák (vlies, non woven) kötőanyaggal 
való szilárdítása. A finom, nagy fajlagos felületű szálas-anyagok kiváló lehetőséget biztosíta-
nak nagy mechanikai adhézió kialakulásának. 
 A mechanikai adhézió porózus anyagok, pl. papír, fa, parafa, bőr, habanyagok stb. ra-
gasztása esetén jelentős. A ragasztandó felületek érdesítésével a mechanikai adhézió növelhető.                            

]�] 
 A ragasztó kötése során az előző folyadék/szilárd adhézió szilárd/szilárd adhézióvá alakul. A megszilár-
duló ragasztó felületi rétege ekkor azonban már a molekuláris erők kölcsönhatás távolságának határán belül van, 
a molekuláris erők a két szilárd felület között továbbra is hatnak, szoros illeszkedésbe tartják a felületeket. A ra-
gasztó és a szubsztrát7 közötti szilárdságot azonban ilyenkor már szilárd anyagokban uralkodó törvényszerűségek 
határozzák meg. 

                                                 
7 - a ragasztandó anyag 

2
3
1

4
1 5
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1



14 
 

1.1.3. Kohézió, saját szilárdság 
 
Ha ugyanazon folyadék két, egységnyi felületét hozzuk egymással érintkezésbe, akkor – az 
elegyedés miatt – az eltűnő felületek mellett nem keletkezik új határfelület. A kohéziós munka 
tehát az az energiaváltozás, amely egy folyadék két, egységnyi felületre való bontásához szük-
séges (Harkins): 

푊 = 2 훾  

 

ahol:  
   훾  - a folyadék felületi feszültsége 

A kohézió fog alma mindkét kondenzált fázisra, így a szilárd anyagokra is alkalmazható. 
 
 A kohézió jelensége ragasztáskor a ragasztó folyadékállapotában is jelentkezik, a kötéskor meg nem szi-
lárduló, pl. tapadó ragasztóanyagok esetében. Megszilárdult, szilárd halmazállapotba jutott ragasztókon belül is 
hatnak a molekuláris erők. A ragasztó rétegben a molekulán belüli (intramolekuláris) erők és molekulák közötti 
(intermolekuláris) erők hatnak. Az intramolekuláris erők elsőrendű kémiai kötések, melyek nagy kötési energiával 
rendelkeznek. Minél nagyobb ezeknek a kötéseknek a sűrűsége, annál nagyobb a réteg elméleti szilárdsága. . A 
Van der Waals erők a makromolekulák között alakulnak ki. Kötési energiájuk csaknem két nagyságrenddel kisebb, 
de a molekulán fellépő kapcsolatok nagy száma következtében esetenként nagyobb szilárdságot biztosítanak a 
rendszernek, mint az elsőrendű kötések. Nyilvánvalóan azoknál a rendszereknél alakul ki sűrű és erős másodlagos 
kötés, amelyeken megfelelő poláris csoportok vannak. Különösen erősek ezek a kötések, ha hidrogénhíd kialaku-
lására van lehetőség. 
 Azoknál a rendszereknél ahol csak a diszperziós erők lépnek fel, a másodlagos erők már hő hatására is 

felbomlanak, és ha nincs elsődleges kötés a láncok között, a rendszer hő hatására meglágyul, majd megolvad. 
 

]�] 
 A "hibahely" elmélet: A molekula felépítésében fellépő anomáliák következtében, a 
molekuláris hibahelyeken megnő a molekulák láncon belüli, vagy láncok közötti távolsága, 
gyengül a kötőerő. Az ilyen helyek szakadás, törés kiindulópontjai lehetnek. A makromolekula 
belsejébe kerülő, vagy bediffundált mikro-buborékok, a ragasztó által nem nedvesített idegen 
anyagok az ún. fizikai hibahelyek. A gyakorlatban a szakadás, törés ezeken a helyeken indul el. 
A jelenségcsoport a ragasztó kezelésének és a ragasztás minőségi kivitelezésének fontosságára 
hívja fel a figyelmet. 

1.2. A RAGASZTÓK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 
 
 A ragasztónak a felvitelhez jó nedvesítő-képességgel kell rendelkezni. Ez a felületi fe-
szültég értékében, mint fizikai tulajdonságban jelentkezik. A felületi feszültség fogalmával és 
a befolyásoló tényezőkkel a nedvesedést tárgyaló részben foglalkoztunk. A felület nedvesedé-
séhez a szilárd felületnél alacsonyabb felületi feszültség mellett a ragasztónak megfelelő folyé-
konysággal, viszkozitással is kell rendelkeznie. Ha szétterülés, nedvesedés időbeni függését 
vizsgáljuk a szétterülés hajtóereje a felületi feszültség, gátló tényező a viszkozitás. 
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 1.2.1. A viszkozitás. 
A viszkozitás a ragasztók egyik legfontosabb tulajdonsága. Meghatározza a felhordás módját, 
szorosan összefügg vele a nyílt (nyitott)- és zártidő, illetve a ragasztás többi paramétere. A 
viszkozitás első sorban a ragasztó folyóképességéről ad felvilágosítást, melynek a felviteli 
technikánál, a terülő képességnél és – a felületi feszültséggel együtt – a felszívódó képesség-

nél van jelentősége.  
 A laminárisan áramló, ideális folyadékok esetében a súrlódó 
erő nagyságát és a befolyásoló tényezőket Newton határozta meg. 
Ezek szerint a súrlódó erő (F) arányos az elmozduló felületek nagy-
ságával (A) valamint a sebesség (v) és a felületek távolságának (r) 
hányadosával: 

퐹 = −휂 ∙ 𝐴 ∙
푑푣
푑푟

 

 
(A negatív előjel a súrlódó erő és a sebesség ellentétes irányára 
utal) (6. ábra). 
 Az K arányossági tényező a belső súrlódási együtt-
ható, az áramló közeg viszkozitása.  

Az egyenletet átalakítva az erő és felület hányadosa feszültség (W), mértékegysége pedig N/m2=>Pa@.8 A kialakuló 
feszültséget nyírófeszültségnek is nevezik, mely a folyadék áramlását okozza a felületek között. 
 A sebesség laminárisan áramló folyadék esetében a rétegben lineárisan változik 0-tól a maximális értékig. 
A differenciálhányadost sebesség gradiensnek 9nevezik, és általában D-vel jelölik: 
 

𝐷 =  melynek mértékegysége ms-1/m=>s-1@. 

 
 Elsősorban a tudományos irodalom a sebesség-gradienst gyakran J'- val jelöli utalva arra, hogy a sebes-
ség-gradiens (nyírósebesség) a folyadékban nyírást okozó feszültség idő szerinti deriváltja. 
 Az átalakítások után a belső súrlódásra felírható, viszkozitásra kifejtett egyenlet és a viszkozitás mérték-
egysége: 

 휂 =   > Pa � s @ 

 
Az így levezetett viszkozitás a dinamikus viszkozitás. A gyakorlatban gyakran ennek az ezredrészét alkalmazzák, 
mivel a mPa.s10-ban kifejezett viszkozitásértékek, megegyeznek a régebbi szakkönyvekben, táblázatokban sze-
replő centipoise >cP@ értékével: 1mPa.s=1cP, ami a 20 oC-os víz dinamikai viszkozitása. 
 

                                                 
8 -Pascal:a mechanikai feszültségek és a nyomás mértékegysége. A ragasztás-technikában pl. a ragasztási szilárd-
ság mértékegysége (MPa=106 Pa). 
9 - valamely skaláris (irány nélküli) mennyiség értékváltozásának helytől függő mértéke; azt fejezi ki, hogy meny-
nyit változik a mennyiség egy adott pontból egy adott irányba való elmozdulásakor. 
10  -mPas: milli Pascal secundum 
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 6. ábra. A viszkozitás értelmezése  
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 A viszkozitás mérése 
 A viszkozitás meghatározására különböző elveken működő készülékeket alkalmaznak. 
  
 A kapilláris viszkoziméterekben a folyadékáramlás hajtóereje a nehézségi erő, amelyik 
hidrosztatikai nyomáskülönbségben jelentkezik. Nagy viszkozitású folyadékoknál, a kapilláris-
ban lezajló áramlást kiegészítő nyomással is elősegítik. A viszkozitást a kapilláris áramlás alap-
egyenletéből (Hagen-Poiseuille) vezethető le. 
  
 Rotációs viszkozimétereknek számos típusa van. Közös bennük, hogy egy forgó henger 
körpálya menti mozgásra készteti a körülötte lévő vizsgálandó folyadékot. A viszkoziméterek 
egyik csoportjánál az áramló folyadék egy másik hengert forgat el meghatározott szöggel, 
melyből a viszkozitás számítható. A műszerek második csoportjánál a szinkronmotorral forga-
tott forgó henger "fékeződését" a szinkronfordulattól való elmaradás alapján határozzák meg a 
viszkozitást. 
  
 Az ejtő golyós viszkoziméterek (Höppler) adott átmérőjű és sűrűségű golyónak a vizs-
gálandó folyadékban mért esési sebessége alapján határozzák meg a viszkozitást.  
 
 A kifolyó nyílásos viszkoziméterek a gyakorlat gyakran alkalmazott viszkozitás ellen-
őrző eszközei. Egyszerűségük, viszonylag jó reprodukáló képességük miatt alkalmazásuk na-
gyon elterjedt. Tulajdonképpen gravitációs elven működő kapilláris viszkoziméterek, a kifo-
lyási időt a kifolyónyílás átmérője és hossza befolyásolja. A leggyakrabban alkalmazott eszkö-
zök a Ford-, a DIN-pohár, Engler, Saybolt és a Redwood edények. 
  A kifolyó nyílásos viszkoziméterek reológiai szempontból meglehetősen gyengék, va-
lós átszámítás az abszolút viszkoziméterekre még ideális folyadékok esetében sem található. 
Az irodalomban ennek ellenére találunk átszámítási táblázatokat, nomogramokat elsősorban az 
egyes kifolyó-nyílásos készülékek közötti eredmények átszámítására. 
 
A viszkozitást befolyásoló tényezők 
 A sebességgradiens és nyírófeszültség közötti összefüggést leíró grafikont „folyás-
görbé”-nek nevezik. Azokat a folyadékokat, amelyeknél az összefüggés lineáris, a viszkozitás 
nem függ a nyírófeszültségtől, ill. sebesség-gradienstől ideális vagy „Newton féle folyadékok”-
nak nevezik. 
 A legfontosabb befolyásoló tényező az anyag fizikai-kémiai természetéből adódik. A ké-
miai felépítés, molekulatömeg a legfontosabb viszkozitást befolyásoló anyagi tulajdonság. 
 A külső tényezők közül a hőmérséklet van a viszkozitásra a legnagyobb hatással. A hő-
mérséklet növekedésével a viszkozitás exponenciálisan csökken. Ez közelítőleg azt jelenti, 
hogy 100 C hőmérsékletemelés a felére csökkenti a viszkozitást. 
A nyomás, mint külső tényező egy határig csekély befolyással van a viszkozitásra. 1000 bar-os 
nyomásnövekedés azonban már közel 30 %-os viszkozitás-növekedést eredményezhet. 
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Normális és anomális folyadékok viszkozitása. Folyásgörbék. 
 

A folyadék egy jelentős részére érvényes a Newton-féle viszkozitás-törvény, a viszkozitás független a 
sebesség-gradienstől, ill. nyírófeszültségtől. Ezeket a folyadékokat normális, Newton-féle folyadékoknak11 nevez-
zük.  
 A folyadékok egy része, ide tartoznak a ragasztók jelentős többsége is, azonban az egyenlettel leírttól 
eltérő folyási sajátságokat mutat. Ezeket a folyadékokat anomális, nem-newtoni folyadékoknak nevezzük. Az ano-
máliának több fajtája ismert a ragasztók azonban az ún. pszeudoplasztikus12 és plasztikus13 folyadékok sajátságait 
mutatják (7. ábra). 
A pszeudoplasztikus folyadékok esetében a sebességgradiens növelésével a viszkozitás csökken. Valójá-
ban a pszeudoplasztikus folyadékok sebességgradiens/viszkozitás összefüggése, folyásgörbéje három szakaszra 
osztható: igen kis és nagyon nagy sebesség gradiens esetében a folyás newtoni sajátosságokat mutat, a viszko-
zitás független a sebesség gradienstől. Az átmeneti tartományban a viszkozitás a sebességgradiens növekedésé-
vel jelentősen csökken (8. ábra). Az anomália oka az, hogy míg a nyugalmi állapotban és kis sebességgradiensnél 
a folyadékban lévő makromolekulák, részecskék rendezetlen állapotban vannak, ezzel nagy viszkozitást okoznak. 
Nagy sebességgradiensnél a makromolekulák orientálódnak14, koagulált15 részecskék dezaggregálódnak16, kisebb 
ellenállást fejtenek ki a nyírással szemben, kisebb lesz a viszkozitás és a sebességgradienstől független (9. ábra) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      1- Newton- féle folyadék, 2- pszeudo-plasztikus folyadék,3- dilatáló folyadék, 4- plasztikus folyadék 

 
9. ábra.  A nyírás hatására bekövetkező 
viszkozitásváltozás magyarázata poli-
mer és diszperz rendszereknél 

A plasztikus folyadékok át-
menetet mutatnak a folyadékok és szi-
lárd anyagok között. A másodlagos kö-
tőerők1 sűrűsége és erőssége olyan 
nagy ezekben a rendszerekben, hogy 
csak egy adott nyírófeszültség, a folyási 
határ felett indul meg a folyadék folyása. 
A folyás jellege hasonló, mint a pszeu-

doplasztikus folyadékok esetében, a sebességgradiens növelésével a viszkozitás csökken. 

                                                 
11 - a viszkozitás nem függ a nyírófeszültségtől, ill. sebesség-gradienstől 
12 - látszólagosan képlékeny 
13 - alakítható, képlékeny 
14 - meghatározott irányba fordulás 
15 - kolloid oldat részecskéinek kicsapódása 
16 - a kolloid rendszert (halmazt) felépítő részecskék szétesése 

8. ábra.   A viszkozitás változása különböző folyadékoknál                    7. ábra. Folyásgörbék 

 

Nyírósebesség D (1/s) 

K (Pa.s) 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
1 

Nyírószilárdság, D (1/s) 

 



18 
 

 A dilatancia a sebességgradiens növelés hatására növekvő viszkozitás jelensége a ragasztók esetében 
nem fordul elő. 
 A tixotrópiát17 mutató rendszereknél a viszkozitás az idő függvényében is változik. A jelenség mögött 
igen összetett molekuláris kapcsolatok és részecske szerkezeti átalakulások vannak. A tixótrópia a pszeudo-plasz-
tikus rendszereknél alakulhat ki, amikor a nyírás hatására orientálódó molekulák, részecskék a nyírás megszűnése 
után ismét rendezetlen szerkezetet igyekszenek felvenni, melynek nagyobb a viszkozitása. Ennek megfelelően 
tixotróp rendszereknél a növekvő és csökkenő sebességgradienssel felvett folyásgörbe nem esik egybe, az utóbbi 
kisebb viszkozitás-értékeket mutat. A két görbe által bezárt felület, a hiszterézis felület a tixotrópia nagyságára 
jellemző, a tixótróp szerkezet széttöréséhez szükséges energiát adja meg, (energia/térfogat). (10. ábra). 

10. ábra. Tixotróp rend-
szerek folyás- és viszko-
zitásgörbéje. A viszkozi-
tás változása a pihente-
tési idő függvényében 
 
Ragasztó-oldatok 
viszkozitása. 
 A ragasztók ép-
pen a megfelelő viszko-

zitás beállítása miatt oldatok, vagy diszperziók formájában kerülnek a gyakorlatban felhasználásra. Ezek viszko-
zitását, hasonlóan lehet meghatározni, mint a folyadékokét.  A viszkozitásra ható tényezők is azonosak, melyekhez 
azonban egy újabb az oldat, ill. a diszperzió koncentrációja is hozzájárul. 
   
Polimer diszperziók viszkozitása.  
A polimer diszperziókban a makromolekuláris részt kis gömb alakú szemcsék formájában oszlatták el, a kis visz-
kozitású diszpergáló közegben, gyakran vízben. Híg, kölcsönhatásba nem lépő diszperzióknál a diszperz részecs-
kék a viszkozitásra csak az általuk elfoglalt térfogat arányában hatnak. A diszperziók viszkozitása az egyenlet 
alapján nem függ a molekulatömegtől, ami a nem kémiai úton kötő rendszereknél a molekula tömeg ill. rajta ke-
resztül a mechanikai tulajdonságok javítását teszi lehetővé. A molekulatömeg emelésének határát az üvegesedési 
hőmérsékletnek a növekedése szab határt. 
 

A ragasztók viszkozitását nagyban befolyásolja a szárazanyag-tartalom (test-tartalom), amely a ragasz-
tórendszerekben lévő oldószer-, illetve vízmentes anyaghányad, mely gyakorlatilag a felületen maradó ragasz-
tóanyagra ad felvilágosítást. A szárazanyag-tartalom magába foglalja az effektív ragasztóanyag és töltőanyag 
mennyiségét. Ugyancsak jelentős a ragasztó pH- ja. A kémhatáson túl egyes ragasztóknál a minőségre, tárol-
hatóságra nyújt felvilágosítást, mivel a tárolás idő alatt a viszkozitás a pH függvényében növekszik.  

Általánosságban a ragasztó agresszivitására utal.  
 

2. RAGASZTÓANYAGOK 

                                                 
17 - a liogélek >sok folyadékot tartalmazó duzzadt gél /kocsonyás, kolloid (1-500 Pm nagyságú részecs-
 kékből álló rendszer)/@ egyik csoportjának az a tulajdonsága, hogy mechanikai hatásokra (rázás, keve-
 rés) megfolyósodnak, de a hatás megszűntével – bizonyos idő múlva – ismét megszilárdulnak. Ragasz-
 tóknál ez a következőket jelenti: függőleges felületeken nem folynak le, vastagabb ragasztórétegek 
 vihetők fel, csökkenthető a ragasztó behatolása a porózus anyagokba. 
 

. 
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2.1. A RAGASZTÓANYAGOK FELOSZTÁSA (OSZTÁLYOZÁSA/CSOPORTOSÍTÁSA) 
  

A ragasztóanyagok osztályozására az egyik jól bevált módszer a kötési mechanizmus 
szerinti csoportosítás. A beosztás szerinti elemzés a lejátszódó folyamatra is utal, emellett köz-
vetve a kialakuló ragasztókötés tulajdonságaira is felvilágosítást is ad. 
 A kötés során alkalmazandó feltételekre utal a kötés hőmérséklete szerinti beosztás. 
Ilyen alapon hidegen (szobahőmérsékleten) és melegen kötő ragasztókat különböztetnek meg. 
 További osztályozás történhet a ragasztó megjelenési formája alapján. Így a ragasztók 
lehetnek oldatok, emulziók, szuszpenziók. A két utóbbit együtt gyakran diszperzióknak neve-
zik. Lehetnek a ragasztók por, granulátum, valamint rúd, huzal, szalag alakúak. 
 A nyomásra kötő ragasztók, melyek tartósan ragadósak maradnak. A kontakt ragasztók 
szintén ragadósak, melyeknél a két hordozó felület érintkezésével rövid időn belül szilárd kötést 
hoz létre. 
 A komponensek száma szerinti beosztás már utal a kémiai szerkezetre. Bizonyos ese-
tekben azonban egy kétkomponensű anyag egykomponensűnek látszó formában kerül forga-
lomba. 
 A ragasztókról a legtöbb információt a kémiai felépítés szerinti beosztás adja.  
 A szintetikus eredetű ragasztókat az előállítás kémiai folyamata alapján csoportosítják, 
ez azonban nem minden esetben egyezik meg a kötés alatt lejátszódó kémiai folyamattal. Ter-
mészetesen a kémiai felépítéstől függetlenül a kötés lehet fizikai folyamat eredménye is.  

 
[ 2.1.1. Eredet, és kémiai felépítés szerinti csoportosítás, amely a gyártók számára legtöbb 
információt adja a ragasztókról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragasztó 

Növényi Állati Ásványi Polikon-
dencációs 

Poliaddiciós 
 

Polimerizá-
ciós 

Szintetikus Természetes 

Kazein enyv 
Glutin enyv 
Véralbumin 

enyv 

Üvegömledék 
Kerámialapú 

Bitumen 

Cellulóz észterek 
(-nitrát, -acetát - 

butirát) 
Cellulóz éterek 
(metil, -etil – cel-

lulóz, CMC) 
Keményítők 

Kaucsuk-latex 
 

Poliuretánok 
Epoxigyanták 

Aminoplasztok 
Fenoplasztok 

Polibutadién 
Poliizobutilén 
Polikloroprén 

Poliészter 
Polisztirol 

Poliakrilátok 
Vinil-észter 

Cianoakrilátok 
PVAC 
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 2.1.1.1. A korszerű szintetikus ragasztók18 összetétele, és  fiziko-mechahikai tulajdonságai 
 
Fenol ragasztók 
 Kronológiai szempontból a fenol-ragasztók az első szintetikus ragasztók közé tartoznak. Ezeket már a 
XX. sz. elején alkalmazták a fa ragasztására. A későbbi időszakban más ragasztók is megjelentek erre a célra, de 
a fenol ragasztók jelentősége mind máig megmaradt. 
 Szerepük elsősorban a rétegelt lemez-, (elsősorban vízálló), a forgácslap-, és a rétegelt fatömb (rétegelt 

ragasztott fatartó) gyártásban jelentős. 
 A fenol-ragasztók melegen és hidegen is kikeményíthetők. 
Az első esetben a kikeményedés edző alkalmazása nélkül, ma-
gas hőmérséklet hatására jön létre. 
 A második esetben a polikondenzáció19 melegítés nélkül 
megy végbe, a savassági fok (pH) megfelelő értékig történő 
csökkentésével, mely speciális anyagok (edzők) adagolásával 
érhető el. Ezek az anyagok nem lépnek kölcsönhatásba a gyan-
tával, ezért ezek nem tekinthetők heterogén katalizátoroknak. 
Ezen anyagoknak csupán az a szerepük, hogy a gyantát olyan 
meghatározott pH értékre állítsák be, amely mellett a polikon-
denzáció melegítés nélkül, megfelelő sebességgel végbemegy. 
Az ilyen anyagokban a megkeményedés során nem megy 
végbe kémiai átalakulás. 
 Edző lehet bármilyen sav, de mindenekelőtt egybázisú szer-
ves szulfonsavat célszerű alkalmazni, amellyel egyrészt bizto-
sítható a ragasztó optimális fazékideje, másrészt viszont kisebb 
agresszivitással rendelkezik, mint a szervetlen savak, amelyek 
roncsolják a fát. 
 

Melegen keményedő ragasztók: 
 Ezeket a ragasztókat elsősorban a rétegelt lemez- és a forgácslap gyártásban alkalmazzák, ill. minden 
olyan termék előállításánál, amelynek technológiája a magas hőmérséklet alkalmazásával van kapcsolatban. 
 A régebben alkalmazott ragasztók ugyan magas minőségi tulajdonságú termékek előállítását tették lehe-
tővé, de ugyanakkor egy sor hátrányos tulajdonsággal rendelkeztek. Ilyenek a felszabaduló mérgező anyagok nagy 
mennyisége, a túl magas hőmérséklet, a hosszú kikeményedési idő és a rövid tárolhatóság. 
 Mivel a melegen keményedő ragasztóhoz nem szükséges a savas edző adagolása, ezért az erősen lúgos 
kémhatású. Ez viszont elősegíti a magas tárolási idővel rendelkező ragasztó előállítását, ill. a felszabaduló anyagok 
mennyiségének a csökkenését. A szabad fenol mennyiségének csökkentésére (amellett, hogy a gyanta szintézi-
sénél alacsony koncentrációjú, metilalkoholmentes formalint alkalmaznak) meg kell választani az optimális fenol-
formaldehid arányt. A szintézis meghatározott körülményei között a szabad fenol- és formaldehid tartalom csökken, 
ha a fenol-formaldehid arány 1:1-től 1:1,5, ill. 1:2-ig növekszik. 
  
 

                                                 
18 - vegyi szintézis útján nyert, mesterségesen előállított (Első sorban a fa-és építő iparban legnagyobb mértékben 
felhasznált ragasztók).  A többi ragasztó, ill. az eredet és kémiai felépítés szerinti részletes ismertetése az 1. 
mellékletben, a ragasztóként alkalmazott polimerek rövidítései pedig a 2. mellékletben találhatók. 
  
19 - olyan kémiai reakció, amikor a ragasztó kikeményedése során egy melléktermék, pl. víz is keletkezik 

11. ábra. A keményedési idő változása a hő-
mérséklet és a szabad fenol tartalom függvé-

nyében, %. 
1- 1,98; 2-0,28 
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A formaldehid felesleg növekedésével emelkedik a gyanta viszkozitása és meghatározott határok között nő a meg-
keményedés sebessége is. Csökken a felszabaduló anyagok mennyisége akkor is, ha a szintézis hő-mérséklete 
50° C és 100 °C között fokozatosan emelkedik. A felszabaduló anyagok mennyiségének, a keményedési sebes-
ségre gyakorolt hatását a 11. ábra adatai szemléltetik. 
 Az ábrán megfigyelhető, hogy minél kevesebb a gyantában a fenol mennyisége, annál alacsonyabb hő-
mérsékleten játszódik le a megkeményedési folyamat, ill. a kevés fenol-mennyiség mellet  a gyanta  keményedési 
sebessége csak kis mértékben függ a hőmérséklettől. 
 A korszerű, melegen keményedő ragasztókhoz szintén adagolhatok edzők (paraformaldehid, hexameti-
lén- tetramin, tannin, vagy rezorcin-, ill. alkil- rezorcin gyanta). Itt kell azonban megjegyezni, hogy a rezorcin gyanta 
nemcsak a fenol-, hanem a fenol-epoxi ragasztók kikeményedését is gyorsítja. Arról is vannak ismereteink, hogy 
néhány oxidáló szer (savképző) is gyorsítja a savképzést. 
 Ismeretes, hogy az oxidáló szerek elsősorban a fenollal és a fenol-gyantában lévő alacsonyabb moleku-
lájú adalékanyagokkal lépnek kölcsönhatásba, ezért ezek nem vesznek részt a polikondenzációs folyamatban. Már 

kis mennyiségű oxidáló szer (pl. káli-
umpermanganát) adagolása is jelen-
tős mértékben gyorsítja a fenol- és a 
fenol-epoxi ragasztók kikeményedé-
sét. Az oxidáló anyag és a melamin 
3:1 arányú keverékével a fenolra-
gasztók kötési ideje akár 20 sec-ra is 
lerövidíthető. 
Hidegen keményedő ragasztók 
 A hidegen keményedő fenol-ra-
gasztókat elsősorban a te-herviselő 
faszerkezetek gyártásánál alkalmaz-
zák. Mivel ragasztó meg-keménye-
dése alacsony pH-érték mellett megy 
végbe, a gyantát eny-hén lúgos kö-
zegben állítják elő. Ez kedvezőtlenül 
hat a tárolási időre, különösen akkor, 
ha a gyanta kevés szerves oldószert 
tartalmaz. 
 A tárolás során, a térhá-lósodás 
előrehaladottságának a függvényé-
ben, csökken a gyanta vízoldható-
sága és fáziselválás jön létre. Ez a 

térhálósodás minimális sebességgel csak igen szűk (5,5-6,3) pH határok mellett megy végbe, tehát arra kell töre-
kedni, hogy a gyanta gyártása a fenti optimális pH-érték mellett menjen végbe. 
 A szabad fenol szerepe a hidegen kötő ragasztóknál ugyanaz, mint a melegen kötőkénél. Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy az alacsony hőmérsékleten, savas katalizátor jelenlétében végbemenő folyamat sajátos tulaj-
donságokkal rendelkezik. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szabad fenolnak a mérgező hatásán kívül, van-
nak kedvező tulajdonságai is. Ismeretes, pl., hogy aktívan részt vesz a megkeményedési, azaz a térhálósodási 
folyamatban, és emellett plasztifikátorként is szerepel, mivel csökkenti a megszilárdult ragasztó ridegségét. 
 Edzőként általában különböző szulfonsavakat, ill. szulfo-naftoe savkeverékeket alkalmaznak. Az edző ki-
választásánál feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az edzőnek a ragasztókomponensekkel való összeférhető-
sége, a gyanta polikondenzáció- soráni molekula-tömeg növekedésének mértékétől függően, változhat. 
A rezol állapotú ragasztó-gyanták szárazanyag tartalma 50-65 % között mozog, és a gyanta a vízzel stabil emulziót 
képez. 
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A keményedési folyamat során, a bekövetkező molekula tömegnövekedés következtében, csökken a gyanta sta-
bilitása és lehetséges, hogy a reakció végére a vizes fázis kiválik. A rendszerben jelenlévő savak az emulzió sta-
bilitásának csökkenéséhez vezetnek. Más oldalról az idő előtti fázis-szétválás a ragasztóképesség csökkenéséhez, 
ill. ami ennél sokkal lényegesebb, a vízben oldott savak faanyagba történő diffúziójának növekedéséhez vezet; ami 
jelentősen gyorsítja a fa hidrolízisét. A fentiekből következik, hogy azokat az edzőket kell alkalmazni, amelyek 
maximálisan biztosítják a ragasztó megkeményedés alatti stabilitását. 
Megfelelő minőségű gyantát az 1:1 - 1:1,5 fenol-formaldehid aránnyal lehet előállítani, melynek tárolása eléri a 3 
hónapot és szabad fenol tartalma nem több mint 1 %, ill. a szabad formaldehid tartalma sem haladja meg az 1,5 
%-ot. 
A 12. ábra a tárolási stabilitást befolyásoló tényezőket szemlélteti. 
 
Rezorcin és alkilrezorcin alapú ragasztók 
 

A rezorcin és alkálirezorcin ragasztókat a formaldehidnek a megfelelő rezorcinnal (kétatomos fenol) ill. 
annak alkil származékának kondenzációjával állítják elő. Az utóbbiként alkilrezorcint alkalmaznak, melyet az olaj-
pala száraz lepárlásával állítanak elő. A rezorcin dioxibenzol segítségével előnyösen alkalmazható műanyagként. 
Amennyiben alkilrezorcionok természetes nyersanyagból készülnek, melynek összetétele ingadozhat, és a gyan-
taszintézishez nem egynemű anyagot, hanem meghatározott hőmérsékleten történő lepárlás frakciókeverékét al-
kalmazzák, akkor a ragasztó és a ragasztott kötés minőségének ingadozásával kell számolni. Ebből a szempontból 
rezorcin--ragasztók előnyösebbek, mint az alkilrezorcinok. 
 Ezenkívül, mint arról a későbbiekben szó lesz, az alkilrezorcin ragasztók kohéziós szilárdsága kisebb, 
mint a rezorciné, jóllehet, hogy ez magasabb, mint tűlevelű puhafák szilárdsága, és mindenek előtt ezekből készítik 
az épületasztalos-ipari termékeket ill. az építőipari faszerkezeteket. Ezen ragasztók adhéziós szilárdságai egyen-
értékűek. Az alkilrezorcin frakció az olajpala lepárlásakor keletkező faecet miatt kémiailag jóval aktívabb, mint a 
rezorcin. Ugyanakkor a rezorcin aktívabb a fenolnál. A rezorcinnak és származékainak magas reakcióképessége 
miatt a szintézis során a rezorcinnak ill. származékainak és a formaldehidnek a viszonya kevésbé eqvimoláris. 
Ezért stabil és hosszú tárolási idővel rendelkező gyanta keletkezik. Az ilyen gyanta egy évig, ill. ennél hosszabb 
ideig is tárolható, ami a gyakorlat szempontjából több mint szükséges. Ez óriási előny a fenol és karbamid gyan-
tákkal szemben, melyeknek tárolhatósága ritkán több 2-3 hónapnál.  
 A gyanta megkeményedése a szükséges mennyiségű formaldehid adagolásával érhető el. A formaldehid 
felesleg nem csökkenti a faanyag tulajdonságait, ellentétben a fenol és karbamid gyanták kikeményítésére alkal-
mazott savas edzőkkel szemben. A savas edzők nem lépnek reakcióba a megkeményedéskor, csupán a pH értékét 
tolják el abba a mezőbe, ahol a térhálósodás végbemegy. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy a paraformal-
dehid felesleg valamelyest csökkenti a kikeményedett ragasztó vízállóságát, és növeli a levegőbe kibocsájtott form-
aldehid mennyiséget. Hogy a ragasztót kevésbé kelljen hígítani legtöbbször nem a formaldehid vizes oldatát a 
formalint (ennek maximális koncentrációja 37 %), hanem a paraformaldehidet alkalmazzák. 
A külföldön gyártott rezorcin ragasztók közül az FR-12-t, az alkilrezorcin ragasztók közül pedig az FR-100-t és a 
DFK-1 AM-t alkalmazzák faragasztóként. Mindhárom ragasztót kompletten az edzővel együtt szállítják, mely 
utóbbi a paraformaldehiden kívül falisztet is tartalmaz 85:15 arányban. A faliszt növeli a ragasztó réskitöltö-ké-
pességét és megakadályozza a paraformaldehid csomósodását. Más külföldi ragasztók edzőihez is kevernek töl-
tőanyagot (rozsliszt, kókuszdióhéj) az alábbi mennyiségben (%). A töltőanyag diszpergálási fokának magasabb-

nak 
Az FR-12 és az Fr-100 ragasztóknál a gyanta-edzö arány 100:13,5. Figye-
lembe véve az edzőben lévő adalékanyag mennyiséget a gyanta és a form-
aldehid aránya 100:11. A 14, vagy ennél több súlyrész edzőmennyiségnél - 
megkeményedett ragasztóban nagymennyiségű szabad formaldehid kelet-

kezik, ami emeli a ragasztó mérgező tulajdonságát. A kémiai analízis alapján a 11 súlyrész paraformaldehid, és a 
100 súlyrész gyanta arány tűnik optimálisnak. Ezt a gyakorlati kísérletek is igazolták. 

TOMARSZINOL (finn) 48-55 
RAKOLL RF-100 (német) 72-80 
RF 585 RF 7010 (francia) 60-63 
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 Magas hőmérséklet alkalmazásakor a gyanták aktivitása 
megnövekszik és ezért az edző mennyisége 10-15 %-al csök-
ken. A rezorcin ragasztók minősége nagymértékben függ a 
gyanta savassági fokától.  A sav- szám növekedése, a fent 
leírt technikai feltételek mellett, a reakcióképesség csökkené-
séhez és a fazékidő20 növekedéséhez vezet, ami javítja a 
technológiai mutatókat, de csökkenti a ragasztási szilárdsá-
got (13. ábra). 

A jó minőségű gyanták pH-ja egy év alatt sem csök-
ken 0,5-nél többet. 
Nagyobb mérvű csökkenés a gyanta tulajdonságainak meg-
változását bizonyítja. Például egy pH érték, vagy ennél na-
gyobb változás a könnyen tönkremenő kolloid-struktúra kelet-
kezésével jár együtt. Jellemző, hogy az utólagos melegítés 
növeli az alacsony pH értékű ragasztó szilárdságát, ami arról 
tanúskodik, hogy a nem teljes megkeményedés a reakcióké-
pességgel van összefüggésben, amely azonban a hőmérsék-
leti körülmények megváltoztatásával legyőzhető (kiküszöböl-

hető). Ebből viszont az következik, hogy a hő- közléses ragasztáskor változó pH értékű ragasztó is alkalmazható. 
Azon kívül ennek a tényezőnek az is a jelentősége, hogy a pH bizonyos mértékben változtatható a kiinduló nyers-
anyag és az edző minőségének függvényében. 
  Összehasonlítva a rezorcin és az alkilrezorcin ragasztókat, meg állapítható, hogy mivel az alkilrezorcin 
ragasztók kohéziós szilárdsága kisebb, ezért ezeket elsősorban a tűlevelű puhafák ragasztásához célszerű alkal-
mazni. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a ragasztók alkalmazásakor a tölgy, bükk és egyéb keményfafajok 
ragasztási szilárdsága is eléri a 13 MPa értéket. A rezorcin és alkilrezorcin ragasztók fiziko-kémiai tulajdonságait 
a 1. táblázat szemlélteti. 
 A táblázat adataiból kitűnik, hogy a rezorcin és alkilrezorcin ragasztók fiziko-kémiai tulajdonságai közel 
azonosak. Lényeges eltérés csak a fazékidőben tapasztalható, ami az alkilrezorcin ragasztók nagyobb aktivitásá-
nak (reakcióképesség) a következménye. 
  A rezorcin és alkilrezorcin ragasztók fazékidejének növelése szerfölött bonyolult probléma, mivel pl. a 
fazékidő emelkedése nem feltétlenül jár együtt a ragasztott szerkezet használati tulajdonságainak csökkenésével. 

Általában például már igen kis mennyi-
ségű hangyasav (6,5 sr. hangyasav, 100 
sr. FR-100 gyanta) is jelentősen megnö-
veli a fazékidőt, mialatt csökken a szilárd-
ság(!). 
 Néhány amin21 is alkalmazható a 
fazékidő növelésére. Ebben az esetben is 
lelassul a ragasztó megkeményedése, de 
nem olyan mértékben, mint a hangyasav 
alkalmazásakor. A rezorcin ragasztók fa-
zékidejének növelésére más edzők is al-

kalmasak, olyanok, amelyek a paraformaldehidhez hasonlóan formaldehidet adnak le. A rezorcin és alkilrezorcin 
ragasztók viszkozitása a tárolási idő alatt keveset változik.  
                                                 
20 - az az időtartam, amelyen belül a reakcióval keményedő ragasztó viszkozitása még alkalmas a felhordásra, ill. 
 még nedvesíti a felületet 
21 - az ammónia szerves származéka. Olyan vegyület, amelynek központi atomja a nitrogén. Többek között 
 epoxi- gyanta –ragasztók keményítőszereként alkalmazzák 
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13. ábra. A fazékidő (1) és a ragasz-
tási szilárdság (2) változása a gyanta 

pH- értékének függvényében 

Megnevezés Ragasztó 
Rezorcin Alkil-rezorcin 

 FR-12 FR-100 DFK-1AM 
Szárazanyag tartalom, % 60 55 60 
Viszkozitás, sec (VZ-1) 15-30 15-30 15-30 
Fazékidő, óra 2-4 1 1-2 
pH 7,5-8,5 7,9-8,5 7,5-9,0 
Rag. szil. MPa: fenyő 
                         bükk 
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13 
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13 

6,5 
13 

Tárolhatóság, hónap 9 4 6 

 

1. táblázat 
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 A rezorcin és alkilrezorcin ragasztókat a keménység és a ridegség jellemzi, amely sok esetben meggátolja 
alkalmazhatóságukat. Ezen ragasztók modifikálása meglehetősen nehéz és bonyolult feladat. 
 
Fenol-rezorcin és fenol-alkilrezorcin ragasztók 
 
  A fa ragasztásánál – a rezorcin magas ára miatt – a fenol-rezorcin és a fenol-alkilrezorcin alapú ragasz-
tókat széleskörűen alkalmazzák. Ezek szintén paraformaldehiddel keményíthetők ki és a ragasztás minősége sem 
tér el a rezorcin ragasztóétól. Elsősorban Nyugat-Európában és az USA-ban terjedtek el. 
Van olyan vélemény is, hogy a fenol-rezorcin ragasztó egyszerűen a kész fenol-, ill. rezorcin gyanta összekeveré-
sével is előállítható. Ez az állítás azonban nehezen igazolható. Egyedüli reális útnak, a fenolnak és a rezorcinnak 
a formaldehiddel való szopolikondenzációja látszik. 
A gyanta előállításakor azonban komoly nehézségeket kell leküzdeni, amelyek közül az egyik a rezorcinnak, a 
fenolnál jóval nagyobb kémiai reakcióképessége; a másik pedig az előállított gyanta magas szabad fenoltartalma, 
amely ellentétes a környezetvédelmi és egészségügyi követelményekkel. 
 Minél magasabb a fenol-rezorcin arány, annál olcsóbb a ragasztó. Ugyanakkor nehéz a technikai követel-
ményeket komplexen kielégítő gyantát előállítani, amelyben ez az arány különbözik az 1:1 ill. 2:1-től, mivel a fenol 
részarányának növelése az előállított gyanta tulajdonságait nem a rezorcin, hanem a fenol tulajdonságaihoz köze-
líti. Többek között csökken a tárolási idő. 
A tárolási idő növelhető ugyan a szintézis körülményeinek a megváltoztatásával, de ugyanakkor növekszik a kész 
gyanta szabad fenoltartalma is.  
A gyártóktól függően a fenol-rezorcin ragasztó szabad fenoltartalma 3 – 15% között változik. 
A 2. táblázatban tájékoztatásként egy fenol–rezorcin (FRF-50) ragasztó néhány fiziko-kémiai jellemzőjét adjuk 
meg. 

 
A fenol-rezorcin gyanták szintézisének sorrendje ki-
keményedéskor kisebb aktivitást idéz elö mint a 
tiszta rezorcin gyantánál, ami az oligomer22 lánc re-
akcióképes pontjai közötti távolság növekedésével 
magyarázható. Ennek következtében a keverékra-
gasztók kikeményedésének mértéke, különösen a 
hideg ragasztásnál kisebb, mint a tiszta rezorcin ra-
gasztónál. 
 Ezen ragasztók megkeményedése is hő-keletke-
zéssel jár együtt, bár ez kisebb mértékű, mint a tiszta 
rezorcin ill. alkilrezorcin ragasztóknál. Az exoterm ef-

fektusnak, mindenekelőtt a gyantakészítésnél van jelentősége, mivel a berendezéseket feltétlenül hűteni kell. 
 A gyanta savassági fokának (savszám) hasonló a hatása, de kisebb mértékben, mint a rezorcin gyantánál. 
így pl. 5-6 pH érték mellett a maximális ragasztási szilárdság 6,6 MPa; pH 7,5 érték mellett pedig 9,4 MPa. A fenol-
rezorcin ragasztók (KASZKO 1711) fazékideje nagymértékben függ a hőmérséklettől (3. táblázat). 
         
        3. táblázat 

Hőmérséklet, 0C 10 15 20 25 
Fazékidő, óra 5 2,5 1,5 0,6 

                                                 
22 - viszonylag kis mólsúlyú, nem sok monomer (polimerizálható, kis molekulájú vegyület) molekula egyesülése 
révén keletkezett polimer termék 

2. táblázat 
Szárazanyag tartalom, %; nem kevesebb 65 
Viszkozitás, sec (VZ-1) 8-30 
pH 7,5 
Szabad fenol tartalom, %; nem több 5,3 
Fazékidő, óra 3 – 5 
A ragasztott kötés szilárdsága, MPa 
                                   bükknél, tölgynél 
                                              fenyőnél 

!13 
!6,5 

A tárolási idő, hónap !4 
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Karbamid ragasztók 
 A karbamid ragasztók azok, amelyekből a legnagyobb mennyiséget használnak fel a 
tömör fa; a rétegelt lemez-, a forgácslap- és egyéb fatermékek gyártásához. A felsoroltakon 
belül legnagyobb mennyiséget a forgács-lapgyártásban alkalmaznak. Ez a nagymérvű felhasz-
nálás a nyersanyagok (karbamid, formaldehid) alacsony árának és egyszerű beszerzési lehető-
ségének köszönhető. 
 A karbamid gyanta a hőre keményedő polimerekhez tartozik és megkeményedésekor 
meglehetősen szilárd, ill. kemény térhálós polimer keletkezik. A karbamid ragasztók kohéziós 
szilárdsága nagyobb, mint a legtöbb puhafa szilárdsága, de összevethető néhány keményfa szi-
lárdságával is. 
 Hiányosságaként említhető a mérsékelt vízállósága, amely ugyan magasabb, mint a 
PVAc diszperziós-, és néhány más ragasztóé, de nem éri el a fenol-, és rezorcin ragasztók víz-
állóságát. A hiányosságok közé sorolható a ragasztóréteg ridegsége is; ez azonban különböző 
modifikáló szerek előzetes adagolásával némileg csökkenthető. 
 A karbamid ragasztók hidegen és melegen is megkeményednek, de mindkét esetben 
edzőt kell alkalmazni. A karbamid ragasztó összetevői közül csupán a formaldehid mérgező, 
amely nemcsak a gyanta készítésénél keletkezik, hanem megkeményedési folyamat során is. 
 
A gyanta előállítása: 
 A gyanta előállításakor alkalmazott karbamid-formaldehid arány lényegében meghatározza a ragasztó 
ragasztási tulajdonságait, és a technológiai-, ill. toxikus jellemzőit. Az 1:1,1 - 1:1,3 karbamid-formaldehid aránynál 
igen rosszak a gyanta ragasztási tulajdonságai. Az 1:1,5 - 1:2 arány tekinthető optimálisnak. 
 A formaldehid arányának növelésekor nő a gyanta szabad formaldehid-tartalma és csökken a gélesedé-
sének a veszélye. A karbamid-formaldehidaránytól lényegesen függ a ragasztó megkeményedési ideje is (a legrö-
videbb megkeményedési idő 100 0C hőmérsékleten és 1:2 karbamid-formaldehid arány mellett érhető el). Minél 
alacsonyabb a gyanta szabad formaldehid tartalma, annál nagyobb mértékben függenek a gyanta fiziko-kémiai és 
ragasztási tulajdonságai a kiinduló nyersanyagok (karbamid, formaldehid) minőségétől. Ha pl. alacsony koncent-
rációjú formalint alkalmaznak, akkor a gyanta magas viszkozitással és alacsony vízoldhatósággal rendelkezik. 
 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a gyanta minősége elsősorban a karbamidban lévő ammóniumszul-
fát, szabad ammónia és a biuret23 (max.0,8 %) mennyiségétől függ. A szulfátok mennyiségének növelésével csök-
ken a kész gyanta pH-ja és koncentrációja a viszkozitás növekedése mellett. A karbamidban lévő szabad ammónia 
mennyiségének növelése a pH növekedéséhez, és ennek megfelelően a megkeményedés idejének a növekedé-
séhez is vezet. Nagymértékben növekszik a gyanta tárolási időtartam alatti viszkozitása is. Az ammónia jelenléte 
kedvezőtlenül hat a gyanta, ragasztási tulajdonságaira is.  
 A pH változtatásával a fazékidő könnyen szabályozható. 
A fentiekből jól látható, hogy a gyanta, tárolás alatti minőségére igen sok tényező hat. Mindezek a gyanta viszko-
zitás-növekedésében nyilvánulnak meg, ami a gyanta rövid tárolási idejét eredményezi. Ez a karbamid gyanta 
leglényegesebb hátránya. 
 Bármilyen beavatkozás, amely a gyanta stablitását24 javítja, nagymértékben növeli a ragasztás minőségét, 
mindenekelőtt a tartósságát. Ebből a szempontból szerfölött előnyös a stabilizátorok (többértékű alkoholok) alkal-
mazása. Az etilalkohol és az aceton stabilizáló hatása közismert, de figyelembe kell venni tűzveszélyességüket. 
Leggyakrabban az etilénglikolt és a dietilénglikolt alkalmazzák. A stabilizátorok lassítják a keményedési folyamatot. 
Mivel a stabilizátorok hidrofil tulajdonsággal rendelkeznek, csökkenthetik a ragasztott szerkezet vízállóságát. 

                                                 
23 - a karbamid, hevítéssel – ammónia leadása közben – biuretté  alakul  
24- egyensúlyi állapot biztonsága  
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 A ragasztó megkeményedése: A karbamid ragasztók edzőjeként olyan anyagokat alkal-
maznak, amelyek csökkentik a gyanta pH-ját.  
 A hidegen történő megkeményedéshez edzőként szerves savakat, mindenekelőtt oxál-
savat alkalmaznak.  
 Magas hőmérsékletű ragasztáskor szintén alkalmazhatók a szerves savak, de jóval gyen-
gébbek, mivel a magas hőmérséklet gyorsítja a folyamatot. Példaként a tejsav említhető.  

Mindenekelőtt azonban savanyú sókat alkalmaznak, amelyek a hidrolízis, ill. a szabad- és gyengén kötődő 
formaldehiddel történő kölcsönhatás következtében keletkező szabad sav hatására csökkentik a gyanta pH-ját. 
Ilyenek a látens savas katalizátorok. Ezek előnyeként említhető, hogy alkalmazásukkor megnövekszik a ragasztó 
fazékideje, amelynek igen nagy a technológiai jelentősége. Ilyen edzőként leggyakrabban az ammóniumkloridot 
alkalmazzák, melynek hatásmechanizmusa a sósav keletkezésével van összefüggésben. Egyéb azonos feltételek 
mellett, minél magasabb a gyanta pH-ja és alacsonyabb a viszkozitása, annál nagyobb a ragasztó fazékideje. A 
pH optimális értéke: 2,5 - 4. 
 A megkeményedés idejére a gyanta szárazanyag tartalma is hatást gyakorol. A szárazanyag tartalom 50 
%-ról 70 %-ra történő növelésével a kötési idő 2,5-szeresére csökkenthető. Ez a hatás az 50-60 % szárazanyag 
tartalom mellett a legjelentősebb. 
 Amikor a ragasztó fazékidejét feltétlenül emelni kell, akkor nem az edző mennyiségét célszerű csökken-
teni, hanem reakciócsökkentő anyagok adagolása a célszerű. Ilyenek a nitrogéntartalmú anyagok, mint pl. az am-
móniás víz, az urotropin, a karbamid, a melamin, stb. 
A stabilizáció hatásmechanizmusa a pH csökkenés fékezésében nyilvánul meg, mivel ezek az anyagok, ellentétben 
az edzővel, a formaldehiddel lépnek kölcsönhatásba. 
 Az utóbbi időben, az ammóniumklorid mellett, más edzők alkalmazása is elterjedt. Ez azzal van kapcso-
latban, hogy az alacsony formaldehid tartalmú gyantákból nem tud kellő mennyiségű sósav felszabadulni. Ezzel 
kapcsolatos az is, hogy a szabad formaldehid tartalom 0,5 %-nál kevesebb nem lehet. 
A fentiekhez hasonló gyantákhoz nemcsak látens, hanem közvetlen hatású edzőket is lehet alkalmazni, ha azok a 
magas hőmérsékletű ragasztáskor biztosítják a ragasztó gyors megkeményedését és megfelelő fazékidejét. Ezek 
a feltételek megnehezítik az erős savak edzőként való alkalmazását. Sikeresen alkalmazhatók az aluminiumsók, 
ill. az aluminiumkromofoszfátok. 
Ez utóbbiak sokkal enyhébbek, mint a sósav, a kénsav és más szervetlen savak; sőt a foszfátok jelenléte a beren-
dezések jelentős korrózióvédelmét is jelenti.  
Újabban érdeklődés mutatkozik a komplex edzők iránt is, ami az ammóniumkloridnak, erős savak sóival való kom-
binációja. Leginkább a vas sókat, közülük is leginkább a vas-ammóniumszulfátot alkalmazzák. Ebből 3-5 sr. 
adagolásával (100 sr. ammóniumklorid 20 %-os vizes oldatához) a kemény dési idő 53 sec-ról 30-38 sec-ra csök-
kenthető. Ezzel azonban együtt jár a fazékidő 18-ról 5 órára való csökkenése is. 
A szabad formaldehid-tartalomnak a csökkentése speciális előállítási móddal, ill. speciális formaldehid-akceptor 
anyagok adagolásával érhető el. Formaldehid-akceptorként leggyakrabban szabad karbamidot alkalmaznak. Ada-
golható mennyisége a gyanta szabad formaldehid tartalmától függ. Feleslegben történő adagolása ugyanis – 
miután vízben igen jól oldódik – a ragasztott kötés vízállóságának csökkenését eredményezi. Általában 3-6 % 
karbamid adagolása a célravezető. 
A ragasztó megkeményedési folyamatánál a töltőanyagoknak is nagy a jelentősége, mivel azok jelentős hatást 
gyakorolnak a ragasztó viszkozitására és a ragasztás-technológiai paraméterekre. A karbamid ragasztókhoz 
ugyanazok az adalékanyagok (töltőanyagok) adagolhatok, mint a fenol ragasztókhoz. Ezen kívül meg kell jegyezni, 
hogy széles körben elterjedtek a vízoldható sűrítőszerek, mint a metilcellulóz és a karboxi-metilcellulóz. Ezek ha-
tékonysága meglehetősen jelentős, mivel ezen anyagok vizes oldatai magas viszkozitással rendelkeznek. Ugyan-
akkor ezek az anyagok jelentős hidrofil tulajdonsággal rendelkeznek, ami viszont csökkenti a ragasztott szerkezet 
vízállóságát. 
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 A karbamid ragasztók összetétele és tulajdonságai: 
 Az alábbiakban példaként a legfontosabb hazai gyártású karbamid-formaldehid alapú 
műgyanták fizikai és kémiai tulajdonságait adjuk meg (4. táblázat). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen műgyantákból készült ragasztók széleskörűen alkalmazhatók, a fafeldolgozó ipar külön-
böző területein. Hideg és meleg ragasztásra specifikusan alkalmazhatók. A melegítés módja 
lehet: kontakt, konvekciós, sugárzásos és nagyfrekvenciás. Edzőként általában ammó-niumklo-
ridot alkalmaznak. Meg kell azonban jegyezni, hogy más edző alkalmazása sem ki-zárt. A 4. 
táblázatban felsorolt gyantákból készült ragasztók további elemzése is célszerűnek látszik a 
széleskörű felhasználásuk miatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

JELLEMZŐK ARBOKOLL 
FK 

ARBO-
KOLL FKC 

FORAMIN  
L 

Sűrűség 20°C-on,g/cm3 min. 1,19 min. 1,19 1,28-1,31 
Törésmutató 20°C-on min.1,431 min. 1,43 ' m in .1,47 
Szárazanyag tartalom,% 48-52 48-52 65 
Viszkozitás 20°C-on, cP 30-200 min. 50-200 min. 800 
pH érték 7-8,5 7-8,5 7,5 -8 
Szabad formaid, tart. % max. 4 kb.|8 4-6 
Kat. érz.  0,75 %  NH4Cl-el 

20°C-on, perc.  
100°C-on, sec. 

min. 180 
45-120 

max. 180 
45-120 

70-120 

 ARBOKOL 
H 

FORAMIN* 
130-50 

FORAMIN 
160-50 

Törésmutató, nD20 min.1,456 min. 1,435 min.1,431 
Szárazanyag tartalom, % - 50+2 - 
Sűrűség,  g/cm min. 1,22 - min.1,18 
Viszkozitás 20 0C-on, mPa.s 400-1500 (cP) 40-100 50-100 
Szabad formaid tartalom, % - max. 0,5 max. 1,5 
Hígíthatóság, %  - max. 30 - 
Kötési idő, 3%  NH4Cl mellett min. 20-90 - - 
Kat. érz.  0,75 %  NH4Cl-el 

20°C-on, perc.  
100°C-on, sec. 

 
- 
- 

240 
50-100 

60-220 
40-100 

Tárolhatóság, nap 90 90 90 
 Katalizátor 130-al térhálósítva a ragasztott termék formaldehid leadása 
megfelel az E-l emissziós osztály követelményeinek (DIN 52368). 

 

4. táblázat 
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ARBOKOLL FK: A műgyanta-ragasztó kikeményedése, azaz a térhálós molekula-szer-
kezet kialakulása savas pH tartományban 100-120°C-on megy végbe. Elsősorban a faipar 
olyan területein alkalmas ragasztásra, ahol a gyors keményedés szükséges. így forgács- és poz-
dorjalapok; rétegelt lemezek gyártására, ill. furnérozására alkalmas. 

ARBOKOLL FKC: Savas pH-t biztosító katalizátorral hidegen (20°C) és melegen (60-
120°C) egyaránt keményedő ragasztó. Meleg ragasztáshoz való alkalmazása azonban, magas 
szabad formaldehid tartalma miatt nem ajánlatos. 
 FORAMIN L: Eredményesen alkalmazható furnérozáshoz és rétegelt lemezek gyártásá-
hoz 1000 C-on, vagy annál magasabb hőmérsékleten jó tapadású, jó vízállóságú, közepes fő-
zésállóságú termék készíthető. 
 ARBOKOLL H: Hideg ragasztáshoz alkalmas, 60 %-os vizes oldat, 5-10 sr. töltőanyag 
(rozsliszt MSz 6335) adagolása célszerű. Nem célszerű cser-cser, cser-tölgy, cser-akác fakom-
binációk ragasztásához alkalmazni. 
 FORAMIN 130-50: Elsősorban régegeit lemezek gyártására és furnérozására alkalmas 
100 0C-on, vagy ennél magasabb hőmérsékleten. 60 %-os vizes oldat. Az E-l emissziós osz-
tálynak megfelelő formaldehid-leadású termék ragasztásához Katalizátor 130 elnevezésű edzőt 
kell alkalmazni 5-10 %-os mennyiségben. Az adott technológiához szükséges viszkozitást az 
általánosan használt töltőanyagokkal (rozsliszt) lehet beállítani. 
 FORAMIN 160-50: Elsősorban forgácslapok, rétegelt lemezek gyártására alkalmas. 50 
%-os vizes oldat. 
  Az előzőekben már említettük, hogy az ammónium-kloridon kívül más edzők is alkalmazhatók, 
ill. egyéb anyagok is adagolhatok a karbamid műgyantákhoz. 
 A magas hőmérsékletű ragasztásnál 1-2 % ammónium-kloridot alkalmaznak edzőként. Amennyiben a 
megkeményedés idejének a csökkentése a cél, akkor az ammónium-kloridhoz szerves sav (pl. triklór-ecetsav) 
adagolható. Hideg ragasztáskor pedig előnyösen alkalmazható 20-25 sr. oxálsav 10 %-os vizes oldata (100 sr. 
gyantára vonatkoztatva). 
 A tárolási idő növekedésének függvényében az edző mennyisége csökkenthető, ami a fazékidő növeke-
dése szempontjából (különösen a hideg ragasztásnál) jelentős. 
 A karbamid ragasztók megváltoztatása, a jellemző hátrányos tulajdonságok kiküszöbölése, ill. csökken-
tése és a kedvező előnyök megtartása a gyanta modifikálásával érhető el. Meg kell különböztetni a gyanta szintézis 
alatti és utáni modifikálását. 
 Az első esetben a karbamidnak-, vagy egyéb aminó-származékoknak, ill. más anyagoknak a formaldehid-
del történő egyidejű kondenzációjáról van szó. Modifikálásra leggyakrabban melamint alkalmaznak. Megfelelő víz-
állóság érhető el 20-30 % adagolásával. Elsősorban meleg ragasztásra alkalmasak, de erős sav (pl. foszforsav) 
adagolásával hidegen is megkeményíthető. 
Példaként adunk meg egy lehetséges gyantakomponens arányt: karbamid: melamin: formaldehid; 100 : 30 : 122. 
 A második esetben a kondenzáció után (ritkábban vele egy időben) a gyantát valamilyen polimerrel keverik 
össze, mely utóbbi lehet oldat, vagy diszperzió. Tanulmányozva a vízoldható karbamid gyanta tulajdonságait, a 
legcélravezetőbbnek a polivinílacetát, vagy kopolimereinek alkalmazása látszik. Alkalmazásukkal csökkenthető a 
megszilárdult ragasztóréteg merevsége (rugalmassági modulusa) és zsugorodási feszültsége. A komponensek 
aránya a ragasztással szembeni követelményektől függ. Ha például a karbamid ragasztó rugalmassági tulajdon-
ságainak a javítása a cél, akkor a karbamid ragasztóhoz 10-40 % PVAc ragasztót célszerű adagolni. 
A karbamid-melamin alapú ragasztókon kívül vannak csak melamin alapú ragasztók is. Ezek a jó vízállóságukkal 
tűnnek ki, de csak magas hőmérséklet hatására keményednek ki. Mindenekelőtt a dekor-papírok gyártásánál és 
a forgácslapok laminálásánál használják őket. Szélesebb körű elterjedésüket a magas áruk korlátozza. 
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Epoxi ragasztók 
 Az epoxi ragasztókat kedvező tulajdonságaik miatt – a legtöbb anyaghoz való kiváló 
adhéziós tulajdonságuk, magas kohéziós szilárdságuk, kismértékű zsugorodásuk és aránylag 
kis érzékenységük a technológiai paraméterek ingadozásával szemben – széleskörűen alkal-
mazzák a technika különböző területein. 
Legelterjedtebben fémek, fémek-műanyagok, kerámiák és cement-betonok ragasztásához al-
kalmazzák. Az epoxi ragasztók jól ragasztják a fát is, de nem konkurensei a rezorcin és a fenol 
típusú ragasztóknak a meglehetősen magas áruk miatt. A fa-fa ragasztott szerkezetek tartóssá-
gával szembeni követelmények kielégítéséhez a rezorcin ragasztók előnyösebbek. Azon kívül 
a magas viszkozitásuk és a fa ragasztásakor alkalmazott alacsony nyomás következtében vastag 
ragasztóréteg alakul ki, ami kedvezőtlenül hat a ragasztott szerkezet tartósságára. Kiválóan al-
kalmasak viszont a tompa illesztések ragasztására. 
 Jól alkalmazhatók a fa-fém ragasztási feladatok megoldására is. Nagymérvű tartósság 
is elérhető, ha teljes mértékben ismertek az alkalmazott anyagok deformációs tulajdonságai a 
nedvesség-, és a hőmérséklet változása során; ill. amennyiben a magas szilárdságú ragasztók 
nagy keménységgel is rendelkeznek. Igen elterjedten alkalmazzák a faszerkezetek fém-, ill. 
üvegszálas műanyagbetétjeinek (armatúrák) ragasztására. Erre a célra leginkább a hidegen ke-
ményedő ED-20 epoxigyanta alapú – vagy hozzá hasonló – ragasztó alkalmas. 
 Az epoxi ragasztók legfontosabb összetevői: oldószerek, modifikátorok, gyorsítók 
(edzők) és töltőanyagok. 
 A ragasztók viszkozitása a töltőanyag (a fentieken kívül töltőanyag más ásványi anyag, 
süt faliszt is lehet) mennyiségével szabályozható. Az epoxi ragasztók hajlamosak az önmelege-
désre, ezért – nagy tömeg esetén – gondoskodni kell hűtésükről. Fazékidejük 20°C-on kb. 2-3 
óra. Ezen a hőmérsékleten a ragasztási szilárdság 12-18 óra alatt eléri a fenyő nyírószilárdságát, 
jóllehet a ragasztó a végső szilárdságát csak hosszú idő alatt éri el. 
 Hazai gyártású epoxi műgyantakomponensek (5. táblázat), ill. térhálósító komponensek 
(6. táblázat) jellemzőit az alábbi táblázatokban mutatjuk be. 
           5. táblázat. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. táblázat 
 

 
 

 
 
 

Komponens 
(gyanta) 

Sűrűség 25°C-on, 
g/cm3 

Viszkozitás 
25 0C-on, cP 

Epoxi ekviva-
lens, g/ml Alkalmazási terület 

TIPOX 370 1,1–1,2 500-700 170-190 Kis-viszkozitású, gyorsan kötő kemény, me-
rev filmet adó ragasztás 

TIPOX 460 P 1,1-1,15 1700-2500 220-240 Hasonló a TIPOX TH 2- höz 

TIPOX 470 P 
 1,1-1,15 1200-1800 225-240 

Nagy viszkozitású, lassú kötést eredmé-
nyező térhálósító. Előnyős tulajdonsága 

hogy rugalmas ragasztófilmet biztosít, amely 
jól bírja a dinamikus igénybevételt 

TIPOX 490 P 1,1-1,15 6000-8000 230-260 Közepes viszkozitású, gyorsan kötő térháló-
sító kemény, merev ragasztásokhoz 

 
TIPOX 1100 

PS 
 
 

1,1-1,15 8000--12000 480-620 
Nagy-viszkozitású ragasztógyanta, kis felü-
letek ragasztásához. Kb. 10 % oldószert is 

tartalmaz. 
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A poli (viníl-acetát) (PVAc) ragasztók 

A poli(viníl-acetát) hőre lágyuló (termoplasztikus) polimer, melyre a makromolekula-
láncok mozgékonysága (hajlékonysága) a jellemző. Ennek következménye, a ragasztott szer-
kezet alacsony hőállósága és az állandó terhelés hatására bekövetkező kúszása. A felsorolt tu-
lajdonságok korlátozzák a PVAc ragasztó teherviselő szerkezetekhez való alkalmazását. 
Ugyanakkor a ragasztóréteg rugalmassága lehetővé teszi a különnemű anyagok ragasztását. A 
hőmérséklet- és nedvességváltozás hatására keletkező belső feszültségek relaxálódnak25, ezért 
a ragasztott szerkezetek megfelelő tartóssággal rendelkeznek. 
 Oldószeres és diszperziós ragasztókat különböztetünk meg. Ha a szintézisnél emulgá-
torként26a vízoldható poli(vinil-alkoholt) alkalmazzák, akkor a keletkezett ragasztó nem víz-
álló. Ugyanakkor maga a poli(viníl-acetát) vízálló, így szerves oldószeres oldatai vízálló ra-
gasztást eredményeznek. 
 A faipari ragasztásokhoz leggyakrabban a diszperziós ragasztókat alkalmazzák, mivel 
ezek nem mérgezőek, nem tűzveszélyesek. Előnyös technológiai tulajdonságokkal rendelkez-
nek, és az alacsony viszkozitásuk miatt 50 %, vagy ennél magasabb szárazanyag tartalommal 
rendelkeznek. (Az oldószeres ragasztók magas viszkozitással rendelkeznek). A poli(viníl-ace-
tát) molekula-tömegétől függően magas-, közepes-, és alacsony viszkozitású diszperziókat kü-
lönböztetünk meg. 
 A diszperzióhoz plasztifikátor27 (pl. dibutilftálát) is adagolható, amely növeli a ragasz-
tott szerkezet vízállóságát és fagyállóságát. Ez utóbbinak a szállításnál és tárolásnál van jelen-
tősége. A dibutilftálát optimális mennyisége: 7-15 %. 
 Mivel a poli(viníl-acetát)  diszperzió egykomponensű és nem igényli az edző alkalma-
zását, gyakorlatilag korlátlan fazékidővel rendelkezik. Többek között ezért is alkalmazzák a fa-
műanyag ragasztásához, ill. különböző szerkezeti ragasztásokhoz. Alkalmazásakor azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy a hővel szembeni ellenállása viszonylag alacsony, ezért 70°C-nál 

                                                 
25- fizikai vagy kémiai rendszerekben valamely zavaró hatás megszűnte után az eredetei állapot visszaállása (pl. 
 a feszültség csökkenése) 
26 - az emulzió (folyadék, amely finom eloszlásban egy másik folyadékot is tartalmaz. Oldat nem jön létre) ál-
 landóságát növelő és jellegét befolyásoló segédanyag 
27- lágyítók kismolekulájú szerves vegyületek, melyek fizikailag beépülnek a polimer-szerkezetbe és így növelik 
 a polimer deformálhatóságát és/vagy képlékenyíthetőségét   

Komponens 
(térhálósító) 

Sűrűség  
250 C-on, 

g/cm3 

Viszkozitás 
 

Amin-szám 
mg, KOH/g Alkalmazási terület 

TIPOX TH 2 0,95 10-30 sec 
(Mp-4, 250 C) 1100-1200 Kis-viszkozitású, gyorsan kötő kemény, merev filmet adó 

ragasztás 

TIPOX TH 3 0,97 20-50 sec 

(Mp-4250 C) 1000-1100 Hasonló a TIPOX TH 2-höz 

TIPOX TH 6 0,97 8000-15000 
cP, 400 C-on 260-320 

Nagy viszkozitású, lassú kötést eredményező térháló-
sító. Előnyős tulajdonsága, hogy rugalmas ragasztófilmet 
biztosít, amely jól bírja a dinamikus igénybevételt 

TIPOX TH 16 1,0 400-500 cP, 
250 C-on 

780-840 Közepes viszkozitású, gyorsan kötő térhálósító kemény,  
merev ragasztásokhoz. 

 6. táblázat 
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magasabb hőmérsékleten felhasználni nem ajánlatos. Az egykomponensű diszperzió a ragasz-
tandó faanyag nedvességtartalmára is érzékenyen reagál. Ha a nedvességtartalom meghaladja 
a 12 %-ot, akkor a ragasztási szilárdság 20-25 %-os csökkenésével kell számolni. 
 A vízállóság fokozása érdekében kifejlesztették a kétkomponensű (diszperzió+katalizá-
tor) diszperziós ragasztókat. Katalizátorként (edzőként, „B”- komponensként) vízoldható 
króm-, vagy alumínium vegyület alkalmazható. A megfelelő diszperzió és katalizátor alkalma-
zásával B3-as, ill. B4-es vízállósági fokozatú ragasztás érhető el. 
 Mivel a bútor- és épületasztalos iparban – szerkezeti ragasztóként – nagymennyiségű  
Poli(vinil-acetát)  /PVAc/ polimer kötőanyagú vizes diszperziós  ragasztót használnak, az aláb-
biakban a legfontosabb hazai gyártású diszperziós ragasztók kiválasztásához és alkalmazásához 
adunk támpontot. 
 
 Z Bútoripari kézi csapragasztó anyag (Palma Fluid-1305). Alkalmas különböző csap-
szerkezetek ragasztására. 
 Z Bútoripari keményfa ragasztóanyag (Palma Fluid-1306) Speciálisan ülőbútorok ra-
gasztására kifejlesztett ragasztóanyag. Alkalmas más fa-, és fahelyettesítő anyagok hideg és 
meleg eljárással történő ragasztására is. Szerelő és korpusz ragasztóként, valamint furnér-és 
dekor-lemezekhez is alkalmazható. Rövid nyitott idejű, gyors kötésű, jó hőállóságú ragasztó-
anyag. A munkadarab jó illeszkedési pontossága alapfeltétele a nagyszilárdságú ragasztásnak.   
 A présidő-préshőmérséklet kapcsolatát a 7. táblázatban található. A végleges kötési szi-
lárdság eléréséhez 72 óra szükséges. 
  Z  Bútoripari ragasztóanyag csapozó automatához (Palma Fluid-1308): Alkalmas köl-
dökcsap-beütő automatákon, a köldökcsapos kötések nagyszilárdságú kialakítására. 

  
Z Bútor- és faipari nagyszilárdságú ragasztóanyag 
(Palma Fluid-1309): Alkalmas fa, és fahelyettesítő 
anyagok, dekoritlemez, a bútoriparban csapos kötések 
kézi és gépi kialakítására, él- és szerelési ragasztások-
hoz, papír és textil nagyszilárdságú ragasztására. 
 Z  Bútoripari ragasztóanyag él fóliázásához 
(Palma Fluid-1316): Alkalmas speciális gépeken él-
fóliázásra. 
 Z Faipari egykomponensű, vizes diszperziós, víz-

álló ragasztóanyag. (Palma Fluid-1317): Alkalmas fa és fahelyettesítő anyagok ragasztására. A 
bútoriparban csapos kötések kézi és gépi kialakítására, épület-asztalos ipari termékekhez, a DIN 
68603 „D3”- as vízállósági fokozat biztosításával. 
 Z  Faipari kétkomponensű, víz- és főzésálló (D4) ragasztóanyag.(Palma Fluid 1318): 
A térhálósító, vízoldható krómvegyület. Alkalmas fa és fahelyettesítő anyagok csapos kötések 
ragasztására gépi és kézi megoldással. Épület-asztalos ipari termékekhez a térhálósító alkalma-
zásával elérhető vízállósági fokozat: „D4”. 
2.1.1. 2. A ragasztóanyagok mérgező tulajdonságai  
 

A faiparban alkalmazott ragasztóanyagok szabad állapotú, mérgező anyagokat tartalmaznak, melyeknek 
az üzemcsarnok levegőjében lévő mennyiségét feltétlenül meg kell határozni. 

Művelet Hőmérsé-
klet, 0C 

Prés-
idő, 
perc 

Keményfa ragasztása 20 8 
Furnérozás 20 15 

50 5 
80 3 

Dekorit lemez rag. 50 7 

7. táblázat 
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 A munkahely közvetlen közelében, ill. az üzemcsarnok levegőjében lévő mennyiségüknek (mg/m3) olyan 
szigorú előírásoknak kell megfelelni, mint pl. az adott anyag „megengedhető koncentrációjának a határa” és amely 
egyben az egészségügyi előírások alapjául is szolgál. A jelenlegi előírások a fenolra, ill. a formaldehidre 0,5 ill. 0,3 
mg/m3 értéket engednek meg. 
 A ragasztóból eltávozó mérgező anyagok mennyiségének értékei * g/kg ragasztó * ezen kívül azért is 
fontosak, mert ezek alapján számíthatók az elszívandó, ill. a visszatáplálandó levegő paraméterei. 
 A kibocsájtott mérgező anyagok mennyisége a környezet szennyezettségének mértékét is meghatározza 
és ez alapvető kritériuma annak, hogy az üzem egy adott környezetbe telepíthető-e, vagy sem. 
 Egy új ragasztó kidolgozásakor, ill. alkalmazásakor mindig célszerű figyelembe venni a fenti szemponto-
kat.  A mérgező anyagok kiválása elsősorban a ragasztó összetételétől, az előállítási technológiától, a ragasztót 
alkotó polimer típusától, a gőztenziótól és a mérgező anyag egyéb más tényezőjétől függ. A kiválási folyamatra 
 A technológiai tényezőkhöz sorolhatók : a fajlagos ragasztófelhordás, a nyílt,- és zártidő, a ragasztás hő-
mérséklete stb. 
 A tényezők sokfélesége nem teszi lehetővé a fent említett anyagok, elméleti összefüggések (pl. Rault-
törvény28) alapján történő, mennyiségi meghatározását. Rendszerint gyakorlati ellenőrzést végeznek a működő 
üzemekben, ami egy sor bizonytalanságot tartalmaz a nagyszámú meghatározhatatlan, zavaró környezeti tényező 
jelenléte miatt.  
 Lehet azonban modellezni a technológiai folyamatot, azaz a ragasztóanyag laboratóriumi körülmények 
között is felhasználható, ahol a fent említett zavaró tényezők kiküszöbölhetőek. Ilyen körülmények között már meg-
határozható a levegőben levő mérgező anyagok koncentrációja, és kiszámítható ezen anyagok levegőben levő 
mennyisége a ragasztási folyamat minden egyes fázisában (a ragasztóanyag előkészítése és felhordása, a nyílt-
és zárt idő, présidő stb.). 
 Néhány ilyen modellkísérleti eredmény, ill. adat látható az 14y16. ábrán. 
 

 

 

 

 

                                                 
28- ideális elegyben az egyes alkotók parciális gőznyomásai (tenziói) összefüggésben vannak az illető alkotók 
ugyanazon hőmérsékletének megfelelő, tiszta állapotban vett gőznyomásával  

14 .ábra. A fenol és a formaldehid kiválása a különböző összetételű fenol-gyantából, %: 
a- fenol; b- formaldehid; 1- fenol: 3.8, formaldehid: 3.4; 2- fenol: 3.4, formaldehid': 5.0; 3- fenol: 1.85, formal-

dehid: 0.81; I - a ragasztó előkészítése; II - a ragasztó felhordása; III- nyíltidö; IV- présidö 
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16. ábra. 1- aceton (fenol ragasztóból); 2- alko-
hol (alkilrezorcin ragasztóból) 

 Az ábrákon jól megfigyelhető, hogy a maxi-
malis mennyiségű mérgezőanyag a ragasztó 
felhordásakor kerül a levegőbe. Az is megálla-
pítható, hogy a mérgező komponensek későbbi 
kivállása nem függ azok illékonyságától. így pl. 
1,5 órás höpréselés után 7-25% fenol, kb. 10% 
formaldehid, és 15-25% alkohol és aceton volt 
észlelhető a levegőben. Ezek az értékek azon-
ban már közvetlenül a ragasztó felhordása után 
is mérhetők voltak. Jellemző, hogy a höpréselés 
ideje alatt a fenol és a formaldehid kiválása 
csökkenő tendenciát mutat, ami a ragasztóré-

tegből való diffúzió egyre növekvő nehézségével magyarázható. A höpréselés kezdeti szakaszában észlelhető 
nagyobb mérvű kiválás a ragasztó kinyomódásának a következménye. 

A gyantában lévő szabad mérgezőanyag-tartalom emelkedésével növekszik azok, levegőbe kerülő abszo-
lút mennyisége is. Ugyanakkor a szabad mérgező anyagok magas abszolút kiválása nincs összefüggésben azok 
viszonylagos mennyiségével. Bebizonyosodott például, hogy egy gyanta,amely igen kis mennyiségben tartalmaz 
szabad fenolt, ill. formaldehidet nem hozható kapcsolatba egy másik gyantával, amelyből a kezdeti anyagmeny-
nyiséghez viszonyítva, nagymennyiségű mérgező anyag kerül a levegőbe. 

Ily módon tehát, egy ragasztó mérgező hatása nem ítélhető meg a benne lévő mérgező anyag mennyisége 
alapján,mert hiszen kiderült, hogy a folyékony fázisban levő magas mérgezőanyag tartalom nem jelenti azok nagy-
mérvű, levegőbe történő kiválását is. Más szavakkal, a mérgező hatás növekedése nem olyan gyors, mint a gyan-
tában lévő mérgező anyagok mennyiségének növekedése. 

A különböző típusú ragasztók összehasonlításakor megállapítható, hogy a levegőben lévő formaldehid 
koncentrációja alkilrezorcin gyanta alkalmazásakor 0,12 mg/m3, karbamid-formaldehid gyantánál 0,17 mg/m3, a 
fenolgyantánál pedig 0,25 mg/m3 érték körül mozog. Ezek az adatok igen érdekesek a gyakorlat számára, mivel 
az alkilrezorcin ragasztó edzője paraformaldehid, és ezért a levegőben magas formaldehid tartalom lenne várható. 

15. ábra. A fenol (a) és a formaldehid (b) kiválásának kinetikája különböző típusú ragasztóknál: 
1- fenol; 2- fenol-rezorcin I.; 3- karbamid-melamin; 4- alkil-rezorcin; 5-fenol-rezorcin II. 
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2.1.2.  A ragasztók osztályozása a megszilárdulás alatt lejátszódó folyamatok szerint 
 

A folyékony halmazállapotú ragasztókban is fellépnek a molekulán belüli és molekulák közti másodrendű moleku-
láris erők. Ezek határozzák meg a folyadék állandó térfogatát, de ezek befolyásolják töményebb oldatokban a 
viszkozitást, ill. a viszkozitási anomáliákat is. A folyadékok azonban nem állnak ellen a nyírásnak, nyírási feszültség 
hatására folyni kezdenek. A folyadékok tehát nem rendelkeznek saját szilárdsággal. A ragasztáshoz azonban a 
ragasztónak saját szilárdsággal kell rendelkeznie. Ehhez szilárd halmazállapotba kell jutnia. Szilárd halmazállapot-
ban ugyanis a molekulán belüli- és közötti kohéziós kötések sűrűsége és nagysága olyan, hogy egyrészt állandó 
alakot biztosít a rendszernek, másrészt mechanikai igénybevétel ellen egy meghatározott határig ellenáll. 
  A szilárd halmazállapotú kötés kialakulása különböző, fizikai, kémiai, vagy vegyes folyamatok eredménye 
lehet, melyek során a szubsztrátum29 és a ragasztó között kialakuló kölcsönhatások rögzítődnek. 
 A folyékony halmazállapotú makromolekulás rendszerekből több úton is kialakulhat szilárd halmazállapotú 
anyag. A megszilárduláshoz vezető út egyrészt a ragasztóanyagok egyfajta csoportosítását teszi lehetővé, más-
részt viszont a megszilárdulás alatt lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok meghatározzák az alkalmazandó ra-
gasztási technológiát, rámutatnak a ragasztás egyes paramétereinek befolyásolási lehetőségeire, a ragasztás mó-
dosításának módjaira. 
 
A ragasztóanyag megszilárdulása, a ragasztó kötése kialakulhat: 
Fizikai úton 
A kötési folyamat     Ragasztó típus   
Oldószer eltávozása    Oldószeres ragasztók 
      Természetes (szerves és szervetlen) nyersanyag 
      alapú ragasztók 
Diszpergáló közeg eltávozása  Diszperziós ragasztók 
Olvadékok megszilárdulása   Olvadékragasztók 
Polimerek autó-adhéziója30   ”Kontakt ragasztók”       
 Vegyes     Nyomásra kötő ragasztók, Tapadó ragasztók, 
      Plasztiszolok, Ragasztócsíkok, Ragasztórudak, 
      Szervetlen alapú ragasztók 
Kémiai úton 
Polikondenzációs reakció   Polikondenzációs ragasztók 
Poliaddiciós rekció    Poliaddiciós ragasztók 
Polimerizációs reakció   Polimerizációs ragasztók 
Fizikai és kémiai úton együtt                        Az előbbi kötési utak összes kombinációi.  
A faipari gyakorlatban a leggyakoribbak az  
    -oldószeres, polikondenzációs úton kötő ragasztók, 
    -oldószeres, poliaddiciós úton kötő ragasztók, 
    -diszperziós, polikondenzációs úton kötő ragasztótípusok, 

      -diszperziós, poliaddiciós úton kötő ragasztók. 
 
 

                                                 
29 - a ragasztandó szilárd anyag 
30 két porszáraz ragasztóréteg tapadása  
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2.1.2.1. Fizikai úton kötő ragasztók  
Az oldószeres ragasztótípusok.  

Oldószeres ragasztókon azokat a ragasztóanyagokat értjük, amelyeknél a polimerek különböző 
oldószerekben vannak oldva vagy pasztásítva. A ragasztókötés kialakulása fizikai folyamat 
(száradás), az oldószer-eltávozás következménye. Az oldat koncentrálódik, a szol 31 géllé 32, 
majd megszáradva xerogéllé 33 alakul. Az oldószerek vagy oldószerkeverékek csupán az alkal-
mazást lehetővé tevő segédanyagok, és azokat az összekötendő darabok egyesítése előtt a fel-
hordott folyékony ragasztórétegből párolgással vagy az összekötendő darabokba történő beha-
tolással (diffúzió34, termodiffúzió35) teljesen vagy részlegesen el kell távolítani.  
 Az első eset („kontakt ragasztás”) az oldószer számára áthatolhatatlan anyagok (fémek, 
üveg, duromer műanyagok) esetén kínálkozik, a második eset a porózus és az oldószer befoga-
dására alkalmas anyagokra (papír, kartonpapír, fa, bőr) vonatkozik. 

Az oldószereltávozás közben molekulanövekedés nem következik be, az oldatba vitt polimer kohéziós 
tulajdonságainak, rugalmassági modulusának olyannak kell lenni, ami biztosítja a megkötött ragasztó megfelelő 
szilárdsági értékét. Ez a szilárdság viszont egy meghatározott, a polimertől függő molekulanagysághoz kötött. Má-
sik oldalról viszont láttuk, hogy a ragasztó felviteléhez, terüléséhez a felviteli eljárástól, valamint a ragasztás további 
feltételeitől (présnyomás, kapilláris rendszer méretei stb.) függő viszkozitású folyadék szükséges. A viszkozitást 
adott molekulatömeg mellett az oldat koncentrációjával lehet befolyásolni.  

A ragasztók termodinamikai szempontból koncentrált oldatok, melyeknél a viszkozitás a koncentrációval 
igen jelentős mértékben nő. Ebben rejlik az oldószeres ragasztók egyik hátránya: az oldószeres ragasztók általá-
ban csak viszonylag kisebb test-tartalmú oldatok (5-25% ) lehetnek. 
Az oldószeres ragasztók kötése, mint említettük az oldószereltávozás következménye. Ez döntően az oldószernek 
a hordozóba történő diffúziója útján játszódik le. Ebből következik, hogy oldószeres ragasztó ott alkalmazható, ahol 
legalább az egyik hordozó porózus. (Nem 

Az alkalmazott oldószer alapján vízoldható és szerves oldószeres rendszerek különbözhetőek meg. Az 
oldószer jellege gazdaságossági tényezők mellett befolyással van a felhasználási területre is. A ragasztók termo-
dinamikai szempontból koncentrált oldatok, melyeknél a viszkozitás a koncentrációval igen jelentős mértékben nő.  
 A faipari gyakorlatban a hordozó a legtöbb esetben fa, vagy faalapú termék, a ragasztó 
oldószer a víz, de lehet más oldószer is. Az oldószereltávozás mechanizmusa szempontjából 
nem közömbös az alkalmazott oldószer jellege, ugyanis különösen befolyásolja a diffúziót, 
hogy a fát duzzasztó vagy nem duzzasztó oldószert alkalmaznak. 
  
 Oldószeres ragasztókhoz elsősorban az alábbi polimerek, ill. polimer-keverékek alkal-
mazhatók, esetleg „ragacsosító” gyantákkal kombinálva: 

                                                 
31 oldat 
32 kocsonyás, de deformálható szerkezetű kolloid 
33 száraz-gél 
34 inhomogén rendszerben lejátszódó anyagáramlás, melynek hajtóereje a kémiai potenciálból levezethető kon-  
centráció-gradiens. A diffúzió sebessége a hőmérséklettel exponenciálisan nő. 
 
35 A diffúziós anyagáram, amely – kémiai potenciál hőmérsékleti függése következtében – a hőmérséklet gradi-
enssel, az anyagrétegben kialakított hőmérsékletkülönbséggel is létrehozható. A koncentráció- és hőmérsékletkü-
lönbség ellentétes irányú anyagáramot indukál ezért a fizikai úton történő oldószer-eltávozás sebességét, haté-
konyságát csökkenti. Ezt küszöbölik ki a belső hőkezelésű ragasztási eljárások, mint amilyen pl. a nagyfrekven-
ciás eljárás. 
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 Poli(vinil-acetát) és kopolimerek /PVAC/ 
 Poli(vinil-alkohol) és kopolimerek /PVAL/, 
 Természetes és szintetikus kaucsukok, 
 Nitrocellulóz /NC/, 
 Poli(akrilátok) és poli(metil-metakrilátok) /PMMA/, 
 Poliuretánok /PUR/. 
 
Természetes nyersanyag-alapú ragasztók kötése 
 A glutinenyv36 az oldatkészítés ellentétes folyamata, lényegében az oldószertartalmú ol-
vadékragasztók mechanizmusa szerint játszódik le. A gél képződés lehűlés eredményeképpen 
jön létre. A kialakult hidro-gélből a víz diffúzió útján távozik el a ragasztóréteg jelentős zsugo-
rodása közben, ezért a ragasztáskor nyomást kell alkalmazni. A folyamat reverzibilis, a ragasz-
tás tehát víznek nem áll ellen. A glutinenyvek felhasználási módja miatt nagyipari ragasztásra 
alkalmatlanok. Ezért előállították a vízben közvetlenül oldódó ún. hidegenyv szerű változatát, 
valamint a folyékony glutinenyveket is. 
  
 A kazein-enyvek37 kötése vízeltávozás útján lejátszódó szól-gél átalakulás. A folyamat 
Ca/OH/2 alkalmazása esetén irreverzibilis a keletkező Ca-kazeinát vízoldhatatlansága miatt. A 
folyamat, a hőmérséklet emelésével gyorsítható, de ez esetben lúgként csak mész alkalmazható, 
mivel magasabb hőmérsékleten a hidrolízis is felgyorsul. A gélesedés alatt bekövetkező jelen-
tős zsugorodás miatt ragasztáskor nyomást kell alkalmazni. 
 A keményítő alapú ragasztók. A fehér, por alakú keményítő, melynek tulajdonságait a nö-
vényi forrási (búza, rizs, kukorica és burgonya) is befolyásolja vízben duzzadó géllé, majd a 
részleges kolloidális oldódás miatt erősen viszkózus anyaggá, csirizzé alakuló anyag. A csiriz 
magas viszkozitású, rossz kezdeti tapadása miatt nem túl jó tulajdonságú ragasztó. A ragasztó-
hatás növelhető, ha a keményítő láncokat főzéssel, vagy savval részben hidrolizálják. A rövi-
debb keményítő molekulákat tartalmazó anyag a dextrin, mely hideg vízzel is kisebb viszkozi-
tású kolloid oldatot képez. 
 A keményítő, ill. dextrin kötése a víz eltávozása után reverzibilis szól-gél átalakulás után 
következik be. Mivel a rendszer zsugorodása nem nagymértékű, kisebb nyomás alkalmazása 
szükséges. A kialakuló kötés vízállósága viszont gyenge. 
 A keményítőhöz hasonló tulajdonságúak a pektinekből a nyálkás konzisztenciájú, he-
xózokból és gumiszerű pentózokból felépülő növényi szénhidrátokból készült ragasztók is. 
 A cellulózalapú ragasztók. A cellulóz a növények E-D-glükóz egységekből felépülő váz-
anyaga. Mivel vízben és gyakorlatilag oldószerekben sem oldható, csak kémiai átalakítás után 
készíthető belőle ragasztási célokra is alkalmazható makromolekulás oldat. A kémiai átalakí-
tástól függően oldószerekben, ill. vízben oldható származékok keletkeznek. Az oldás és a ra-
gasztó kötése minden esetben reverzibilis szól-gél átalakulás. 
A cellulózszármazékok közül ragasztásra leginkább a cellulózésztereket: cellulóznitrátot, cel-
lulózacetátot valamint a cellulózétereket: a cellulózmetilétert, cellulózetilétert és a kar-boxi-
metilcellulózt használják. 

                                                 
36 - fehérje alapú 
37- fehérje alapú  
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Szervetlen alapú ragasztók. 
 A ragasztóknak ezt a csoportját akkor alkalmazzák, ha a ragasztási hézagban nagyon 

nagy hőállóságot kell biztosítani. Alapvető tény, hogy a molekulákban meglévő kémiai kötési 
viszonyok alapján a szervetlen vegyületeknek lényegesen nagyobb alak-stabilitásuk és termikus 
ellenálló képességük van, mint a szerves vegyületeknek). Külön is említést kell tenni itt a „víz-
üvegről", elsősorban a nátrium-vízüvegről, amelyet papírok és kartonpapírok csaknem teljesen 
vízálló ragasztásához használunk. Ez nem egyéb, mint a nátriumszilikát vizes, kolloidoldata. A 
megkötés a víznek az anyagok porózus szerkezetén át történő elpárolgásával indul meg, ezt 
kovasavstruktúrák kialakulása követi. Az izzó- és halogénlámpák üvegburájának és foglalatá-
nak ragasztására is szervetlen termékek (szilikátok, fém-oxidok, borátok) bázisán létrehozott 
formációkat alkalmaznak. 
 
A diszperziós 38 ragasztók kötése.  

A fizikai úton kötő ragasztók második csoportjába a diszperziós ragasztók tartoznak, 
melyek olyan diszperziók, ahol a diszpergáló közeg általában víz, a diszpergált anyag valami-
lyen hőre lágyuló polimer, amelyik tulajdonképpen a ragasztó.  
 A diszpergált polimer-szemcsék közel gömb alakúak k 0,1-5 Pm-es átmérővel. Ezen 
tartományon belül lehetnek finom-, közepes-, durva- és kevert diszperz rendszerek. A ragasztó 
a diszperzió stabilitásához és a többi tulajdonság beállításához számos adalékanyagot tartal-
mazhat így: (diszpergáló szert, védőkolloidot, habzásgátlót, fungicid39 anyagokat, töltőanya-
got, oldószert, lágyítókat stb.). 
 A diszperziós ragasztók kötése két fő szakaszra osztható: 
- a víz diffúziója a hordozóba, 
- a műanyagszemcsék összefolyása (17. ábra). 
 
 

 
 
 

17. ábra. A diszperziós ragasztókötés részfolyamatai 
 A kialakult ragasztóréteg vízben már nem oldódik, azonban számos mikro-üreget tartal-
maz, amely vízhatás esetén, ill. mechanikai igénybevételkor a tönkremenetel kiindulópontja 
lehet (hibahely!). 
 A diszpergáló közeg, a víz diffúziójában ugyanazon tényezők játszanak szerepet, mint 
az oldószeres rendszereknél. Igen fontos, hogy a víz a fát duzzasztó oldószer, így mozgása a 
fában, a sejtfalban és a fa kapilláris rendszerében is lejátszódhat. A víz diffúziójának hajtóereje 
a koncentráció-, ill. a gőznyomás különbség. 
A vízeltávozás eredményeképpen egy igen tömény, szoros illeszkedésű polimer halmaz jön 
létre, melyben a víz a polimer gömbszemcsék közötti üregekben helyezkedik el (18. ábra.). 
 

                                                 
38  - valamely közegben egymástól viszonylag független, igen finoman eloszlatott részecskékből álló anyag; disz-
perzió. 
39-  gombaölő tulajdonságú 

            Párolgás                    Koncentráció-          Diszpergált részek def.             Összefolyás      
                                         növekedés          hexagonális forma kialakulása                                     
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 Azonos polimer-szemcseméret esetében három polimer-szemcse között elhelyezkedő víz effektív sugara 
a polimer-szemcse sugarának függvényében (G.L.Brown): 
 

푅 = 푟
2 ∙ √3

3
− 1 = 0,1554 ∙ 푟  

ahol:  R - a vízrész effektív sugara, 
 r - a diszpergált szemcsék sugara. 
 A kötés második lépésében, a polimer-részek összefolyásában több tényező játszik szerepet: FB belső 
nyomás, amely két golyó érintkezésekor a felületeket csökkenteni igyekszik. Nagysága a felületi feszültségtől és a 
szemcsesugártól függ: 

 퐹  =
2훾
푟

 

 
 A polimer részek közelítésekor vízfelület konkáv lesz. Megfelelően kis kapillárisok esetében a kialakuló Fk 
kapilláris nyomás igen jelentős lehet. Az előző jelölések alkalmazásával: 
 

퐹 =
2훾
푅

=
2훾

0,1554푟
= 12,9

훾
푟

 

 
A polimer részek között hatnak a van der Waals féle erők (FW), is valamint szerepet játszhat a szemcsék összefo-
lyásában a nehézségi erő (FG) is. 
 Néhány tényező viszont a szemcsék összefolyása ellen hat. Ilyenek a polimer szemcsének, mint „szilárd” 
anyagnak az ellenállása az összefolyással szemben (FE), a tenzidekkel 40 és védőkolloidokkal borított és töltést 
kapott felület Coulomb féle taszító hatása (Fc). 
 A polimer részecskék összefolyása tehát akkor következhet be, ha az összefolyást elősegítő tényezők 
összege nagyobb, mint az ellene hatóké: 
 

FB + FK + FW + FG ! FE + FC 
 
 
Mivel megfelelő szemcseméret alkalmazása esetén a kapilláris nyomás jelentősen meghaladja a többi tényezőt, 
felírhatjuk, hogy az összefolyás feltétele: 

FK ! FE 

                                                 
40 -  mesterséges felületaktív anyagok 

18. ábra. A diszperz részecs 
kék között kialakuló kapilláris 

sugarának meghatározása 
R- a vízrész effektív sugara, 

r - a diszpergált szemcsék su-
gara. 

 

Polimer 

P                    P 

H2O 

Polimer 

P P 

R 

r M=300 

Polimer 

P                    P 

H2O H2O 
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  A deformációs ellenállást a rugalmassági modulusszal, a kapilláris nyomást a 
Pascal összefüggéssel kifejezve a tapasztalatokkal jól egyező kifejezést kaphatunk az összefo-
lyás kritériumára: 

r
E J'
d  

 Az összefüggésből következik, hogy a diszperziós ragasztók filmképződéséhez egyrészt 
lehetőleg minél kisebb szemcseátmérő szükséges, másrészt viszont a polimer rugalmassági mo-
dulusa nem haladhat meg egy meghatározott értéket. A diszperziós ragasztók kötése tehát csak 
az alkalmazott polimer üvegesedési hőmérséklete felett következik be, alatta a diszperz részecs-
kék nem folynak össze, hanem fehér, többé-kevésbé por alakú anyag marad vissza. Ezért a 
diszperziós ragasztók minimális filmképződési hőmérsékletét (MFH) fehér pontnak is nevezik. 
 A polimerek üvegesedési hőmérsékletét a kémiai felépítés és molekulatömeg mellett lágyítókkal lehet be-
folyásolni. A diszperziókból bekövetkező filmképződés ugyan irreverzibilis, de a filmben visszamaradó üregek, kü-
lönösen az ott jelenlévő tenzidek és védőkolloidok miatt a bediffundáló víz következtében a tönkremenetel kiindu-
lópontjai lehetnek.  
 A vízállóság növelhető, ha a koagulálást41 lehetőleg többértékű és nagy ionátmérőjű ionokkal segítjük elő. 
Az ionoknak a töltéssel rendelkező tenzidekre kifejtett hatása sokszor komplex vegyületek képződéséhez is vezet, 
ami tovább fokozza a vízállóságot. 

Az oldószeres ragasztókhoz elsősorban az alábbi polimerek. ill. polimer-keverékek alkalmazhatók, esetleg raga-
csosító gyantákkal kombinálva: 
W poli(vinil-acetát) és kopolimerek, 
\ poli(vinil-alkohol) és kopolimerek, 
\ termeszetes és szintetikus kaucsukok, 
]  nitrocellulóz. 
^ akrilátok. 
Y poliuretánok. 

 Olvadék (ömledék) ragasztók kötése 
 Az ömledék ragasztók, (hotmelt) hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) közé tartoz-
nak. Szobahőmérsékleten szilárd anyagok, melyek a felületi tapadást megolvadt (120-2400C) 
állapotban fejtik ki. A kohézió, a saját szilárdság az ömledék megszilárdulásával alakul ki. Az 
olvadékragasztókra alkalmazott előbbi igen általános megfogalmazás pontosabbá tehető, ha az 
olvadékragasztóként alkalmazott plasztomerek42 jellemzőit foglaljuk össze. 
 Az olvadékragasztó plasztomerek amorf,43 vagy részben kristályos 44polimer anyagok, 
amelyek az üvegesedési, ill. olvadási hőmérséklet alatt elasztikus 45alakváltozásokra képesek. 
E hőmérséklet felett – a bomlási hőmérsékletig – a deformációt a folyás jelensége eredményezi, 
amit a gyakorlatilag nullára eső nyíró-rugalmassági modulusz is jellemez.  

                                                 
41 - kolloid oldat részecskéinek kicsapódása 
42 - maradandó alakváltozást szenvedő műanyagok 
43 - formátlan, alaktalan (nem kristályos szerkezet) 
44 - sík lapokkal határolt, rendezett belső szerkezetű test 
45 rugalmas 
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Az olvadékragasztók felvitelkor, nedvesítéskor tehát olvadék, viszkózusan folyós46 állapotban 
vannak, a kötés pedig az olvadéknak hűtés hatására bekövetkező megdermedése, szilárd hal-
mazállapot létrejötte. Ennek megfelelően az olvadékragasztóknak legfontosabb jellemzői az 
 -üvegesedési hőmérséklet, részben kristályos rendszereknél pedig az  
- -olvadási hőmérséklet.  
Az üvegesedési hőmérséklet mind másodfajú átalakulási hőmérséklet egyszerű módszerekkel 
nem határozható meg.  
 A feldolgozási (alkalmazási) hőmérséklet. Rendszerint a viszkozitás-hőmérséklet gör-
bén a legkisebb viszkozitás-változáshoz tartozó hőmérséklet, vagy hőmérsékletintervallum. 
 -A kötési sebesség, melyet alapvetően a feldolgozási hőmérséklet és az üvegesedési hő-
mérséklet közötti hőmérsékletkülönbség határoz meg, mivel a kötés a hűlés eredményeképpen 
bekövetkező dermedés. 
 -A rugalmassági modulus47 mely az olvadékragasztó alkalmazási területét határozza 
meg (19. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az olvadékragasztók jellegéből következik, hogy egyik legfontosabb tulajdonságuk a 
viszkozitás, ill. a viszkozitásnak hőmérsékleti függése. A viszkozitás exponenciális hőmérsék-
leti függése polimer olvadékokra is jó közelítéssel érvényes.  

A kémiai reakción alapuló és oldószertartalmú ragasztókkal szemben ezeknek néhány figye-
lemre méltó előnyük van: 
i oldószert nem tartalmaznak, ezért nincs szükség speciális tűzvédelmi intézkedésekre, 

   h egykomponensű rendszerként alkalmazhatók, 
j kötési idejük nagyon rövid, ez rövid gyártási időket tesz lehetővé, 
k mint hőre lágyuló műanyagok lehetővé teszik, hogy a ragasztást hőhatással ismét oldani 
lehessen (ez az újrahasznosítás esetén fontos). 

Az ömledék ragasztók használata viszonylag egyszerű, alkalmazási területük ezért szerte-
ágazó. Ide tartozik pl. a 
Y csomagolástechnika (kartonragasztás), Y könyvek és brosúrák nyomdai munkái (gerincra-
gasztás), Z fa- és bútoripar (élek felragasztása, szerkezeti egységek ragasztása),  
^ cipőipar (talp- és bélésragasztások), \ elektrotechnika (tekercselések, huzalok rögzítése), 
[ textilipar (bélések, merevítők ragasztása). 
 

                                                 
46 sűrűn folyó (nyúlós)  
47 arányszám, mértékszám 

19. ábra. Az olvadékragasztók viszkozi- 
tás-vátozása a hőmérséklet függvényében 
 
Tg – üvegesedési hőmérséklet 
'Talk – alkalmazási (felviteli) hőmérséklet 
 intervallum 
'K - a viszkozitás változása felvitelkor 
 
 hőmérséklet ' Talk  Tg 

' K 

 K 
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„ Kontakt ragasztók” kötése 
 A kontakt ragasztás az oldószeres ragasztók kötési mechanizmusának speciális esete. 
Jellemzője, hogy – a mindkét felületre felhordott ragasztóból – az összes oldószernek el kell  
távoznia. (Ehhez – a felhordott ragasztó mennyiségétől függően – 15-20 perc szükséges, ill. 
míg az ujjunkkal megérintett ragasztóréteget „száraz tapintásúnak" nem érezzük. „Porszáraz 
állapot). Ezután az összeragasztandó darabokat rövid ideig tartó, megfelelő nyomással rögzít-
jük. A ragasztási szilárdság nem a „présidőtől”, hanem a „présnyomás”nagyságától függ. Ez a 
szilárdság a polimer molekulák kölcsönös egymásba hatolása („összeakadás, összegubancoló-
dás") mellett a ragasztórétegben kialakuló kristályos szerkezeteknek is köszönhetők („autó-ad-
hézió”).  
Nyomásra tapadó ragasztók, ragasztószalagok kötése 
 A nyomásra tapadó ragasztók az öntapadó ragasztószalagok és címkék nélkülözhetetlen 
alapanyagai. Ezek olyan polimerek, amelyek folyamatosan ragadósak, és amelyeket általában 
valamilyen hordozóanyagra (műanyag-, fémfóliákra, szilikonnal átitatott papírra) hordanak fel. 
A nyomásra tapadó ragasztók nagy rászorító nyomás hatására tapadnak rá a ragasztandó anya-
gokra. (Innen származik az angol nyelvterületen használatos Pressure Sensitive Adhesive /PSA/ 
elnevezésük, de magyar nevük is erre utal). 

Az öntapadó ragasztószalagok között a 20. ábra szerinti rendszereket lehet megkülönböztetni: 

 

 

 

 

 

 

^ 

 

 

 

 
 
 

 
20. ábra. A ragasztószalagok felépítése 

Plasztiszolok kötése 
Ezek az egykomponensű termékek szintén a fizika úton kötő ragasztóanyagok közé tar-

toznak. Használatra alkalmas keverékeik két összetevőből állnak: PVC- [poli(vinil-klorid)] ré-
szecskékből és lágyítókból. A szilárd PVC- részecskék az erősen viszkózus lágyítóban vannak 
diszpergálva. A ragasztóréteg melegítés hatására alakul ki (120 - 1800 C). A hőre lágyuló PVC 

    Ragasztó film 
   Hordozó anyag 

       Transzfer ragasztószalag 
Ezek olyan ragasztófilmek, amelyek 
100%- ig a megfelelő tapadóragasztó 
-polimerből (többnyire akrilátokból) áll-
nak. Használat céljára a hordozó 
anyagra vannak felhordva, amelyet le 
lehet választani. 
 

       Egyoldalas ragasztószalag 
A ragasztószalagok hordozóréte-
gére a ragasztóréteget egyoldalú-
an hordják fel. A ragasztó-, és a 
hordozóréteg össze van kötve. 

 

    Ragasztó réteg 

   Hordozó anyag 

 
    Ragasztó réteg 

      Kétoldalas ragasztószalag 
Itt a hordozóréteg mindkét oldalára 
visznek fel ragasztóréteget, és ez 
által tudja összekötni a két ragasz-
tandó felületet. 

`     Ragadó felület 

    Ragadó felület 

 Habosított ragasztó 

Habosított ragasztószalagok 
 Idegen hordozóanyag nélküli ragasz-
tószalagok, amelyeknél a teljes rend-
szert a habosított és mindkét oldalán 
ragasztó tapadó ragasztó-polimer al-
kotja. 

    Ragasztó réteg 

 

    Ragasztó réteg 
 

Elválasztó réteg 
 Papír 

    Hordozó anyag 

 
Kétoldalú ragasztószalag,  
elválasztó papírréteggel 

Megjegyzés: A kétoldalas és habosított ragasz-
tószalagok tekercseléskor összeragadnának, ezért 
szilikonos papír elválasztó rétegekre van szükség. 
A speciálisan megformázott elválasztó rétegek le-
hetővé teszik a ragasztószalag könnyű lehúzását. 
Ugyanilyen elválasztó papírokat alkalmaznak az 
öntapadó címkéken is. 
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megpuhul és ebben az állapotában a lágyítót be tudja fogadni (ez nem kémiai reakció!). Ezt a 
folyamatot szol-gél átalakulásnak nevezzük. Az eredetileg kétfázisú rendszer (szol) a lágyító 
beágyazódása következtében egyfázisú rendszerré (gél) alakul át. 
 Ragasztó-tömítő anyagként tipikus alkalmazási területük a karosszériagyártás (él- és 
varrattömítés, rezgéscsillapítás, korrózióvédelem), valamint a palackok és üvegek lezárásánál 
alkalmazott tömítések. A PVC- plasztiszolok helyett környezetvédelmi okokból (hulladékként 
való elégetésekor sósav szabadul fel) egyre inkább akrilát-plasztiszolokat és epoxi-rendszereket 
alkalmaznak. 
Ragasztócsíkok kötése 

Ezek többnyire nátronpapírból készült papírcsíkok, amelyeket vízzel vagy hővel akti-
válható ragasztó rétreggel vonnak be. A ragasztóréteg, valamilyen, vízzel aktiválható ragasztó-
anyagból áll, amelyet folyékony formában visznek fel a hordozóanyagra, majd ott megszárítják. 
Használatkor a ragasztócsíkot benedvesítik, ennek hatására kialakul a ragasztóréteg ragasztó-
képessége. A ragasztó főleg állati (glutinenyvek), vagy növényi alapú (keményítő-, dextrineny-
vek) szokott lenni. A hőhatással aktiválható ragasztó csíkoknál a papírcsíkokra ömledék ra-
gasztóréteget hordanak fel, amelyet ragasztás előtt forró levővel vagy infravörös sugárzással 
lehet aktiválni. 
Ragasztó rudak kötése 

A gyakorlatban sokszor kihasználják azt a lehetőséget, hogy bizonyos ragasztókat oldó-
szer és/vagy hő alkalmazása nélkül, egyszerű bedörzsöléssel fel lehet hordani a ragasztandó 
anyagra. A ragasztó rudakat szilárd ragasztóanyagból készítik, és egy lezárható tartóhüvelyben 
kitolhatóan helyeznek el. Ha ezzel pl. a papírfelületet bedörzsölik, akkor ragadós filmréteget 
alakul ki. A ragasztó rudak általában valamilyen alakadó hordozóanyagba, un. „szappan-gélbe" 
beágyazott, ragasztó tulajdonságokkal rendelkező, vízben oldható vagy vízben diszpergálható 
polimerekből állnak. Ez a hordozóanyag olyan felépítésű, hogy mechanikai igénybevétel, ese-
tünkben a dörzsöléskor fellépő nyíróerők hatására szétroncsolódik és a ragasztóképes alkotók 
felszabadulnak. Az alkalmazás céljától függően állandó vagy újra szétválasztható ragasztást 
létrehozó ragasztó-rudak kaphatók. 
 
2.1.2.2. Kémiai úton kötő ragasztók  

Ebbe a csoportba azok a ragasztóféleségek tartoznak melyeknek kötése tisztán kémiai 
reakció eredményeképpen, fizikai folyamatok lejátszódása nélkül következik be. Ezeknél a ra-
gasztóanyagoknál, a felvitelhez és a nedvesítéshez szükséges folyadékállapotot és viszkozitást 
úgy biztosítják, hogy a ragasztandó felületre oligomert48, monomert49, ill. oligomer monomer-
ben való oldatát viszik fel. 
 A kötés, a kémiai reakció következménye, melynek sebességét a reakcióképes funkciós 
csoportok reakcióképessége, a funkciós csoportok koncentrációja, mint belső tényező, valamint 
a külső tényezők: az alkalmazott hőmérséklet és a felhasznált katalizátor mennyisége és minő-
sége határozzák meg. 

 
 

                                                 
48 - nem sok monomer molekula egyesülése révén keletkezett polimer termék 
49 - polimerizálható kis molekulájú vegyület 
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A kötési idő legjobban az alkalmazott katalizátor50, ill. iniciátor51 minőségével és 
mennyiségével és a hőmérséklet növelésével csökkenthető. Gyorsan kötő ragasztó alkalma-
zása, katalizátor bekeverése a ragasztóba a kötési idő csökkentése mellett a felhasználható-

ságra jellemző ún. fazékidőt (lásd később) is csökkenti. Az ellentmondás leküzdésére számos 
lehetőség van, melyek közül a ragasztási feltételeket figyelembe véve lehet a megfelelőt meg-

határozni. 
 Ilyen lehetőségek: 
� az egymással reakcióba lépő komponenseket, ill. a katalizátort megfelelő felhordó berende-

zéssel csak közvetlenül a felvitel előtt keverik össze. 
� Az egymással reakcióba lépő komponenseket az összekötendő felületek egyikére, ill. másik-

ára viszik fel. 
� A ragasztót az egyik, a katalizátort a másik kötendő felületre viszik fel. 
� A kémiai folyamatot hőmérsékletemeléssel gyorsítják. 
� A kémiai folyamatot hőmérsékletemeléssel és hőre aktiválódó katalizátorokkal gyorsítják. 
 A kötési folyamat a kémiai reakció függvénye. A folyamat kolloidikai szempontból egy 
irreverzibilis szol52-gél53 átalakulás. A folyamat első szakaszában a reakciósebesség hőmérsék-
leti függése exponenciális. A gélesedés után a reakció mindinkább diffúzióvezérelt folyamattá 
alakul, a szabad molekulák, funkciós csoportok diffúziója lesz a sebesség meghatározója. 
 A tisztán kémiai úton kötő ragasztók előnye, hogy a ragasztórendszerben nincs oldószer, 
tehát velük pórusmentes anyagok is ragaszthatók.  
 A polikondenzációs (lásd később) folyamatoknál keletkező melléktermék eltávozását 
mindenképpen biztosítani kell.  
 A tisztán kémiai folyamat további előnye lehet a kismértékű zsugorodás, ami a ragasztás 
nyomásigényét, és a kialakult ragasztókötés belső feszültségét csökkenti. A kémiai folyamat 
eredményeképpen kialakuló térhálós szerkezet a ragasztókötésnek nagy szilárdságot, jelentős 
hő- és oldószerállóságot biztosít. Az ilyen kötéseknél a kúszás jelensége sem lép fel. 
 
2.1.2.3. Kémiai és fizikai úton kötő ragasztók  

E csoporthoz tartozó ragasztók kötésében fizikai és kémiai folyamatok is szerepet ját-
szanak. A lejátszódó folyamatok miatt jelentős különbségek mutatkoznak az egyes rendszerek 
között. Igy külön kell vizsgálni az 

h oldószeres, kémiai úton kötő, 
i diszperziós, kémiai úton kötő és 
k olvadék, kémiai úton kötő ragasztókat. 

  
 Oldószeres, kémiai úton kötő ragasztók. Az ipari ragasztási gyakorlat igen sok ragasztó-
félesége tartozik ebbe a csoportba. A felviteli viszkozitáshoz tartozó koncentráció emiatt jelen-
tősen magasabb lehet, mint az oldószeres, nem kémiai úton kötő ragasztóké. 

                                                 
50 a vegyi folyamatok sebességét megváltoztató, de a folyamatban részt nem vevő anyag 
51 kémiai folyamatot (rendszerint polimerizációt) megindító anyag 
52 kolloid oldat 
53 kocsonyás, de könnyen deformálható szerkezetű kolloid rendszer 
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A kémiai reakció, a komponensek, vagy katalizátor bekeverésével azonnal megindul. A tisztán 
kémiai úton kötő ragasztókkal szemben azonban az oldószer, hígító hatása miatti koncentráció-
csökkenés következtében a reakciósebesség kisebb lesz. 
 A ragasztókötést az oldószer, a faipari gyakorlatban a leggyakrabban a víz távozása ve-
zeti be. Az oldószer-eltávozás diffúzió útján játszódik le, melynek a hajtóereje a kémiai poten-
ciál, ill. az azt befolyásoló koncentrációkülönbség. Az oldószer-eltávozás következtében nö-
vekvő koncentráció eredményeképpen fokozatosan nő a kémiai reakció sebessége. Az esetleges 
hőtranszport54 miatti hőmérsékletnövekedés reakciósebesség növelő hatása is mind jobban 
kezd érvényesülni. A molekulanövekedés és oldószer-eltávozás eredményeképpen a rendszer 
irreverzibilisen gélesedik. 
 Kismolekulájú ragasztó és porózus anyagok esetén fennáll a veszélye a ragasztónak a 
hordozóba történő beszívódására, ami egyrészt csökkenti a ragasztóréteg vastagságát és ún. 
„száraz ragasztást” eredményez, másrészt a hordozó tulajdonságait változtatja meg. 
 Az oldószeres, kémiai úton kötő ragasztók keményedése mindig térfogatcsökkenéssel, 
így zsugorodással jár. (Fokozódik az a hatás, ha a kémiai folyamat polikondenzáció). 
 
 A diszperziós, kémiai úton kötő ragasztók felépítése és legtöbb tulajdonsága megegyezik 
a diszperziós ragasztóknál leírtakkal. A kötés két fő szakaszból áll, a diszpergáló közeg diffú-
ziós úton történő eltávozásából és a polimer szemcsék összefolyásából.  
 A tulajdonságok javítására a diszpergáló polimerbe reakcióképes csoportokat építenek 
be, melyek reagálva térhálós szerkezetet biztosítanak. Az így kialakuló térháló általában nem 
sűrű, de a felsorolt tulajdonságok lényegesen megjavulnak. 
 A diszperziós ragasztóknál a kémiai folyamat a filmképződés bekövetkeztéig gyakorla-
tilag nem indul meg. A reakció, amely a filmképződés után indul meg, tipikusan szilárd fázisú 
reakció, amelynél a sebesség-meghatározó egyértelműen diffúzió. A folyamat már a filmkép-
ződési szakaszban irreverzibilis.  
 

Olvadék, kémiai úton kötő ragasztók esetében a kémiai reakció magasabb hőmérsékleten, 
a ragasztó megolvadt állapotában gyorsul fel megfelelő sebességre. Ez lehetővé teszi, hogy a 
komponenseket, ill. a katalizátort már a kiszereléskor összekeverjék. A gyakorlatban 
azonban a kétkomponensű, keverőfejes felhordó berendezéssel felvihető rendszerek terjedtek 
el a jobban. 
 Különleges olvadékragasztók a blokkolt izocianát55 tartalmú rendszerek, amelyeknél a 
reakcióképes csoport a hő hatására lejátszódó bomlásreakció során szabadul fel. 
 
2.3. A megszilárdult ragasztóréteg tulajdonságai 

2.3.1. A ragasztók fizikai állapotai 
  A ragasztó folyékony állapotában a viszkozitás ad felhasználási szempontból a 
legtöbb felvilágosítást a ragasztó tulajdonságairól. A ragasztóréteg egy vékony, filmszerű 
 

                                                 
54 hőáramlás 
55-  kis szénatom-számú észter, alacsony forráspontú, vegyi folyamatokba könnyen lépő folyadék 
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anyag a két ragasztandó felület (szubsztrát) között. Ilyen filmek kialakítására csak a makromo-
lekulák képesek, folyékony állapotban. A folyékony állapotból szilárd halmazállapotba került 
ragasztó továbbra is makromolekulás rendszer, mely a fizikai úton kötő rendszereknél azonos 
az oldatban, olvadékban, vagy diszperzióban lévő anyaggal. A kémiai úton kötő ragasztóknál 
viszont jelentős átalakulás játszódik le, a makromolekulás jelleg azonban továbbra is megma-
rad. 
 A szilárd halmazállapotú polimerek fizikai-mechanikai tulajdonságai több tekintetben 
is eltérnek a fémek, vagy más kristályos anyagok sajátságaitól. A fémek szilárd halmazállapot-
ban kristályos anyagok, ami nagyfokú rendezettséget jelent a szilárd rendszerben. Fizikai szem-
pontból ezeket a rendezett szerkezettel rendelkező anyagokat nevezzük kristályos szilárd anya-
goknak.  
 A megszilárdult polimerek is mutatják a szilárd halmazállapotra jellemző olyan tulaj-
donságokat, mint az állandó alak, a mechanikai hatásokkal szemben fellépő ellenálló-képesség. 
A polimerek azonban makromolekulás felépítettségüknél fogva általában nehezen tudnak ren-
dezett alakot felvenni, csak speciális feltételek mellett kristályosodnak.  
 Az ilyen, rendezetlen, szilárd állapotot, üvegszerű, amorf állapotnak nevezzük, ami vi-
szont a folyadékok jellemzője. A polimerek tehát megszilárdult folyadékok.  
 A polimerek megszilárdulása, így a ragasztók kötése az előző értelmezésben tehát átmenet a folyékony 
halmaz- és folyékony fizikai-állapotból egy szilárd halmaz- és folyékony fizikai (üvegszerű) állapotba. 
  A kristályos anyagok egy jól meghatározott hőmérsékleten az olvadásponton alakulnak általában 
kis-viszkozitású folyadékká. Az üvegszerű, szilárd polimerek egy, az anyagtól és a körülményektől erősen függő 
hőmérsékleten, valójában hőmérsékleti tartományban alakulnak nagy-viszkozitású folyadékokká.  
 A kísérleti körülményektől függően meghatározott hőmérsékleti érték az üvegesedési hőmérséklet. A po-
limerek jelentős részénél és egyes ragasztóknál is az üvegesedés felett egy újabb, csak a nagy-molekulájú anya-
gokra jellemző állapot, a nagy-rugalmas (elasztikus) állapot jöhet létre. Ilyen állapotban a polimerek rugalmassága 
több száz százalékos lehet, szemben a fémek tized százalékos rugalmasságával. A hőmérséklet további növelés-
ével az elasztikus anyagok a folyásponton nagy-viszkozitású folyadékká alakulnak (21. ábra).  

  
 
 
 

Az üvegesedés, ill. folyás megindulása nem tartozik 
egy jól meghatározott szerkezetváltozáshoz, ezért nem jár 
együtt egyes fizikai jellemzők éles változásával sem, szemben 
pl. az olvadással. Az üvegesedési hőmérséklet ezért másod-
rendű átalakulási hőmérsékletnek is nevezik. Értéke a megha-
tározási feltételektől is függ így az anyag ugyanazon a hőmér-
sékleten mutathatja a szilárd üvegre, vagy a plasztikus folyadé-

kokra jellemző alakváltozásokat is. Ebből adódik, hogy a polimerek így a ragasztók egyik csoportosítási, osztályo-
zási lehetősége az igénybevételtől függő alakváltozás, valamint ennek hőmérsékleti függése. 
  Ennek megfelelően a ragasztók első csoportja igénybevétel esetén viszonylag kis deformációt szenved, 
mely a hőmérséklettől csak kismértékben függ. Ezek a térhálós duro-plasztikus (hőrekeményedő) ragasztótípusok. 
- Azokat a ragasztókat, melyeknél a deformáció hőmérsékletfüggő, fonal- alakú molekulákból álló, termoplasztikus 
(hőre lágyuló) rendszereknek nevezzük.  
 
 

21. ábra. Az üvegesedési hőmérséklet. Az üvegesedési 
folyamat értelmezése. v - a deformáció sebessége, 

Tg - üvegesedési hőmérséklet 

 

 

üvegszerű plasztikus 

v 

hőmérséklet Tg 
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Hőre lágyuló műanyagok 
 Ezek lineáris, egyes esetekben elágazásos láncolatokat is tartalmazó polimerek. Hő ha-
tására először képlékennyé, majd a hőmérséklet további növelésével folyékonnyá válnak. Le-
hűlés után újra megszilárdulnak. E tulajdonságuk alapján kapták a magyar szaknyelvben sem 
ismeretlen termoplasztikus elnevezést (görög eredetű, termosz = meleg). Olyan anyagokról van 
tehát szó, amelyek hő hatására megpuhulnak, ill. képlékennyé válnak. Jellemzően ide tartoznak 
az ömledék ragasztók. 
 
Hőre nem lágyuló műanyagok, duromerek 
 Hőközléssel nem ömleszthetők meg, mert az egyes lánc-szegmensek vegyileg szorosan 
összekapcsolódnak. ( Ezeket a csomópontokat a 22. ábrán piros pontokkal ábrázoltuk).  

22. ábra. Hőre lágyuló és duro-
mer polimer struktúrák 

  „Duromer": (nevük a latin 
durus = kemény szóból szár-ma-
zik). A legtöbb hőre lágyuló mű-
anyaggal ellentétben szerves oldó-
szerekben nem oldhatók.  

A hőre lágyuló műanyagok és a duromerek a hőmérséklet növelése esetén eltérő módon 
viselkednek, ezt a 23. ábra szemlélteti.  

 
23. ábra. A polimer állapotának változása 
a hőmérséklet függvényében, hőre lágyuló 

műanyagok és duromerek esetén 
 

A hőre lágyuló műanyagok lágyulási és ol-
vadási hőmérsékletei azok kémiai összeté-
telétől függően tág határok között ingadoz-
hatnak. Az ömledék ragasztóanya-gokat pl. 
ömledék alakjában 120 - 240 °C hőmérsék-
leti tartományban lehet alkal-mazni. Duro-

merek esetén a hőmérséklettől való függésnek az ábrán bemutatott jellege nagyon erősen függ 
a térhálósodás állapotától. Ha a hőmérsékletet tovább növeljük, a polimereknél kémiai bomlás 
kezdődik, azaz megindul a molekulastruktúrák termikus hasadása. Ez a folya-mat irreverzibilis, 
lehűtéssel nem lehet visszafordítani. 
 
Elasztomerek 
 Azokat a polimereket, amelyek a duromerekkel ellentétben ritkán térhálós makromole-
kulákból épület fel, elasztomereknek nevezzük. Jellegzetes tulajdonságuk, hogy a kémiai 
bomlás hőmérséklet tartományának eléréséig nem válnak folyékonnyá, hanem a hőmérséklet-
től nagymértékben függetlenül. gumiszerűen rugalmasan, reverzibilis módon alakíthatók (pl. 
gumi- és kaucsuktermékek). 
 

 

Hőre nem lágyuló műanyag: 
duromer térhálós molekulák 

 

 

Hőre lágyuló műanyag 
        Láncmolekulák 
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2.3.2.  Kúszás és relaxációs jelenségek 
  A termo-plasztikus ragasztók deformációjánál nyírással szembeni viselkedésé-
nél új, a kristályos anyagoknál, ill. normális folyadékoknál nem jelentkező jelenségek is meg-
mutatkoznak. Ezek a deformáció idő és a már említett hőmérséklet függése. 
 A deformáció időfüggése a ragasztóréteg ún. relaxációs56 jelenségeiben mutatkozik 
meg. 
  Ilyen a kúszás, amikor a ragasztóréteg a nyíróerő hatására a folyás jelenségét mutatja 
és a réteg maradandóan deformálódik.  
 Feszültségi relaxáció esetében az igénybevett ragasztóréteg belső átalakulással feszült-
ségmentes állapotba kerül. Ezek a jelenségek az igénybevételtől és a hőmérséklettől függő idő 
alatt játszódnak le. 
 A deformáció hőmérsékleti függése a termo-plasztikus ragasztóknál jelentős. Az üve-
gesedési hőmérséklet alatt a deformáció a szilárd halmazállapotú anyagokhoz hasonlóan kis-
mértékű. 
Az igénybevétel sebessége azonban befolyásolja a deformáció mértékét. Gyors, nagysebességű 
igénybevétel esetén a polimerek, így a ragasztóréteg is rideg anyagként viselkedik, törik. Lassú 
sebességű igénybevétel az üvegesedési hőmérsékletet alacsonyabb értékre szállítja az anyag a 
kúszás jelenségét mutatja, mely a plasztikus anyagok sajátossága. 
 A diszperziós ragasztókból kialakult ragasztórétegek üvegesedési hőmérséklete a szo-
bahőmérséklet alatt van, általában 8-10oC körül. E hőmérséklet felett a ragasztóréteg tehát 
plasztikus állapotban van, mely megfelelő nyíróerő hatására folyást mutat.  
 Mivel az üvegesedési hőmérséklet után a deformáció mértéke nem ugrásszerűen nő, mint a kristályos 
anyagok olvadékainál, hanem folyamatosan a kuszás – nem sokkal az üvegesedési hőmérséklet felett – csak 
kismértékű, a réteg a szilárd halmazállapothoz nagyon közelálló tulajdonságokat mutat. A hőmérséklet emelésével 
az ilyen ragasztórétegekben az igénybevétel hatására bekövetkező kúszás mind nagyobb mértékű, míg végül a 
ragasztókötés a hordozó tömegét sem bírja el. Ilyen ragasztóknál kiegészítő mechanikai kötés szükséges. 
 A megkötött ragasztóréteg tulajdonságait döntően a kötés folyamán kialakuló polimer-szerkezet fogja 
meghatározni.  
 A fizikai úton megkötött ragasztóréteg a lejátszódó folyamat után is fonal alakú, hőre lágyuló a polimernek 
megfelelő oldószerben oldható marad. A polimer réteg lehet az üvegesedési hőmérséklet alatti üvegszerű, vagy a 
feletti plasztikus sajátosságú. Ennek megfelelően a nyírásra kevésbé, vagy jobban érzékeny. 
 Amennyiben a réteg megszilárdulása kémiai folyamat eredménye a kialakuló polimer térhálós (hőre ke-
ményedő). Az ilyen polimer hőre nem lágyul, oldószerekben nem oldódik, esetleg csak duzzad, ritka térháló ese-
tében. A térhálósodott ragasztók nyírásnak is ellenállnak, természetesen szilárdsági határukig. 
  

2.3.3. Kötésjellemzők 
 A ragasztókötés legfontosabb jellemzői a szilárdsági tulajdonságok. Az egyes ragasz-
tóféleségek szilárdsági mutatói között igen nagy különbségek vannak. A duromerek57, mint 
a karbamid-formaldehid és fenol-formaldehid ragasztók szakító szilárdsága a legnagyobb, 
melyet egyes természetes alapú ragasztók is elérnek. Ütő-szilárdságuk, nyúlásuk viszonylag 
alacsony. A termoplasztikus ragasztók – mint a PVAC – szakítószilárdsága alacsonyabb, de 
még mindig elég magas érték. Nyúlásuk és ütőszilárdságuk viszont nagyobb. Az elasztomer 

                                                 
56 feszültség-csökkenés 
57 - hőre keményedő műanyag 
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ragasztók, mint az SBR jelentős szakítószilárdság mellett több száz százalékos nyúlással 
rendelkeznek (8. táblázat).  
 A faipari ragasztóknál is jelentős lehet a ragasztókötés tartós hőállósága, mely a 
duromereknél a legnagyobb, egyes típusoknál a 200-300°C-ot is elérheti, míg a termoplasz-
toknál és elasztomereknél 60°C körüli.  
 A ragasztók hővezetési tényezője 12-80 (J/ms.10) értékhatáron belül mozog. A hő-
tágulási tényező a duromereknél a legkisebb 1-8, az elasztomereknél a legnagyobb 19-
22x10-5 1/°C. A ragasztók dielektromos 58tulajdonsásaiban nincs jelentős különbség az egyes 
típusok között (12. táblázat). 
 
Víz- és időjárás-állóság.  

A ragasztókötések fontos jellemzője. Különösen környezeti hatásuk által igénybevett 
faszerkezetek esetében fontosak ezek a jellemzők. A környezetállóság jelentősége 
jelentősége miatt hatféle, egyre intenzívebb igény-bevételi vizsgálat mellett kell a ragasztókö-
téseket minősíteni. Az igénybevételi utáni kötésszilárdság alapján a ragasztókat D l ,  D2, 
 

D3, D4 jelzéssel ellátott igénybevehetőségi minősítéssel látják el, mely egyúttal a ra-
gasztókötés felhasználhatósági területére is utal. 

8. táblázat 

Ragasztótípus 

Szakító- 
szilárd-

ság 

Rugal-
massági 

mod. 
Nyúlás Hajlító 

szilárdság 
Tartós 

hőállóság 
Dielektro-
mos áll. 

N/mm2 N/mm2x103 % N/mm2 0C 1 MHz-nél 
Duromerek  

Karbamid-formaldehid  UF 4 - 9 6 - 11 16 - 24 6 - 11 -35 y +75 6,2 – 9,0 

Melamin-formaldehid    MF 5 - 9 7 - 12 12 - 38 6 - 13 -40 y +90 4,0 - 11,0 

Fenol-formaldehid        PF 4 - 6 4 - 34 10 - 35 4 - 12 -20 y 100 4,0 - 9,0 

Elasztomerek 59  
Butadién–sztirol         SBR 1,5 - 2 - 500 - 750 9 - 10 -60 y +50 2,3 - 4,2 

Poli-izobutilen              PIB 3 - 7 - 600 - 950 - - - 

Termoplasztok 60  
Cellulóz-nitrát               CN 4 - 6 20 - 120 25 - 45 2,5 - 8 -40 y +50 7,0 – 7,5 

Poli (vinil-acetát)      PVAC 0,1 - 3,5 - - - -30 y +50 2,8 – 6,0 

Etilén-vinilacetát         EVA 1 - 2 - - - -35 y +60 2,0 – 3,0 

Utánklórozott PVC   CPVC 3 - 5 - - - - - 

Poliamidok                   PA 0,3- 5 - - - - - 

 
 

                                                 
58 - elhanyagolhatóan kis vezetőképességű anyag, amelyet elsősorban szigetelő anyagként alkalmaznak 
59 - eredeti hosszúságának kétszeresére nyújtható rugalmas műanyag 
60 - a hőmérséklet változásával átmenetileg lágyuló vagy keményedő műanyag 
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2.4. A RAGASZTÓK FIZIKO-MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI 

2.4.1. A fiziko-mechanikai tulajdonságok kinetikája 
Mint ismeretes, a faipari ragasztások nagy részét szobahőmérsékleten (18-200 C) végzik. Ezért igen fontos ismerni 
a hidegen (szobahőmérsékleten) megszilárdult ragasztók szilárdsági és alakváltozási tulajdonságait. Ilyen adatokat 

mutatunk be a 24. ábrán.  

24. ábra. Szobahőmérsékleten 
megszilárdult ragasztók kinetikai 
jellemzői 
a- alakváltozás, b- szilárdság;  
1y9- ragasztófilmek húzószilárd-
sága; 1- rezorcin (FR-12); 2- fenol 
(KB-3); 3- alkil-rezorcin (RF-100); 
4- fenol-rezorcin (FRF-50); 5-fenol 
(hideg SZFH) 6- fenol-rezorcin 
(Tomarszinol); 7- karbamid (KSZ-
V-SZK);  8- karbamid (UKSZ);  9- 
epoxi (K-115); 10- epoxi (K-115) 
rugalmassági modulusa; 11y12- 
a rugalmassági modulus és a sza-
kítási alakváltozás átlagértékei az 
1y8 ragasztókra. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az összes ragasztó (kivéve a Epoxi ragasztót) szilárdsága és 
rugalmassági modulusa 7 – 10 napos megkeményedési idő alatt stabilizálódik. A ragasztók szilárdsága különbözik 
egymástól, ugyanakkor a fenol-, a rezorcin-, és a karbamid ragasztók alakváltozási tulajdonságainak értékei ösz-
szehasonlítható határokon belül vannak. A rugalmassági modulus értékei 1800-2400 MPa (átlag 2050 MPa), a 
szakítási alakváltozás 1,5-2,5 % (középérték 1,55 % között ingadozik). Ha a ragasztókat, rugalmassági modulusaik 
alapján kívánjuk megítélni, akkor ez rideg polimerek esetén nehézséget okoz. Sokkal jellemzőbb a tönkremenetel-
nél jelentkező deformáció, amely nagymérvű ridegségüket sokkal jobban kifejezi. 

A vizsgált ragasztók húzási diagramjai, a megszilárdulás után három nappal, lineáris képet mutatnak. 
Érdekes megjegyezni, hogy a légszáraz tömörfa tönkremenetelekor (rostokkal párhuzamos húzásakor) a deformá-
ció értéke szintén 1-1,5 % között mozog. (Lásd később!). A ragasztó és a fa között jelentkező fenti alakváltozási 
viszony igen kedvező. Ugyanakkor a nedvesség a fa alakváltozására jóval intenzívebb hatást gyakorol, mint a 
ragasztó rétegére. Ezért igen nagy feszültség koncentráció jön létre a fa-ragasztó határfelületen. 
 A legnagyobb szilárdsági mutatóval az FR-12, a legkisebbel az UKSZ rendelkezik. A változékonysági 
együttható a szilárdsági adatoknál kisebb, mint az alakváltozási jellemzőknél. A mechanikai tulajdonságok növe-
kedési sebessége az epoxi ragasztóknál a legkisebb. Ez utóbbit jól mutatja, hogy míg az epoxi ragasztó maximális 
szilárdságának 60 %-át 360 nap alatt éri el, addig a többi ragasztó 7 nap alatt már szilárdságuk 80 %-át is elérhetik.  
 

Ugyanakkor a szobahőmérsékletű megkeményedés utolsó szakaszában a térhálósodási folyamatok le-
lassulnak, és nem érik el a maximumot. Ezzel szemben pl. egy 14 nap utáni utómelegítéssel (80 °C 6 óra) maxi-
mális mechanikai mutatók érhetők el. A fizikokémiai analízisek alátámasztják az utólagos keményedési folyamatok 
lehetőségét. A különböző ragasztókkal végzett kísérletek mérési eredményeit a 9. táblázatban mutatjuk meg.   
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9. táblázat 

Ragasztó 
Rezorcin 
(FR-12) 

 

Alkil- 
rezor-

cin 
(FR -
100) 

Karbamid- 
for-maldhid 
(UKSZ) 

 

Fenol 
hideg 
(SZF

H) 
 

Karbamid-
melamin 
(KSZ-V-

SZK) 
 

Epoxi 
(K-

115) 

Fenol- 
formalde-
hid KB-3 

Fenol- 
rezorcin 

(Kaszko1710) 

Szilárdság,  
MPa 70 62 51 61 57 78 62 40 

Rug. mod. 
E, MPa 2800 2500 2440 2620 1900 3200 2700 9400 

Szakítási 
def. % 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 4,8 1,4 1,5 

 
* Felmelegítés 120°C, 60 óra;  **Felmelegítés szobahőmérsékleten 
 

2.4.2. A polimerek relaxációs tulajdonságai 
 A relaxációs folyamatokkal a reológia foglalkozik, amely igen széles problémakört ölel fel, és 
nemcsak a polimerek - ezek között a fa - alakváltozási tulajdonságaival hanem a szilárdsági tulajdonságokkal is 
kapcsolatban van. Ennek megfelelően tanulmányozni kell az előbbieket, a ragasztott faszerkezetek feszültség-
alakváltozási állapotának vizsgálatakor, ill. tulajdonságainak az előre jelzésénél (prognosztizálás). 
 Ezzel kapcsolatban természetesen ismerni kell a polimerek relaxációs tulajdonságait is. A poli-
merek relaxációs tulajdonságainak kutatásakor fenomenológiai61 és molekuláris módszerek különböztethetők meg. 
A második módszer tűnik a bonyolultabbnak, mivel az a deformációt fizikai szemszögből, molekuláris, szinten mu-
tatja b'e. Ezért ennek a módszernek a gyakorlati alkalmazása sok nehézséget rejt magában, ami elsősorban a sok 
relaxációs paraméter meghatározását jelenti. A gyakorlatban széleskörűen alkalmazzák a fenomenológiai mód-
szert, amely sokkal egyszerűbb és célravezetőbb. (Többek között ennek a módszernek az alkalmazásával végez-
ték el pl. a faanyagok relaxációs tulajdonságainak meghatározását is. 

Az alábbiakban ennek a módszernek a felhasználásával értékeljük a ragasztás relaxációs tulajdonságait, 
többek között a rugalmassági modulust is. Bármely relaxációs folyamat lényege az eredeti egyensúlyi állapot visz-
szaállítása, miután azt külső vagy belső erőhatások megváltoztatják (megbontották). A polimerek egyensúlyi álla-
pota rövid idő alatt nem állítható vissza, a polimerek viszkózus tulajdonságai miatt. Az ilyen reakció sebessége 
annál nagyobb, minél nagyobb a polimer viszkozitása, ill. minél magasabb a hőmérséklete, minél nagyobb mértékű 
a nedvességtartalma és végül minél nagyobb maga a fellépő feszültség. 

Minél magasabb a hőmérséklet és a nedvességtartalom, annál gyorsabban csökken a feszültség. Ez mind 
a kúszási, mind pedig a relaxációs folyamatokra is vonatkozik. A relaxációnál a feszültség – amely a deformáció 
állandó értékének fenntartásához szükséges – folyamatosan csökken. Minél nagyobb a hőmérséklet és nedves-
ségtartalom, annál gyorsabban csökken a feszültség. Ezzel függ össze, hogy a rugalmassági modulusok értékei, 
a mely a feszültség-deformáció viszonyából határozható meg, az idő függvényei mindaddig, míg a relaxációs fo-
lyamat be nem fejeződik. 

A 25. ábra, különböző ragasztóanyagok relaxációs görbéit mutatja be (egyirányú, egytengelyű húzásnál) 
a hőmérséklet és a nedvességtartalom függvényében. 
 
 
 

                                                 
61 - a közvetlenül észlelhető sajátosságokra, ill. ezek összefüggéseire irányuló leíró jellegű kutatás, amely azon-
ban tartózkodik a mélyebb okok, a jelenségek mögött lévő törvényszerűségek feltárásától 
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25. ábra. A feszültség relaxációjának gör-
béi állandó deformáció mellett: H 0 
1- tömör faanyag rostirányú húzáskor: 
u=10 %; 200 C; 2 - ugyanaz u=16 %; 3y4 - 
epoxi ragasztók 20 és 600 C-on; 5y6- fenol 
ragasztó 20 és 600C-on; 7- tömör faanyag 
rostirányra merőleges húzása; 8- mela-
min-karbamid ragasztó, faanyag rost-
irányra merőleges nyomása, 20°C-on. 
 

 A 10. (ragasztó) és a 11. (faanyag) táblázat tartalmazza a vizsgált anyagok analitikus62 úton meghatáro-
zott rugalmassági modulusait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Meg kívánjuk jegyezni, hogy a fenti táblázatok adatainak megbízha-
tóságát más módszerekkel kapott adatok is bizonyítják. Alá kell húzni, 
a rugalmassági modulus fent ismertetett meghatározásának praktikus 
oldalát, amely gyors módszere lehet az anyagok egyik legfontosabb 
rugalmassági paraméterének előrejelzésére, mivel a 26. ábra görbéi 
aránylag rövid idő alatt határozhatók meg laboratóriumi körülmények 
között.  
26. ábra. A ragasztók szilárdsága (folytonos vonal) és rugalmassági 

modulusa (szaggatott vonal) a hőmérséklet függvényében 
1y3 - epoxi ragasztó (K-115); 4- fenol ragasztó (KB3); adalékanyag 

s.r.: 1- 4 0, 2- 100, 3- 200 
 

Természetesen vannak egyéb más módszerek is, a rugal-
massági modulus meghatározására, amelyek ugyan nem igényelnek 

hosszan tartó kísérleti munkát, de az adatok kiszámítása meglehetősen munkaigényes).  
 Ismeretes, hogy a hőmérséklet emelkedésével a relaxációs folyamatok sebessége növekszik. Ezzel egy 
időben a ragasztók szilárdsága is változik. A ragasztók szilárdságának és alakváltozásának a hőmérséklettől való 
függését a 26. ábra szemlélteti, amelyen jól látható, hogy az epoxi ragasztók tulajdonságai sokkal nagyobb mér-
tékben függenek a hőmérséklettől. 

                                                 
62 - elemzés; részekre, elemekre bontás, mint tudományos kutató módszer 

perc 

Kísérleti 
körülmények 

Faned-
ves-ség 

u, % 

Rug. 
mod. 

E, MPa 
Rostirányú 

húzás 
10 
16 

9500 
8100 

Rostra 
merő- 

leges húzás 
16 680 

 

Ragasztó Hőmér- 
séklet, 0C 

Rug. mod. 
E, MPa 

Epoxi 20 
60 

2300 
820 

Fenol- 
formalde-

hid 
20 
60 

1770 
1200 

Karba-
mid- 

melamin 
20 1050 

 

10. táblázat 

11. táblázat 
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A hőmérséklet csökkenése a relaxációs folyamatokat lassítja, ugyanakkor ez rendszerint kisebb hatást 
gyakorol a rideg ragasztók többségére, ami részben az egyidejűleg történő kohéziós szilárdságuk növekedésé-
velmagyarázható. A kísérleti eredmények, azt mutatják, hogy - 100°C-on, vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten 
a fémragasztások szilárdsága alig változik.  
 Ilyen körülmények között a faragasztások szilárdsága elsősorban a faanyag tulajdonságától függ. A kísér-
leti eredmények alapján az is kitűnik, hogyha a fa nedvessége nem változik, akkor a faragasztások szilárdsága -
50, -60°C-on (fenol-, rezorcin-, és karbamid ragasztók alkalmazásakor) alig tér el a kontroll vizsgálatok (20°C) 
eredményétől. Ezt, az ismert tény is alátámasztja, hogy pl. a száraz fenyőfa szilárdsága +20 C- tól -60°C-ig csupán 
10-15 %-ot növekszik. Jóval nagyobb mértékben nö a magas nedvességtartalmú faanyag szilárdsága, aminek a 
ragasztott szerkezet atmoszférikus viszonyok közötti igénybevételkor van jelentősége. Nem szabad azonban fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy alacsony hőmérsékleten a fa ütőszilárdsága lényegesen csökken, amely hatást gya-
korol a faszerkezet ellenálló szerkezetére (szállítás, szerelés). A fent leírtakat azok a kísérleti eredmények is iga-
zolják, amelyek kimutatták, hogy a fenolrezorcin- formaldehid, karbamid-formaldehid és a kétkomponensű PVAc 
ragasztók tulajdonságai +20, -12, -650 C-on csak kismértékben változnak a kazeinenyvhez viszonyítva. 
 

Á º � 
 
 

3.  RAGASZTÁSOK SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA 
 

 A ragasztott alkatrészekkel szemben a következő szerkezeti követelményeket támaszt-
hatók: 

 j a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban legyenek elkészíthetők (gazdaságos  
 gyártás), 

 h nagy ellenálló-képességük legyen valamennyi igénybevétellel szemben és hosszú 
  legyen az élettartamuk, 

 i legyenek célszerűek és esztétikusak, 

 k olcsók legyenek. 
 
 A fém- és műanyag ragasztási technika új utakat és lehetőségeket nyit a szerkesztőnek. 
A fémekhez alkalmas számos kiváló minőségű ragasztó a szilárdsági tulajdonságok teljes ki-
használását megvalósító nagyszilárdságú könnyűszerkezet készítését teszi lehetővé. 
 A ragasztás technika bevezetése lényegesen megkönnyíti a lemezalkatrészek gyártását 
és elősegíti az új szerkesztési elvek megvalósítását. 
  Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy az elméletileg jól átgondolt és megtervezett 
ragasztott szerkezet is csődöt mondhat a gyakorlatban, ha: 
 a gyártástechnológia hibás vagy, 
 ha nem a megfelelő ragasztót választották. 

 
3.1.Faipari szerkezetek 

A faipari szerkezetek (szó szerint véve) magukba foglalják az összes fával dolgozó mes-
terség (ácsok, asztalosok, bognárok, kádárok, stb.) által alkalmazott szerkezeti megoldásokat, 
melyeknek legnagyobb alcsoportja az asztalosipari szerkezetek. 
 Asztalosipari szerkezetek: a bútor-, és épületasztalos ipar termékeit alkotó alkatrészek 
találkozási pontjaiban és a szerkeze szerkezeti elemeiben kialakított kapcsolódási módok. 
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Az asztalosipar gyártmányait nem csak alkatrészekből állnak, hanem rendszeresen alkalmaznak 
különböző, több alkatrészből álló, azonos elv szerint szerkesztett un. szerkezeti elemeket is. 
  Ilyen szerkezeti elemek a lapok1, keretek2, kávák3 és az állványok4 (27. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27. ábra. Lapok, keretek, kávák és az állványok. 
  
 
 

                                                 
1 - Lapnak nevezzük hagyományosan a deszkákból vagy pallókból szélesítő toldással készült, a fűrész-

rönkből kikerülő, szokásos deszkánál, pallónál szélesebb szerkezeti elemet. Lécekből is lehet lapot készíteni, ahol 
az alkotószelvények lehetnek egy darabból, vagy pl. hibakiejtés utáni hossztoldással több darabból is készülhetnek. 
Lapnak nevezzük továbbá a természetes állapotú fából rétegezéssel, faforgácsból-, ill. farostból préselt hasonló 
méretű félkész termékeket is 

2- Keretnek nevezzük azt a szerkezeti elemet, amelyben az alkotó darabok egymást keresztező szálirány-
nyal találkoznak az élükön (csak a „természetes fából” készültre vonatkozik), és valamilyen síkidomot adnak, 
legtöbbször téglalap alakúak. A keretet belül bordák oszthatják kisebb mezőkre. Egy kereten belül sarokkötések,» 
T «kötések és»+«(kereszt) kötések fordulhatnak elő. 

 
3- Kávának nevezzük azt a szerkezeti elemet, amelyben az alkotó darabok lapjai találkoznak egymással. 

Más meghatározás szerint káva az a szerkezeti elem, amelyben az alkotó darabok éle és a káva síkja egybe esik. 
A káva belül a kerethez hasonlóan osztható. A kávák legtöbbször négyszög alakúak, és alkotó szelvényeik  
  

4 - Állványnak nevezzük azt a szerkezeti elemet, amelynek kiterjedése jellegzetesen térbeli, legjobban 
egy kocka, vagy egy téglatest vázára emlékeztetnek, de más alakúak is lehetnek. Lehet teljes -12 alkotóval,- vagy 
hiányos. Jellegzetes csomópontjai „térsarkakat” képeznek, amelyek külön-külön olyan kávasarokra emlékeztet-
nek, amelyben a két kávadarab nem egymással találkozik, hanem egy új köztes darabba kötve jön létre a hármas 
csomópont, az említett térsarok. Az asztalos szaknyelv ezeket nevezi valós szerepükre utalva láb-kávakötésnek, 
vagy csomópontnak. Más csomópontok lehetnek is lehetnek pl. »T«vagy»+« kötések. 

 Káva:1-a káva síkja, 2-a káva ol-
dala, 3-a káva sarkai, 3-sarokélek 

Állvány:1- 
oszlopok 
(lábak) 2- 

felső össze- 
kötők (ká-

vák), 3-alsó 
összekötők 

1 
2 

3 

1 

3 
2 

Lap: 1- lapszélesség, 2- laphossz, 
3- lapvastagság 

Keret: 1- sarokkötés, 2- „T” kötés, 
3- keresztkötés 
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Az asztalosipari alapszerkezeteket két nagy csoportban szokás tárgyalni, úgymint: tol-
dások és kötések. 
 A faipari toldások és kötések 
  oldhatók (szegezés, csavarozás, vasalat) és 
  oldhatatlanok (ragasztás) lehetnek 
(Jelenleg csak az oldhatatlan, toldásokkal és kötésekkel foglalkozunk!) 
 Az alábbiakban a legfontosabb oldhatatlan (ragasztott) toldásokat és kötéseket ismer-
tetjük a teljesség igénye nélkül! 

3.1.1. Toldások 
  Toldásnak nevezzük az alapszerkezetet, ha az egymással kapcsolódó darabok 
száliránya azonos (csak természetes faanyagokra vonatkozik: 28. ábra). Szélesítő, vastagító és 
hosszabbító toldásokat különböztetünk meg.  
3.1.1.1. Szélesítő toldások 

  Egyenes (tompa) illesztéssel (29. ábra). Az egyik legrégebbi asz-
talos-szerkezet, ami – a mai műszaki lehetőségek mellett – a fa-
anyaggal azonos szilárdságú, vagy annál erősebb kötést ad.  
 Fésűs él-marású illesztéssel (30. ábra). A fésűs él-marással tovább 
növelhető az illesztési (ragasztási) felület. Kizárólag géppel készít-
hető. 
 

 
 

Árokcsapos illesztéssel, 
saját csappal (31. ábra). A csap, 
ill. az árok szélessége kb. az 
anyag-vastagság harmada le-
gyen, a csap magassága pedig 
az anyagvastagság harmada-
fele. A csap gerince és az árok 
feneke között 1-2 mm-es enyv-
rést kell hagyni.  
 Árokcsapos illesztéssel, vé-

gigfutó idegencsappal (32. ábra). A toldás erősíti és tájolja az egymáshoz kapcsolt szelvények 
lapjait. Az idegen csapok  kereszt-szálirányúak és gyakran az alapfánál erősebb anyagból 
készülnek. Vastagságuk kb. az anyagvastagság harmada. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tompa illesztés köldökcsappal (33. ábra). A köldökcsapok (idegen csapok) henger ala-

kúak, a fészkek pedig fúrt lyukak. A köldökcsap ajánlott átmérője az anyagvastagság harmada, 

 

28. ábra. Toldások 
a- szélesítő, b-vastagító,  

c- hosszabbító 
 

31. ábra. Árokcsapos il-
lesztés, saját csappal 

32. ábra. Árokcsapos il-
lesztés, idegen csappal 

29. ábra. Egyenes illesztés 

30. ábra. Fésűs 
marású illesztés 
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vagy annál valamivel több; hossza az átmérő 4-6 szorosa. A csapok egymástól való távolsága 
a szelvény vastagságának 5-10 szerese. A művelet célgépe a sorozatfúró. 

 

 
3.1.1.2. Vastagító toldások: 

 A vastagító toldások a hagyomá-
nyos asztalosságban is előfordultak, 
többnyire jellegzetes helyeken (asz-
tallapok szekrényoldalak vastagí-
tása, stb.). A vastagító toldás a kor-
szerű fűrészáru-feldolgozás fontos 

termékeinek, így a tömbösített fa és a rétegelt ragasztott tartók gyártásának egyik kulcsműve-
lete. A rétegelt lemezek, bútorlapok, a lapszerkezetek furnérozása, illetve fóliázása (szerkezeti 
szempontból) is vastagító toldásnak számít. 

Egyenes, vagy tompa illesztéssel (34. ábra). Ez a leggyakrabban használt vastagító tol-
dás. Szilárdsága a mai műszaki feltételek mellett eléri a faanyag természetes szilárdságát.  

 
3.1.1.3. Hosszabbító toldások 

Ferde-lapolásos illesztéssel . A ferde-lapolásos 
toldásnál a faanyagvégek egy — a hossztengellyel he-
gyesszöget bezáró — ferde sík mentén illeszkednek egy-
máshoz (35. ábra). Az azonos szögben lefűrészelt, ill. si-
mára gyalult faanyagvégek ragasztással való egyesítése, a 
ragasztóanyag kikeményedéséig fenntartandó présnyo-
mással megy végbe. A módszer hátránya, hogy a toldási 

folyamat nehezen gépesíthető Előnye ezzel szemben a tol 
dás magas szilárdsága.  
 

A lapolás hajlásszögének hatása a kötés szilárdságára: 
Egy ferde lapolásos kötésben a tengelyirányú húzófeszültség felbomlik 
egy ragasztási vonal menti nyíróerőre és egy erre merőleges húzó-
erőre. A két erő nagyságának viszonya a ferdelapolás szögétől függ. A 
faanyagnak a nyíró- és keresztirányú húzó erőkkel szembeni ellenálló 
képessége függ a lapolási sík és a faanyag száliránya közötti szög 

nagyságától. 
A szálirányra merőleges felületek ragasztási szilárdsága 
alacsony, míg a száliránnyal párhuzamosan ragasztott 
felületek nyírási ellenállása megegyezik a faanyag rost-
irányú nyírószilárdságával. A ferdelapolás rézsűjének 
csökkentésével nő a nyírt felület nagysága és emelkedik 
a toldott anyag teherviselő képessége, miközben a kö-
tésben a keresztirányú húzóerő csökken. Minél lapo-
sabb a toldás rézsűje, annál erősebb a kötés. Az össze-
függést a 36. ábra szemlélteti.  

 

 

 

33. ábra. Tompa illesztés köl-
dökcsappal 

34. ábra. Vastagító tol-
dás, tompa illesztéssel 

 

 

 

  
 

35. ábra. Ferde-lapo-
lásos illesztés  

36. ábra. A lapolás ferdesége és a kötés  
szilárdsága közötti összefüggés 
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A kötés szilárdsága gyakorlatilag a tompa illesztés nulla szilárdságától az 1:20 arányú 
rézsű hibamentes, ép faanyaghoz viszonyított 95%-os szilárdságáig változik. A rézsű mértéke 
a fűrészáru vastagságának és a rézsű vízszintes vetületi hosszának az aránya. 100%-os kö-
tésszilárdság a rézsű további csökkentésével sem érhető el. Ha a ferdelapolás iránya az anyag-
ban jelen levő megengedett mértékű ferde-szálúsággal egyező irányú, akkor a kötés szilárd-
sága magasabb, mint amikor a rézsű ellentétes a ferdeszálúsággal. 

Egyenes vállú lapolással (37. ábra). A lapolás felezi az 
anyag vastagságát, hossza legalább 2v legyen, ha nincs 
oldalsó megtámasztás.  
Egyenes csappal (38. ábra). A csapozás alapesetben har-
madolja az anyag vastagságát, hossza legalább 2v legyen. 
A vállazási vonalak jó illeszkedése miatt a csap vége és a 

csaprés alja között enyvrést kell hagyni, ezért a csap 1-2 mm-rel rövidebb, mint amilyen mély 
a csaprés.  

Ékcsappal (38/1ábra). Az ékcsap a legsikeresebb szerke-
zet-összeépítési megoldás. Tökéletes kapcsolódást ad. 
Korszerű technológiákban a hibakiejtés és a végtelenítés 
eszköze. Attól függően, hogy az ékcsap „cikk-cakk” vo-

nala a szelvény élén, vagy pedig a lapján az látszik fekvő, ill. álló fogazásról beszélünk (38/1a 
ábra) .  

A fogak jellemző paramétereit a 38/1b. ábra szemlélteti, a méreti előírásokat a 12. táblázat 
tartalmazza.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                                               

 
  
 

 

 

 

38. ábra. 
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L t b s   D v=b/t 

mm 
7,5 2,5 0,2 0,2 7058’ 0,087 

10,0 3,7 0,6 0,3 7007’ 0,16 
20,0 6,2 1,0 0,6 6000’ 0,16 
50,0 12,0 2,0 1,5 4034’ 0,17 
60,0 15,0 2,7 1,8 4034’ 0,18 

  
 

12. táblázat 
 

A kezdeti szilárdság 68 és a fogprofil egyes jellemzőinek köl-
csönhatása röviden a következőkben foglalható össze: 
       [ a fogoldal hajlásszögének hatása a fa anatómiai szerkezetén 
alapul. A kötés, i l l. az illeszkedés annál magasabb hatásfokú, minél 
kisebb az illeszkedő felületek síkjának és a fa rostirányának a szögel-
térése, azaz a fogoldal hajlásszöge. Gazdaságossági, szerszám- elő-
állítási, szilárdsági és egyéb szempontok figyelembevételével, az 1:8 
- 1:12 közötti fogoldal-lejtés optimálisnak mondható. Az ennél na-
gyobb arányú foglejtés aránytalanul csökkenti a kezdőszilárdságot. 

a fogak hossza az alkalmazható présnyomás nagyságán ke-
resztül fejti ki hatását. Rövidebb fogakkal és magas présnyomással 
nagy kezdőszilárdság érhető el. Azonos nagyságú présnyomást fel-
tételezve, a foghossz csökkentésével nő a fogoldal felületére jutó faj-
lagos nyomás, aminek következtében magasabb lesz a súrlódási té-
nyező is, és így a ténylegesen kisebb felület és a súrlódási erő szor-  

^ 

68- a préselést követő 30. másodpercben belül mért  
szilárdság 

37. ábra.  

38/1. ábra. Ékcsap-fogazásos 
hossztoldás 

L- a fogak hossza; t - fogosztás; 
b - fogalap szélesség; s - foghé-
zag; D - a fogoldal hajlásszöge  
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zata emelkedő tendenciát mutat. Ez az emelkedés a foghossz-rövidítéssel párhuzamosan addig tart, amíg meg 
nem kezdődik a felületek plasztikus deformációja. 

[ a fogalap, ill. a fogcsúcs szélességének a hatása a fogoldalakra jutó fajlagos nyomás, ill. a súrlódó erő 
csökkenésében vagy növekedésében jelentkezik. A szélesebb fogcsúcs — ami elsősorban a növekvő foghosszak 
következménye — nyomás hatására feltámaszkodik a fogalapon és a nyomás egy része ott adódik át, ami csök-
kenti a megnövekedett felület miatti, amúgy is lecsökkent fajlagos nyomást a fogoldalon. Ennek következtében a 
behasadás veszélye nő, a kezdeti szilárdság pedig csökken. 

A végső szilárdságot 69 a ragasztóanyagon és a présnyomáson kívül, elsősorban a helyesen megválasztott 
fogparaméterek befolyásolják a következők szerint: 

[  a fogak hosszának a növelése elméletileg növeli a végszilárdságot, mert nagyobb az illeszkedési felület. 
A foghosszak növekedésével azonban nő a fogalap és a fogcsúcs szélessége, ami a toldott keresztmetszet vég-
szilárdságát gyakorlatilag csökkenti. A hosszú fogak emellett növelik a berepedés gyakoriságát, mivel lényegesen 
alacsonyabb nyomást képesek elviselni, mint a rövidebbek. A repedések tovább rontják a szilárdságot. Rövidebb 
fogaknál jobban kihasználható az elaszto-plasztikus deformációs jelenség is, mivel a nagy nyomás és a minimális 
fogcsúcs szélesség következtében a fogcsúcsok is deformálódnak, ami szilárdabb kötést eredményez. 

[ a fogalap, ill. a fogcsúcs szélességének hatását az előző paraméternél már röviden érintettük. Növeke-
désük — amely a foghossz növelésének és a helytelen anyagbeállításnak, ill. kopott vágó-élű kések alkalmazásá-
nak a következménye —, erősen csökkenti a végszilárdságot. A széles fogcsúcsok következtében ugyanis minden 
csúcson gyengítő zóna keletkezik, még akkor is, ha a csúcsok pontosan ütköznek a fogalapra, mivel ennek a 
résznek a ragasztása tompa illesztésnek felel meg. Amennyiben a fogak csúcsa túlzottan lemaródott és az ütközés 
nincs biztosítva, a fogalap és a fogcsúcs között kitöltetlen vagy ragasztóval kitöltött tér keletkezik, amely szintén 
gyengítő hatással van a keresztmetszetre. Minden 2 mm foghézag 6...7%-os hajlítószilárdság-csökkenést okoz. 
Ha a fog hosszabb az előírtnál, akkor illeszkedésnél hasít, csökkenti az oldalfelületekre ható nyomást, ezáltal a 
szilárdságot.  

[ a fog-oldal felületek megmunkálása szintén jelentős hatással bír. A kopott, vagy nem megfelelő fordulat-
számon forgácsoló szerszám az ékfogak oldalfelületét megégeti. Az égett felület a ragasztóra taszító hatással van, 
tehát tökéletlen ragasztás jön létre. 

3.1.2. Kötések 
A kötések a keretek, a kávák és az állványok cso-
mópontjaiban alkalmazott összekötő szerkezet 
megoldások. 
  3.1.2.1. Keret-kötések 
Sarokkötések 
Keret-sarokkötés egyenes, ill. ferde illesztéssel, 
(39. ábra). Önmagában gyenge, de a kétoldalt leme-
zelt keretszerkezet kialakítására kiválóan alkalmas. 
 A keretdarabok előzetes rögzítése tűző-kapoccsal 
történik, ragasztás nélkül.  A ragasztóanyagot a le-
mezekre viszik fel, melyeket a keretre ragasztanak. 
(„A lemez tartja a keretet”-). 

 
 
 

69-a préselés utáni pihentetés 7. napján mért szilárdság  
 
 

39. ábra. Keret-sarokkötés 
 egyenes, ill. ferde illesztéssel. 

39. ábra. Keret-sarokkötés 
 egyenes, illetve ferde illesztéssel 

 

tűző- 
kapocs 
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Egyenes lapolással (40. ábra). Könnyen 
készíthető, jól ragasztható szerkezet, de ragasz-
táskor sarkankénti szorítást kíván. Készítésekor 
célszerű felezni az anyag vastagságát (30. ábra). 

Egyes (normál) ollós csappal (41. ábra). 
A csap a középső, a csapvillák pedig a két szélső 
harmadba kerülnek. Álló kereteknél (ajtólap, ab-
lakszárny, szekrényoldal stb.) hagyományosan a 
réses darabok az „állók” és a csaposak a „fek-
vők”. 

Kettős ollós csappal (42. ábra). A kettős 
ollós csapot vastag anyagból készülő, szokatla-

nul nagy terhelésnek kitett gyártmányoknál alkalmazunk. Ilyenek, pl. a sportszerek, a kárpitos 
keretek, csomagoló eszközök, ill. az ajtók és ablakok, stb.  

  
Tompa illesztéssel, normál idegen csappal (43. ábra). A tompa illesztés mindkét oldalát 

kiárkolva az illesztéshez képest keresztszálú fa, vagy 
rétegelt- ill. rostlemez idegencsapot ragasztunk az 
árokba. Alárendelt helyeken megfelelő. Nagy szilárd-
ságot nem ad, de készítése gyors és egyszerű. 

Tompa illesztéssel és köldökcsapokkal (44. 
ábra). Az egyik leggyakrabban alkalmazott megoldás. 
A köldökcsapok átmérője az anyagvastagság harmada 
vagy valamivel több, hosszuk pedig az átmérőnek leg-
alább 4-szerese legyen. Biztos kötéshez sarkanként leg-
alább két köldökcsap szükséges. 
 

Tompa illesztéssel és „LAMELLO" csapokkal 
(45. ábra), amely alkalmas káva- és keretszerkezetek 
tompa és sarkalt sarokkötéseinek, „T" kötések, illetve 

tompa illesztésű hossz-, és szélesítő toldások kialakítására. 
 A kötőelemek (LAMELLO) tömörfából, MDF lapból, valamint rétegelt-, és farostle-
mezből is kialakíthatók.  

 
 
 

45. ábra. Tompa illesztés „LAMELLO" idegen csappal 
 
 
 
 
 

40. ábra. 
Egyenes 
lapolás 

41. ábra. Egyenes 
Ollós csap 

42. ábra. Kettős 
Ollós csap 

43. 
ábra. 

Tompa 
illesztés 
idegen 
csappal  

44. ábra. Tom-
paillesztés köl-
dökcsapokkal 
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 »T« kötések: 
Egyenes lapolással (46. ábra). Alapesetben a 

szelvények vastagságát felezve süllyesztjük egymásba a 
csatlakozó alkatrészeket.  

Egyenes csapozással (47. ábra). Tulajdonképpen 
az ollós csappal azonos megoldás, de itt a réses darab 
folytatódik a csomóponton túl és így a nyitott résből zárt 
rés - vésett lyuk - lesz. A »T« szára a csapos darab. Ké-
szítésekor harmadolni kell az anyag vastagságát. Kívül-
ről ékeléssel erősíthető.  
 

 
 

 
Rövidcsappal (48. ábra). A rövidcsa-

pos sarokkötésnek megfelelő » T « kötés. 
Köldökcsappal (49. ábra). Lényegében 

azonos a köldökcsapos sarokkötéssel. Bizton-
ságos kapcsolathoz kötésenként legalább 2 db 
köldökcsapot kell befúrni.  
 
 
 Keresztkötések (»+«):  

Félhosszú csappal (50. ábra). Az egymással szemben lévő csapokat az anyagszélesség 
felének megfelelő hosszra kell vágni úgy, 
hogy maradjon köztük kb. 2mm enyvrés. Mi-
nél szélesebb a réses darab, annál jobb lesz a 
kötés. 

Köldökcsappal (51. ábra). Lényegében 
a köldökcsapos keretsarok és a »T« kötéssel 
azonos megoldás. Előfordulhat olyan megol-
dás is, amikor a köldökcsapok átmennek a 
szelvényen, és mindkét oldalról ugyanazok-
hoz a csapokhoz csatlakozik két keresztdarab. 

 
 

3.1.2.2.Káva-kötések 
Sarokkötések: 
 Egyenes vagy tompa illesztéssel (52.ábra). Erősítés nél-
kül, ragasztva sem ad terhelhető kötést. Erősítése a leggyak-
rabban ragasztott és szögelt, vagy csavarozott és ragasztott 
belső dúc. 
 Sarkalt illesztéssel: Pontos illesztés után már ragasztva is 
jó kötést ad. Belső dúccal, v idegen csappal, ill. lamellóval 
tovább erősítve, már keskeny káváknál is nagyon erőssé te-
hető (53. ábra).  

Tompa illesztéssel és köldökcsappal (54. ábra). Ál-
talánosan alkalmazott megoldás tömör fáknál, de főleg más 
félkész alapanyagoknál, pl. forgácslapnál. 

46. ábra. Egye-
nes lapolás 

47 ábra. 
Egyenes 
csapozás 

 

48. ábra. 
Rövid-
csap 

49. ábra. 
Köldökcsap 
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Egyenes fogazással (55. ábra). Jel-
legzetesen gépi gyártásra való meg-
oldás. A fogak és a rések egyforma 
szélesek, legtöbbször keskenyeb-
bek az anyag vastagságánál, de el-
érhetik azt, vagy szélesebbek is le-
hetnek annál. Puhafában jó kötést 
ad, keményfánál nehéz jól ragasz-
tani. 
 Sűrű egyenes fogazással 
(56. ábra). Tekinthető az egyenes 
fogazás módosult változatának. A 

fogak és rések azonos, 5y6 mm vastagságúak. Csak marógéppel készíthetők. Jól ragasztva rend-
kívül erős kötést ad. 
»T« kötések: 

  
 Tompa illesztéssel és végigfutó idegencsappal (57. ábra). 
Alkalmazása terhelés nélküli belső osztásoknál fogadható el. 
Az idegen csap anyaga rétegelt-, vagy farostlemez. 
 Lapolással (58. ábra). Jó kötést ad, de csak keskeny ká-
váknál alkalmazhatók. 

Kereszt „+” kötések 
 A szerkezetek elvileg a „T” káva-
kötéseknek /Tompa illesztéssel és 
köldökcsappal, Tompa illesztéssel és 
végigfutó idegen csappal, Lapolással 
(59. ábra) /felelnek meg, de két szár-
ral rendelkeznek. 
 

 
3.1.2.3. Oszlopszerkezetek 

E szerkezetcsoporthoz kávák, egyéb alkatrészek (összekötő, ill. merevítő lécek), oszlo-
pok és lábak szerkezeti kötései tartoznak.  
 Szakállas csapkötéssel (60. ábra). A csapszakállak ferdén visszavágottak. A két egy-
másra merőlegesen csatlakozó kávadarab csapjai az oszlop csapfészkében találkoznak; végeik 
450-ban illeszkednek.  

Köldökcsapos kötéssel (60/a, 60/b ábra). A köldökcsapos kötésnél a kávadarabok szé-
lességi és vastagsági méretétől függően 2-5 köldökcsapot alkalmaznak.  
 
 

 
 60/a ábra. Köldökcsapos kötés 60/b ábra. Esztergált székláb  

 

 
55. ábra. Egyenes fo-

gazás 

 

56. ábra. Sűrű egyenes  
fogazás 

 

 

 

     59. ábra. 

  

60. ábra. Szakállas csapos kötés 
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3.1.2.4. A ragasztott szerkezetek elemzése 
A bútorok és az épületasztalos- ipari szerkezetek (ajtók, ablakok) tönkremenetele leggyakrabban szerke-

zeti kötéseiknél következik be. A kérdés az, hogy a kötés az egyes igénybevétel-összetevők adott együtteséből 
milyen nagyságot képes elviselni. Megválaszolásához a szerkezeti kötések teherbírását az egyes igénybevétel-
összetevőkre, vagy azok együtteseire kell ismernünk, mégpedig rövididejű, tartós, ismétlődő, illetve dinamikus ter-
helés esetén is.  
 A szerkezeti kapcsolatok teherbírását fából (és faalapú anyagból) készült szerkezetek esetében az alábbi 
tényezők határozzák meg: 
 W Fafaj, anyag milyensége (ezzel járó ortotróp 70szilárdsági és rugalmassági jellemzők) 
 X A kötés típusa (ragasztott, oldható, saját csapos, idegen kapcsolóelemes) 
 Z A kötés geometriája (keresztmetszet, csap formája, méretei) 
 \ Az alkalmazott ragasztó (típusa, összetétele, mennyisége) 
 ] Az illesztés szorossága 
 ^ Megmunkálási jellemzők (méretpontosság, az illeszkedő felületek minősége) 
 ³ A kialakult ragasztott kötés tulajdonságai (rétegvastagság, ragasztó penetráció) 
 ¶  További megmunkálási jellemzők (a felfekvések pontossága, nedvességtartalom eltérések) 
 
A különféle csomópont kialakítások - ragasztott, sajátcsapos vagy idegen csapos kötések, kötőelemekkel megva-
lósított oldhatatlan vagy oldható kötések - teherbírására adatokat háromféle úton nyerhetünk: 
 Tapasztalati úton, laboratóriumi mérésekkel. A tapasztalati módszer esetében a nehézséget a csomó-
pont kialakítások méreti, formai, anyagi változatossága jelenti. 
 Elméleti számításokkal. A meglévő eljárások kezelhető bonyolultságú, a tényleges csomópont viselke-
dését gyakran csak alig megközelítő, általában túlegyszerűsített modelleken alapulnak. 
 Tapasztalati összefüggésekkel, melyek nagyszámú kísérleti eredmény feldolgozásán alapulnak. Az ösz-
szefüggések elvi alapja a tönkremenetelben dominánsnak ítélt feszültségek fellépésének jellege, valamint a te-
herbírás adott anyagjellemzőktől és geometriai méretektől való függősége.  
  Példaként az ollós és- ékcsapos sarokkötés méretezését mutatjuk be. 
 Méretezés elvi úton, együttes síkbeli hajlításra és nyírásra azonos nagyságú ragasztási felületek esetén: 
 A keretszárakra Fx (N) és Fy (N) komponensekre bontható erő és annak reakciója hat az 61. ábrának 
megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70- ortogonálisan anizotróp (egyes tulajdonságok a különböző merőleges irányokban eltérőek 
 

Fy 

X 

Y 

kx 

ky 

Fx 

Fy 
Fx 
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Wy 

b 
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a 

61. ábra. a) Ollós csapos sarokkötés síkbeli terhelése normálerővel, nyíróerővel és hajlító-nyomatékkal. 
b) A ragasztási síkban ébredő nyíró- feszültségek eloszlása. 
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  Az ollóscsapos kötés igénybevétele M = Fx·ky = Fy·kx (Nmm) nagyságú hajlítónyomaték, valamint Fx (N) 
és Fy (N) erők a keret síkjában. A hajlítónyomaték a ragasztással egyesített felületeket egymáshoz képest elcsa-
varni igyekszik, így azokban nyírófeszültséget ébreszt, melynek helyi maximumai az oldalak közepén lépnek fel 
(Wxamax, ill. Wbmax). A csavarásból ébredő feszültségek és a ragasztási síkokban a nyíróerők által ébresztett feszült-
ségek vektorosan összegződnek. Ha a rövidebb élhossz, az „x” koordináta irányba esik: 

Wbmax = M/(a2•b•D•n), és Wamax = y •Wbmax (N/mm2) 
                Wx = Fx/(n•a•b) és Wx = Fy/(n•a•b) (N/mm2) 
 ahol: 
  n- a ragasztási felületek száma, 
  a- csapfelület kisebbik élhossza (mm),  
  b- csapfelület nagyobbik élhossza (mm), 
  D- bla oldalaránytól függő csavarási jellemző, a=b esetén D = 0,208,  
  J- bla oldalaránytól függő csavarási jellemző, a=b esetén J = 1,0 
A ragasztási síkban a maximális nyírófeszültség az alábbi két érték közül a nagyobbik: 
 

𝜏  = (𝜏    + 𝜏  )    (N/mm2)  
𝜏  = (𝜏    + 𝜏  )    (N/mm2) 

 
A kötés ellenőrizendő a csapnyakban ébredő hajlítófeszültségekre is:  
 

Vmax= M·6/(6v·s2)d Vhajl. (N/mm2) 
ahol:  
 Vmax - a csapok nyak-keresztmetszetében ébredő maximális hajlítófeszültség (N/mm2), 
  6v·s2/6 - az egyes csapok keresztmetszeti tényezőjének összege (mm3), 
  s - a csapok keresztmetszetének a hajlítás tengelyére merőleges mérete (mm2), 
 Vmax - a keret anyagának hajlítószilárdsága, (N/mm). 
 
Méretezés vizsgálati eredmények alapján síkbeli hajlításra 
 A fenti összefüggések túlbecsülhetik az ollóscsapos kötés, hajlítási teherbírását, különösen vékonyabb, 

vagy többszörös csapok esetén, annak ellenére, hogy a valóságban 
a csapvállaknál fellépő megtámaszkodás is növelheti a kötés nyoma-
tékfelvételét. A ragasztási felületek számának duplázása (egyszeres 
helyett kettős ollóscsap alkalmazása, 62a. ábra) már csak 40%-50%-
os teherbírás növekedést eredményez. Viszonyítható a sarokkötés 
teherbírása a keretdarab hajlítási teherbírásához. Tapasztalat szerint 
az egyszeres ollóscsapos kötés síkbeli hajlítási teherbírása a keret-
darab hajlítási teherbírásának mintegy 22%-a, többszörös 
ollóscsapos („fésűs") kötés (62b. ábra) esetén annak 50%-át éri el, a 
sarok szárainak akár nyitását, akár zárását eredményező külső ter-
helés esetén. 

62. ábra.  Keret sarokkötés típusok 
a) kettős ollóscsap, b) többszörös ollóscsap; c) sarkalt ékcsapos kö-

tés; d) tompa illesztéses ékcsapos kötés. 
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 Ékcsapos sarokkötés. Méretezés vizsgálati eredmények alapján síkbeli hajlításra 
 A sarokkötés teherbírását a keretdarab hajlítási ellenállásához viszonyítjuk. Tapasztalat szerint a sarkalt 
ékcsapos sarokkötés (62c) ábra) síkbeli hajlítási teherbírása a keretdarab hajlítási teherbírásának mintegy 60%-át 
éri el a sarok szárait szétnyitó, és 20%-át a sarok szárait záró külső terhelés esetén. 
A tompa illesztéses ékcsapos sarokkötés (62d. ábra) síkbeli hajlítási teherbírása a keretdarab hajlítási teherbírá-
sának mintegy 14%-át éri el a sarok szárait nyitó, és 11%-át a sarok szárait záró külső terhelés esetén. 

^ Y  ] 
 
3.2.FÉMIPARI SZERKEZETEK 

3.2.1. Hagyományos kötések 
  �a szegecskötés, 
  � a csavarkötés, 
  � a hegesztett kötés, 
  � a forrasztott kötés és bizonyos értelemben 
  � a sajtolt és zsugorított kötés is. 
 
3.2.1.1. Szegecskötések  
 � A szegecskötéseket általában húzó-és nyomó-igénybevételek átvitelére használják. Meleg szegecse-
léskor magát a szegecset húzófeszültségek terhelik. A hideg szegecselés a szegecset nyírásra, a lemezt (a sze-
gecslyuk palástján) nyomásra veszi igénybe. 

A szegecslyukak csökkentik a teherviselő alapanyag keresztmetszetét, megbontva az egyenletes erőfolya-
matokat és feszültségeloszlást (63. ábra). A feszültségeloszlás a szegecslyuk környezetében majdnem független 
az átmérőtől (64. ábra). 

A szegecslyukak a kötésben nagy helyi feszültség-felhalmozódá-
sokat (ún. feszültség-csúcsokat idéznek elő) és így elősegítik a nemkí-
vánatos bemetszési feszültségek keletkezését. A bemetszési hatások 
okozzák többek között a szegecskötések kis kifáradási szilárdságát. Az 
átlapolásos szegecskötésekben ezen túlmenően, excentrikus terhelés 
és így hajlító nyomaték keletkezik. Ennek következtében a kötés szilárd-
sága 15 – 25%- al csökkenhet. Ilyenkor a szerkezeti részeket a kiegyen-
lítés érdekében nagyobbra kell méretezni, és így azok nehezebbekké 
válnak. 

 
 

A szegecskötések további hátránya: 
½ a vetemedés veszélye (vékony lemezek esetén);  
¿ a korrózió veszélye (rés- és érintkezési korrózió); 
À a nem kielégítő felületi simaság, különösen aero-és hidrodinami-
kai szempontból (szegecs-fejek). 

Bár a szegecselt kötések statikus szilárdsága megfelelő, tartós 
szilárdságuk, azonban nem elégíti ki a követelményeket 

 
 
 
 

 

64. ábra. Feszültségeloszlás a 
szegecslyuk környezetében 

 

63. ábra. Feszültségeloszlás sze-
gecselt kötésben (átlapolás) 
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3.2.1.2. Hegesztett kötések 
 
 A hegesztett kötés anyagkihasználás szempontjából ideális kötési forma. Hátránya azonban, hogy az 

anyagnak az olvadáspontig való erős helyi felhevülése következté-
ben jelentős szövetszerkezeti változások, és ennek következtében 
nem kívánt zsugorodások keletkeznek. Ezek szilárdságcsökkenést 
és egyenlőtlen feszültségeloszlást okoznak a kötésben 65. ábra). 
Többnyire csak azonos anyagok hegeszthetők. A gyakorlatban álta-
lában csak kiváló szakmunkások tudnak jó hegesztett kötéseket ké-
szíteni. A hegesztett kötések számításához jósági tényezőkre van 
szükség, amelyek a várható feszültség veszteségeket figyelembe 
veszik. 
 

3.2.1.3. Forrasztott kötések 
  
 A forrasztáskor használt forrasznak mindig alacsonyabb az 
olvadáspontja, mint az összekötendő fémeknek. Ennek ellenére, kü-
lönösen keményforrasztáskor, szövetszerkezet változással és zsugo-
rodással kell számolni. A kötési helyeken mindig fennáll a veszély, 
hogy a folyósító szer maradványok, illetve nedvesség miatt korrózió 

lép fel. 
 A könnyűfémek általában nehezen forraszthatók. A lágyforrasztási helyek azalumínum eloxálásakor 
könnyen korrodálnak. A forrasztott kötések nem azonos fémekből is készíthetők. A forrasztott kötések szilárd-
sága függ a fémek, a kötés és a forrasz fajtájától. 
 

3.2.1.4. Sajtolt és zsugorított kötések 
 Sajtolt vagy zsugorított kötés csak szűk tűrésekkel gyártott egyedi alkatrészek között létesíthető. A foko-
zott pontosság jelentősen megdrágítja a gyártást. A sajtolt és zsugorított kötések előnyösek a kopásnak kitett al-
katrészek rögzítéséhez. 

3.2.2. Ragasztott kötések 
  A fémragasztás egyik legkorszerűbb – mindenekelőtt lemezekhez alkalmas – 
illesztési eljárás (kötési eljárás), amely a hagyományos eljárásokkal szemben teljesen új szer-
kezeti megoldásokat tesz lehetővé. 
A fémragasztás előnyei: 
 ~ teljesen tömített, résmentes kötések, amelyek külön tömítést (mint pl. a csavarkötés 
és szegecselés esetében) feleslegessé tesznek ; 
 } az átlapolás teljes szélességében egyenletesen eloszló, jó kötési szilárdságot és fe-
szültségeloszlást biztosít (lásd 66. ábra); 
 | a ragasztott kötésnek nagy a kifáradási szilárdsága és az öregedésállósága. 

 
 
 
A ragasztott kötés előnyeit a hagyományos kö-

tési módokkal szemben (csavar- szegecs-, hegesztett és 
forrasztott kötések) nem szabad lebecsülni. Ezek az elő-
nyök mindenekelőtt abban rejlenek, hogy két fém alkat-
rész nagy hő és mechanikai igénybevétel nélkül (hő és 

 
65. ábra. Feszültségeloszlás hegesz-

tett kötésben (tompahegesztés) 
1- hegesztési varrat, 2- túlhevített 

zóna, 3- kilágyult zóna, 4- változatlan 
szövetszerkezet 

 

 

lü 

66. ábra. Feszültségeloszlás 
          ragasztott kötésben 
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nyomás) szilárdan összeköthető egymással anélkül, hogy az összekötött alkatrészek minőségét 
befolyásolná, azok megtartják eredeti tulajdonságaikat. 
      Annak érdekében, hogy a ragasztott kötés teherbíró képessége a lehető legnagyobb legyen, 
megfelelő méretű ragasztási vagy illesztési felületekről kell gondoskodni. A ragasztóknak a 
fémekhez képest aránylag csekély saját szilárdsága arra kényszerít, hogy viszonylag nagy ra-
gasztási felületeket létesítsünk. 
 A ragasztott kötés azonban semmi esetre sem tekinthető hagyományos kötési eljárások 
helyettesítőjének, hanem ezeket az eljárásokat inkább csak kiegészíti. Ezért ott kell használni, 
ahol más eljárások nem, vagy csak kisegítő eszközként alkalmazhatók. 
 
Ragasztott kötés alkalmazható: j azonos fajtájú fémek, h különböző fajtájú fémek, i fémek 
és nemfémes anyagok között. 
 
3.2.2.1. Néhány alapszabály 
 

A fémipari ragasztott kötések kialakításnak van néhány alapszabálya, amelyet cél-
szerű figyelembe venni: 
 X A kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a fellépő erők ne okozhassák a ragasztóré-

teg lefejtését vagy felhasítását (67.ábra). 
 
 
Ennek oka az, hogy a ragasztóréteget – a fenti ese-
tekben – a felületi terhelés helyett csak vonal menti 
terhelés éri, amelyre a ragasztóréteg nagyon érzé-
keny, mivel jelentős erőátvitelére nincs lehetőség. 
Könnyű belátni, hogy lefejtő igénybevétel esetén 
az átvihető erő sokkal kisebb, mint nyíró, ill. csúsz-
tató igénybevételnél. 
   
 
 

A lefejtő igénybevételt az 68. ábrán bemutatott szerkezeti kialakításokkal lehet elkerülni. 
 

] Ragasztással akkor lehet erőket át-
vinni, ha az összekötendő darabok között kellő 
nagyságú a ragasztási felület (69. ábra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 69. ábra. Húzó (1) és húzó-

nyíró (2) igénybevétel 

F 

Lefejtés 

F 

F 
Felhasítás 

67.ábra. A ragasztás lefejtő és felha-
sító igénybevétele 

 

68.ábra. Konstrukciós lehetőségek 
a lefejtő igénybevétel csökkentésére 
1- Kiegészítő szegecseléssel vagy 
csavarozással, 2- peremezéssel, 3- a 
felület növelésével, 4- a merevség növe-
lésével 
 

 

2 

1 
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³ Ha a fémes összekötendő darabok nagy szilárdságát vesszük alapul (69/1), akkor a 

húzó igénybevételt jelentő esetén a ragasztott réteg a „szilárdsági lánc leggyengébb tagja". Az 
húzóerő hatására az ilyen kötés a ragasztóréteg mentén szakad el. 

A húzó-nyíró igénybevételt jelentő esetben az átlapolás hosszának megválasztásával a 
ragasztási felület – bizonyos keretek között – megnövelhető (69/2) és így nagyobb erőátvitelére 
nyílik lehetőség. Ragasztások esetén tehát általában arról kell gondoskodnunk, hogy a ragasz-
tási felület kellően nagy legyen. 

³ Műanyagok ragasztása esetén a kikeményedett ragasztórétegek szilárdsága nagyság-
rendileg a műanyagokéval azonos. Ezért a húzó igénybevétel esetén nem a ragasztóréteg a lánc 
leggyengébb tagja, mivel az összekötendő daraboknak és a ragasztott rétegnek a szilárdsága 
nagyjából azonos. Az ilyen tompa ragasztások tehát műanyagok esetén alkalmazhatók és gyak-
ran elő is fordulnak. 

W A magas hőmérsékleten, reakcióval keményedő ragasztóanyagokkal, hengeres felü-
leten (pl. csövek /70. ábra/ vagy tengely-agy) történő ragasztásoknál, figyelembe kell venni a 
ragasztandó anyagok hőtágulási együtthatóit. 

 
70. ábra. Hengeres felületek ragasztása 

 Ha az ábrán látható csőragasztásnál az 1 (belső) cső a 2 
(külső) csőhöz viszonyítva a ragasztó melegen kitágul, ak-
kor a ragasztási hézag lecsökken és a kezdetben még folyé-
kony ragasztó a hézagból kinyomódik. Kihűlés után üregek 
keletkeznek a ragasztórétegben. Tengely és agy ragasztása-
kor ilyen eset szintén előfordulhat. Ezért mindig a külső da-
rabot kell a nagyobb hőtágulású anyagból (2 cső, ill. az agy) 
készíteni. Hidegen keményedő ragasztóknál ez a probléma 
nem fordul elő. 

 
3.2.2.2. Helyesen és helytelenül kialakított szerkezeti kötések (71. ábra) 

Síkkötések: 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

71. ábra. Helyesen és helytelenül kialakított szerkezeti kötések 
 
 
 
 

Helyes   - Helytelen  / 
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Sarokkötések                                                                   CSőkötések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. ábra (1. folytatás) 
További szerkezeti kötések: 

A ragasztott kötések helyes és 
helytelen kialakítására bemutatott 
esetek kiegészítéseként további 

konstrukciós megoldásokat is fel-
vázolunk. (71. ábra 2. folytatás) 

Ezek célja elsősorban az egységes 
terminológia kialakítása. Alkalma-
zásuk minden esetben függ a ra-
gasztandó darabok anyagától, mé-
reteiktől, valamint a ragasztás elő-
készítésére gazdaságosan alkal-
mazható ráfordításoktól. 
   71. ábra (2. folytatás) 

 
Lemezmerevítések (72. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72. ábra. Lemez-merevítések:  

 
 
 
 
 

 

 

Helyes   -  
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3.2.2.3 Szendvicsszerkezetek: 
 
A szendvicsszerkezetek lemez-szerkezetek külön családját alkotják. Ezek annyiban kü-

lönböznek az üreges lemezszerkezetektől, hogy a sík lemezek közötti tér, összefüggő kis sűrű-
ségű anyaggal vagy szerkezeti elemmel kitöltött. A szendvicsszerkezetek szinte kizárólag ra-
gasztással készülnek.   
Előnyeik:  

Ò nagy hajlító-, nyíró- és (egyes típusok) nyomószilárdságúak, 
♦ feszültségmentesek, ezért fárasztó igénybevétel esetén is hosszú élettartamúak, nem 

szenvednek maradó alakváltozást, 
h rezgéscsillapító hatásuk van, 
j jó hang-, hő- és egyes típusok villamos szigetelők, 
♠ dekoratív felületi kiképzésűek lehetnek, 
Á könnyűek és 
È olcsók. 
A nagyszilárdságú anyag a semleges tengelytől távol van. A semleges tengely körüli 

maganyag nagyon könnyű és csak az a feladata, hogy a burkolólemezeket megfelelő távolság-
ban tartsa, a kiöblösödést vagy gyűrődést meggátolja. Ez a kialakítás amellett, hogy kifogásta-
lanul sima felülete van (aero- és hidrodinamikailag kedvező), a tömör lemezekhez képest jelen-
tős súlymegtakarítással is jár. Azonos csavarási merevség esetén pl. a méhsejt-lapok tömege a 
furnérlemezek (rétegelt lemezek) tömegének 1/5-e, az alumínium lemezének 1/10-e, az acél 
lemezének 1/16-a. 

A fém síkle-
mezek anyaga acél 
vagy alumíniumöt-
vözet (73. ábra), de 
a „síklemezek” le-
hetnek rétegelt fal-
emezek, vagy kü-
lönböző műanyag 
lemezek is. A mag 
anyaga lehet méh-

sejt szerkezetű alumínium (73. ábra)-, műanyag-, papírlemez; de széleskörűen alkalmaznak kü-
lönböző habokat is. 
Szendvics-szerkezetek él-zárása: (74. ábra). 

 

 
 

 

 

 

73. ábra. Méhsejt betétű 
alumínium szendvics-szerkezet 

74. ábra. Szendvics-szerkeze-
tek él-zárása 

a-, b - fedőrétegek összeragasz-
tásával, c - műanyag profil-, d - 
tömörfa betét beragasztásával,  
d - ragasztott erő-bevezetési he-

lyek 
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3.3. MŰANYAGIPARI KÖTÉSEK 

3.3.1. Lapszerű termékek toldó ragasztása: 
 
 Fóliák, filmek és lemezek toldó ragasztása nemcsak a műanyag-feldolgozóiparban 
fordul elő, hanem minden területen, ahol felhasználásra kerülnek. A toldó ragasztás 
lehetőségei hasonlóak a 71. ábrán bemutatottakkal. 

Legegyszerűbb eset a tompa- vagy homlokragasztás, azonban a várható kötésszilárdság 
itt kicsi, ezért csak minimálisan terhelhető. A ragasztott felületek növelését célozza a 
hegyesszögű illesztés, amely - elsősorban vastagabb lemezeknél - már megfelelő 
kötésszilárdságot adhat. A tomparagasztás egy fajtája a „V” alakú varrat kialakítása, amely 
különösen reaktív ragasztók használatakor kedvező. 

Megnyugtató kötésszilárdságot, teljes terhelhetőséget biztosítanak az átlapolt és 
felülragasztott megoldások. Az átlapolás mértékét a lemezvastagság 3-5-szörösének, de 
legalább 10 mm-nek javasolhatók. Vastagabb lemezek az átnyúló részeinek ferde vágása 
célszerű. A felülragasztott toldás készülhet egy- vagy kétoldali felülragasztással.  
 A műanyag-műanyag ragasztások során a szögben vagy T formában történő illesztések 
ritkán fordulnak elő, minthogy egyrészt elasztikus anyagoknál ennek nincs jelentősége, 
másrészt az ilyen módon ragasztott merev műanyag lemezek is csak minimálisan terhelhetők. 
 

3.3.2. Lapszerű műanyagok nagy felületű ragasztása 
 
Nagy felületű műanyag-műanyag ragasztások előfordulnak erősítő- vagy díszítőelemek 

felragasztásakor továbbá PVC ablakkeretek dekorációs fóliával való borításakor. E célra eddig 
oldószeres PUR- és poliakrilát ragasztókat használtak, napjainkban ezeket a környezetbarát 
reaktív PUR diszperziók kezdik kiszorítani. 

A nagy felületű műanyag-műanyag ragasztások igazán széles körű alkalmazása a 
műanyag szendvicsszerkezetek gyártásában van 

Magként leggyakrabban kemény PS, PVC, PUR, PF habanyagokat vagy fenolgyantá-
val átitatott papírból készült méhsejt szerkezeteket használnak. A fedőlemezek gyakran ugyan-
csak PF, UF és MF gyantákkal impregnált papír laminátumok, dekorációs lemezek.  

A mag és a fedőrétegek kötése majdnem kizárólag ragasztással történik. A ragasztás 
konstrukciós szempontból problémamentes, azonban a nagyobb méretű elemek helyenkénti 
merevítése, az élek lezárása (64. ábra) és a csatlakozási (feszültséggyűjtő) helyek kialakítása 
konstrukciós kérdéseket vet fel. A gyakorlatból és szakirodalomból azonban e feladatok 
megoldására számos lehetőség ismert. 
 

3.3.3. A ragasztott kötések előnyei - .  
 1. Bármilyen anyag ugyanolyan vagy más anyagokkal összeköthető. Azonos és nem 
azonos fajtájú fémek összeköthetők egymással, valamint szervetlen és szerves anyagokkal. 
Fémek összeköthetők olyan más anyagokkal, mint a fa, üveg, kerámia, gumi és meghatározott 
műanyagok. 
 2. Nem léphet fel semmiféle szövetszerkezeti változás és az alapanyagok ebből 
származó tulajdonságváltozása (mint a hegesztéskor), mivel a hőhatások elmaradnak. 
 3. Az egyes alkatrészek között az erőátvitel nem pontszerű, hanem kiterjedt 
felülettartományon megy végbe és ezért egyenletesebb (folytonos törés). Terheléskor az egész 
össze- 
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kötött keresztmetszet vagy felület feszültségeloszlása egyenletes és nagy statikus és dinamikus 
szilárdság (kifáradási és tartósszilárdság) érhető el. Ennek következtében a kifáradási törések 
veszélye csökken, és nem keletkeznek repedések. Ezek a kötési erők – vékony lemezek esetén 
– elérik, sőt túlszárnyalják a fémek szilárdságát. 
 4. A ragasztott kötések egyúttal mind a folyadékokkal, mind a gázokkal szemben 
tömítenek is. Ez nagyon előnyös tartályok (üzemanyagtartályok, fűtőolaj tartályok) 
ragasztásakor, fenék- és fedél-illesztéskor, átvezető vezetékek, nyomás alatti fülkék stb. 
gyártása esetén. 
 5. Mivel egyáltalában nincs korrózió veszély (vagy csak nagyon csekély), azért nagyon 
sok anyagot párosíthatunk egymással. A műanyagok többnyire nem okoznak korróziót, sőt mint 
szigetelőanyagok megakadályozzák az érintkezési-korróziót, 
 6. Az összeillesztendő alkatrészeket vagy hidegen, vagy aránylag kis felmelegítéssel 
lehet összeragasztani. Ezért nincs elhúzódási veszély és fémek – többek között könnyűfémek 
is – nem oldható kötéssel köthetők. 
 7. Sima felületeket és éles körvonalakat kapunk. Sima külső felületek akkor fontosak, 
amikor aero-, és hidrodinamikailag kiváló minőségű felületeket kívánunk, pl. nagy sebességek 
esetén (pl. a repülésben és űrhajózásban, valamint gépjárművek és gyorshajók esetében). 
 8. Súly- és térfogat-megtakarítás érhető el, ennek következtében könnyebb szerkezetek 
építhetők. Ez szállítóeszközök esetében a sebesség, valamint a hasznos teher növelését és így 
nagyobb gazdaságosságot jelent. A szegecs-, illetve csavarfejek elmaradása jelentős 
súlymegtakarítást eredményez. 
 9. Különleges illesztési munkákra általában nincs szükség. Meghatározott 
ragasztóanyagok – mint pl. a nyomás nélkül keményedő műgyanták – fugakitöltőek, azaz ezek 
különböző vastagságú fugákat képesek kitölteni. Ennek következtében a pontossági és tűrési 
követelmények kisebbek, így a gyártási költségek csökkennek. 
 10. Sok kötési hely vagy több folyamatos felület előnyösen köthető össze. 
 11. Nagy felületek csatlakoztathatók egymáshoz. A ragasztott kötések lehetővé teszik 
nagyon vékony vagy kis szerkezeti alkatrészek összekötését egymással vagy nagyobb 
alkatrészekkel. 
 12. A ragasztás a rezgéscsillapítás szempontjából is előnyös. Mivel az összeillesztendő 
alkatrészeket szigetelő ragasztóhártya köti össze, melynek „E”- modolusa általában 5%-kal 
kisebb, mint az alumíniumé, a szerkezetek rezgéseinek és hanghatásainak átvitelét (és így a 
zörejeket) csillapítja. 
 13. A ragasztóanyagok szigetelnek hő- és villamos hatásokkal szemben. 
 14. A ragasztott kötés rugalmas. Megfelelő ragasztóanyagok használata esetén a 
ragasztással összekötött alkatrészek (lemezek) utólag alakíthatók, pl. hajlítással, sajtolássaI, 
hengerléssel, illetve húzással. 
 15. Lehetőség van a ragasztó- és segédanyagoknak, a szükségleteknek megfelelő 
kiválasztására. 
 
3.3.4. A ragasztott kötések hátrányai / : 
 1. a ragasztó viszonylag kis mechanikai szilárdság 
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2. a ragasztott kötés kis meleg-szilárdsága (300° C-on teljesen tönkremegy). A legtöbb 
ragasztó felső hőmérséklethatára kb. 80 – 120° C. Különleges fémragasztók azonban még 250° 
C fölött is hőállóak (pl. kerámia ragasztók). 
 3. A fémragasztáshoz a ragasztandó, illesztendő felületeket mindig elő kell kezelni. 
 4. A szobahőmérsékleten kikeményedő ragasztók gyakran hosszú kikeményedési időt 
igényelnek. 
 5. Meghatározott ragasztókhoz (pl. melegen keményedőkhöz) sajtolónyomásos vagy 
anélküli felhevítés (melegen keményítés) szükséges. Ez megnöveli a megfelelő üzemi 
berendezések beruházási költségeit. 
 6. A ragasztott kötések részben érzékenyek a kémiai-és a légköri hatásokra, így a 
nedvességre is.  
 7. A ragasztott kötéseken gyakran öregedési jelenségek észlelhetők.  
 8. A ragasztott kötés ragasztóanyaga hidegfolyásra hajlamos, különösen tartós 
igénybevétel esetén. 
 9. Ragasztott kötést szétbontani általában csak roncsolással lehet  
 10. A ragasztott kötés előzetes számítása nehéz és gyakran megbízhatatlan. 
 
3.4. A FONTOSABB SZERKEZETI ANYAGOK, A RAGASZTÁS-TECHNIKAI TULAJDONSÁGAI 
 A szerkezeti anyagok tulajdonságai ismertetése során – a ragasztóanyagok 
kiválasztásához – célszerű megadni az ajánlott, vagy nem ajánlott ragasztóanyagokkal 
kapcsolatos kellően megalapozott tudnivalókat. 
 

 3.4.1. Fémek 
3.4.1.1. Alapfogalmak.  

A fémes szerkezeti anyagok ragasztás-technikai alkalmasságát lényegében a következő 
tulajdonságok határozzák meg: 
 Szilárdság: A legtöbb fémnek a nemfémes anyagokhoz viszonyítva kicsi az 
alakváltozási képessége. Ragasztások szempontjából ez a tulajdonság azt jelenti, hogy 
mechanikai igénybevétel (húzás, nyírás, nyomás, hajlítás, csavarás) esetén a ragasztórétegeket 
is csak ennek megfelelő igénybevétel terheli. 
 Oldószerekkel szembeni ellenállóság: Ez a tulajdonság, amely a fémeken kívül más 
anyagokra, pl. az üvegre, egyes speciális műanyagokra (elsősorban duromerekre), valamint 
bizonyos mértékig a kerámiákra is jellemző, korlátozza az alkalmazható ragasztóanyagok 
választékát, mivel a ragasztóanyag felhordása és a munkadarabok rögzítése között betartandó 
maximális száradási (nyitott) idő a szilárd ragasztóréteg kialakulását döntően befolyásolja. Ha 
ezt az időt, amely egyébként a felhordott ragasztóanyag mennyiségétől is függ, nem tartjuk be 
pontosan, akkor a ragasztórétegben az oldószer maradványaiból zárványok keletkeznek, 
amelyek csökkentik a ragasztás szilárdságát. Tekintettel arra, hogy az összekötött darabokon az 
oldószerek nem tudnak áthatolni, ezek a zárványok később sem tudnak eltávozni, mint ahogyan 
arra porózus anyagok esetén lehetőségük van. Ugyanilyen korlátozás vonatkozik a diszperziós 
ragasztóanyagokra is. 
 Oldószerekben való oldhatatlanság: A fémfelületek a ragasztó-anyagokkal ós oldó-
szerekkel szemben „inert" módon viselkednek, azaz sem oldási, sem diffúziós folyamatok nem 
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alakulnak ki. Ez a tulajdonság kizárja azoknak a ragasztóanyagoknak a használatát, amelyeket 
hőre lágyuló műanyagoknak a diffúziós ragasztás elvén alapuló ragasztásához alkalmaznak. 
 Hőmérséklet-állóság: A fémes anyagok hővel szembeni jelentős ellenálló képessége 
lehetőséget ad a reakcióval keményedő ragasztóanyagok alkalmazására, amelyek nagyobb 
hőmérsékleteken keményednek ki, és különlegesen nagy (akár 40 MPa) ragasztási szilárdságok 
elérését teszik lehetővé. 

  (A „Hővezető képesség”; a „Hőmérséklet-vezetési tényező”; a „Hőtágúlási 
együttható”, valamint a „Fajhő” részletes ismertetésére a későbbiekben térünk ki). 

 
3.4.1.1. A fontosabb fémek ragaszthatósága 
 
 Alumínium és Al-ötvözetek: Nem nemes fémek, ennek megfelelően tárolás közben a 
felületeket különböző kémiai összetételű rétegek (oxidok, hidroxidok, oxid-hidrátok, 
karbonátok) vonják be, amelyek az alapanyagra tapadva sokszor nem garantálják a ragasztás 
megfelelő szilárdságát. Mindig szükség van az előzetes mechanikus felület-előkészítésre. 
Jól tapadó tapadásjavító alapozórétegeket csak kémiai vagy elektrokémiai eljárásokkal lehet 
felvinni. A legfontosabb ötvözetek: Al Mg3, Al Mg5, Al Cu Mg2 (repülőgépipar). 
 Nemesfémek: A nemesfémek (ezüst, arany, platina) jellegükből következik, hogy kémiai 
felület-előkészítésre nincs szükség. A mechanikai előkészítés után nagyon gondos 
zsírtalanításra van szükség, mely után haladéktalanul el kell végezni a ragasztást, mert 
különösen az ezüstnél előfordulhat, hogy a felületen képződő ezüstszulfid (sötét elszíneződés) 
a felület tulajdonságát megváltoztatja. 
 Ötvözött acélok: Az ötvözött, ill. rozsdamentes acélok ragasztásánál a különleges 
problémát azok passzivitása, azaz a rájuk ható közegekkel szemben tanúsított nagyon kis 
reakciós hajlandóságuk okozza. Éppen ez a tulajdonságuk teszi alkalmassá a korrozív 
környezetben való alkalmazásukat. A ragasztásra az a jellemző, hogy a molekulák közötti 
kötések kialakulása korlátozott. Mechanikai felület-előkészítése, célszerűen a „SACO)- 
eljárással (lásd később) végezhető. 
 Réz: Nagyon nagy a hővezető képessége. Könnyen alakítható, különösen a rézlemezek, 
ezért a ragasztóanyag kiválasztásánál fontosak a ragasztóréteg alakváltozási tulajdonságai 
(rugalmassági modulus!). A réznek a benne lévő ötvözőelemek, pl. cink (sárgaréz), ón (bronz), 
nikkel (érmefémek) következtében különböző metallurgiai állapota lehet, a melegen 
keményedő ragasztók alkalmazása egyes esetekben rekrisztallizációt okozhat, ami a szilárdság 
csökkenését válthatja ki. Mechanikai felület-előkészítés szükséges. 
 Acélok, általános szerkezeti acélok: Nem nemes fémek, felületükön a levegő összetevői 
normális körülmények között változásokat idéznek elő (rozsdásodás), ezért előkezelés nélkül 
terhelés átvitelére is alkalmas módon nem ragaszthatók. 
 Horganyozott acélok, cink: A nedvességgel, oxigénnel és szén-dioxiddal alkotott reakció 
hatására a cink felületén karbonát alapú tartós és jól tapadó korrózióvédő réteg alakul ki, amely 
a hőmérséklet ingadozásának hatására sem válik le. A tiszta cink ragasztása esetén figyelembe 
kell venni a kis rekrisztallizációs hőmérsékletét (ez a szövetszerkezet állapotától függően 
10y800 C), amely a melegen keményedő ragasztók alkalmazását korlátozza. 
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3.4.1.2. Fémekhez alkalmazható ragasztók 
 A forgalomba hozott ragasztókra kémiai felépítésüktől függetlenül az a jellemző, hogy 
azok a felsorolt anyagok megfelelően előkészített felületein szilárd adhéziós kötést hoznak 
létre.  
 Ajánlott ragasztótípusok: 
 Oldószermentes, szobahőmérsékleten vagy annál nagyobb hőmérsékleteken reakcióval 
keményedő ragasztók: epoxik, poliuretánok, szilikonok, MS polimerek, metakrilátok, cián-
akrilátok.  
 Kis felületek és korlátozott igénybevételek esetén: anaerob ragasztók (felületek 
tömítésére és menetek beragasztására), 
 valamint: ömledék ragasztók (az összekötendő darabok egyidejű melegítése mellett), 
kontaktragasztók, és habosított öntapadó ragasztószalagok. 
 Nem ajánlott ragasztótípusok: oldószeres ragasztók, diszperziós ragasztók. 

3.4.2. Műanyagok 
A műanyagok ragasztásának előfeltétele az adott műanyagok tulajdonságainak ismerete. A 
ragasztás szempontjából nagyon fontos a hőre lágyuló műanyagok és a duromerek 
megkülönböztetése.  
 A műanyagokat ragaszthatóság szempontjából a 75.ábra szerint lehet csoportosítani: 

 
75.ábra. Műanyagok ragasztási lehetőségei 

 
 Látható, hogy a lényeges kritériumot a szerves oldószerekben való oldhatóság vagy 
oldhatatlanság jelenti. 
 Tekintettel arra, hogy az oldható műanyagok felülete – az oldószerrel való érintkezés 
után – nem marad eredeti állapotában, ezért annak speciális előkészítésére sincs szükség.  
 Az oldószerekben nem oldható műanyagokat csak akkor lehet ragasztani, ha a nedve-. 
síthetőség feltételei adottak és az adhéziós kötések kialakulása lehetséges. Erre különböző 
felületkezelési eljárások állnak rendelkezésre. Ezeknek az eljárásoknak a hatása azon alapul, 
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hogy a műanyag felületét kémiailag módosítják, különösen oxigénatomoknak a felületen el-

helyezkedő polimer-molekulákba való „beépítése" miatt. Ez a kémiai módosítás javítja a 
nedvesíthetőséget, amely elősegíti a tapadási erők kialakulását.  
 
3.4.2.1. Szerves oldószerekben nem oldható, vagy nem lágyítható műanyagok 
 Ide a következő anyagok tartoznak: 
Polietilén, polipropilén, epoxigyanták, teflon1, különféle poliészterek és poliuretánok, fenol-, 
karbamid-, melamingyanták. 
 Ezekben az esetekben a műanyag felületét felületkezeléssel ragaszthatóvá kell tenni, 
hogy előzetes nedvesítés után az adhéziós erők ki tudjanak alakulni és így a ragasztás lehetséges 
legyen. A kialakult gyakorlat szerint ezt, adhéziós ragasztásnak szokás nevezni. A felületet 
mechanikusan, keféléssel vagy csiszolással lehet előkészíteni (szemcseszórás/homokszórás 
esetén csak kis nyomást alkalmaznak, nehogy a szemcsék „belövődjenek" a felületbe). 
Polietilén és polipropilén esetén kémiai eljárásokat is kell alkalmazni. 
 Ajánlott ragasztók: hidegen keményedő epoxik, poliuretánok, metakrilát ragasztók, 
ciánakrilát ragasztók (megfelelő primerrel2 polietilén és polipropilén számára is) és 
kontaktragasztók. 
 Nem ajánlott ragasztók: oldószeres és diszperziós ragasztók. 
 
3.4.2.2. A szerves oldószerekben oldható vagy megpuhítható műanyagok 
 Ide a következő anyagok tartoznak: polí(vinil-klorid) /kemény és lágy/, akril- (plexi-) 
üveg, ABS (akrilnitril-butadién-sztirol kopolimerek), polisztirol, polikarbonát és különböző 
kaucsuktípusok. 
  Speciális felület-előkészítésére (a tisztítás kivételével) nincs szükség, mivel a 
felületet a „ragasztóanyag" (ragasztó+oldószer) feloldja. A „ragasztóoldatot" mindkét 
összekötendő darab felületére felhordják. A felületek rövid idő elteltével megpuhulnak. Ezáltal 
a polimer molekulák egymásba „diffundálnak" (a latin diffundere = szétterjed). Ettől a 
jelenségtől nyerte a ragasztásnak ez a módja a diffúziós ragasztás elnevezést. A 76. ábra 
vázlatosan szemlélteti a diffúziós ragasztás folyamatát. 
 A szerves oldószeres ragasztóanyagoknak különös jelentőségük van a poli(vinil-klorid) 
/PVC/, valamint a belőle előállított cikkek, pl. csövek, idomdarabok, ereszcsatornák, felfújható 
csónakok, vízisport-cikkek, esőruházat és hasonlók ragasztása esetén.  
 A paszta állagú ragasztó felhordása után a két összekötendő darabot enyhe nyomással 
azonnal egyesíteni kell egymással. A megkötéshez szükséges idő a hőmérséklettől függően 
5y20 perc.  
 

                                                 
1- 
 minden szerkezeti anyag közül a legrosszabbul ragasztható (gyakorlatilag nem ragasztható). Ezért ezt a 
műanyagot nem fólia formájában ragasztják fel a fémfelületre, hanem szemcse formájában hordják fel a felületre, 
és magas hőmérsékleten „rászinterezik”.   
2- olyan anyag, amely az összekötendő darabok felületei közti adhéziót javítja és az öregedési folyamatokat 
késlelteti. A primereket a tapadásjavítókkal ellentétben az összekötendő darabok felületére kell felhordani, a 
tapadásjavítókat viszont általában a ragasztóhoz adjagolják. 
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76. ábra. Műanyagok diffúziós ragasztásának alapelve 
1- ragasztó felhordása, 2- A felület megpuhulása és az oldószer elpárolgásának kezdete. A munkadarabok felületén lévő 

molekulák mozgékonysága növekszik, 3- a két darab nyomás alatti rögzítése, 4- kialakul a polimer molekulák közös diffúziós 
zónája, 5- az oldószermaradványok a ragasztási hézag szélein át, ill. az összekötött darabon átdiffundálva eltávoznak. 

Kialakul az azonos jellemzőkkel rendelkező „ragasztott réteg" 
 
 Ajánlott ragasztók: ciánakrilátok; poliuretánok (főleg hajlékony műanyagok, ill. fóliák 
esetén); kontaktragasztók; sugárzás hatására keményedő ragasztók („üvegszerűen átlátszó” 
műanyagok, pl. akril-(plexi-) üveg, polisztirol és polikarbonát esetén). 
 Nem ajánlott ragasztók: hőre-keményedő-, ömledék- és diszperziós ragasztók. 
 
3.4.2.3. Műanyag habok  
 Ezekre az anyagokra a porózus szerkezet a jellemző és a pórusok mérete nagyon 
különböző lehet. Ez mind a ragasztó felhordását, mind az alkalmazott ragasztók viszkozitását 
befolyásolja.  
 Tekintettel arra, hogy szinte az összes oldószeres ragasztó olyan oldószert tartalmaz, 
amely a „sztiropor” oldására vagy megpuhítására képes és ezzel a hab struktúráját szétroncsolja, 
csak olyan ragasztókat szabad használni, amelyek az oldószer összetételének köszönhetően 
ilyen tulajdonságokkal nem rendelkeznek.  
 Ajánlott ragasztók: oldószeres-, diszperziós-, poliuretán-, és kontaktragasztók, valamint 
az MS polimerek és a ciánakrilátok. 
 Nem ajánlott ragasztók: epoxi- és ömledék ragasztók. 
 
3.4.2.4. Lágyítót tartalmazó műanyagok 
 A különböző műanyagokhoz azért adagolnak lágyítót, hogy azokat „lágyabbá”, azaz 
könnyebben alakíthatóvá vagy hajlékonnyá tegyék. A lágyítók olyan, viszonylag kis 
molekulatömegű szerves vegyületek, amelyek (fizikailag) „beágyazódnak” a polimerekbe. A 
makromolekulákhoz tehát kémiai kötésekkel nem kapcsolódnak. A molekulaláncok között 
„csuklópántok" módjára viselkednek és így teszik lehetővé a mechanikus igénybevétel hatására 
bekövetkező könnyebb deformálódást, ill. eltolódást. A lágyító molekulái idővel, (különösen 
magasabb hőmérsékleteken), „kivándorolnak” a műanyagból (lágyító-vándorlás) és a 
ragasztórétegbe kerülhetnek, amely így lassan, „meglágyul” és tönkremegy. 
  Lágyítót tartalmazó műanyagok ragasztásához ezért célszerűen szobahőmérsékleten 
reakcióval keményedő ragasztókat használnak, mivel azok – a térhálós polimer-rétegüknek 
köszönhetően – a lágyítók behatolásával szemben nagy ellenállást fejtenek ki. 
 

3.4.3. Fa és fahelyettesítő anyagok 
 A ragasztandó anyagok tulajdonságai és azok szerkezeti felépítése – különösen a fa- és 
falapú anyagok ragasztási folyamatánál illetve a ragasztott kötések kialakulásánál – jelentős 
szerepet játszik. A ragasztáskor ugyanis nagy jelentőséggel bír az anyag anizotróp felépítése, 
hidrolízisre, vízfelvételre-, illetve leadásra való hajlama. 

     n                o                p                 q                r 
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 A fafaj, a szöveti felépítés, a nedvességtartalom és a kémiai összetétel az adhéziót, 
illetve a ragasztott szerkezet kezdeti-és végső szilárdságát jelentősen befolyásolja. 
 
 3.4.3.1. A fatest szerkezete 
A vízmentes (abszolút száraz) a faanyag egy olyan szilárd test, amely: 
W kristályos szerkezetű (a cellulóznak és a fa-poliózoknak köszönhetően), de jelentős 
  amorf részekkel (lignin) is rendelkezik, 
] inhomogén, mivel a fatest különböző pontjaiban a tulajdonságai tág határok között 
   változnak, 

  ³  szerkezeti szempontból ortogonálisán anizotrop (röviden ortotrop), vagyis a tér egy-  
 másra merőleges három síkjában: sugár(s)-, húr (h)-, rostirány(r) a fizikai tulajdon-
 ságai sajátosan eltérőek (77. ábra) , 

 X  a sejtes szerkezetnek megfelelően porózus, és a fentieknek megfelelően különböző irá-     
 nyokban a nedvességváltozás hatására korlátozott mértékben képes zsugorodni és 
dagadni. 

 A faanyag a környezet klímájának (relatív páratartalom, hőmérséklet) megfelelő 
arányban mindig rendelkezik bizonyos nedvességtartalommal. Ilyen megközelítésben a fatest 
fizikai szempontból egy háromfázisú – fa-, víz-, levegő – rendszernek tekinthető. 

  
  
 
 

A fák makroszkópos 
felépítését szabad szemmel is 
megfigyelhetjük, ha a szöveti 
szerkezetet megfelelően kialakított 
metszeten szemléljük.  

 
 
Más képet (rajzolatot) nyerünk, ha a fa hosszirányára merőlegesen vagy 

hosszirányban, az évgyűrűkhöz érintőleges vagy sugárirányban vizsgáljuk a fa felépítését.  
 Keresztmetszeten kívülről befelé: Kéreg � háncs � kambium � évgyűrűk (kései és 
korai pászta, esetleg bélsugár) � bél (78.ábra).  

 
 

78. ábra. Négyéves fatörzsminta 
1, 2, 3 és 4– első, második stb. évgyűrű; 5– 
keresztmetszet; 6– kambium; 7– háncs; 8– para kéreg; 
9– húrmetszet; 10– sugárirányú metszet; 11– bél; 12– 
bélsugár  
  
 
 
 
 
 
  

77. ábra. Az ortogonálisan 
anizotróp fatest derékszögű 

kordináta rendszerben 
(A fotók bükk fafajról 
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A fatest mikro-szerkezete részletesen a mik roszkópos vizsgálatok alapján ismerhető 
meg (79. és 80. ábra). 

 

 
 
 
 
 
 

3.4.3.2. A fa nedvességtartalma 
A fa nedvességtartalmának nemcsak a ragasztáskor, hanem a ragasztott szerkezet 

felhasználásakor is jelentős szerepe van, mivel a környezet nedvesség- tartalmának és 
hőmérsékletének változása a faszerkezet száradását (zsugorodás) vagy nedvesedését (dagadás) 
okozza, ami a szerkezet vetemedéséhez, illetve a ragasztási szilárdság csökkenéséhez vezet. 
 A fa nedvességtartalma a fa valamennyi tulajdonságát jelentősen befolyásolja. Ezért a 
faanyag nedvességtartalmával kapcsolatos ismeretek a fa feldolgozásához döntő fontosságúak. 
 A faanyag különböző nedvességi állapotainak gyakorlatban legfontosabb határértékei 
nettó %-ban: 
 élőnedves: u t 50,1 %;   félnedves: u = 30,1y50 %;   félszáraz: u = 18,1y30 % 
 
        légszáraz : u = 12,1...18 %                szobaszáraz : u = 6,1...12 % 
 
 túlszárított: u = 0y6 % ;    abszolút száraz: u = 0 % 
 
 A víz tárolása a fában: A biológiai anyagok a vizet kétféle módon tárolják: molekuláris 
adszorbció (kötött víz) és kapilláris adszorbció (szabad víz) útján. A kétféle tárolási mód között 
alapvető különbség van. Ha a teljesen száraz anyagból indulunk ki, akkor az anyag először 
molekuláris adszorbció útján köti meg a vizet, s csak bizonyos nedvességtartalom 
(rosttelítettségi pont: u| 30%) fölött tárolja a vizet kapilláris adszorbció útján. 
 A molekuláris adszorbciónál a vízmolekulák a sejtfal közvetlen közelébe kerülnek és a vonzóerő 
következtében a mikrofibrillák3 felületi molekuláihoz tapadnak. A vonzóerő az első vízmolekula-rétegre a 
legnagyobb, a további rétegekre fokozatosan csökken. A molekuláris erőtér hatására a vízmolekulák nyomás alatt 
vannak, a vonzóerőnek megfelelő mértékben. Ennek következtében a víz sűrűsége növekszik, s a rendszerben 
nyomás alakul ki. A víz felvétele következtében az anyag térfogata növekszik (megduzzad), a növekedés azonban 
valamivel kisebb mértékű, mint amennyi a felvett víz térfogata. A molekuláris adszorbció hőfejlődéssel jár, ezért a 
molekuláris adszorbció útján kötött víz kisebb hőmérsékleten fagy meg, lényegesen 0 °C alatt. Elektromos 
vezetőképessége kicsi, és nagyfrekvenciás erőtérben is másként viselkedik, mint a szabad víz. 
 A kapilláris adszorbció folyamán a sejtrendszerben levő kapilláris méretű üregek tartják a vizet a felületi 
feszültség adta erők segítségével. A víz, felületi feszültsége 0°C hőmérsékleten 75 dyn/cm és a hőmérséklet 
növekedésekor lineárisan csökken.  

                                                 
3-  A 60-80 cellulózmolekula-lánc egy köteget alkot, amelynek közepes hossza 5 Pm = 5000 nm. Ez a köteg alkot szakaszonként kristályos szerkezetet 
(krisztallit), amelynek átlagos hossza 60 nm. Az egymás után jövő kristályos részeket rövid amorf részek szakítják meg. A kristályos magot cellulóz és 
hemicellulóz veszi körül, míg ezt egy lignin réteg veszi körbe. Ezt a mikro- szerkezeti egységet nevezik mikrofibrillának, amelynek a keresztmetszeti mérete 
10-20 nm. 

79. ábra. Mindhárom 
alapsík: 

a kereszmetszet (TF), a 
tangenciális/ húr (TLF) 
és a radiális hosszmet-

szet (RLF) egyaránt 
látható. A hosszirányú 
elemek: edény (V) és 

farost (F) és a bélsugár 
(R) 

 

80. ábra. 
Elektromikroszkóp 

felvétel a bükk szöveti 
felépítéséről (1200 x) 
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  Az egyensúlyi nedvességtartalom: A fa élő állapotában viszonylag nagy nedvességtartalmú, a 
sejtfalak teljesen telítettek, a sejtüregek részben folyadékkal, részben párával telítettek. A kivágott fa atmoszferikus 
viszonyok mellett, a víz jelentős részét elveszti és hosszú idő elteltével a fa nedvességtartalma egyensúlyba kerül 
a környezeti levegő páratartalmának megfelelően. Vagyis mindén egyes relatív páratartalomnak megfelel egy 
nedvességtartalom, amelyen az anyag nem vesz fel és nem ad le vizet. Egyensúlyi állapotban csak kötött víz van 
a sejtfalakon és pára a sejtüregekben. 
  Minden hőmérséklethez és relatív légnedvességhez tartozik egy – a fafajnak megfelelő 
– egyensúlyi nedvességtartalom (13. táblázat).  A kísérletek azt mutatják, hogy a nedvesség 
elvonásakor (deszorbció) az egyensúlyi nedvességtartalom mindig valamivel nagyobb, mint az 
adszorbció (nedvesség felvétel) esetén (hiszterézis).                                                                                                          
  Rosttelítettség: Amikor a sejtfalak teljesen telítettek kötött vízzel, de az üregekben 
szabad víz nem található, rosttelítettségről beszélünk.  
 A legtöbb hazai fafaj rosttelítettsége (rosttelítettségi pont) 28-31% nedvességtartalom-
nál van. Jelentősége elsősorban az, hogy a rosttelítettség fölött a mechanikai tulajdonságok 
nem változnak, míg alatta a nedvességtartalom befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. 

A legtöbb hazai fafaj rosttelítettsége (rosttelítettségi pont) 28-31% nedvességtartalom-
nál van. Jelentősége elsősorban az, hogy a rosttelítettség fölött a mechanikai tulajdonságok 
nem változnak, míg alatta a nedvességtartalom befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 100 % relatív légnedvességnél a max. érték: a rosttelítettségi pont,  amely hazai 
fafajoknál | 30% fa-nedvességi értéknek felel meg!  
 
3.4.3.3. A faanyag zsugorodása és dagadása 
 
 Ha egy élőnedves állapotú fatörzsből, a keresztmetszet különböző helyeiről 
próbatesteket kivágunk és kiszárítjuk őket, akkor sokféle méretváltozást tapasztalunk. 
Valamennyi geometriai méret csökken, de az anatómiai irányoktól függően eltérő mértékben. 
A méretcsökkenés mellett a próbatestek alakja is jelentősen megváltozik attól függően, hogy a 
fa három anatómiai főiránya és a bél helyzete milyen a kivágott mintán. 
 A vízvesztéssel járó méretcsökkenést zsugorodásnak, a vízfelvételkor létrejövő 
méretnövekedést dagadásnak nevezzük. Beszélhetünk longitudinális, radiális és tangenciális, 
illetve térfogati zsugorodásról és dagadásról. 

 
Fafaj A fa nedvességtartalma, ha a relatív páratartalom, % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Lucfenyő A 3,5 5,5 7,5 8,5 10,0 11,5 12,5 15,0 19,0 29,0 

B 3,5 6,0 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 16,0 19,5 29,0 
Nyír A 3,5 5,3 6,5 7,7 9,0 10,5 12,5 15,0 18,7 29,6 

B 3,5 5,6 7,0 8,5 10,0 11,3 13,0 15,0 19,0 29,6 
Bükk A 3,3 4,8 6,2 7,2 7,6 9,7 11,7 15,0 20,3 31,0 

B 3,5 5,3 6,8 7,8 8,4 10,5 12,6 16,0 21,0 31,0 
Tölgy A 3,0 5,0 6,8 8,2 9,2 10,3 11,5 14,2 17,0 30,7 

B 3,0 5,2 7,2 8,7 9,8 11,0 12,0 14,8 17,5 30,7 
A- szárításkor; B- nedvesítéskor = Hiszterézis. A faanyag egyensúlyi nedvesség-tartalmának a száradással, illetve a 
nedvesedéssel kialakuló értékei közötti különbség. 
 

13. táblázat 
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 A száradás folyamán mindaddig nincs méretcsökkenés, amíg a faanyag nedvesség-
tartalma a rosttelítettségi állapotot el nem éri. Ez idő alatt a kapillárisokban tárolt víz párolog 
el. További szárítással a mikrofibrillák mátrixában kötött víz kezd eltávozni, ami már méret-
csökkenéssel jár.  
 A folyamat fordítva is igaz. Az abszolút száraz állapotban lévő faanyag vízfelvételkor 
mindaddig dagad, amíg el nem éri a rosttelítettségi állapotot. A további vízfelvétel már nem 
eredményez méretváltozást.  
 

A gyakorlatban a nedvességváltozás következtében fellépő lineáris méretváltozás az 
alábbi összefüggéssel számítható: 

� �
100

LuKL �'� '  

ahol: 
 'L = a nedvességváltozás utáni méretváltozás (mm), 
 K=Kz/Kd = zsugorodási/dagadási együttható = az 1 % nedvességváltozás hatására be-
  következő méretváltozási százalék (% / %), a fafaj és az anatómiai iránytól  
            függően 
 'u = a faanyag nedvességváltozása (%), 
 L = a faanyag mérete a nedvességváltozás előtt (mm). 

Néhány fontosabb fafaj zsugorodási (Kz)/dagadási (Kd) együtthatója a 14. táblázatban 
található. 

 
 A fa nedvességtartalmának nem-
csak a ragasztáskor, hanem a ragasztott 
szerkezet felhasználásakor is jelentős 
szerepe van, mivel a környezet nedves-
ségtartalmának változása a faszerkezet 
száradását vagy nedvesedését okozza, ami 
a szerkezet vetemedéséhez, illetve a ra-
gasztás minőségének csökkenéséhez 
vezet. 
 Annak érdekében, hogy a ragasztott 

szerkezetben jelentős mértékű feszültségek ne keletkezzenek a ragasztandó faanyag 
nedvességtartalmának megközelítően akkorának kell lennie, mint a felhasználás során (15. 
táblázat).  

 
A hazánkban felhasználásra kerülő fűrészáruk 

zömét szárítani kell. A szárítás természetes, vagy 
mesterséges úton valósítható meg. 
    A természetes szárítás a helyi klimatikus viszonyoktól 
függően lassan megy végbe. A szárítás mértékét a levegő 
hőmérséklete és relatív páratartalma határozza meg. Ezek a 
levegőállapot-jellemzők az ország különböző vidékein 

eltérőek, illetve évszakonként és napszakonként is változnak. Több év adatainak feldolgozásával, a relatív 

Fafaj Kz Kd 
sugár húr sugár húr 

Vörösfenyő 0,19 0,35 0,20 0,39 
Erdei fenyő 0,17 0,28 0,18 0,31 
Lucfenyő 0,14 0,25 0,15 0,28 
Nyír 0,26 0,31 0,28 0,34 
Bükk 0,17 0,32 0,18 0,35 
Kőris 0,18 0,28 0,19 0,31 
Tölgy 0,18 0,27 0,19 0,29 
Nyár 0,14 0,28 0,15 0,30 
Juhar 0,19 0,29 0,20 0,32 

 

14. táblázat 
 

15. táblázat 
 

A faanyag felhasználási 
körülményei 

Nedvesség 
tartalom % 

Kültéri alkalmazás 12 - 19 
Beltéri alkalmazás: 
        Fűtetlen épületben 

 
12 -16 

         Fűtött épületben (12 -210 C) 9 -13 
       Fűtött épületben (210 C fölött) 6 -10 

 

15. táblázat 
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légnedvesség és a hőmérséklet által meghatározott egyensúlyi fanedvesség-értékek az év folyamán hazánkra 
jellemzően változnak. 
 Ezekből az adatokból törvényszerűen következik, hogy hazánkban, a nyári hónapokban körülbelül 12–14 
%-ig, a téli hónapokban pedig 18–20%-ig szárítható természetes úton a faanyag. 
 Alacsonyabb nedvességtartalom (6-12%) eléréséhez már mesterséges szárítás szükséges. 
 A fa zsugorodásának és dagadásának, illetve a kezdeti és a felhasználási nedvességtartalom- 
különbség következtében – a ragasztott szerkezetben – feszültségek keletkeznek, amelyek csökkentik a 
ragasztási szilárdságot. Szilárdságcsökkenés, a ragasztott szerkezet alkotó alkatrészek (lamellák) 
nedvességkülönbsége miatt is előállhat. A szerkezet magasabb nedvességtartalmú alkatrészei másképpen 
vetemednek, mint az alacsonyabb nedvességtartalmúak, melyet még az anatómiai irányok is jelentősen 
befolyásolnak. Nagymértékű nedvességkülönbség esetén ezek a belső feszültségek túlléphetik a fának a rostokra 
merőleges szilárdságát, melynek következtében maga a faanyag roncsolódik. 

 A fenti okok miatt célszerű, ha a ragasztott szerkezet elemeinek nedvesség-különbsége 
nem haladja meg a 2%-ot. 
A ragasztandó fa magas nedvességtartalma a ragasztási folyamatra – különösen a ragasztó és a fa között létrejövő 
adhézióra – is jelentős hatást gyakorol. 

Megfelelő ragasztási szilárdság 5–10 %-os, optimális 10 %-os fanedvesség-tartalom mellett érhető el. A 
nedvességtartalom 10%-ról 30 %-ra való emelkedése több mint kétszeres szilárdságcsökkenést eredményez. 
 Annak ellenére, hogy a fa nedvességtartalmának növelésével csökken a ragasztási szilárdság, néhány 
esetben (fenyő ragasztása fenol-formaldehid ragasztóval) – még a rosttelítettség határ közelében is – jelentős 
kezdeti szilárdság4 tapasztalható (81. ábra). 

 81. ábra. A ragasztási szilárdság a fa nedvességtartalmának 
függvényében 

Ugyanakkor magas nedvességtartalmú faanyag ragasztása 
nem ajánlatos, mivel az ilyen szerkezetek szilárdsága a felhasználás 
során nagymértékben csökken. A fentiek alapján tehát megállapítható, 
hogy a magas nedvességtartalom kedvezőtlenül hat a ragasztási 
szilárdságra. Ez egyrészt, a ragasztás során kialakuló alacsony 
adhéziós szilárdsággal, másrészt a felhasználás során bekövetkező 
nedvességváltozás következtében fellépő belső feszültségek 
keletkezésével magyarázható. 
Különösen jelentős a szerepe a fa nedvességtartalmának 
nagyfrekvenciás ragasztásnál. Ha a nedvességtartalom 8-10 %, 
akkor elsősorban a ragasztóréteg melegszik fel, és a benne lévő 
nedvesség elpárolog, illetve beszívódik a fába. Ha viszont magas a 

nedvességtartalom, akkor az elektromos energia nagy része nem a ragasztót, hanem a nagy tömegű nedves 
faanyagot melegíti fel. Ennek magyarázata, hogy a magas nedvességtartalmú faanyag elektromos jellemzői 
megváltoznak: a dielektromos állandó és a veszteségi tényező növekszik. Például a fenyő veszteségi tényezője 
(K= HtgG) 5 % fanedvesség mellett 0,12; míg 10, 15 és 20 % -nál 0,2, 0,35 és 0,5. 

                                                 
4-A ragasztási szilárdságot, a ragasztás különböző szakaszaiban lehet vizsgálni: a présben elért.,préselési szilárdsás"-

ot, a pihentetés utáni, kezdeti szilárdság"-ot és a maximális szilárdság elérése után kialakult „ végső szilárdsás"-ot. 
Ez a felosztás természetesen csak feltételes, mivel van olyan ragasztási mód, ahol közvetlenül a préslapok nyitása 

után kialakul a maximális szilárdság, azaz a préselési és a kezdeti szilárdság nagysága azonos, illetve egybeesik. 
A végső szilárdságnak is csak feltételes értelmezése lehet, mivel a ragasztott szerkezetben állandó fizikai-kémiai, 

illetve mechanikai változások mennek végbe, tehát az idő függvényében a szilárdság is állandóan változik. 
A feltételes értelmezés ellenére, ez a felosztás lehetővé teszi, hogy a ragasztási szilárdság kialakulásának folyamatát 

különálló részekre bontsuk fel, ami megkönnyíti a folyamat tanulmányozását és szabályozását. 
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A ragasztó a kései és a korai pásztába különböző mértékben hatol be. A rostok - ragasztási síkhoz viszo-
nyított - hajlásszögének növekedése (0-200) csökkenti a behatolás mértékét a kései pásztába, mivel a korai pászta 
„elszívja” a ragasztót. Nem túl nagy hajlásszög esetén (20-500) viszont a nyitott pórusokat a ragasztó gyorsan 
kitölti, a ragasztóban növekszik a folyadéknyomás és így a ragasztó, jobban behatol a kései pásztába. 
 Minél nagyobb a fa porozitása, annál nagyobb a behatolás mértéke, melynek következtében megnő az 
úgynevezett stabilizációs hatás, ami azt jelenti, hogy a beszívódott ragasztó csökkenti az átvágott rostok nedves-
ségfelvételét, illetve ennek következtében a dagadását; következésképpen a belső feszültségek nagyságát. Mik-
roszkóp-felvételek alapján az is megállapítható, hogy a ragaszóval átitatott korai pásztájú farostok a ragasztási 
nyomás hatására „plasztifikálódnak” és szilárdságuk növekszik. 
 A belső feszültségekkel kapcsolatban pedig megállapítást nyert, hogy minél kisebb a fa porozitása, annál 
nagyobb a feszültség az elmetszett rostok és a ragasztóréteg határán. 
 
3.4.2.6. A fahibák 

A ragasztási folyamatra és a ragasztás minőségére a fahibák – elsősorban a göcsök – jelentős hatást 
gyakorolnak. A göcsöknél a fa speciális szöveti felépítéssel rendelkezik, amely a ragasztási felületen egyenlőtlen 
szilárdságot eredményez.  
 Különösen nagyfrekvenciás ragasztásnál jelentkezik a göcsök kedvezőtlen hatása elektromos kisülés (ív) 
keletkezésének-, illetve a fa átégésének veszélye miatt. Csökkenthető a göcsök kedvezőtlen hatása, ha a göcsös 
alkatrészeket a ragasztott szerkezet olyan részénél alkalmazzák, ahol várhatóan a legkisebb feszültségek kelet-
keznek. (A teherviselő faszerkezetekben a megengedhető fahibák jellegét és számát szabványok, illetve műszaki 
előírások határozzák meg). 
 A fában lévő gyanták és egyéb inkruszt anyagok is megnehezíthetik a nagyszilárdságú ragasztott szerke-
zetek kialakítását. A gyanták csökkentik a ragasztók adhéziós szilárdságát a nedvesítő-képesség romlása miatt; 
nagyfrekvenciás ragasztásnál pedig beégéseket okozhatnak. 
 A gyanták és a ragasztók összeférhetősége az előbbiek kémiai összetételétől függ. A lucfenyőben lévő 
gyantasavak, például a ragasztóval, azonos polaritással rendelkeznek. Ha a gyantában apoláros szénhidrogének 
nagyobb mennyiségben vannak, akkor a ragasztási szilárdság csökken.  
 A gyantatartalmú felületek erős víztaszító tulajdonsággal rendelkeznek. Mivel az esetek többségében a 
ragasztók vizet is tartalmaznak, ezért azok rosszul nedvesítik a gyantás felületet, és nem terülnek el egyenletesen. 
Sőt még a gondosan, egyenletesen felhordott ragasztó réteg is „csíkokká és körökké” húzódik össze. A ragasztó 
nedvesítő képessége felület-aktív anyagok adagolásával javítható. Ez a forgácslapok ragaszthatóságát is előse-
gítheti, mivel ezek felületén gyakran található paraffin vagy hozzá hasonló anyag. A szerves oldószerek (alkohol, 
aceton) pedig a fenol-formaldehid ragasztók nedvesítő képességét növelik. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
normál hőmérsékletű ragasztásnál az alkohol és a fenol gyanta magas-viszkozitású oldatot képez, amely csökkenti 
a ragasztó és a fa közötti adhéziót). 

  
4. A RAGASZTÁS TECHNOLÓGIÁJA 

 Valamely anyag, vagy anyag-pár ragasztási technológiájának kidolgozásakor számos 
tényezőt kell figyelembe venni.  
A kialakítandó ragasztási technológiához ismerni kell: 
 h a ragasztandó anyag tulajdonságait, a ragasztandó felület méreteit, formáját, 
 i a ragasztóanyag fizikai és kémiai jellemzőit és feldolgozhatóságát, 
 k a ragasztás módját, a rendelkezésre álló eszközöket, költségeit, 
 j a ragasztókötéssel szemben támasztott követelményeket. 
 Ezek, valamint az adott feladat egyedi sajátosságainak ismeretében meghatározhatók a 
ragasztási technológia részletei (lépés, művelet). 
 
A technológia főbb lépései: 
 X a ragasztó és a ragasztandó anyagok jellemzői és kiválasztásuk szempontjai, 
 Y a ragasztóanyag előkészítése, 
 Z a ragasztandó anyagok előkezelése, 
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 [ a ragasztóanyag felhordása, 
 \ a csatlakozó alkatrészek (elemek) illesztése és rögzítése, 
 ] a ragasztókötés szilárdítása (préselés: nyomás, hő-közlés) és 
 ^ az utóműveletek (pl. pihentetés). 
 A ragasztóanyag kiválasztás szempontjai, előkészítése és felhordása általánosan, a 
szubsztrátum anyagától függetlenül, tárgyalhatók. A speciális – egy szubsztrátum fajtához vagy 
technológiához kötött – megoldások és a technológia többi lépései az egyes anyagfajták (pl. a 
fém-fém, műanyag-műanyag), ragasztásánál, ill. az egyes iparágak (gép- és jármű-, elektromos-
és elektronikai-, műanyag-feldolgozó-, textil-, fa- és bútor-, papír-, bőrfeldolgozó-csomagoló-
ipar stb.) területén meghonosodott technológiák tárgyalása során kerülnek ismertetésre. 

4.1. A RAGASZTÓ ÉS A RAGASZTANDÓ ANYAGOK JELLEMZŐI ÉS KIVÁLASZTÁSUK SZEM-
PONTJAIn 

 A ragasztó kiválasztásához nem elegendő a ragasztandó anyag és a ragasztókötéssel 
szemben támasztott fontosabb követelmények ismerete, hanem a megfelelő ragasztó kiválasz-
táshoz a teljes ragasztási technológia részletes ismerete is szükséges.  
 A fontosabb szempontokat a 83. ábra foglalja össze. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

83. ábra. A ragasztó kiválasztásának szempontjai 

4.1.1. A szubsztrátumok (ragasztandó anyagok) jellemzői 
 A ragasztandó anyagokkal (szubsztrátumokkal) kapcsolatosan ismerni kell, hogy mit 
mivel kell ragasztani; azonos vagy különböző szubsztrátumokat kívánnak-e egymással össze-
kötni. Fontos a szubsztrátumok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete, mert ezek birtoká-
ban lehet a felület-előkészítés módjáról és a ragasztás technológiájáról dönteni. A ragasztandó 
anyagok figyelembe veendő jellemzőit a 84. ábra foglalja össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

84. ábra. A ragasztandó anyagok jellemzői. 

Fizikai és kémiai 
tulajdonságai. 

A felület jellemzői, 
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gozhatósága 

Szilárdsági, felhasz-
nálási és élettartam  
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Egyeztetni kell a összeragasztandó anyagok tulajdonságait. Ezen kívül különösen 
ügyelni kell – a ragasztandó anyagok egymástól nagyon eltérő tulajdonságai esetén – a megfe-
lelő ragasztó kiválasztására (pl. a hőtágulási tényezők különbözősége: „Néhány szubsztrátum 
hőtágulási tényezője”: 3. sz. melléklet). Alapvető fontosságú a különböző anyagok ragasztha-
tóságának ismerete. „A különböző anyagok ragaszthatósága” a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

4.1.2. Az alkalmazandó ragasztó 
  A ragasztási technológiához nem elegendő a felhasználni kívánt ragasztó anyagi tulaj-
donságainak ismerete, szükséges a különböző szubsztrátumoknál elérhető kötés jellemzőinek, 
a ragasztó feldolgozás-technológiai tulajdonságainak és a ragasztókötés kialakításához biztosí-
tandó technológiai paraméterekkel kapcsolatos adatok beszerzése is. A ragasztójellemzőket 
címszavakban a 85. ábra foglalja össze.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

85. ábra. A ragasztó jellemzői 
 
A különböző ragasztók fontosabb tulajdonságai az alábbi mellékletekben találhatók:  
 5. sz. melléklet: A ragasztóanyagok szilárdsági tulajdonságai                              
 6. sz. melléklet: A ragasztóanyagok vízfelvétele és termikus tulajdonságai                        
 7. sz. melléklet: Ragasztók hideg-, hő-, víz-, vegyszer- és biodegradáció állósága. 
 8. sz. melléklet: A ragasztóanyagok dielektromos tulajdonságai. 

4.1.3. Ragasztási módok 
 A ragasztási műveletek kivitelezése részben a ragasztandó anyagok fajtájától, részben 
az alkalmazandó ragasztótól függ, de természetesen a technológia jellege és a rendelkezésre 
álló lehetőségek is befolyásolják.  
 A ragasztás kivitelezését nagymértékben befolyásolja a műveletek mechanizációs foka, 
illetve az automatizáció mértéke. Fontos megjegyezni, hogy minél inkább automatizált a ra-
gasztás (a felhordás, illesztés, rögzítés és kötésszilárdítás), annál biztosabb a technológiai para-
méterek betartása, annál kevésbé függ emberi tényezőktől, tehát az egyenletes minőség annál 
inkább biztosítható. Napjainkban a minőség-ellenőrzés helyett a minőségbiztosítási szemlélet 
az uralkodó, vagyis a „Null Defekt Production”, a hibamentes gyártás megvalósítása a cél.  

Típus Kötésmód Kötésjellemzők Fizikai jellemzők 

Fizikai, Kémiai 
Vegyes 

Techn. 
jellemzők 

A RAGASZTÓ JELLEMZŐI 
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diszperziós, oldószeres, 

ömledék, reaktív 

Szilárdság, Elaszticitás, Hi-
degfolyás, Víz-, időjárás-
,vegyszer-, és hőállóság 

Szárazanyag-tartalom, 
Viszkozitás, Nyúlás, Víz-
felvétel, Hideg- és hőálló-

ság, Elektromos és di-
elektromos tulajdonságok 

Nyitott idő, Kötési 
idő, Technológiai pa-
raméterek: hőmér-
séklet, nyomás, idő 
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 A ragasztandó anyagok préselése történhet pozicionális művelettel (a préselés időtar-
tama alatt a ragasztandó szerkezet mozdulatlan, egy adott helyzetben van), de mozoghat is a 
ragasztási művelet alatt (pl. lapszerkezetek él-zárása). 

A ragasztási nyomás nagysága is különböző határok között változhat. Ez utóbbit a ra-
gasztandó anyagok mérete és fajtája, illetve a ragasztóanyag tulajdonságai határozzák meg. 
 A ragasztási mód kiválasztásának, alapvető mutatója a présidő (a ragasztandó anyagok 
külső nyomás alatti időtartama), vagyis az a periódus, ahol legintenzívebben megy végbe a 
ragasztó megkeményedése. 

A présidőtől függően a ragasztás két alapvető módszere különböztethető meg (86. ábra). 
 - a normál hőmérsékleten (a környezet hőmérséklete) végbemenő ragasztás. Ezt hideg 
ragasztásnak is nevezik; 
 - a gyorsított ragasztási mód, ahol a ragasztó a környezeti hőmérsékletnél magasabb 
hőmérsékleten keményedik meg. Ezt meleg ragasztásnak is nevezik. 
 A fenti felosztás természetesen csak feltételes, mivel normál hőmérsékleten is lehet 
gyorsítani a ragasztó megkeményedését. 
 A ragasztási mód megválasztásakor a kibocsátott termék mennyiségét is figyelembe kell 
venni. Ha ez a mennyiség kevés, akkor nem feltétlenül szükséges a gyorsított ragasztási mód 
alkalmazása, mivel az utóbbi megdrágítja a termék előállítását. Ebben az esetben, teljes mér-
tékben elfogadható a szakaszos hidegragasztás alkalmazása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. ábra. A ragasztás módszerei 
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 Nagy mennyiségű azonos termék kibocsátásakor gyorsított ragasztási mód alkalmazása 
a célszerű, mivel a hidegragasztáshoz szükséges hosszú présidő következtében a szükséges 
présberendezések nagy száma miatt megnövekszik a területigény. 
  
 A fentieken kívül a ragasztott alkatrészek szerkezeti felépítését és méreteit is figyelembe 
kell venni. (A nagyméretű rétegelt-ragasztott fatartók gyártásánál általában normál hőmérsék-
letű ragasztást alkalmaznak. Nagy mennyiségű tartó gyártásakor azonban előnyös a konvekciós 
melegítés.)  
 A ragasztási módot meghatározó tényezők között jelentős helyet foglalnak el a ragasz-
tandó anyagok és a ragasztók. Különnemű anyagok meleg ragasztásánál – különösen akkor, ha 
tulajdonságai lényegesen eltérnek egymástól (például fa-fém, fa-dekorlemez) – jelen tős belső 
feszültségek lépnek fel. Az olyan ragasztók pedig, amelyek „meleg katalizátort” tartalmaznak 
csak magas hőmérsékleten keményíthetők ki. 
 
 A fentiekből kitűnik, hogy a gazdaságos és helyes ragasztási mód kiválasztása csak a 
ragasztási technológia alapvető elveinek alapos ismeretében lehetséges. 
 
 A normál hőmérsékleten történő ragasztás a legelterjedtebb. Ebben az esetben „hidegen 
keményedő” ragasztókat alkalmaznak, melyek megkeményedésének ideje igen tág határok kö-
zött ingadozik, (néhány perctől 24 óráig!) a környezet hőmérsékletétől és a ragasztó fajtájától 
függően. Ez alatt az idő alatt a ragasztandó alkatrészek nyomás alatt vannak (préselés), ezért ez 
a folyamat nehezen mechanizálható; a módszernek nagy a területigénye és több présberendezést 
igényel. 
 Ezzel együtt a módszer egyszerű és általában minden üzemben alkalmazható. A ragasz-
tási folyamat alatt a ragasztandó szerkezet semmiféle hőhatásnak nincs alávetve, amely belső 
feszültségekhez, illetve az anyag tulajdonságainak megváltozásához vezethetne. 
 Mivel az említett módszer meglehetősen időigényes, joggal vetődik fel a gyorsított ra-
gasztási mód alkalmazásának lehetősége, amely nagymértékben csökkenti a ragasztás időtarta-
mát és növeli a berendezések kihasználhatóságát. 

A gyorsított ragasztási módok a következők: 

 A kémiai módszer a katalizátorok maximális aktivitásának a kihasználásán alapszik. Ez 
általában a ragasztó és a katalizátor külön felületre való felhordásával érhető el. A ragasztó és 
a katalizátor érintkezése után a ragasztó rövid idő alatt kikeményedik. A módszer – egyszerű-
sége ellenére – lényeges hátrányokkal is rendelkezik, amelyek közül a legfontosabbak: az anyag 
roncsolódása a koncentrált katalizátor (oxálsav, orto-foszforsav, sósav stb.) hatására; a katali-
zátor és a ragasztó egyenlőtlen keveredése. 
 A fizikai módszer a ragasztás gyorsításának legelterjedtebb a külső hőforrás segítségével 
történő kontakt (merev lapokkal, vagy hajlékony lemezekkel), vagy a konvekciós (meleg leve-
gővel) melegítés. Ezeknél a melegítési módoknál a hő a ragasztandó anyagokon keresztül jut el 
a ragasztóréteghez, következésképpen a melegedés sebességét, illetve a ragasztás idejét első-
sorban a ragasztandó anyagok vastagsága és hővezetési tényezője határozza meg. 
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 A kontakt melegítés akkor gazdaságos, ha az átmelegítendő anyag vastagsága nem több 
8-10 mm -nél, pl. a többrétegű alkatrészek készítésekor, vagy azoknak tömör fára, illetve ke-
retszerkezetre történő ragasztásakor – ahol aránylag vékony rétegeket alkalmaznak (rétegelt 
lemez, bútorlap, dekorlemez stb.) –mivel a ragasztóréteg (az anyagok aránylag kis vastagsága 
miatt) rövid idő alatt felmelegszik. 
 A kontakt melegítés azonban vastag alkatrészek előmelegítésére is alkalmas. Ebben az 
esetben a ragasztó az anyag felületi rétegében felhalmozódott hő hatására keményedik meg. A 
módszer alkalmazásának nehézsége az előmelegítés és a préselés közötti rövid időtartam biz-
tosítása. 
 A konvekciós melegítés mindenekelőtt nagy keresztmetszetű, tömör faanyagból készí-
tendő ragasztott szerkezeteknél alkalmazható. Ez a melegítési forma kevésbé effektív, de 
ugyanakkor 1/2-1/4 részére csökkenthető a hidegragasztáshoz viszonyított présidő. Ilyenkor az 
alkatrészeket (a présberendezéssel együtt) szárítókamrába, vagy „fólia-sátorba” helyezik és me-
leg levegővel fűtik.  
 A sugárzásos melegítést elsősorban a ragasztandó felületek és a felhordott ragasztóréteg 
előmelegítésére használják. Hőforrásként fűtött lemezeket, illetve infrasugárzókat alkalmaz-
nak. 
 Elektromos áram bevezetésével is felmelegíthető a ragasztóréteg. Ennek alapfeltétele a 
ragasztó elektromos vezetőképességének megfelelő beállítása. Törpefeszültség (24 V, 50 Hz) 
hatására és a ragasztó Ohmikus ellenállása következtében a ragasztóréteg hőmérséklete meg-
emelkedik. Ez a módszer elsősorban a rétegelt-ragasztott tartók gyártásánál jöhet szóba. 

Nagyfrekvenciás erőtér segítségével is gyorsítható a ragasztóréteg kikeményedése, 
amikor is magában a melegítendő anyagban keletkezik a hő. Az adott esetben a melegedési 
sebesség gyakorlatilag nem függ az anyag vastagságától és hővezető-képességétől. Igen fontos, 
hogy a melegítés szelektív, vagyis a nagyfrekvenciás melegítés célirányosan alkalmazható. Úgy 
is megvalósítható, hogy az elektródák és a ragasztandó anyagok nincsenek közvetlen kapcso-
latban. A módszer előnyös tulajdonsága még, hogy folyamatos préselési technikával együtt is 
alkalmazható.  
 
4.1.3.1. A gyorsított ragasztási mód paramétereinek meghatározása 
 
 A gyorsított ragasztási módnál igen fontos a présberendezés és ragasztási eljárás helyes 
megválasztása, amelyekkel a berendezések legmagasabb teljesítménye és a megkívánt ragasz-
tási szilárdság érhető el. Legtöbbször azonban – egy meghatározott ragasztási feladatnál – a 
meglévő berendezéshez (prés) választják („igazítják”) a melegítés körülményeit, illetve para-
métereit. Ennek aztán gyakran az a következménye, hogy nem a megfelelő berendezést, és nem 
az ésszerű melegítési eljárást, illetve nem a megfelelő technológiai paramétereket alkalmazzák; 
ennek következtében csökken a berendezés teljesítőképessége és nem biztosítható a szükséges 
ragasztási szilárdság. 
 A gyorsított ragasztás alkalmazásának a legfontosabb feltétele tehát, a melegítés para-
métereinek és az alkalmazott berendezések jellemzőinek meghatározása (kiszámítása) és alkal-
mazása. 
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Hőtechnikai alapfogalmak 
 Hőtágulás: A hőtágulás jellemzésére a vonalas hőtágulási együtthatót (D) használják: 
 

D =   ∙  
 

 ;  kJ/kg0C 

 
ahol: l0 – a kezdeti hőmérséklethez tartozó hosszméret, m; 
 dl – a  hőhatásra bekövetkező méretváltozás, m; 
 dt – a hőmérséklet-változás, K. 
 
Néhány anyag vonalas hőtágulási együtthatója: 
  acél      1,2 . 10-5  

 üveg     0,81 . 10-5  

 bakelit  3,6 . 10-5 
 
 A 9. melléklet a különböző fafajok lineáris hőtágulási együtthatóit tartalmazza, melyek ér-
zékeltetik, hogy a húrirányú együtthatók a legnagyobbak, ezektől 20-50%-kal maradnak el a sugár-
irányúak. A rostirányú méretváltozások a legkisebbek, 8-12-szer maradnak el a húrirányútól. 
 A magas-hőmérsékletű ragasztáskor keletkező termikus feszültségek nagyságát, a ra-
gasztandó anyagok együtthatóinak-különbsége alapvetően befolyásolja. 

 A fa tartószerkezetek, épületelemek hosszirányban lényegesen (3-5-ször) kisebb mértékben 
tágulnak, mint a vasbeton és acélszerkezetek, így égéskor nem dőlnek össze. A fa-műanyag kom-
pozitoknál a vonalas hőtágulási együttható valamivel nagyobb, mint a természetes faanyagnál. 
 Hővezetés, hődiffúzió. A hőnek, az anyagban való terjedését és hőmérséklet-változást 
két mutatóval lehet jellemezni: 
 a hővezetési tényezővel (O) és a 
 hődiffűziós tényezővel ( a ) .  
A szilárd anyagokban a molekulák makroszkopikus nyugalomban vannak, ezért azokban a hő 
vezetéssel terjed. A faanyag hővezető képességére, a hőáramlás intenzitására jellemző szám a 
hővezetési tényező, amely a stacionáris hőcsere egyenletéből fejezhető ki, és arra ad választ, 
hogy egységnyi idő (T )  alatt, egy m2 keresztmetszeten (A  ) ,  egy méter távolságra ( x )  1 K 
hőmérséklet-különbség (t) mellett milyen hőmennyiség áramlik át: 
 

휆 =
𝑄. 𝑑푥 

 𝐴. 𝑇. 𝑑푡 
 ;   𝑊/푚𝐾 

 
  A ragasztandó alkatrészek hővezető képessége befolyásolja a ragasztási hézagban a ra-
gasztó kikeményedése során kialakuló hőmérsékleti viszonyokat. Ennek különleges jelentősége 
van, ha fémekre ömledék ragasztót hordanak fel, mert az ömledék a határrétegben gyorsan meg-
dermed, ez pedig befolyásolhatja az adhéziós kötés kialakulását. 
  
  A 10. mellékletben néhány fa-és egyéb anyag hővezetési értéke található, ahol jól látható, 
hogy a O értéke függ a fa sűrűségétől, nedvességtartalmától, rostirányától és a hőmérsékletétől. 
Ebből következik, hogy mivel a tömör faanyag kb. 10-szer jobb hővezető, mint a levegő, ezért a 
nagy pórustérfogatú fák (pl. balsa, nyárak) alacsonyabb hővezető képességük miatt jó hőszigetelők.  
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 Az anyagok hővezető képessége jelentősen befolyásolja a hőmérséklet-vezetési té-
nyező értékét. 

Hőmérséklet-vezetési tényező  (más néven hődiffúziós tényező) az anyagban, a hőveze-
tés sebességére, illetve az egyenetlen hőmérséklet-eloszlás kiegyenlítődésének sebességére jel-
lemző szám; értéke függ az anyag hővezetési tényezőjétől, sűrűségétől és fajhőjétől: 
 

𝑎 =
휆

𝐶. 휌
 ;  푚 /ℎ 

ahol:   O - hővezetési  tényező [W/m K];  
 C – fajhő [kJ/kg K];  
 Ub – bázissűrűség [kg/m3]. 
 

  

A fajhő az egységnyi tömegű anyag 1 fokkal történő felmelegítéséhez szükséges hőmennyi-
séggel jellemezhető: 

𝐶 =
1

푚 
∙

𝑑𝑄
𝑑푡 

 ;  푘𝐽/푘푔 ∙ 𝐾 

ahol: 
 m – az anyag tömege, 
 dQ – az anyag felmelegítésére felhasznált hőmennyiség, 
 dt – az anyag hőmérséklet-változása. 
 
 A fajhő tehát az anyagnak azon képessége, hogy hőt tud önmagába akkumulálni. A faj-
hőt a hőmérséklet és a nedvességtartalom jelentősen befolyásolja. 

.Néhány fajhő értéke 200 C hőmérséklet és 12% fanedvesség mellett:  

 lucfenyő 1,55; kőris 1,92; hegyi juhar 1,92; acél 0,465; beton 0,879; növényi eredetű 
 szerves anyagok 1,4 kJ/kg . K. 

 
 Hőmérséklet-állóság: A fémes anyagok hővel szembeni jelentős ellenálló képessége le-
hetőséget ad a reakcióval keményedő ragasztóanyagok alkalmazására, amelyek nagyobb hő-
mérsékleteken keményednek ki, és különlegesen nagy (akár 40 MPa) ragasztási szilárdságok 
elérését teszik lehetővé. 
  
Elektrotechnikai  alapfogalmak 
 A szigetelő anyagok (fa) dielektromos állandója: 
 

휀 =  

ahol: 
 c – a szigetelőanyag dielektromos állandója (permittivitása),  

(Megjegyzés: Ub=m0/Vmax, ahol: m0 – abszolút száraz tömeg; Vmax – a rosttelítettségi nedvességtartalmat meg-
haladó állapotú nedves  faanyag térfogata). 
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 cv – a kondenzátor kapacitása vákuumban, 
 c – a kondenzátor kapacitása a szigetelőanyag behelyezése után.  
 
 Tehát a szigetelőanyag dielektromos állandója megmutatja, hogy hányszorosára nő a 
kondenzátor kapacitása, ha a lemezei között nem vákuum, hanem szigetelőanyag van. 
Ez az összefüggés úgy is megfogalmazható, hogy a szigetelőanyag relatív dielektromos állan-
dója (Hr) kifejezi, hogy hányszor nagyobb a szigetelőanyag dielektromos állandója, mint a vá-
kuumé (Hv): 

휀  =   ;    휀 = 휀 . 휀  

 
 A dielektromos állandó a szigetelőanyag atomjainak és molekuláinak külső elektromos 
mező (U) feszültségének – vagy (E) térerősségnek – hatására fellépő polarizáció mértéke. Ál-
talában háromféle polarizációt – elektron, atom és dipólusos – szoktak megkülönböztetni. 
 A fa esetében szerepe van még az ún. „határfelületi" polarizáció fogalmának is. E po-
larizáció a sejtfalrétegek (fibrillák) közötti töltés sűrűség eltérésekkel állhat kapcsolatban. Az 
elektron- és az atompolarizáci ónak a fatest vonatkozásában nem jelentős a szerepe. A dipólusos 
vagy irányítási polarizációkor az eleve dipólusos vízmolekulák elfordulnak az elektromos erő-
térben. A faanyag dielektromos tulajdonságait döntően a dipólusos és a határfelületi polarizáció 
határozza meg.  
 Dielektromos veszteségi tényező: A szigetelő anyagnak, mint szilárd dielektrikumnak a 
polarizációjakor a külső elektromos mező hatására belső átrendeződés következik be anélkül, 
hogy a testre többlettöltés került volna. A kialakult dipólusos molekulák a feszültség frekven-
ciájának megfelelően váltogatják a polaritásukat, forognak. E mozgás pedig hőfejlődést ered-
ményez. Ez a hő a külső elektromos erőtér energiájának terhére fejlődik. A kondenzátor lemezei 
közé helyezett anyag tehát egy veszteséges kondenzátorként modellezhető. Az elektromos 
mező feszültségének és az áramerősségek fázisviszonyait, veszteségi tényezőit (tg G) a 87. áb-
rán bemutatott séma szerint lehet értékelni: 

                    푡푔훿 =     Ohm törvénye alapján a képlet átírható:    푡푔훿 =  

Az elektromos berendezések kihasználtságát (ciklusonkénti veszteségeit) a teljesítmény ténye-
zővel szokták kifejezni: 

                               𝑐표푠휑 =  
 
 
 
 
 

A M fáziseltérés szögértékét derékszögre kiegészítő szöget veszteségi szögnek, a tangensét pe-
dig veszteségi tényezőnek (tgG) nevezik. A veszteségi tényezővel jellemezhető „hőtermelést" 
a nagyfrekvenciás szárításnál, ragasztásnál lehet felhasználni. 

M 

I
 

I
 

I 

U 
G 

 87. ábra. A feszültség és az áramerősség fázisviszonyai 
M - fáziseltérés szöge, G - vesztességi szög, I - kondenzátorhoz 
érkező áram, IR: veszteségi áram, Ic: a kondenzátoron átfolyt áram 
 

A faanyag felmelegítésekor ennek értékei 0,1 
alatt vannak. 
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 A fa dielektromos állandóját leginkább a következő tényezők befolyásolják: a fafaj, a sűrűség, az anató-
miai irány, a nedvességtartalom és a frekvencia. 
 
A 20. táblázatban néhány anyag relatív 
 dielektromos állandója található: 
                                                        20. táblázat 

Az anyag megnevezése Hr 
Levegő (légüres tér)        1.0 
Víz      80.6 
Bükk abszolút száraz rostokkal 
__ 

       2.60 

Bükk   "           "         "         A        3.63 
Tölgy  "           "         "         __        2.00 
Tölgy  "           "         "        A        3.64 
 

Frekven-
cia, MHz 

Dielektrom
os állandó, 

H 

A vesztes-
ségi szög 
tangense, 

tgG 

Vesztessé-
gi faktor, 
K=HrtgG 

2 2.6 0.041 0.107 
5 2.5 0.042 0.105 

10 2.4 0.046 0.110 
20 2.0 0.051 0.117 

  
A szöveti felépítést illetően döntő mértékben a fa sűrűsége befolyásolja a dielektromos állandót éspedig úgy, hogy 
a sűrűség növekedésével – azonos nedvesség-tartalom mellett – nő a dielektromos állandó (22 táblázat).  
 A tölgy és bükk dielektromos állandó értékeit – a nedvességtartalom függvényében – a 23. táblázat tartal-
mazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dielektromos állandó és az anatómiai irányok kapcsolatát a 24. táblázat adatai szemléltetik, melyből 
kitűnik, hogy a dielektromos állandó értéke rostirányban mintegy 30%-kal nagyobb, mint sugárirányban. 
 
 
 
   
 
 
 
 A dielektromos vesztességi tényező és a frekvencia közötti összefüggés meglehetősen bonyolult, mivel 
nagymértékben függ a frekvencia-tartománytól. A dielektromos vesztességi tényező értékei a fafaj és az anatómiai 
irányok függvényében a 25. táblázatban láthatók. 
 
 
 
 
 
 

 Dielektromos állandó, Hr 
Sűrűség, Nedvességtartalom, % 

g/cm3 0 5 10 15 20 
0.2 1.45 1.65 1.90 2.10 2.55 
0.4 1.85 2.20 2.75 3.30 4.00 
0.6 2.25 2.85 3.50 4.50 5.45 
0.8 2.70 3.45 4.50 5.70 6.95 
1.0 3.20 3.95 5.35 7.00 - 
1.2 3.60 4.65 6.25 - - 
1.4 4.00 - - - - 

  

A frekvencia növelésével a dielektromos állandó csökken. 
Ezt bizonyítják a 21. táblázat adatai is, ahol a 8-12% ned-
vességtartalmú fenyő frekvenciától függő elektromos tulaj-
donságai találhatók.                                                              
                                                                          21. táblázat 
 

      22 táblázat. 

Fafaj Dielektromos állandó, H 
2 4 6 8 10 

%- os nedvességtartalomnál 
Tölgy 2,00 2,20 2,70 3,90 5,52 
Bükk 2,20 2,25 2,90 4,80 - 

  

      23. táblázat. 

Fafaj Dielektromos állandó, H 
rostirányban sugárirány-

ban 
húrirányban 

Lucfenyő 3.06 1.98 1.91 
Bükk 3.18 2.20 2.40 
Tölgy 2.86 2.30 2.46 

  

      24. táblázat. 

 A dielektromos vesztességi tényező max. értékei 
Fafaj rostirányban sugárirányban húrirányban 

 tg G . 10-4 
Lucfenyő 625 345 310 
Bükk 585 298 319 
Tölgy 465 285 325 

 

      25. táblázat. 
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Ragasztás nagyfrekvenciás melegítéssel 
 A nemfémes anyagok (dielektrikumok, félvezetők) – nagyfrekvenciás melegítéssel 
történő – ragasztása annak a hőnek felhasználásán alapszik, amely a ragasztandó alkatrészben, 
a váltakozó nagyfrekvenciás erőtér hatására keletkezik. 
Az elektromos erőtérben a poláris molekulák – az erőtérnek megfelelően – elfordulnak. Ha 
váltakozó erőtérről van szó, akkor a nem poláros molekulák elektronpályái – az atommaghoz 
viszonyítva, a frekvenciának megfelelően – rezegni (vibrálni), a poláris molekulák pedig 
forogni kezdenek. Ily módon a dielektrikumban megindul a villamos töltés mozgása. Ezt a 
mozgást – a molekulák súrlódásának következtében – az erőtér energiavesztése kíséri, ami az 
anyag felmelegedéséhez vezet. 
 Nagyfrekvenciás erőtérben, a dipólok polarizációnál keletkező vesztességek az elmozdulások – a külső 
mezőhöz viszonyítva – késéséhez vezetnek. A molekula ugyanis nem képes követni a külső mező változását, ezért 
lemarad tőle. A szög, amellyel a polarizáció lemarad a külső mezőtől, a vesztességet határozza meg. Minél 
nagyobb a vesztességi szög (G), annál nagyobb a vesztesség, illetve az anyag felmelegedése. 
 A poláros molekulák pályaeltérése (késése) annál nagyobb, minél nagyobb az elektromos térerő (E). A 
pályaeltérések mértéke, illetve a poláros molekulák lemaradása szöge annál nagyobb, minél nagyobb az erőtér 
frekvenciája (f). Ily módon az anyag felmelegedése annál nagyobb, minél nagyobb az elektromos térerősség és a 
frekvencia. 
A poláros molekulák forgása sokkal nagyobb melegedést okoz, mint az elektronpályák lemaradása. Ezzel is 
magyarázható az a tény, hogy a nedves anyagok az elektromos erőtérben sokkal erősebben melegednek, mint a 
szárazak. 
Ha két elektróda közé – melyeket váltakozó szinusz hullámot kibocsátó áramforással kötnek össze – nemfémes 
anyagot helyeznek, akkor az anyag minden köbcentiméterében keletkező hőteljesítmény: 
 

                                                                                G�H���� � tgfE1056,5P 27
 W/m3                                     (1)  

ahol:  E- térerősség (kV/m); f- frekvencia (Hz);H- a dielektrikum dielektromos állandója;tgG- veszteségi tényező. 
  

Ha az anyag egynemű, és benne az elektromos mező is egyenletes, akkor a hő-teljesítmény azonos 
eloszlású. Ezért az anyag gyakorlatilag egyenletesen melegszik fel, függetlenül az anyag vastagságától és 
hővezető-képességétől.  

Ha az elektródák elhelyezése olyan, hogy az erővonalak (térerő) iránya a ragasztóréteg irányával 
megegyező (párhuzamos kapcsolás, illetve melegítés: 88. ábra) és az elektródák a ragasztandó anyaghoz 
simulnak, akkor az anyagban és a ragasztórétegben azonos feszültség és térerő jön létre:  

d
UE  

, 

ahol:  d- az elekródák távolsága. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

88. ábra. Párhuzamos kapcsolású elektródaelrendezés 
„a” index- faanyag; „r” index- ragasztó 
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Összhangban a kifejezéssel (1) a ragasz-tandó anyagban és a ragasztórétegben a fajlagos teljesítmények: 

                                                                              rr
27 tgfE1056,0p G�H���� �                                                     (2) 

 

                                                                             aa
27 tgfE1056,0p G�H���� �                                                     (3) 

ahol: „r” index a ragasztóra, 
         „a” index a ragasztandó anyagra vonatkozik. 
 Mivel a ragasztó és a ragasztandó anyag eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, ezért bennük 
a fajlagos teljesítmény és a felmelegedés is különböző. Ebben nyilvánul meg a ragasztóréteg felmelegedésének 
szelektivitása. 

 Az G�H tg szorzatot – amelytől az anyagban jelentkező fajlagos hőteljesítmény függ – az anyag 
vesztességi tényezőjének (faktor) nevezik: 
                                                                                  ktg  G�H                                                                            (4) 

 A ragasztóréteg felmelegedésének szelektívitása ragasztóréteg ,illetve a ragasztandó anyag 
fajlagos hőteljesítményének hányadosával határozható meg, és a szelektív melegedési 
együtthatóval jellemezhető: 

 

                                                                      
a

r

aa

rr
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r
sz k

k
tg
tg

p
pk  

G�H
G�H

                                                            (5)          

 Mivel a ragasztóréteg, kezdetben folyékony állapotban van természetes, hogy a vesztességi tényezője 
sokszor nagyobb, mint a ragasztandó anyagé. (Hosszirányú elektromos erőtérben, a ragasztóréteg fajlagos 
hőteljesítménye tízszer-százszor nagyobb, mint a ragasztandó anyagé). 

 Amikor az elektródák úgy vannak elhelyezve, hogy az erővonalak merőlegesek a ragasztórétegre 
(soros kapcsolás, keresztirányú melegítés: 89. ábra), akkor a ragasztandó anyagon és a ragasztórétegen azonos 
áram folyik át, de a ragasztórétegben a térerősség (E) jóval kisebb, mint a ragasztandó anyagban. 

  Mivel a ragasztó és a ragasztandó anyag egységet alkot, logikusan 
következik, hogy a szelektív melegedési együttható: 

 

                                                             )tg1(tg
)tg1(tgk

r
2

ra

a
2

ar
sz

G�H�G

G�H�G
                                                                         (6) 

 
Ilyenkor a ragasztóréteg szelektív melegedési együtthatója fordítva arányos a ragasztóréteg dielektromos 

állandójával (Hr) és az 1+ tg2Gr kifejezéssel, ami jelentősen csökkenti a szelektív melegedési együttható értékét. 
Ebből következik, hogy a merőleges erővonal-elrendezés kevésbé hatékony, ezért alkalmazását lehetőleg kerülni 
kell. A gyakorlatban nem ritka, amikor egy vékony réteget (anyagot) egy vastag réteggel (anyaggal) kell 
összeragasztani; ilyenkor az elektródákat csak az egyik felületen helyezik el. Ebben az esetben a ragasztás szórt 
erőtérben megy végbe (90. ábra). 

 

Ha�tgGa Hr�tgGr 

89 . ábra. Soros kapcsolású elektródaelrendezés. 
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Az erővonalak egy részének helyzete – a ragasztóréteghez viszonyítva – párhuzamos, a másik részének 

pedig merőleges. Ebben az esetben a ragasztóréteg hőteljesítményének pontos kiszámítása meglehetősen 
bonyolult feladat. 

Az alábbiakban tekintsük át a nagyfrekvenciás melegítés paramétereinek kiszámítását, párhuzamos 
erőtérre vonatkoztatva. A számítás sajátossága abban áll, hogy a generátor teljesítményének meghatározása a 
ragasztandó elemek felosztása (ragasztóanyag-zóna, ragasztandó anyag-zóna) alapján történik. 
 

Az alábbiakban tekintsük át a nagyfrekvenciás melegítés paramétereinek kiszámítását, párhuzamos 
erőtérre vonatkoztatva. A számítás sajátossága abban áll, hogy a generátor teljesítményének meghatározása a 
ragasztandó elemek felosztása (ragasztóanyag-zóna, ragasztandó anyag-zóna) alapján történik. 
 

ragasztóréteg 

ragasztóréteg  
hőmérsékleti 
zónája 

'r 

faanyag 
hőmérsék- 
leti zónája 

 

  
 
 
 A fenti összefüggés – a � �x-'  függvény bonyolultsága miatt – a gyakorlatban nem alkalmazható, de a 
ragasztórétegre vonatkozó „hőmérsékleti mező (zóna)” fogalom bevezetésével lényegesen leegyszerűsíthető. 
Ennek megfelelően – 
figyelembe véve az 91. ábrát és annak jelöléseit – a ragasztandó elem, a hőmérséklet elosztása szerint két részre 

osztható: a a-  hőmérsékletű anyaghőmérséklet-mezőre és a r-  hőmérsékletű ragasztóréteg hőmérséklet-

mezőre. Ez a felosztás lehetővé teszi a ragasztóréteg felmelegedésének különálló – a ragasztandó anyagtól 
független – kiszámítását, illetve a szelektív melegedés tanulmányozását. 

A ragasztóréteg hőmérséklet-mező vastagsága, csak hőmérsékletének ismeretében határozható meg. 
(Ez utóbbi a keletkezett hőmennyiségtől függ, és a ragasztandó anyagban hővezetéssel terjed). 
  

 

90. ábra. Szórt mezőben történő melegítés 
elektróda-elrendezése 

x x 

91. ábra. A ragasztandó elemek hőmérséklet-eloszlása 
 -r - a ragasztóréteg hőmérséklete; 
  -a  - a ragasztandó anyag hőmérséklete; 
 -0  - a kezdeti hőmérséklet; 
 'r- a ragasztóréteg zónájának vastagsága. 

 
Ha a ragasztandó elem minden pontjának sűrűsége 

(U) és fajhője (c), akkor az átlagos (egységnyi térfogatra 
vonatkozó) hőteljesítmény: 
                

� �³ �-'
�
U��

 
2/b

0
dxx

tb
c218,4p                      (7) 

ahol:  
          t- melegedési idő; 
        - a ragasztandó elem hőmérsékletének növekedése; 
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A ragasztóréteg egységnyi felületének hőteljesítménye (ps): 

                                                                         rrs pp '�                                                                    (8) 
A ragasztórétegben keletkezett, és a ragasztandó felületben áramló hő (hőáram) sűrűsége (qr):    

                                                                  2
p24,0q s

r                                                                        (9) 

 
Tételezzük fel, hogy a ragasztóréteg felmelegedése nincs hatással a ragasztandó anyag külső felületének 

hőmérsékletére, akkor a vizsgált eset egy félig határolt (körülzárt) test felmelegedésével analóg, ahol állandó 
hőteljesítmény áramlik a felületre. Figyelmen kívül hagyva a nedvességvándorlást és a gőzképződést a 
hőmérséklet-eloszlás – Fourier-féle hővezetési törvénynek megfelelően – a következő differenciál egyenlettel 
írható le: 

                                                                      t
c

dx2

2

G
G-

 
O
U�

 
-G

                                                                (10) 

(ahol: a O/cU = hőmérsékletvezetési tényező) 
 

A fentieket figyelembe véve, a ragasztóréteg hőmérséklet-mezejére vonatkoztatott fajlagos felületi 
teljesítmény:  

                                                    -'�
O�U�

� 
t

c103p 4
s         ¸

¹

·
¨
©

§
2cm

W
                                    (11) 

ahol: -' - a hőmérséklet növekedése, 0 C; 
 c- fajhő, a ragasztóréteg mezőben, J/g�fok; 
 O- a ragasztandó anyag hővezetési együtthatója, J/cm �0C �s; 
 U- sűrűség, a ragasztóréteg mezőben, g/cm3; 
 t- idő, s. 
 
A ragasztóréteg zónájának hőteljesítménye: 

                                                          rrs pp '�                                                                      (12) 
ahol: pr - a ragasztóréteg egységnyi tömegében keletkező hőmennyiség; 
 'r - a ragasztóréteg hőmérséklet-mezejének vastagsága. 

A ragasztóréteg-mező melegítéséhez szükséges fajlagos térfogati teljesítménye: 

                                                                -'
U�

� 
t

c107,1p 4
                                                                    (13) 

 
Megoldva az egyenleteket (11, 12, 13) ragasztóréteg hőmérséklet-mezejének vastagsága az alábbi 
összefüggéssel fejezhető ki: 

                                                                U�
�O

� '
c

t1077,1 3
r                                                                      (14) 

 Az összefüggésből jól látható, hogy minél kevesebb a melegítés ideje, annál kisebb a mező vastagsága, 
illetve annál kevesebb az elektromos energiafelhsználás. 
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 A gyakorlatban – figyelembe véve a nagyfrekvenciás ragasztás melegedési idejét – a ragasztóréteg hő-
zónájának szélessége: 0,2-1,0 cm. 
  
 
A melegítési idő – figyelembe véve a „c” és ”U” értékeit – számított értékei, fenyőre vonatkoztatva: 

 
c, J/ óra/ 0C 2,04 1,91 1,85 1,81 1,80 1,78 1,77 1,75 1,74 
U, g/cm3 0,575 0,550 0,540 0,530 0,525 0,523 0,520 0,518 0,515 
Melegedési idő, s 10 20 40 60 70 90 120 150 200 
  

Az 92. ábrán a ragasztóréteg vesztességi tényezője látható a zártidő és a frekvencia függvényében, különböző 
ragasztók alkalmazásakor. 

A dielektromos állandó, a vesztességi szög tangense és a fa vesztességi tényezője a frekvencia 
függvényében az 93. ábrán található. (A tgG csak egy bizonyos frekvenciatartományban lineáris. Az ábrán ezt a 
szakaszt ábrázoltuk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A ragasztórétegben és a ragasztandó alkatrészben keletkező fajlagos teljesítmény az erőtér 
frekvenciájától is függ. Minél magasabb a frekvencia, annál nagyobb a teljesítmény, és ennek megfelelően a 
melegedés is. Ugyanakkor a túlzott frekvenciaemelés a melegedés egyenletességének megbomlásához vezethet, 
mivel az elektromágnesesség hullámjelenség és az elektródák közötti feszültségeloszlás – hosszanti és szélességi 
irányban – nem egyenletes, hanem a szinusz-függvény szerint változik. 
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93.  ábra. Az H, tgG és K értékei a 
frekvencia függvényében, fa esetében 

92. ábra. A ragasztó-réteg vesztességi 
tényezője, a zártidő és a frekvencia 
függvényében, különböző ragasztók 

alkalmazásakor. 
a – 5 MHz; b – 10 MHz; c- 20 MHz; 1-karbamid 

for-maldehid (gyorsan kötő); 2-karbamid-
formaldehid (lassan kötő); 3-fenol-formaldehid 

                                                            26. táblázat 

Zártidő, 
perc 

Különböző ragasztók Ksz értékei 

1 2 3 
1 41 28 29 
2 36 26 26 
4 30 23 22 
8 23 18 16 
15 15 12 10 

1- gyorsan kötő K-F ragasztó 
2- lassan kötő K-F ragasztó 
3- F-F ragasztó 

 A 26. táblázatban ragasztóréteg szelektív melegedési 
együtthatójának értékei találhatók a zártidő függvényében, 
különböző ragasztókra és 10 MHz frekvenciára vonatkozóan, 
amely a gyakorlatban alkalmazott átlagos frekvenciának felel meg. 
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A ragasztóréteg elektromos tulajdonságai a nagyfrekvenciás ragasztási folyamat alatt nem maradnak 
változatlanok; aktív vezetőképessége, és ennek megfelelően a benne keletkező teljesítmény is hirtelen változik; a 
folyamat kezdetén emelkedik, a végén pedig csökken. 

Ismerve a ragasztórétegben – a ragasztási folyamat alatt – keletkező, a pr(t) függvény szerinti 
teljesítményváltozás törvényszerűségeit, kiszámítható az a generátor-frekvencia, amely feltétlenül szükséges a 
ragasztóréteg megkívánt hőmérsékletének – a megadott idő alatti – eléréséhez. A (11) összefüggésből következik, 
hogy – ha a fajlagos felületi teljesítmény független a melegítés idejétől – akkor a hőmérsékletemelkedés az alábbi 
módon fejezhető ki: 

                                                                                  O�U��
 -'

c
t

103
p m

4
s

                                                              (15) 

A (15) összefüggésbe helyettesítve O�U�� c
t

103
1 m

4  és   h (tm), illetve p0- a kezdetei fajlagos 

teljesítményt; a ragasztóréteg hőmérsékletemelkedése: 
 

                                                          ³ ���� -'
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0

'
h0m dt)t(p)tt(hp)t(h                                               (16) 

ahol: tm- a melegedési idő; 
 t- az idő, mint változó. 
 A fenti egyenletet megoldva az alábbi összefüggések írhatók fel, 

ha a melegedési idő 0 < tm < t’    (t’- a maximális teljesítmény keletkezésének ideje): 
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                                                          (17) 

 
ha a melegedési idő t’<tm<t’’    (t’’- a minimális teljesítmény keletkezésének ideje): 
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A képletek által adott hőmérséklet-változást kétféleképpen célszerű ábrázolni: vagy a frekvenciát, vagy a 

melegedési időt tartjuk konstans értéken. 
A 94. ábra görbéi a ragasztóréteg hőmérsékletének növekedését mutatják a melegítési idő és a frekvencia 

függvényében (adatok a 17. és 18. összefüggések segítségével). 
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94. ábra. A ragasztóréteg hőmérsékletének növekedése a melegítési idő és a frekvencia függvényében: 
E=1kv/cm; ragasztó – karbamid formaldehid 

 A 95.ábrán levő görbék a ragasztóréteg hőmérsékletének emelkedését ábrázolják a frekvencia és a 
melegedési idő függvényében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. ábra. A ragasztóréteg hőmérsékletének emelkedése a frekvencia és a melegedési idő függvényében: 
E=1kv/cm, ragasztó - karbamid formaldehid, a görbékhez rendelt számok a melegítési időket mutatják (s). 
 

Ezek görbék az előző ábra görbéinek emelkedő szakaszai alapján lettek megszerkesztve, mivel ezek 
jellemzik a ragasztási folyamat legaktívabb részét, ahol a ragasztott kötés szilárdságának alapvető hányada alakul 
ki. Ezek a görbék lehetőséget adnak a szükséges frekvencia meghatározására a ragasztóréteg megadott 
hőmérsékletének és a melegítés intenzitásának figyelembe vételével. 
 
Az előzőek figyelembevételével az alábbi számítási séma állítható össze, melynek segítségével a 
nagyfrekvenciás generátor alapvető paraméterei meghatározhatók. 
 

1. A ragasztóréteg fajlagos felületi teljesítménye: 
 

                                            -'�
O�U�

� 
n

4
s t

c103p   watt/cm2                                                      (19) 

2. A ragasztóréteg felülete: 
                                                                   ndlSr ��   cm2                                                                               (20) 
 
ahol: l és d – a ragasztóréteg hossza és szélessége; 
       n – a ragasztórétegek száma. 

 
3. A ragasztórétegben keletkező teljesítmény: 

 
                                                       rsr SpP �   watt                                                                            (21) 
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4. A ragasztóréteg-mező vastagsága: 
 

                                                  
U�
�O

� '
c

t1077,1 m3
r   cm                                                              (22) 

5. Az anyagmező térfogata: 
 
                                                     � �nbdlV ra �'���   cm3                                                              (23) 

 
ahol: b – a melegítendő alkatrészszélessége 
  

6. Az anyag melegedési hőmérséklete: 

                                                                           
sz

r

k
'

 -'   0C                                                                         (24) 

 
ahol: ksz – a ragasztóréteg szelektív melegedési együtthatója (a fának: ksz=5-10) 

7. Az anyagmező fajlagos térfogati teljesítménye: 
 

                                               
m

4
a t

c107,1p -'�U�
�   watt/cm3                                                         (25) 

 
8. Az anyagmező teljesítménye: 

                                                                          aaa VpP �   watt                                                                     (26) 
 
9. A ragasztott szerkezetben keletkezett teljesítmény: 
 

                                                                         ar PPP �   watt                                                                     (27) 
 

10. A generátor váltakozó váltóáramú teljesítménye: 
 

                                                 
g

g
PP
K

   watt                                                                      (28) 

ahol: Kg- a generátor hatásfoka (Kg=0,85-0,90) 
 

11. Az elektródák feszültsége              
2
E

U g
e

�[
   kv                                                                      (29) 

 
ahol: Eg- a generátor effektív feszültsége (anód), 
 [- az anódfeszültség felhasználási együtthatója (általában: [=0,9) 

 
12. A ragasztandó alkatrész térerőssége: 
 

a) légrés nélkül                          
d

UE e   kv/cm                                                                   (30) 

 



99 
 

b) légréssel                          
l

e

d
UE

'�H�
   kv/cm                                                              (31) 

 
ahol: H- a ragasztandó szerkezet átlagos dielektromos állandója, 

 'l- a légrés nagysága, cm. 
 
13. A legalacsonyabb szükséges frekvencia (f) a ragasztóréteg adott hőmérsékletemelkedése, és 

melegedési idő (tm)alapján határozható meg, a )f(r M -'  görbecsoport szerint (61. ábra). 
 
14. A generátor legnagyobb megengedhető frekvenciája, ha: 
a) a generátor összekapcsolása az elektródák végeivel 

 

                               
k

8

max l360
h1cosArc103f

H��

���
   Hz                                                         (32) 

 
b) a generátor összekapcsolása az elektródák közepével 

 

                               
k

8

max l180
h1cosArc103f

H��

���
   Hz                                                         (33) 

 
ahol: l- a ragasztandó alkatrész hossza (ragasztóréteg), m; 
 Hk- az elektródák közötti ragasztandó szerkezet átlagos dielektromos állandója; 
 h- a melegedés megengedhető egyenetlensége: 
 

                                                                         
v

kvh
-
-�-

                                                                               (34) 

ahol: k-  és v- - a ragasztóréteg hőmérséklete az elektródák kezdeténél, illetve végénél, 0C 
15. Az adott idő alatti szükséges felmelegedés és a megengedhető melegedési egyenetlenség csak az 

fmax ! f feltétel mellett biztosítható. Ha ez a feltétel nem tartható be, akkor az elektródák végére kapcsolt 
tápvezetéket (14a pont) az elektródák közepére kell kapcsolni. Ha az előbbi feltétel még így sem biztosítható, akkor 
megfelelő intézkedéseket kell hozni a melegedés egyenetlenségének csökkentésére, illetve – amennyiben 
lehetséges – a kiindulási adatokat (az idő megnövelése, az alkatrész hosszának csökkentése) meg kell változtatni. 

 
X 

 
  
 A dielektromos melegítésre sikeresen alkalmazható a karbamid- formaldehid, a 
melamin-formaldehid, a rezorcin, a rezorcin-fenol-formaldehid, a PVAC diszperzió, a PVAC 
+ karbamid-formaldehid ragasztókeverék, valamint bizonyos mértékig csontenyv és 
kazeinenyv is. 

 A katalizátort tartalmazó karbamid-formaldehid ragasztó reaktivitása nagyon érzékeny 
a hőmérséklet emelésére. Ez különösen alkalmassá teszi a nagyfrekvenciás ragasztásra. 
További kedvező tulajdonsága, hogy kielégítően kikeményíthető 1000 C alatt (mielőtt a 
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ragasztó víztartalma forrni kezdene) is. Ugyanis, amint a víz, gőzzé válva eltávozik, a 
veszteségesség (Hr.tgG) gyorsan csökken. Ha a ragasztó nem köt meg, mire az összes víz 
eltávozik, akkor a ragasztó nem lesz eléggé „veszteséges”, így megfelelő mennyiségű 
hőtermelést még akkor sem tud előidézni, ha a bemenő feszültséget a maximumára emelik. Ezt 
a hiányosságot bizonyos mértékig ellensúlyozza, hogy a hőmérséklet emelése a dielektromos 
együttható és a veszteségi tényező gyors növekedését eredményezi. 

PVAC diszperzió alapú ragasztók esetében, amikor kémiai reakció nem játszódik le, a 
dielektromos melegítés csak a víz eltávolítására szolgál; a hőmérséklet további emelésével a 
diszperzió tönkremegy. 

A ragasztó „veszteségessége” növelhető – a katalizátornak megfelelő – többlet elektrolit 
adagolásával. Az olcsó és semleges kémhatású konyhasó is megfelel erre a célra. Az elektrolit 
koncentrációjának növelése elsősorban a hőmérséklet emelését (1000 C), nem pedig a 
„veszteségesség” (1000 C feletti) fenntartását segíti elő. 
 Amennyiben a melegítést a víz eltávozása után is folytatni kell, (például a lúgos 
kémhatású fenol ragasztóknál) magas „veszteségesség” érhető el kis mennyiségű (0,2 %) elemi 
szén bekeverésével. Ez ugyan fokozhatja az átütési veszélyt, ami azonban csökkenthető 
alacsonyabb feszültség alkalmazásával. 

Szerkezeti ragasztásoknál gyakran jelent gondot a szükséges présnyomás biztosítása. 
Ilyenkor előnyös gyorsan kötő ragasztót alkalmazni, amely még a ragasztó forrása előtt megköt, 
és így nem alakulhat ki alacsony szilárdságú szilárd ragasztóhab. 

A gyorsan kötő ragasztók másik előnye, hogy rövid idő alatt bekövetkező gélesedés 
nagymértékben akadályozza a ragasztóanyag kifolyását. 
xA nagyfrekvenciás melegítés előnyeit az alábbiakban foglalhatók össze: - 

a) A hőmérséklet eloszlás megközelítőleg homogén, így a felmelegítéshez szükséges 
idő minimális. 
 b) A hőfejlődés összehasonlíthatatlanul gyorsabb, mint a hagyományos melegítési 
módoknál;  
 c) A melegítendő anyag felületének túlhevülése kizárt, mivel nincs külső hőforrás ; 
 d) Nagy a termikus hatásfok; 
 e) A melegítéshez szükséges energia előre számítható és az eljárás során állandóan 
ellenőrizhető; 
 f) A termelt áruk mennyisége nagymértékben növelhető;  
 g) A berendezés kis helyigényű, bárhol elhelyezhető. 
 
x A nagyfrekvenciás melegítés hátrányai az alábbiakban foglalható össze: / 
 a) A nagy energiaköltségek miatt csak egyes esetekben alkalmazható; 
 b) A berendezés értéke nagy, így nagy beruházási költséget igényel; 
 c) Az üzemeltetése nagy szakértelmet igényel; 
 d) A nagyfeszültségű berendezés fokozott biztonsági követelményeket támaszt. 
 
 
 

              �ÁÏ 
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Ragasztás kontakt melegítéssel 
 A nagyfrekvenciás melegítéstől eltérően – ahol a hő a ragasztórétegben keletkezik – a 
kontaktmelegítésnél a hőt, külső hőforrás a ragasztandó anyagon keresztül adja át a ragasztóré-
tegnek. Ebből következik, hogy a kontaktmelegítés szorosan összefügg az anyag felmelegedé-
sével, melyet – többek között – az anyag méretei és hő-fizikai jellemzői határoznak meg. Kon-
taktmelegítésnél a hő, az anyag hővezetése segítségével jut a ragasztóréteghez. Az anyag teljes 
átmelegedési ideje az anyag – adott hőmérsékletre történő – felmelegedési idejéből és a ragasz-
tóréteg megkeményedéséhez szükséges időből tevődik össze.  

Az alábbiakban vizsgáljuk meg a ragasztás hőtechnikai paramétereinek számítási lehetőségeit. 

A számítási módszer egyszerűsítése miatt az alábbi engedményeket tesszük: 

1. A ragasztandó anyagok termikus tulajdonságai állandóak és a melegedés átlaghőmérsékletére jel-
lemzőek. 

2. A hőforrástól a hő csak hővezetéssel terjed; tömegátadás nincs. 
3. A melegedés során az alkatrészekben belső hőforrás nem keletkezik. 
4. A kezdeti hőmérséklet a panel (a ragasztandó alkatrészek) teljes tömegében azonos. 
5. A hőforrás hőmérséklete a teljes érintkezési felületen egyenletes. 
6. A ragasztandó alkatrészek szélességi és hosszméretei többszörösei a vastagságnak. 
7. A felső réteg (borítás) felületi hőmérséklete – a melegedés kezdeti pillanatában – megegyezik a hő-

forrás hőmérsékletével. 
A hőforrás hőmérsékletváltozás-jellegének két elvi esetét vizsgálva: 

 a) állandó hőmérsékletű hőforrás; 

b) a hőforrás hőmérséklete azonos a fedőréteg kezdeti hőmérsékletével, a későbbiekben fokoza-
tosan emelkedik. 

a) Ha a hőforrás hőmérséklete állandó. 
 A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a 100-120 mm vastagságú középrész (2) hőmérséklete a ra-
gasztás során gyakorlatilag nem változik, ezért a számítási mód tovább egyszerűsíthető. Legfontosabb a ragasz-

tóréteg-mező hőmérsékletének meghatározása. Ez a felület a 96. 
ábra „x„ koordinátáján „R” értékkel jellemezhető. 

A felület mindenkori hőmérséklete az alábbi összefüg-
géssel fejezhető ki: 
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      (35) 

ahol: - - a vizsgált felület hőmérséklete, 0C;  

 0- - a környezeti hőmérséklet, 0C; 

 hf-
- a hőforrás felületi hőmérséklete, 0C; 

K- hőaktivitási együttható (az első /borító réteg/ és a második /kö-
zéprész/ hőaktivitási viszonya):  

n- a rétegszám. 
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96. ábra. Egy határolt és egy félig határolt rendszerű test hőmérséklet-eloszlásának jellege 
1- külső réteg; 2- belső réteg; 3- a második külső réteg 
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                                                                       1

2

2

1
a
aK

O
O

 

                                                                           (36) 

ahol: 1O és  2O - az első és a második réteg megfelelő hővezetési együtthatói, watt/m�fok; 
 a1 és a2- az első és a második réteg megfelelő hődiffúziós tényezői, m2/s; 

 e�r�f�c-  a Gaus-féle hibafüggvény, független változókkal: 

                                                                        
01F2
1n2 �

                                                                             (37) 
ahol: F01- Fourier-kritérium, az első réteg vastagságára (R) vonatkoztatva:  

                                                                       
2

m1
01 R

taF �
 

                                                                            (38) 
ahol: tm- a melegedési idő, s. 
 b) Ha a hőforrás hőmérséklete a                                              összefüggés szerint emelke-
dik: 

 
Egy határolt és egy félig határolt rendszerből álló testre vonatkozó megfelelő összefüggés: 
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       (39 
ahol:  
 i2�e�r�f�c –a Gaus-féle hibafüggvény másodfokú inegrálja, független változókkal: 

                                                             
01F2

1

  és  
01F2
1n2 �

                                                                   (40) 
A (35) és (39) összefüggések későbbi egyszerűsítése miatt írjuk fel az alábbi egyenleteket: 
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A (35) és (39) összefüggések egyszerűsített alakjai: 
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A számítások jelentősen egyszerűsíthetők, ha a )1, )2 értékeket – a kiszámításához az F0 függvé-
nyében – előzetesen meghatározzuk. A )1, )2 értékekei a „97 a” és „b” ábrán találhatók. 

 Néhány anyag számított „K” értéke a 27. táblázatban található 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennek megfelelően a ragasztóréteg hőmérséklete az alábbiak szerint határozható meg: 

a) állandó hőmérsékletű hőforrás alkalmazásakor: 

                                         
01

0hf0 F2
1cfre)( ���-�-�- -                                      (45) 

b) változó hőmérsékletű hőforrás alkalmazásakor: 

                                                
01

2
m0 F2

1cfreitb4 �������- -                            (46) 

 A ragasztási folyamat időtartamának kiszámításánál a ragasztó megkeményedésének mértéke a 
következő módon elemezhető. Bizonyos hőmérsékleti határok között az említett paraméter az adott 
hőmérsékleti szakasz melegedési idejének és az átlagos hőmérsékleti szakasz melegedési idejének 
viszonya alapján, az alábbi összefüggés szerint határozható meg: 

                                                      ¦
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KL                                                      (47) 

ahol: LR – a ragasztó viszonylagos keményedési foka, %; 

 tmi –; a melegedés időtartama az adott hőmérsékleti intervallumban; 

 tmá- a melegedés időtartama átlaghőmérsékleten; 

Felső (borító) 
réteg 

Közép ré-
teg 

K 

Rétegelt le-
mez, farost 

lemez 
Fenoplaszt 8-15 

Alumí-
nium 

Fa 40-60 

Alumí-
nium 

Fenoplaszt 600-
800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fo1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 
0,7 
M1 

a) 

M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F01 

 b) 

0,6 

0,5 

4 
6 

10 
30 

1000 

4 2 6 

103 

15 0,15 

0,10 

0,05 

Felső (borító) réteg Közréteg K 

Rétegelt lemez,fa-
rost lemez 

Fenoplaszt    8-15 

Alumínium Fa   40-60 

Alumínium Fenoplaszt 600-800 

 

27. táblázat 

97. ábra. Az )1 és )2 függvények eloszlása a 
ragasztóréteg zónájában az F01 kritérium 
függvényében állandó (a) és változó (b) hő-
mérsékletű hőforrásnál. A görbéken lévő szá-
mok a különböző K értékeket jelentik 

 Ha a ragasztott szerkezetnél olyan anyago-
kat alkalmaznak, amelyeknek K értékei |1, akkor 
a (35) és (39) kifejezések lényegesen leegyszerű-
södnek.  

 Ilyen helyzet például, amikor forgácslapra 
rétegelt lemezt ragasztanak. Ebben az esetben a 
vizsgált test-rendszer feltételesen egy félig meg-
határozott testtel helyettesíthető, amely az ál-
landó, vagy változó hőmérsékletű hőforrással 
érintkezik.  
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 KR – a ragasztó teljes megke-
ményedését jellemző együttható. 

A ragasztási folyamat hőmérséklet-
görbéi a 98. ábrán találhatók 

 
98. ábra. A ragasztási folyamat hő-
mérséklet-görbéi  

a – 5 mm vastag rétegelt lemez ra-
gasztása fára; b – 10 mm vas-tag ré-
tegelt lemez ragasztása fára; 80, 100, 
130– a hőforrás felületi hőmérséklete 

Néhány ragasztó megkeményedési ideje a 28. táblázatban található. 

Közép-
hőmér-
séklet, 

0C 

A rag. megkeményedési ideje, s Közép-
hőmér-
séklet, 

0C 

A rag. megkeményedési ideje, s 
Ragasztó Ragasztó 

F-F K-F EP PE F-F K-F EP PE 

50 630 361 - 430 90 55 62 197 55 
60 350 158 - 230 100 35 40 123 39 
70 122 93 - 135 110 - 32 63 24 
80 66 70 255 90 120 - 21 48 19 

 130 - 17 35 - 
F-F – fenol-formaldehid; K-F – karbamid-formaldehid; EP – epoxi; PE – poliészter 

 
A fenti adatok mellett a K Rátlag=0,85. 

 A98. ábra – számítással meghatározott – görbéinek felhasználásával és a (47) kifejezés alkal-
mazásával kiszámítható a ragasztás időtartama. Erre példaként a 29. táblázat adatai szolgálnak 

 

A prélap hő-
mérséklete, 

0C 

A ragasztó 
megkeménye-

dése, % 

A ragasztás ideje, perc A préslap hő-
mérséklete, 

0C 

A ragasztó 
megkeménye-

dése, % 

A ragasztás ideje, perc 

Számított Mért Számított Mért 

A borítóréteg vastagsága: 5 mm A borítóréteg vastagsága: 10 mm 

80 49,6 7,0 7,0 100 45,5 11,0 12,0 

100 49,4 5,0 4,5 130 45,5 8,5 10,0 

130 46,2 3,0 3,5  

A 29. táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a ragasztás időtartamának számított és mért értékei 
közel állnak egymáshoz. 

A ragasztóréteg hőmérsékletének meghatározása, kétoldali kontaktmelegítésnél (99. ábra).  
 
 

                       99. ábra. A ragasztóréteg hőmérsékletének meghatározása 
                                              kétoldali kontaktmelegítésnél 

 
 
  
 
 
A ragasztóréteg hőmérséklete az alábbi matematikai összefüggéssel számítható: 

29. táblázat 
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ahol: 

p- - az azonos hőmérsékletű préslapok hőmérséklete K, vagy 0C; 

0- - az anyag hőmérséklete a présbe helyezés előtt, K vagy 0C; 

  l- a préslapok közötti távolság, m; 
  x- a helykoordináta, m; 
  t- a melegítés ideje, s; 
  a- hődiffúziós tényező, m2/s. 

ihj 

4.1.4. A ragasztott kötéssel szemben támasztott követelmények 
 
 Sokszor a ragasztóanyag kiválasztásának legdöntőbb szempontja a ragasztókötéstől várt 
teljesítőképesség. A teljesítőképesség nem definiálható a szobahőmérsékleten mért fizikai jel-
lemzők sorával, döntőek a felhasználási körülmények, a klíma és az igénybevétel formái. 
Ezekre csak a felhasználási körülmények mesterséges szimulálásával, öregítéssel lehet előzetes 
információt kapni. A ragasztókötéssel szemben támasztott követelmények sokféleségét a 100. 
ábra mutatja. 
 

100. ábra. 
 
4.2. A RAGASZTÓ-
ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE 
o 

Klasszikus érte-
lemben a ragasztó-elő-
készítés alatt a kompo-
nensek üzemi - esetleg 
technológiai - hőmér-
sékletre való temperá-
lása, összemérése és 
keveréssel történő ho-
mogenizálása és visz-

kozitásának beállítása értendő. Napjainkban ezen utóbbi műveleteket a felhasználóktól gyakor-
latilag teljes mértékben a ragasztógyártók vették át. A gyártók legtöbbször célra-orientált, kon-
fekcionált, vagyis a szükséges adalékanyagokkal, töltőanyaggal, esetleg pigmentekkel ellátott, 
felhasználásra kész ragasztót forgalmaznak. A kétkomponensű ragasztókat a szükséges keve-
rési aránynak megfelelően csomagolva adják át a feldolgozónak. 

KÖVETELMÉNYEK 

Fizikai jellemzők Felhasználási körülmények 

Húzó-, nyomó-, 
nyíró-, leválasztó erő 

Terhelés Klíma 

Beltéri, Kültéri, Állandó, Változó 
hőmérséklet, Fény, Sugárzás, 
Nedvesség, Agresszív közeg 

 

Statikus, Dinamikus (ciklusidő), 
Húzó, Nyomó, Nyíró, Kombinált 

Ð 

Ð Ð 
Ð 

Ð 
Ð Ð 

Ð 

 

Ð 
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 A feldolgozás során az egykomponensű ragasztókat csak a felhordó berendezéshez kell 
szállítani. A kétkomponensűek esetén viszont a ragasztókomponenseket össze kell mérni, ke-
verni, szállítani és adagolni. Ezek a műveletek végezhetők kézzel és géppel. 

A ragasztókompozíció manuális előkészítése legegyszerűbb esetében mérésre sincs 
szükség, a keverési arányban csomagolt formában kapott kétkomponensű ragasztót egy na-
gyobb edényben keverőlapáttal összekeverik. Ha nem a szállított tömegnek megfelelő adagra 
van szükség, a komponensek kézi összemérése végezhető gravimetrikusan (mérlegen) vagy vo-
lumetrikusan (menzúrával, mérőpohárral, mérőlapáttal). A keverést kézzel vagy egyszerű ke-
verőgépekkel végzik. 

Minőségi munkához, sorozatgyártás esetén kizárólag az automatizált gépi előkészítő 
megoldások jók, a bemérést, keverést és adagolást (porciózást) egy munkafolyamatban végzik. 

♠♥♣♦ 
A glutinenyv oldat készítésénél igen fontos, az enyv-és a vízmennyiség pontos megha-

tározása, mivel már néhány százalékos koncentráció-eltérés is jelentős viszkozitás-változást 
okoz. A glutinenyv előkészítése általában két lépcsőben történik: az első az enyv duzzasztása 
(áztatás hideg vízben); a második az enyvgél megömlesztése (60-700 C-os víz hozzáadása).  

A szilárd glutinenyvet általában nem lehet azonnal forró vízbe tenni, mert a szilárd 
enyvréteg felületén ömlesztett réteg keletkezik, amely a további oldódást megakadályozza, 
vagy legalábbis meglassítja. 

Az enyvport meghatározott részarányú hideg víz hozzáadása után keverik, és ezután 
annyi forró vizet adnak hozzá, míg az a kívánt koncentrációt és a 40-600 C közötti hőmérsékletet 
el nem éri. Így 15-20 perc alatt használható enyvoldat nyerhető.  

Az apró szemcséjű enyvnél (gyöngy, kocka és lapocska) általában 1 óra időtartamú duz-
zasztás elegendő.  
 A nagy enyvtáblákat 12-36 óráig kell áztatni. 

A megömlesztett enyvgél túlhevítését kerülni kell, mert a 60-700 C feletti hőmérséklet 
az enyv lebomlásához és a kötőerő csökkenéséhez (101. ábra) vezet.  

 
101. ábra. A túlhevítés során fellépő 

kötési szilárdság csökkenés 
Jól használhatók az enyvoldat megfe-

lelő hőmérsékleten való tartására az indirekt 
fűtésű, kettősfalu edények, amelyek a hőt fo-
lyadékköpenyen keresztül adják át. Egyszerű 
edényekben, nyílt lángon való melegítést 
mindenképpen kerülni kell! 

A glutinenyvek ömlesztési és zselati-
nálódási pontja általában 30-450 C között 
van, – a gyakorlatban használt koncentrációk 
mellett – ezért a 600 C ömlesztési és felhor-

dási hőmérséklet megfelelő. Ha ezt a hőmérséklethatárt betartják, hosszabb állásidő után sem 
kell az enyv tulajdonságainak kedvezőtlen megváltozásától félni. 
 Bár a glutinenyv fizikai száradás útján szilárdul meg és olyan keményedési reakciók, 
amelyek az enyvet idővel használhatatlanná tennék nem lépnek fel, az enyvoldat tartóssága 
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mégis korlátozott. Konzerváló anyagok ellenére, amelyet az enyv előállításakor adagolnak az 
oldatot (főleg nedves és meleg időben) a baktériumok megtámadják. Ezért betartandó szabály, 
hogy csak annyi enyvoldatot készítsünk, amennyi a napi szükségletnek megfelelő, mivel a már 
megtámadott enyv az újonnan hozzáadott enyvet is megfertőzi. 

Az enyvrés közvetlenül a préselés után még érzékeny, de elővigyázatos kezelésnél nem 
sérül meg. Vízállósága azonban nem közelíti meg a műgyantaragasztókét. Elsősorban akkor 
használják, ha az enyvrésnek bizonyos rugalmassági követelményeket is ki kell elégítenie. A 
glutinenyv alkalmazásának a bútorok restaurálásakor, bútormásolatok készítésénél és a „hobbi-
ragasztásoknál” ma is jelentős szerepe van. 

Kazein enyvoldat készítésekor az előirt viszkozitás érdekében fontos, a keverési arány 
pontos betartása. Az enyvport intenzív keverés közben adagolják a vízhez és ezt követően, leg-
alább fél óráig pihentetik. Hosszabb felhasználási idejű enyveknél a viszkozitás csak lassan 
növekszik; a rövidebb használati idejű enyveknél lényegesen gyorsabban.  

PVAC diszperziók előkészítése általában a viszkozitás beállításából áll. Mivel a disz-
perziók viszkozitása már kis mennyiségű (max. 5-6%) víz hatására is erősen változik (102. 
ábra), ezért célszerű a használati utasításban megadott értéket betartani.  
 A D4 vízállósági fokozatú ragasztás eléréséhez az alap-diszperzióhoz – a megadott 
mennyiségű – (3-5%) edző (térhálósító) adagolása szükséges. 

 
102. ábra. PVAC ragasztó viszkozitá-

sának változása a hígítás függvényében 
 
Karbamid-formaldehid  ragasztók elő-

készítése általában négy műveletelemből áll: 
a- nyújtóanyag bekeverése, b- habosítás, c- ka-
talizátoradagolás, d- viszkozitás beállítása. 
(Esetenként az a, vagy a b, vagy a d, esetleg 
mindhárom műveletelem elhagyható). 
 Az adagolandó nyújtóanyag (rozsliszt) 
mennyiségét a gyanta szárazanyag-tartalmának 

és viszkozitásának függvényében célszerű meghatározni. Erre mutatunk be példát a 30. táblá-
zatban. 

                                                                                             30. táblázat 

Habosított ra-
gasztót általában, fur-
nérozásnál alkalmaz-
nak. Habosításkor a ra-
gasztó levegővel töltött 
micelláris szerkezetű 
kolloiddá alakul; térfo-
gata az eredetinek több-
szörösére nő, miközben 

 

Száraz-
anyag- 

tartalom.% 
A nyújtóanyag (rozsliszt) mennyisége, 

% 

48 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 
49 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 
50 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 
51 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 

          52 o   23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
53 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
54 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
55 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
56 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
57 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

Viszkozitás, 
s 

50 70 90 110 n130 150 170 190 210 230 
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viszkozitása nagymértékben csökken. Ennek következtében csökken az átütés veszélye. A ha-
bosítás nem zárja ki a nyújtóanyagok használatát. 

 Habosításra kapilláraktiv anyagok használhatók, melyek csökkentve a műgyanta felü-
leti feszültségét elősegítik a habképződést. 
Meleg ragasztáskor a katalizátort (ammónium klorid: NH4Cl) 25% -os vizes oldatban célszerű 
adagolni a pH és a katalizátorérzékenység függvényében a 31. táblázat szerint. 

Szoba hőmérsékletű ragasz-táskor 3-4 tömeg% edző alkalmazása szükséges. 
 

A por-alakú 
karbamid-
fomaldehid 

műgyantához 
katalizátor 

nem szüksé-
ges. 

 
 
 

Nagyon sok ragasztó előkészítése csupán az edző (katalizátor) adagolásából, illetve a 
komponensek összekeveréséből áll (32. táblázat). 

 
 

 
A ragasztó típusa 

Edző/komponens Hőmérséklet 
0 C Kötési idő Összetétel, vagy 

márkanév Mennyiség/arány 

Fenol-formaldehid 

paratoluol szulfon-
sav 

n=0,3-0,4 savkonc. 
5-7% 

10 
50-60 

néhány óra 
néhány perc 

50-55% szulfon-
sav +1-3% kén-

sav 
15-18% 

25% 
meleg 
hideg 

- 
- 

Melamin-karbamid 
(Dinomel L-45) H-467 20 tömeg% 20 

50 
13 óra 
0,5 óra 

Melamin-formaldehid NH4Cl, foszforsav - - - 

Rezorcin-fenol-formaldehid 
(Aerodux RL 185) 

NH4Cl, foszforsav 
(HP 150) 

- 
20 tömeg% 

- 
20 

100 

- 
4 óra 

1,5 perc 
Epoxi polietilén-poliamin 6-15 tömeg% 80-130 32 s-11 perc 

Poliészter kobaltnaftenát+ 
dimetilanilin 

3-8 tömeg%+ 
0,02 tömeg% 

60 
150 

180 s 
3 s 

Poliuretán 
(Ponal Duo Harz) 

 
(Ponal Duo Har-

ter) 
Térfogatarány: 2:1 

Súlyarány: 4:1 23 3 óra 

Magyarázat: + két anyag együttes alkalmazása; - nincs adat 
 
A ragasztó-komponensek összekeverésének célja, hogy egy reakcióval keményedő ragasztó-

anyag komponenseit/edzőt az előírt arányban egyesítse és így a kikeményedéshez szükséges kémiai 
reakció megindulásának feltételét megteremtse. 

pH 25%-os ammóniumklorid oldat, ml  
9,0 100 105 110 115 120 125 130 

           8,5  � 95 100 105 110 115 120 125 
8,0 90 95 100 105 110 115 120 
7,5 85 90 95 100 105 110 115 
7,0 80 85 90 95 100 105 110 

Katalizátor ér-
zékenység, s 

 
60 

 
70 

 
80 

90�9
09 

 
100 

 
110 

 
120 

Megjegyzés: A katalizátor mennyisége 1 kg műgyantára vonatkozik, 105-1100 

C préshőmérséklet és 6-8 perc présidő mellett. 
 

31. táblázat 
 

32. táblázat 
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 A kisipari, laboratóriumi vagy akár privát célú alkalmazásokhoz automatikus berendezések ál-
talában nem állnak rendelkezésre. A ragasztót itt kézzel kell összekeverni. Az ezzel járó esetleges hibák 
elkerüléséhez célszerű betartani az alábbi irányelveket: 
 ³ a ragasztót csak akkor célszerű összekeverni, ha az összekötendő darabokat és azok felületét 
megfelelően előkészítették, valamint az összekötendő daraboknak a ragasztó felhordása utáni rögzíté-
séhez szükséges készülékek is rendelkezésre állnak. 

³ egyszerre csak annyi ragasztót célszerű bekeverni, amely a fazékidőn belül felhasználható.  
 ³ az olyan ragasztóknál, amelyek egyik komponensét festékanyag hozzáadásával megjelölték, 
a keverést addig célszerű végezni, amíg a keverék színárnyalata egységessé nem válik. 
 ³ a keverés ne legyen túl gyors, nehogy levegőzárványok kerüljenek az anyagba. 

 
A ragasztók ipari használata esetén az összekeverésre, az előírt mennyiségi arányok betartása 
mellett, kombinált keverő-, adagoló- és felhordó berendezésekkel történik.  

Forgókeverőt (lapkeverőt, dinamikus keverőt) akkor célszerű alkalmazni. (103. ábra), 
ha: 
 � a komponensek aránya nagyon eltér egymástól,(pl. metakrilát ragasztóknál az „A” 
gyantakomponenshez csak néhány százaléknyi „B” komponest kell hozzáadni), vagy 
           � a két komponens viszkozitása nagyon eltér egymástól. 

Statikus keverőt olyan ragasztóknál alkalmaznak, amelyeknél sem a keverési arányok-
ban, sem a viszkozitásban nincsenek szélsőséges különbségek. Ezeknél a berendezéseknél egy 
(keverő-) csőben egymáshoz képest mindig 90°-kal elforgatott csigalapátok helyezkednek el 

(104. ábra). 
Az első csigalapát be-
lépő éle az összekeve-
rendő komponenseket 
két részre osztja. Minden 
következő lapát éle az 
előző csigából rá merőle-
ges osztósíkkal érkező 
két részáramot újra ket-
téosztja. Mivel a rétege-
ket minden csigalapát 
újra kettéosztja és ezzel 
nagyon hatékony keve-

rést hoz létre, amelynek intenzitása a keverőcsőben lévő csigalapátok számától függ. A lapátok 
száma alapján a keverés egyenletessége is kiszámítható: pl. 10 lapáttal már 1024 réteg érhető 
el (105. ábra). 

 
 
 

103. ábra. 
Forgókeverő AB 

A 
B 

 104. ábra. Statikus keverő 

a csigalapátok száma 

az anyagrétegek száma 

105. ábra. A statikus keverőben képződő rétegeződés 



110 
 

A keverésnél figyelembe kell venni, hogy:  
 a hidegen (szobahőmérsékleten) keményedő ragasztórendszerek fazékideje rövid (má-
sodperc, perc, esetleg óra nagyságrendű); 
 a melegen (kb. 60 °C és >100 °C) keményedő ragasztórendszereknek hosszabb (órák-
ban, napokban);  
 hűtött tárolás mellett esetleg hetekben mérhető fazékidők vannak. 
 

4.3. A RAGASZTANDÓ ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE p 

 A ragasztandó anyagok és azok felületének előkészítése során – az adott körülményektől 
és anyagoktól (fém, műanyag, fa) – függően, különböző műveleteket lehet alkalmazni. Az al-
kalmazott anyagfajtától függően egyes műveletek elmaradhatnak, ill. újabbak kerülhetnek al-
kalmazásra (pl. fémlemezek feszültség-mentesítése, faanyagok nedvességtartalmának beállí-
tása).  

4.3.1. Fém - fém ragasztása 
 A fémek felületi energiája lényegesen nagyobb, mint a műanyagoké, ezért jobban ned-
vesíthetők és megfelelő ragasztóval kiválóan ragaszthatók. A fémek ragasztása ma már konst-
rukciós kérdés (szerkezeti kötések), és ezért számtalan csatlakoztatási megoldás létezik a minél 
nagyobb kötésszilárdság elérése érdekében. 
 A fémfelületek előkezelése során – az adott körülményektől függően a 106. ábrán fel-
sorolt műveleteket lehet alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
4.3.1.1. Tisztítás, zsírtalanítás 

A fémfelületek olajos, zsíros szennyeződései alkálikus mosószerek vagy felületaktív 
anyagok vizes oldataival lemoshatok. A vizes tisztítás munka-egészségügyi és környezetvé-
delmi szempontból előnyösebb az oldószeressel szemben, nagyobb hatékonysághoz azonban 
magasabb hőmérsékletű kezelés szükséges. Vizes lemosás után a felületforró levegővel való 
szárítása elengedhetetlen. 

Oldószeres tisztításhoz és zsírtalanításhoz acetont és klórozott szénhidrogéneket (trik-
lór-etilént, perklór-etilént) használnak.  

106. ábra. Az fémfelületek elő-
készítésének műveletei 

 

Elektrokémiai 

A FELÜLET ELŐKEZELÉSE 
 

Tisztítás, 
zsírtalanítás 

 

Mechanikai Kémiai  Elektromos 
 

 Csiszolás 
Kefélés 

Homokszórás 
 

Oldószeres, 
Vizes 

 

Ð 
Ð 

Ð 

Ð 

Ð Ð 

Ð Savas 
Bázikus 

 

Ð 
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 A zsírtalanítás legegyszerűbb módja az összekötendő darabok letörlése oldószer-
rel átitatott ronggyal, vagy a bemártás. Ezek ugyan nem a legtökéletesebb módszerek, de ha 
barkácstevékenység közben alkalmazzák, a szóban forgó két lehetőségen kívül más eljárás 
aligha alkalmaz-ható. Oldószerspray használata hatékonyabb, viszont ezek környezetterhelése 
nagy. 

  Iparszerű alkalmazások esetén a magas fokú és egyenletes zsírmentesség elé-
résére a gőzösös zsírtalanítást használják. Ennél az eljárásnál az összekötendő darabokat az 
alkalmazott oldószer forráspontjának megfelelően felmelegített gőzfázisú oldószerbe juttatják 
be. Az oldószer a kezdetben hideg összekötendő darabokra lecsapódik és így „lemossa" a zsírt, 
ráadásul a zsírtalanító berendezés gyűjtőterében feldúsuló zsír gyakorlatilag képtelen arra, hogy 
a megtisztított részeket újra bezsírozza (107. ábra). 

 
A régebben előszeretettel 

használt és jól bevált zsíroldó szerek-
ről, azaz a triklór-, II. perklór-etilén-
től az utóbbi években kiderült, hogy 
súlyosan károsítják a környezetet és 
részben az ózonréteg leépüléséért is 
felelősek, ezeket ezért ma már nem 
alkalmazzák. A helyettesítésükre al-
kalmazott szerek közül jó zsírtalanító 
az aceton, a metil-etil- keton (MEK), 
az etil-acetát, a metil- és izopropil-al-
kohol, valamint a nitrohigítók. Nem 
ajánlható a benzint és a petroléter, 
valamint a nitrohigítók sem, mert 
azok tisztítatlan formában paraffino-
kat tartalmazhatnak, amelyek elpá-
rolgás után a felületen maradnak, és 
a nedvesítést megnehezítik. 
Gyors és hatékony tisztításhoz az ult-
rahangfürdős tisztítást követő gőz-
zsírtalanítás kombinációt javasolják.  
A zsírtalanítás mértékét egyszerű 

módszerrel meg lehet állapítani (108. ábra). 
 
 
 
 
 

 
108. ábra. Hibás és hibátlan zsírtalanítás 

4.3.1.2. Mechanikai felület-előkezelés 
A ragasztandó fémfelületeken rendszerint rozsda, sorja és egyéb szilárd, feltapadt szeny-

nyeződések találhatók, melyeket feltétlenül el kell távolítani. Sok esetben a ragasztandó fémfe-
lületek festettek vagy lakkozottak, amely rétegek ugyancsak eltávolítandók, kivéve amikor tu-
datosan tapadásközvetítőként (primer), a tapadás növelése céljából hordták fel azokat. 

rossz zsírtalanítás, 
cseppek alakulnak ki 

jó zsírtalanítás, 
egyenletes vízeloszlás 
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A szilárd felületi szennyeződések eltávolítására a mechanikai felület-előkészítési eljárások al-
kalmasak. Az előzetes zsírtalanítást minden esetben el kell végezni.  

Keféléssel, csiszolással a rozsda, sorja és a felületi üregekbe rögződött szennyeződések, 
(mint pl. a beégett nyersolaj) eltávolíthatók. Előfordulhat, hogy a csiszolópapír szerves kötő-
anyag-részecskéi vagy fémoxid-porok egy része a felületen marad. Ilyen esetekben a mechani-
kai felület-előkészítést követően zsírtalanítást is kell végezni. Acélfelületek csiszolásakor a fe-
lületen vékony oxidréteg képződik. 
 A homokszórás (szemcseszórás) a csiszolásnál vagy kefélésnél hatékonyabb. A felület-
előkezeléshez acélszemcsék, üveggyöngyök szerves és szervetlen homok használható. A leg-
több anyaghoz, kémiai passzivitása miatt, a legjobban a korund por vált be. A korund por átla-
gos szemcsemérete 0,2-0,5 Pm.  

A homokszórás nagyon jól ragasztható felületet ad. A felületen képződő oxidréteg Pm 
vastagságtartományban marad. A szórással sík és ívelt alkatrészek is kezelhetők. 
 Lágyabb felületű fémek homokszórása azok felületi károsodását okozhatja, ezért más 
felület-előkezelési eljárást kell választani. Ismert a nedves homokszóró eljárás is, amelyet sok-
szor előnyösebbnek tartanak a száraz eljárással szemben. A víz antikorrozív adalékot tartalmaz. 
Fontos a víz tisztaságának ellenőrzése is. 
 A mechanikai felület-előkezelési eljárásoknál képződő por légszennyező, toxikus is le-
het, ezért a szükséges munkavédelmi intézkedéseket meg kell tenni. 
 A szórási nyomástól és a szórt szemcsék átmérőjétől függően többé-kevésbé érdes felü-
letet kapunk, mint amilyen pl. acél esetén, a 109. ábrán látható. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A szemcseszórással elérhető érdesség a szórási nyomástól és a szórt anyag szemcsemé-
retétől függ, amely az 50y100 Pm tartományba esik [1 Pm (1 mikrométer) = 0,001 mm]. 
 Ha a felületek méretei lehetővé teszik, akkor a szemcseszórást zárt szóró fülkében cél-
szerű végezni.   
 A „Saco"-eljárás (DELO-Industrieklebstoffe GmbH, 86949 Windach), szemcseszórás 
egy érdekes változatát képviseli, amelynél a szórt szemcsék nem csak mechanikus hatást gya-
korolnak a felületre, hanem speciális összetételüknek köszönhetően azon kémiai változásokat 
is létrehozat, tovább javítva ezzel a ragasztásokkal elérhető eredményeket. 
 
4.3.1.3. Kémiai felület-előkezelés 
 Az összes kémiai eljárásnak az a hátránya, hogy végrehajtásukhoz részben az egész-
ségre erősen ártalmas és agresszív vegyszerekre van szükség. Alkalmazásukat törvényes ren-
delkezések és azoknak megfelelő szigorú biztonsági előírások szabályozzák, amelyekhez még 

 

           50 Pm 

109 ábra. Szemcseszórás-
sal kezelt acélfelület. 

A szórt szemcse: korund; 
szemcseméret 0,5y1 mm. 

A szórási nyomás: 0,8 
MPa; fúvókatávolság kb. 

100 mm 
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a használat utáni hulladékmentesítés nagy ráfordításai is hozzájárulnak. Ez az oka annak, hogy 
ezeket az eljárásokat csak ipari körülmények között és csak olyan esetekben alkalmazzák, ami-
kor a ragasztásoknak a korróziót is magukban foglaló, nagy igénybevételek mellett is különösen 
hosszú élettartamot kell garantálniuk. Ilyen pl. a repülőgépipar, ahol a repülőgépektől elvárt 
élettartam akár 30 év is lehet. 
 A pácolás lehet savas vagy alkalikus, végezhető szoba- vagy emelt hőmérsékleten. Elő-
nye, hogy - mind a savas, mind a bázikus - kezelőfürdők sokkal gyorsabban támadják meg a 
felületi oxidréteget, mint a fémet. Savak esetén iniciátorok (valamely, egyébként meg sem in-
duló kémiai reakciót lehetővé tevő anyag) hozzáadása fokozza a hatást, így olyan vastag oxid-
rétegek is eltávolíthatók, amelyekre a homokszórás alkalmatlan. Ezt követően ellenőrzött kö-
rülmények között – a kezelőfürdő hatására – kialakul a kívánt vékony oxidréteg. A kezelőoldat 
készítéséhez használt víz tisztítására ügyelni kell. Az öblítővíz hőmérséklete is kritikus lehet, 
általában nem haladhatja meg a 700 C-t. Alumínium esetén 600 C alatt kell lennie, mert e felett 
a felületi oxidréteg szerkezete megváltozik, ami a későbbi ragasztókötés szilárdságát rontja.  
 A fémek kémiai felület-előkészítését mindig megelőzi az oldószeres lemosás vagy a 
gőztérben való kezelés, illetve az ezt követő homokszórás, majd ismételt vizes, ül. oldószeres 
lemosás. Több fémnél (Al, Fe, Cu, Sn, Cr, Pb, Ti, Mg, Zn) átlagos követelmények esetén, ezek 
az előkészítések elegendőek, magasabb igényeknél szükségesek a kémiai módszerek is. 
Nagyobb mennyiségben ragasztásra kerülő fémtárgyak javasolt kémiai felület-előkezelési mód-
szereit a 11.-16. mellékletek foglalják össze. 
   
4.3.1.4. Az elektrokémiai felület-előkezelés 
  Nagy igénybevételű és hosszú élettartamú ragasztásokhoz sok esetben és nagy haté-
konysággal bevált az elektrokémiai felület-előkezelés. Az eljárás különösen jelentős, és részle-
teiben kidolgozott a repülőgépgyártásban ragasztott alumínium lemezek felület előkészítésé-
ben, amikor a zsírtalanítást vagy vegyszeres felületkezelést követően savas egyenáramú anodi-
zálást végeznek. Elektrokémiai felület-előkezelési példákat mutat a 17. melléklet. 
  Az elektromos felület-előkezelési eljárásoknak fémek általános felület-előkészítésében 
nincs különösebb jelentősége. A koronakisüléssel történő kezelést az alumíniumfóliák előállí-
tása során alkalmazzák. A kisnyomású, alacsony hőmérsékletű plazmakezelést az elektromos 
és elektronikai ipar apró kontaktlemezeinek felület-előkezelésére alkalmazzák. 

4.3.2.  Műanyag- műanyag  ragasztás  
Műanyagoknak műanyagokhoz ragasztása az ipari és feldolgozási gyakorlat minden te-

rületén előfordul. 
 Két alapformája lehet: 
—azonos kémiai felépítésű műanyagok, 
—különböző műanyagok egymáshoz ragasztása. 
Azonos kémiai felépítésű anyagok ragasztásakor, pl. PVC csövek és fittingek (csőidom) 

a kanalizációban (víz, csatorna), PUR hulladékhab hasznosítása stb. a hasonlót a hasonlóval 
elv alkalmazása célravezető; vagyis a PVC tárgyakat PVC vagy utánklórozott PVC oldattal, a 
poliuretánt egykomponensű PUR oldatával, vagy magasabb igényekhez kétkomponensű PUR 
pre-polimerekkel célszerű ragasztani. 
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Különböző műanyagok egymáshoz ragasztásakor a ragasztandó anyagpár tulajdonságai 
szerint kell az optimális kötőerőt biztosító ragasztótípust kiválasztani. Ez rendszerint kompro-
misszumok tételével jár, bár a mai vegyipari gyakorlatban már nem ritkák a minden igényt 
kielégítő megoldások. 

Jól oldható műanyagok oldószerekben vagy oldószerkeverékekben duzzasztás és össze-
nyomás után jól tapadnak. Ezekről ad áttekintést a 18. melléklet. 

A ragasztandó műanyagfelületek előkezelésének lehetőségeit mutatja a 110. ábra. 
 
        110. ábra. Felület elő-
készítő eljárások műanyag-
műanyag ragasztásnál  
 
4.3.2.1. Tisztítás, zsírtalanítás
  A műanyagok sztati-
kus feltöltődési hajlamuk révén 
felületükön sok idegen anyagot 
kötnek meg, amitől ragasztás 
előtt a felületet meg kell tisztítani. 

Az idegen anyagok eltávolítása végezhető vizes és szerves oldószeres tisztítással. 
 

 A vizes tisztításhoz szulfonátok és alkálikus anyagok (szóda, foszfátok) vizes oldatai 
használatosak. Ezekkel jó tisztítóhatás elsősorban magasabb hőmérsékletű kezeléssel és azt kö-
vető öblítéssel és szárítással érhető el. 
 A tisztítás és zsírtalanítás elsősorban az oldható műanyagoknál jelent elegendő felület- 
előkészítést. (Ilyenek pl.: a cellulóz-észter alapú műanyagok, a polisztirol és kopolimerei, PVC 
és kopolimerei, poli(metil-metakrilát), poliizobutilén, polikarbonát é s a kis mól-tömegű polia-
mid. Ezek a műanyagok csak oldószerrel, vagy oldó hatású ragasztóval is ragaszthatók. Gyenge 
mechanikai felületkezelés csak akkor szükséges, ha felületük elöregedett, repedezett vagy po-
rózus. 

A műanyagok nagy részénél (PE, PP, PA, gumik stb.) azonban a felület tisztítása, zsír-
talanítása nem elegendő a kívánt ragasztási kötésszilárdság eléréséhez. Ez utóbbiaknál más fe-
lület-előkészítési műveletek elvégzése is szükséges. 
 A szerves oldószerek, pl. aceton, etanol, észterek, halogénezett szénhidrogének (triklór-
etilén, perklór-etilén, triklór-fluor-metán stb.) használatának előnye a nagy oldóképesség, hát-
rányuk az egészségkárosító, környezetszennyező hatás, az esetleges tűz- és robbanásveszély. 
Az egyre szigorodó környezetvédelmi intézkedések korlátozzák vagy megtiltják a halogénezett 
szénhidrogének alkalmazását. A felhasználóknak naprakész információkkal kell rendelkezniük 
az egyes oldószerekkel kapcsolatban. 
 A műanyag felületek oldószeres tisztítása során ügyelni kell arra, hogy a kiválasztott 
oldószer a műanyagban semmilyen negatív változást (duzzadás, oldódás, elszíneződés, kemé-
nyedés, repedések, valamely komponens extrahálódása stb.) ne okozzon. Az egyes műanyagok 
felületi zsírtalanítására ajánlott oldószereket a 19. melléklet tartalmazza. 
 
4.3.2.1. Mechanikai felület-előkezelés 

A mechanikai felület-előkezelési eljárások célja a felület érdesítésével az adhézióban 
részt vevő fajlagos felület növelése. Különösen fontos a mechanikai felület-előkészítés préselt 
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vagy fröccsöntött formadarabok esetén, ha a gyártás során „héj" képződik. Előnyös az üvegszál 
erősítésű műanyagok mechanikai előkezelése is. A mechanikai felület-előkészítést úgy kell vé-
gezni, hogy azt követően újabb tisztítási műveletre ne legyen szükség. 

A csiszolás az egyik legelterjedtebb mechanikai felület-előkezelési eljárás, amely kézi 
eszközökkel vagy célgépekkel végezhető.  

A kefélés ritkább mechanikai felület-előkészítési eljárás. A műanyag felületek drótkefé-
vel vagy csiszolóporral érdesíthetők. 

A homokszórást akkor alkalmazzák, ha a ragasztandó műanyag vastagsága, kemény-
sége, formaállósága és felülete lehetővé teszi, mert ezzel egyenletesebb, ugyanakkor fokozot-
tabb érdesítés érhető el. Szórásra fém-, ásványi vagy szerves eredetű por is megfelel, de leg-
gyakoribb az ásványi eredetű homok használata. 

A vízsugárral való felület-előkészítés a szórás különleges változata. A nagynyomású és 
nagy sebességű, koncentrált vízsugár a műanyag felületet érdesíti, mint az a 111. ábrán két 
különböző (1:70, ill. 1:350) nagyításban látható. 
 111. ábra. Vízsugárral kezeit PP felületi szerkezete 
A vízsugaras felületkezelés kivitelezése egyszerű, működése folytonos, de pontszerű hatása mi-
att inkább csak kis felületek kezelésére alkalmas. Beruházási költségigénye és adhéziójavító 
hatása közepes, de munka- és környezetvédelmi szempontból kifogástalan. 

A szórásos felület-előkészítés a műanyagok nagy csoportjánál elegendő a jó tapadás 
eléréséhez. Az eljárást alkalmazva az oldható termoplasztokon kívül jól ragaszthatókká válnak 
a duroplasztok, az üvegszál erősítésű anyagok és a gumik. Az eddig tárgyalt felület-előkészítési 
műveletek hatástalanok az oldhatatlan apoláros műanyagok, pl. a poliolefinek, poli(fluor-szén-
hidrogén)-ek, poli (oximetilén) és nagy móltömegű poliamidok ragaszthatóságára. 

A „rostosítás” (Skelettieren), a mechanikai felület-előkezelési eljárásokhoz sorolható 
amely „száraz” eljárás, és minden szálképző műanyaghoz megfelelő. Az eljárás során a felme-
legített, plasztikussá vált műanyag felületbe matricát (pl. szövetet) préselnek, majd hűtés után 
leválasztják. A leválasztott matrica a műanyag felületen nagy mennyiségű „szálat” húz, így 

erősen strukturált felület keletkezik (112. ábra). 
112 ábra. Rostosított PP felületi szekzete70 x nagyításban 
 
Az eljárás előnye -, hogy általánosan használható automatizált 
és folytonos üzemű technológiákban is, gazdaságos, munka- és 
környezetvédelmi szempontból kifogástalan. Sajnos fúgák, lyu-
kak és nagy felületek kezelésére nem alkalmas. 

4.3.2.2. Kémiai felület-előkezelés 
A kémiai felület-előkezelés több műanyag jelentős adhé-

zió növekedését eredményezi. Különösen látványos a tapadásnövekedés a poliolefinek, a fluor-
szénhidrogének és a poliacetátok esetén. A nedves kémiai felület-előkeze-
lést kiterjedten alkalmazzák. A kezelőfürdők (pácok) krómkénsav, foszfor-
sav, sósav és nátronlúg alapúak, de néhány polimerhez különleges összeté-
telű fürdő szükséges látványos tapadásnövekedés érhető el. 

A kémiai felület-előkészítés nagy előnye a rövid (néhány másod-
perctől 10 percig terjedő) kezelési idő, amely után látványos tapadásnövelés 
érhető el (113. ábra).  

 

  

 
    1:70              1:350 
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A pácolási hőmérséklet eme-

lése, a kezelési idő, jelentős csökken-
tését teszi lehetővé. Az ábráról leol-
vashatóan a 900 C-on végzett ragasz-
tás – 3 perces kezelést követően – 
olyan kötésszilárdságot biztosít, hogy 
szétválasztáskor a ragasztott anyag 
roncsolódik. 
A kémiai felület-előkészítés hátrá-
nyai:  

/ A munkavédelmi előírásai 
szigorúak és környezet szennyezést is okozhat (öblítővíz). Néhány műanyag kémiai felület-
előkészítési technológiájának paramétereit a 20. melléklet foglalja össze. A technológiában a 
zsírtalanítást minden esetben vegyszeres kezelés, majd öblítés és szárítás követi. 
        A kémiai felület-előkezelés hatására a műanyagok felületén mind fizikai, mind kémiai vál-
tozások lejátszódhatnak. A kezelés hatására a felület mattul és strukturálódik. Erre példa a 
krómkénsavval kezelt PP (114. ábra).  
 
 
 
 
 
A lejátszódó kémiai folyamatok általában oxidatív jellegűek és céljuk a későbbi ragasztásban 
résztvevő aktív kémiai csoportok kialakítása. 

/A telített poliészterekre javasolt 20%-os nátronlúgos vagy koncentrált kénsavas, ill. 
salétromsavas kezelések egyike sem eredményez igazán jelentős tapadásnövekedést. 

/A nagy móltömegü poliamidokra (főleg PA11 és PA12) nincs egyértelműen ajánlható 
kémiai felület-előkezelési eljárás. 

/A PE és PP termékek a hatásos kémiai felület-előkészítési eljárásokon túl termikus és 
elektromos felület-előkezelési módszerrel is kezelhetők. 
4.3.2.3. Termikus felület-előkezelés 

A lángkezelés a műanyagok termikus felület-előkezelési eljárásainak legrégebbi, mint-
egy fél évszázada kifejlesztett technológiája, melynek során egy égősor lángja érintkezik a mű-
anyag felülettel, ahol fizikai és kémiai változásokat okoz. A felületi rétegben a hőmérséklet 
rövid időre a 300y4000 C-t is elérheti, amelynek hatására különösen PP-nél megváltozik a fe-
lületi topográfia (valamely felület leírása). Ennek azonban nincs adhéziójavító szerepe. A ra-
gaszthatóság javításában a felület oxidatív és reduktív változásai játszanak szerepet. Az eljárás 
során a PP alacsony (30 N/m) felületi energiája néhány másodperc alatt 70 N/m szintre emel-
kedik, amely a jó ragaszthatóságot biztosítja.  
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113. ábra. Kémiailag előkezelt kemény PE lemez nyírószilárdsága a kezelési hőmér-
séklet és idő függvényében 
 

 

114. ábra. Kezeletlen (balra) és krómkénsavval kezelt 
(jobbra) PP lemez scanning elekron-mikroszkópos fe-
lületi képe (nagyítás: 1:300).       
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A lángkezelést elsősorban PE és PP felület-előkezelésére használják. Az eljárás nagy 
előnye egyszerűsége, továbbá, hogy a kezelt felületek változás nélkül hosszú ideig tárolhatók, 
hátránya a képződő égéstermékek környezetszennyezése és a technológiából eredő tűz- és rob-
banásveszély. 

A plazmakezelés a termikus műanyagfelület-előkészítés másik fajtája. A plazmakezelés 
egyik változatánál a vékony lemezek hegesztésének területéről ismert mikro plazmaégőkkel 
plazmát állítanak elő, ez végzi a felületkezelést. A plazmakezelés másik módja a plazmaágyú 
(Plazma-Gun) használata. 

A plazmakezelés az egyszerű, kis beruházási igényű, hatékony és környezetbarát mű-
anyagfelület-előkezelési eljárások közé tartozik. Természetesen az ionizálás során képződő 
ózon és nitrogén-oxidok elszívásáról és semlegesítéséről gondoskodni kell. 
 
4.2.2.4.  Elektromos felület-előkezelés 

Az elektromos műanyagfelület-előkészítési eljárások leggyakrabban alkalmazott módja 
a korona-kisüléses felületkezelés. Egyszerűsége és gazdaságossága révén egyre inkább kiszo-
rítja a körülményesebb lángkezelést. Korona-kisüléses kezelésnél az alacsony, közepes, vagy 
nagyfrekvenciás (6-100 kHz), nagyfeszültségű (5-60 kV) áramot a műanyag felületén kisütik. 
A kisüléskor a felület elektronbombázást kap, és az elektróda résben levő levegő ionizálódik, 
illetve az oxigén részben ózonná alakul, amely atomos oxigénre szétesve oxidálja a felületet, 
így ott oxigént tartalmazó poláros csoportok (karbonil-, -OH stb.) keletkeznek, nő a a felületi 
energia és javulnak az adhéziós tulajdonságok.  

Ezzel egyidejűleg a nagyfrekvenciás váltóáram hatására a műanyag felületen megkötött 
víz és szennyeződések is eltávoznak. 

Az eljárás alkalmas folytonos üzemben műanyag pályák (fóliák) vagy szakaszos üzem-
ben műanyag formadarabok felületkezelésére. 
4.3.3. Fém- műanyag  ragasztásnál 

A fém-műanyagragasztásokra alapvetően két módszer kínálkozik. Egyszerűbb esetben 
a ragasztó megfelelő adhézióval rendelkezik mind a fémhez mind pedig a műanyaghoz. Ilyen-
kor a termék háromrétegű (115a. ábra). Ha a ragasztó a fémhez a kívántnál gyengébben tapad, 
akkor a fémfelületre először egy jól tapadó primer tapadásközvetítő réteget kell felhordani 
(115b. ábra). 
 
 
 
 
 

 
A fém-műanyagragasztásokhoz a felületek előkezelést igényelnek. E két egymástól tu-

lajdonságaiban lényegesen eltérő anyag ragasztása jó alkalmat ad a fontosabb felület-előkeze-
lési eljárások összehasonlítására (21. melléklet). 

A mellékletből látható, hogy minden szempontból, mindkét anyagra kiválóan alkalmas 
felületkezelési eljárás nincs. A két anyag felülete ugyanazon eljárással csak ritkán kezelhető, 
ezért az optimális felület-előkezelési eljárást anyagonként külön-külön kell kiválasztani. 

115 ábra. Fém-műanyag   ragasztási mó-
dok 

a háromrétegű, b négyrétegű 1-műanyag, 
2-fém, 3- ragasztó, 4- tapadásközvetítő 
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A fém-műanyag ragasztókötések létrehozására zömében elasztomer jellegű vagy elasz-
tikussá tett (duromer-elasztomer kombináció) ragasztókat használnak. Merev kötést adó duro-
mer ragasztókat csak ritkán, pl. alaktartó műanyagokba utólagos fémbetétek pl. vezetőgyűrű, 
csatlakozó elemek stb. beragasztására alkalmaznak. 
A fém-műanyag kapcsolat a legtöbb esetben közvetlen, a felület-előkezeléseket követően a ra-
gasztóval kialakítható, közbülső primer vagy tapadásközvetítő réteg nélkül. Gyakran külön ra-
gasztóra sincs szükség. Az acél felületére a térhálósítatlan formában felvitt természetes vagy 
szintetikus kaucsuk a vulkanizálás során megfelelő kötésszilárdságot ad. 

Az alumínium-elasztomer ragasztásoknál a fémfelület anodizálása javasolt. Kiváló ta-
padást értek el Al-duromer ragasztásnál, az anodizált felületre a ragasztást megelőzően felhor-
dott tapadásközvetítő alkalmazásával. 

Fém-elasztomer kapcsolat létrehozásánál a felületre galvanizálással felvitt meghatáro-
zott összetételű és kristályszerkezetű sárgaréz jó kötésszilárdságot biztosít. Ezt az eljárást a 
fémhuzal-betétes gumiabroncsgyártásnál használják. 
Hasonló tapadás érhető el poliizocianát ragasztókkal. Itt a beruházási igény – a sárgaréz galva-
nizálással szemben – jelentősen kisebb. 

A fém-műanyag anyagpár kapcsolatok kialakításának leggyakoribb ragasztóanyagairól 
a 3.36 melléklet ad áttekintést. A mellékletben felsorolt esetekben általában külön tapadásköz-
vetítőre nincs szükség. Amennyiben a közvetlen ragasztással kapott tapadó-szilárdság nem ki-
elégítő, alapozó vagy primer (tapadásközvetítő) réteg alkalmazása célszerű. Erre a célra álta-
lában a jól tapadó műkaucsukokat, főleg kloroprén kaucsukokat használnak. 

Gumiféleségek fémekhez történő ragasztása előtt célszerű a gumifelület erős savas (pl. 
kénsav) előkezelése. Ennek hatására a felületen gyűrűs kötések alakulnak ki, ezért az eljárást 
ciklizálásnak nevezik. A felület merev, repedezésre hajlamos lesz, de nő a mechanikai adhézió. 
 

4.3.4. Fafelületek ragasztásánál 
 

A fa felülete az előzetes feldolgozás során gyakran szennyeződik. Egyes fafajok olajok-
kal, gyantákkal telítettek. Mindezek akadályozzák a jó kötésszilárdság kialakulását. Megfelelő 
előkészítéssel, gyalulással, csiszolással növelhető a tapadás szilárdsága. Az elérhető felületi si-
maságnak határt szab a fa pórusos, rostos szerkezete. 
 Zavaró tényezők lehetnek a jó kötés elérésében: 

- a csiszoláskor visszamaradó por, amely a ragasztó és a felület közötti kölcsönhatást 
gátolja,  

- a száraz fa nagy nedvszívó képessége, amely gátolhatja az egyenletes ragasztóréteg 
kialakulását; 

-a fa esetleges nagy nedvességtartalma, 
-az erősen porózus felület, mert a bezárt légbuborékok szakadás kezdőhelyei lehetnek 

terheléskor és  
- a nagy gyantatartalom. 

A problémák nagyrészt megoldhatók alapozóréteg, tapadásközvetítő vagy megfelelő viszkozi-
tású ragasztó felvitelével. A puhafák felülete jobban nedvesedik, mint a keményfáké, ezért azo-
kon az egyenletes ragasztóréteg kialakítása könnyebb.  
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 A ragasztandó alkatrészek előkészítésének főbb mozzanatai (műveletelemei): szabá-
szat, terítékképzés (furnéroknál), a nedvességtartalom beállítása, a felületek csiszolása és tisz-
títása. 
 
4.34.1. Tömörfa, lap- és lemezféleségek előkészítése 

A fa természetes porozitása olyan jó mechanikai tapadást biztosít, hogy a tiszta felüle-
tek csiszolása – a tapadó-képesség fokozása érdekében – felesleges; fogazó-gyaluval való ér-
desítése – egyes irodalmi adatok szerint – pedig egyenesen hátrányos. A gyalult-, mart felület 
kiváló minőségű ragasztást biztosít. 

Ezzel szemben szakszerű csiszolás szükséges az alkatrészek „egalizálása” és a felületek 
tisztítása érdekében.  

Az „egalizáló” csiszolással biztosítható a préslapok között lévő alkatrészek azonos vas-
tagsági mérete. Azonos vastagságú alkatrészekre azonos fajlagos présnyomás hat. 
A ragasztóanyag tapadását rontó szennyeződéseknek tekinthetők a mechanikai-, zsír- és gyan-
taszennyeződések, v alamint az „öreg” fafelületek. 
 

Mechanikai szennyeződések közé sorolható a csiszolatpor, amely a felületi energiát vál-
toztatja meg. (Sorozatgyártásban a fűrészpor és csiszolatpor eltávolítását forgó kefék vagy sű-
rített levegő segítségével végzik). 

Zsíros szennyeződések általában alkatrészeknek fémmel való érintkezésekor keletkez-
nek, pl. préslapok viszik fel az olajszennyeződést a felületre. Ez utóbbi eset elsősorban bizonyos 
farostlemez típusoknál fordul elő. 

Olajos szennyeződés, jellege szerint zsíros szennyeződésnek számit, mivel az olaj a fá-
ban diffundál és ritkán jelent a felületen lerakódást. Az olajos szennyeződés azonban nem ered-
ményez minden esetben hibás ragasztást. A folyékony ragasztó meghatározott körülmények 
között kiszoríthatja az olajat a fa felületéről. Az olajnak a kiszorítását azon tényezők könnyítik 
meg, amelyek a ragasztónak és az olajnak a fába való behatolását is elősegítik, tehát elsősorban 
a présnyomás és a préselési hőfok növelése, mivel a melegítés hatására az olajnak és ragasztó-
nak  is csökken a viszkozitása. Ezt a feltevést a gyakorlat is alátámasztja, mivel olyan furnéro-
kat, amelyeket közvetlenül ragasztás előtt 25 g/m2 mennyiségű paraffinolajjal kezelnek, karba-
mid formaldehid ragasztóval l000 C-on minden nehézség nélkül ragaszthatók. Hideg ragasztás-
sal ellenben nem kapható megfelelő eredmény. 

A gyantás felületek, a mechanikai szennyeződésekhez hasonló hibákat eredményeznek. Ilyen 
szennyeződések keletkezhetnek – a mechanikai megmunkálás során – a gyantajáratok feltárá-
sánál. A gyakorlatban azonban ezzel a hibával ritkán kerülünk szemben, mivel az ilyen, nagy 
hibának számító elváltozást a furnér megmunkálásánál már kiejtik, vagy pedig a hordozó alap-
ban még ragasztás előtt kijavítják. Ettől eltekintve a gyantás fák és furnérok szintetikus ragasz-
tók alkalmazásánál nagyon kevéssé zavarják a ragasztás folyamatát. Még az olyan furnérok is, 
amelyeknek gyantatartalma olyan nagy, hogy fehér fényben áttetsző felületeket mutat, karba-
mid-formaldehiddel forrón, vagy PVAC ragasztóval hidegen ragasztva, jó eredményt adnak, 
mivel a gyantás felület jobban nedvesíthető, mint a zsíros.  

Azokkal a ragasztókkal, amelyeknek felületi feszültsége 40-50 N/m között van, általában jó 
nedvesítés érhető el. 
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Régi felületeken néha jelentősen csökken a ragaszthatóság. Ezeknek a felületeknek eltérő 
tulajdonságai azzal magyarázhatók, hogy a felületi szennyeződések oxidálódnak, vagy más ké-
miai reakcióval fixálódnak a felülethez, ezáltal romlik a nedvesíthetőségük. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az idegen anyag okozta szennyeződések leggyakrabban 
hideg, ill. alacsony nyomáson történő ragasztásnál okoznak hibát. Ragasztási hibákat csak kis 
mértékben okoz a gyantás felület. Elsősorban a régi fafelületnek, vagy a gyártás folyamán olaj-
jal, illetve zsírral szennyezett termékeknél jelentkezik a szennyeződések szilárdságcsökkentő 
hatása. 

A tömörfa és a különböző lapszerkezetek nedvességtartalmát 10+2%-ban célszerű megha-
tározni. (Ennek a fontos kérdésnek a bővebb magyarázatára még visszatérünk) 

 
4.3.4.2. Borítóanyagok előkészítése 

Furnérok előkészítésekor a furnér nedvességtartalmának 13+2%-nak kell lennie. A hul-
lámosság nem engedhető meg, mert a hullámos furnér, illesztésre nem alkalmas. Az ilyen fur-
nérokat egy oldalon benedvesítve, „tobzások” között préselik vagy vasalják. 

Az előállítandó alkatelem méretei és rajzolat kialakítása szerint számozott és megjelölt 
furnért előrajzolva vagy előrajzolás nélkül közvetlenül szabják, hossz-és szélességi méretekben 
az előirt ráhagyásokkal. A lapalkatrészekre készített furnérterítékek szélességi és hosszúsági 
névleges méretre illesztésnél 20-20 mm-t kell ráhagyni. Olyan teríték készítésénél, ahol a furnér 
rajzolata különös jelentőséggel bír, akkor a névleges méretekre 30-30 mm-t kell ráhagyni. A 
furnér kézi szabásához furnérvágó kézi fűrészt; gépi szabásához asztali körfűrész gépet, legel-
terjedtebben pedig furnérvágó ollót alkalmaznak. 
A furnérvágó körfűrész gépen kézi előtolást kell alkalmazni. Az előtolási sebességét 5-12 m/s 
között célszerű megválasztani a vágási hossz és a vágási magasság figyelembe vételével. A 
fordulatszámot, illetve a fűrészlap átmérőjét úgy kell megválasztani, hogy a forgácsolási se-
besség v =30-50 m/s között legyen.  

 A körfűrésszel szabott furnér köteget betétek közé szorítják, és a furnér éleit egyengető 
gyaluval vagy eresztő gyaluval munkálják meg. A művelet elvégzésére egyengető gyalugépek 
vagy marógépek is alkalmasak.  

A furnérvágó ollónál az olló (kés) sebességét v=0,05-0,1 m/s értékek között célszerű 
megválasztani. 

A furnérvágó ollóval végzett szabáskor feleslegessé válik az illesztési művelet (élek meg-
munkálása), amely fűrésszel előkészített furnérok esetén elmaradhatatlan. 

A világpiacon egyre növekvő furnérigényt, természetes furnérral ma már nem lehet ki-
elégíteni. 

 A dekórfóliák (papírfurnér, alkorcell stb.) kifejlesztése részben pótolta a természetes fur-
nérhiányt és elősegítette a bútoripar gépesítését. 

A papírfurnér/alkorcell fóliák géppel és kézzel egyaránt szabható, minden különösebb ne-
hézség nélkül, ha a nedvességtartalma 6-8 %. Nagyüzemileg a papírfurnér darabolása az ipar-
ban alkalmazott papír-, vagy furnérollóval végezhető el. A feldolgozásnál figyelembe kell 
venni, hogy nyomdatechnikai eljárással felhordott fautánzatú vagy más mintázatú papírt kell 
szabni, és ezért különös gonddal kell óvni a szennyeződésektől. Szabás előtt a papírvázas fóliát 
(10-200 C, 60 % relatív légnedvesség) klimatizált környezetben kell tárolni.  
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A PVC alapú, egyéb hőre lágyuló műanyagalapú fóliák alkalmazása esetén, a borítandó 
felületek előkészítése az előző technológiáknál leírtak szerint történik. A PVC fóliák szabását 
a furnérok szabásánál alkalmazott szabászgépekkel lehet végezni.  

º D ¶ 

4.4. A RAGASZTÓANYAGOK FELHORDÁSA/FELVITELE ❹  
Sok olyan alkalmazási eset van, amikor a ragasztó összekeverése és felhordása között 

szinte nem lehet világos határvonalat húzni. Különösen a nagyon kis fazékidejű ragasztó rend-
szereknél gyakori, hogy a keverő-, adagoló- és felhordó berendezések egyetlen egységet al-
kotnak. Az ilyen berendezések beszerzése nem csak az általuk nyújtott automatizálási lehető-
ségek miatt célszerű, de a ragasztóval való takarékoskodáshoz is hozzájárulnak, mert elkerül-
hető lesz a hibás keverési arányok lehetősége vagy a fazékidők túllépése. Nem lebecsülendő 
az sem, hogy jelentősen javítják a ragasztások minőségét. 

4.4.1. Felhordási eljárások:  
A 116. ábrán a ragasztók növekvő viszkozitásának megfelelő sorrendben bemutatjuk a 

rendelkezésre álló felhordási eljárások elveit, (megjegyezve, hogy megfelelően nagy nyomást 
alkalmazva akár nagy-viszkozitású ragasztók szórása is megvalósítható). A ragasztót az alkal-
mazástól függően felhordhatjuk pontok, vonalak, hernyók alakjában vagy teljes felületként.  

116. ábra. Felhor-
dási eljárások 

A felhordási 
eljárások megvá-
lasztásánál egyebek 
között a következő 
kritériumokat cél-
szerű szem előtt tar-
tani: 

� a ragasztó 
fajtája (egy- vagy 
kétkomponensű, fa-
zékidő, a kompo-

nensek keverési aránya, nedvességgel szembeni érzékenység [ciánakrilátok, poliuretánok], 
esetleges töltőanyagok,  hőközlés szükségessége), 

� a ragasztó felhordandó mennyisége, 
� az automatizálás megkívánt mértéke, a felhordás sebessége, pont-, vonalszerű vagy 

felületi felhordás, 
� az összekötendő felületek alakja, 
� az adagolandó mennyiség pontossága. 

A felhordási eljárások alapján hozták létre a különböző Ragasztófelhordó gépeket és berende-
zéseket (117-119. ábra). 

 

4.4.1.1. Sűrített levegővel szóró berendezések 
A sűrített levegővel szóró berendezések a porlasztás elvén működnek. A szórt anyag minősége 
alapján megkülönböztetnek 
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Á egykomponensű anyag szórására, 
� kétkomponensű anyagok szórására alkalmas berendezéseket. 

A porlasztás finomsága függvénye a sűrített levegő nyomásának is. Ilyen szempontból vannak: 
kisnyomású (0,2...0,5 bar), 
nagynyomású (2,5...5 bar) szóró-berendezések. 

A szórandó anyag lehet önálló tartályban vagy közvetlenül a szórópisztolyra (117. ábra) szerelt 
tartályban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek a tartályok rendszerint túlnyomásosak, a túlnyomás juttatja a szórandó anyagot a 

pisztolyokba. A tartályban általában elegendő az 1-1,5 bar túlnyomás. 
Kétkomponensű szóró-berendezés esetén komponensenként önálló tartályokat használ-

nak. 
A pisztolyból kiáramló levegő sebessége elérheti a 300 m/s -ot is, a szórandó anyag porlasztott cseppjeinek a 
mérete 6 y 20 Pm. A szórható folyadék mennyiségét, a porlasztott csepp méreteit a szórt anyag viszkozitásának 
és a sűrített levegő sebességének függvényében kísérleti úton állapították meg. Egy gáz kifolyási sebessége:  

푣 = 2푔 푝  푉  1 −      m/s 

ahol: 
 g-  a nehézségi gyorsulás;  
к-  az adiabatikus állandó (levegőre és kétatomú gázokra k= 1,4); 
 p1 és V1-  a gáz nyomása és térfogata kifolyás előtt;  
p2-  annak a közegnek a nyomása, amelybe a gáz kifolyik. 

A kifolyási sebesség akkor maximális, ha: 
푝
푝

=
푘

푘 − 1
  

Behelyettesítve az előbbi összefüggésbe p2/p1 értékét, a kifolyás kritikus sebessége:  

푣  = 2푔 푝 푉   , m/s. 

Levegőre azonban k= 1,4 és p2/p1 = 0,528, a p2 nyomás porlasztópisztolyok esetében a környező levegő 
nyomása, azaz p2= 10 N/cm2=1 bar. Ezekkel az adatokkal meghatározható az a p1 nyomás, amelynél a porlasz-
tóból kiáramló levegő sebessége kritikus: 

푝 =
푝

0,528
=

10
0,528

=
19𝑁
푐푚3

= 1,9푏푎푟 

A gyakorlatban a nagynyomású szórásnál alkalmazott p1 nyomás 2,5y5 bar. 
Ismert továbbá, hogy g= 9,81 m/s2 és levegőre k=1,4, így a levegő kritikus sebessége: 

푣 = 3,38 푝 푉    m/s. 
 
Tudjuk, hogy p1V1 = RT1, ahol R=29,27 (gázállandó) és T1 a levegő absz. hőmérséklete, 0K . 

Így: 푣 = 3,38√𝑅푇   m/s. 

117. ábra. Szórópisztoly 
1- pisztoly, 2- a sűrített levegő csatlakozója, 3- a ragasztó-
tartály csatlakozója, 4- porlasztófej, 5- szabályozó szelepek, 
6- szelepműködtető  
 A pisztolyba szerelt tartályos berendezést egyedi szórások-
hoz használják. Üzemi termeléshez az önálló tartályos beren-
dezést használják, amelyből esetleg több szórópisztolyt táp-
lálnak. 
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Az összefüggésből belátható, hogy a kritikus kifolyási sebesség csak a levegő hőmérsékletétől függ. Az 1s alatt a 
kritikus sebességgel kifolyó gáz tömege: 

𝐺 = 𝐴 2푔 ∙ ∙ ∙     kg/s. 

ahol: 
A- a fúvóka keresztmetszeti felülete, m2. (A sűrített levegős szórópisztoly fúvókájának átmérője - 3, 

5 bár sűrítettlevegő-nyomásnál és a folyadék (ragasztó) viszkozitásásnak függvényében - 1y5 mm). 
 
Behelyettesítve g és k értékeit a s- onként kiáramoltatható max. levegőmennyiség: 

푉 = 2,14𝐴     m3/s. 

Melegszóráskor a szórandó anyagot 40y60 °C-ig, forrószóráskor kb. 80 °C-ra hevítik fel 
szórás előtt. 
A meleg-, ill. forrószórás előnye a hidegszórással szemben, hogy amíg hidegszórásnál a szó-
randó anyagok megfelelő viszkozitása csak nagy mennyiségű hígítószer hozzáadásával érhető 
el, addig a meleg- vagy a forrószórásnál a hőmérséklet növelése csökkenti az anyag viszkozi-
tását. 

Levegő nélküli szóró berendezések elnevezés félreérthető, ugyanis a berendezés működ-
tetéséhez szükség van sűrített levegőre, de az nem vesz részt a porlasztásban. Lényege, hogy a 
szórandó anyagot sűrített levegővel (vagy vízzel, vagy villamos motorral) működtetett difíe-
renciál-dugattyús szerkezetben nagy nyomásra kényszerítik (60y300 bar) és igen szűk fúvókán 
átsajtolják. A szórandó anyagot rendszerint forrón szórják. A fúvókán átsajtolt anyag két hatás, 

¶ a hidraulikai nyomás és hirtelen megszűnése, valamint 
´ a magas hőmérséklet okozta gőznyomás következtében porlad szét. 

4.4.1.2. A lehúzó-késes ragasztófelhordó gép nagyfelületű síkalkatrészek, egyoldali ragasztó-felhor-
dására alkalmas (118. ábra).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 2 munkadarabot az 1vezető-előtoló hengerpár vezeti a 3 ellennyomó és az 5 felhor-
dó henger közé. A ragasztóanyag tartályból az 5 felhordó henger által a palástján szállított ra-
gasztóanyagot a 4 adagolóhenger szabályozza. A ragasztót a 6 lehúzó kés benyomja a felület 
üregeibe, pórusaiba és beállítja a szükséges nedves ragasztóréteg-vastagságot. A lehúzó kést a 
felületre pneumatikus hengerek nyomják. Az előtolási sebesség fokozat nélkül szabályozható 
5y30 m/min tartományban.  

4.4.1.3. A ragasztóanyag öntőgép működése (119. ábra) azon alapszik, hogy ha az alacsony 
viszkozitású ragasztóanyagot függöny formájában lefolyatják és a munkadarabot a függönyre 

118. ábra. Lehúzó-késes ra-
gasztó-felhordó gép 

1- vezetőhengerek; 2- munka-
darab, 3- ellennyomó henger; 
4- adagolóhenger; 5- fel-
hordó henger; 6- lehúzó kés; 
7 ragasztóanyag-tartály, e- az 
előtolás iránya 
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merőlegesen vezetik át az öntőszerkezet alatt, akkor a ragaszfüggöny a munkadarab felületét 
egyenletes réteggel vonja be. A felhordott réteg vastagsága a kialakított függöny vastagságától 
és az előtolási sebességtől függ. 
Nagy-viszkozitású ragasztóanyagok öntésekor teljesen zárt öntőfejet használnak, a ragasztóré-
teg felett enyhe túlnyomásnak kell lenni, ez a túlnyomás és a gravitáció nyomja ki a lakkot az 
öntőfej öntőrésén. 
 A túl híg anyagokat ugyancsak zárt öntőfejjel öntik, de abban enyhe vákuumot létesíte-
nek, ami a híg anyag kifolyását csökkenti. 

A korszerű öntőgépek öntőfeje olyan szerkezetű, hogy abban légköri nyomás, vagy túl-
nyomás, vagy — szükség szerint — depresszió uralkodik. Egyes öntőgépeken kettős falú öntő-
fejeket használnak, amelyek különleges anyagok (pl. hőre lágyuló műgyanták) öntésekor 
50y300 °C tartományban forró vízzel vagy forró termo-olajjal fűthetők.  

Kétkomponensű anyagok öntéséhez használják a két öntőfejes gépeket. Ezeknek fejen-
ként önálló anyagtartályuk, szivattyújuk és szűrőegységük van. 
Az öntőfejek rése excenteres kar elforgatásával ezred mm pontossággal beállítható. 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
4.4.1.4. A hengeres ragasztófelhordó gépek a munkadarabok, (rendszerint lapok és le-

mezek) egyik vagy mindkét oldalára folyékony ragasztóanyag felhordására való, forgó főmoz-
gású gépek, amelyeknél mindig a munkadarab végzi az előtoló mozgást. A ragasztóanyag-fel-
hordó gépek a hengerek száma szerint lehetnek: 

két felhordó hengeresek és két felhordó- és két adagoló hengeresek. 
A szokásos kivitelű gépek felhordó-, val amint adagolóhenger-elrendezése a 120. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. ábra. A felhordó-adagoló hengerek elrendezése 
a) két felhordó hengeres gép; b) két felhordó hengeres, lehúzó késes gép; c) két felhordó hen-

geres és két adagoló hengeres gép; 
1- felhordó henger; 2- lehúzó kés; 3- adagolóhenger; 4- munkadarab 

 

119.ábra.  A ragasztóanyag ön-
tőgép működése 

1- előtoló szőnyeg; 2- munkada-
rab; 3- lakkfüggöny; 4- gyűjtővá-
lyú 5- öntőfej; e-az előtolás irá-
nya 
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A felhordó hengerek lehetnek sima vagy rovátkolt acél- vagy gumipalástúak. A gumi- 
vagy műanyag palástú rovátkolt hengerekkel csak műgyantaragasztókat hordanak fel a munka-
darab (lap vagy lemez) felületére. Az acélpalástú hengerrel mindenfajta (állati vagy növényi 
eredetű, továbbá műanyagalapú) ragasztó felvihető. Az adagolóhengerek mindig csiszolt, sima 
acél- palástúak. 

A felhordó hengerek átmérője általában 130 mm, használható hosszuk (a gép munka-
szélessége) ugyancsak 130 mm. A hengerpalást rovátkolásának mélysége 0,6 mm, menetemel-
kedése egy fordulatra 1,5 mm. Az előtolási sebesség 16y20 m/min. 

A ragasztó hengerek által felvitt ragasztómennyiség függ: a felhordó- és adagoló hen-
gerek távolságától, a felhordó hengerek egymás közötti távolságától, a ragasztóanyag típusától 
és tulajdonságaitól ill. a felhordó hengerek rovátkáinak geometriájától. 
 
4.4.1.5. A felvitt ragasztó mennyisége 

Az egységnyi felületre szükséges ragasztómennyiséget (100-350 g/m2) meglehetősen 
sok tényező befolyásolja: a ragasztandó anyag fajtája és felületi minősége (felületi érdesség 
porozitás); a ragasztóanyag típusa szárazanyag-tartalma és viszkozitása; az alkalmazandó ra-
gasztási mód (hideg, meleg) és a ragasztás-technológiai paraméterek számszerű értékei.  
 
 
A felhordandó ragasztómennyiség mértékét az összekötendő darabok felületi érdessége nagy-
mértékben befolyásolja. A 121a ábrán két összekötendő darab látható, amelyek feltételezett 
felületi érdessége 50 Pm (0,05 mm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyenletes ragasztóréteg itt tehát nem jöhet létre. Amint az a 121b ábrából látható, csak 
a felhordott ragasztó mennyiségének növelése hoz létre olyan vastagságú ragasztóréteget, ame-
lyet az érdességi csúcsok nem befolyásolnak, és amely a megfelelő erők átvitelére képes. 

Ökölszabályként elfogadható, hogy az érdességi csúcsok között kialakuló ragasztóréteg 
vastagsága legalább a maximális érdesség értékével legyen azonos (a 121b ábrának megfele-
lően 50 Pm). Tekintettel arra, hogy a normális körülmények között előforduló érdességek (az 
anyag megmunkálásától függően), 50y200 Pm-esek, ezért a leggyakrabban a ragasztórétegek 
vastagsága is ebbe a tartományba esik. 
Kiegészítésül rámutatunk még arra, hogy az említett vastagságú ragasztórétegekkel a legtöbb 
ragasztási móddal kielégítő szilárdságot lehet elérni. Különleges esetekben, pl. a járműiparban 

50
P 

121. ábra. Összefüggés a ra-
gasztóréteg vastagsága és a fe-

lületi ér-desség között 
Az a ragasztóréteg azonban, 
amely ezeket a darabokat össze-
köti, az ábrán bemutatott módon 
csak a „völgyeket” tölti ki, mi-
közben a felületek a csúcsoknál 
érintkeznek, és a csúcsok a ra-
gasztóréteget ezeken a pontokon 
„átszúrják". 
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a szélvédőüvegek vagy a tetők beragasztására, milliméter nagyságrendű ragasztóréteg-vastag-
ságok is használatosak. 

A használati utasításokban a felhordandó ragasztóanyag mennyiségét gyakran az „1 m2 
felülethez szükséges ragasztó tömege grammban” képlettel adják meg. Ha elfogadjuk, hogy a 
ragasztók fajlagos tömege átlagosan 1 g/cm3, akkor pl. a 100 g/m2 adat 0,1 mm, ill. 100 Pm 
vastag ragasztórétegnek felel meg. Ez az összefüggés csak oldószermentes ragasztókra érvé-
nyes, oldószer tartartalmú ragasztóknál figyelembe kell venni, hogy az adott esetben mekkora 
a szárazanyag- ill. polimer-tartalom. 

 
Az alábbiakban megadott „tól-ig” felhordási mennyiségek tájékoztató jellegűek; a pon-

tos értéket kísérleti úton célszerű meghatározni. 
 
A glutinenyv nagyobb síkfelületekre gépi úton csak fűthető hengerekkel hordható fel. 

Alacsony présnyomás (0,l-0,2 N/mm2) és durva felület esetén a felhordott mennyiség 250-350 
g/m2, nagyobb présnyomásnál (0,5-0,8 N/mm2) egyenletes felület esetén 200-250 g/m2. A glu-
tinenyv – rugalmas tulajdonsága miatt – nagyobb rétegvastagságban is felhordható. 

A kazein enyv gyakorlatban előforduló felhordási mennyiségek 200-350 g/m2 között 
változnak. 

A polivinilacetát diszperziós ragasztóknál, a legjobb szilárdsági eredményt a |200 g/m2-
es felviteli mennyiségnél és 0,3-0,5 N/mm2 présnyomásnál érhető el. 

A 22. mellékletben néhány diszperziós ragasztó ajánlott felhordási mennyiségét közöl-
jük az alkalmazási területük függvényében. 

A szerves oldószeres ragasztót általában mindkét ragasztandó felületre fel kell hordani 
(kontaktragasztás). A felhordott ragasztóanyag mennyisége (150-250 g/m2) szorosan összefügg 
az alkalmazott nyílt idővel. 
 A karbamid-formaldehid ragasztóknál 200 g/m2 fölötti ragasztófelvitelnél, a ragasztó ré-
tegben jelentős belső feszültségek lépnek fel. Az egyenletes ragasztófelvitelt csak a viszkozitás 
állandó szinten való tartásával biztosítható.  

A felhordandó ragasztóanyag mennyisége 120-260 g/m2. Ezek a meglehetősen eltérő 
értékek azzal magyarázhatók, hogy a karbamid-formaldehid ragasztót elsősorban a borításoknál 
alkalmazzák, ahol sok tényező befolyásolja az optimális mennyiséget: 
 x a töltő, illetve nyújtóanyagot tartalmazó ragasztóból 20-30 g/m2-el,  
 x a hideg ragasztásnál (a hőpréseléshez viszonyítva) 30-40 g/m2-el, 
 x az alacsony viszkozitású ragasztóból (a magashoz viszonyítva) 25-30 g/m2-el, 
 x érdes, porózus anyagok ragasztásakor (szemben a finom nem porózus anyagokkal) 40-
50 g/m2-el több ragasztót kell felvinni. 

 
4.4.1.6. A nyílt idő (nyitott idő) alatt azt az időtartamot értjük, amely a ragasztónak a ragasz-

tandó felületekre való felhordástól, az alkatrészek összeillesztéséig terjed. 
A nyílt- és zártidő (ez utóbbit lásd később) nagysága az alkalmazott ragasztási módtól 

függ, és néhány tized másodperctől l-1,5 óra között ingadozhat. (Az utóbbi értékek a kevésbé 
mechanizált technológiáknál és az épületszerkezetek gyártásánál fordulnak elő). 
A legtöbb esetben a nyíltidő rövidebb a zártidőnél, mivel a ragasztandó felületeket általában a 
ragasztó felhordása után azonnal egymásra helyezik, és csupán azokon a helyeken számolha-
tunk hosszabb nyíltidővel, ahol a felületek nem érintkeznek egymással. 
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x Hosszú nyíltidő alatt – a ragasztóban lévő illóanyagok intenzív párolgása, illetve a 
kémiai reakció előre haladása miatt – a ragasztó viszkozitása jelentősen megemelkedik. Ilyen-
kor csökken a ragasztó nedvesítő- és terülő képessége, ezért a ragasztandó felülettel való érint-
kezéskor nem alakulhat ki jó minőségű tapadás, ami a ragasztási szilárdság csökkenéséhez ve-
zet (122. ábra: karbamid-formaldehid ragasztóra vonatkozik). 

 
   x A rövid nyíltidő csökkentheti a ragasztási szilárdságot, mivel a ragasztó – a rövid 
nyíltidő miatt – nem képes egyenletesen elterülni a felületen, így a ragasztó-ragasztandó anyag 
határán ragasztó nélküli helyek keletkeznek.  
 Ha glutinenyvet szobahőmérsékleten alkalmaznak, akkor rövid nyíltidő ajánlott, mert 
még az enyvréteg megdermedése előtt kell préselni.  

A kazein enyv hosszabb nyíltidővel rendelkezik, mint a glutinenyv. Vigyázni kell azon-
ban arra, hogy az enyv ne száradjon be annyira, hogy a másik ragasztandó alkatrész felületét 
már ne nedvesítse.  

Karbamid- formaldehid ragasztónál (szobahőmérsékleten) 5-10 percnél hosszabb 
nyíltidőt nem célszerű alkalmazni. 

Ha külön hordják fel a katalizátort és a műgyantát, akkor általában a katalizátorral 
bevont felületet teljesen megszárítják, és csak ezután hordják fel műgyantát a másik felületre. 
Összerakás után a munkadarabot rövid időn (rövid zártidő) belül össze kell préselni, mivel a 
műgyanta a szabad savval érintkezve gyorsan térhálósodik. 

PVAC ragasztónál általában 5-l5 perces nyíltidő mellett alakul ki a maximális ragasztási 
szilárdság. Hőprés alkalmazásakor a nyíltidő valamelyest növelhető.  
A különböző rendeltetésű PVAC ragasztók ajánlott nyíltidő értékeit (23. melléklet) a legtöbb 
esetben a gyártó cégek termékismertetői is tartalmazzák.  

A szerves oldószeres ragasztóknál (kontaktragasztás) a minimális nyíltidőt feltétlenül 
be kell tartani, hogy a szerves oldószer nagy része elpárologjon. Ez különösen a nem porózus 
anyagok ragasztására érvényes. A szükséges nyílt időt (1-15 perc) a ragasztóanyagot gyártó 
cégek általában megadják (24. melléklet). Ez azonban nem egy állandó érték, hanem meghatá-
rozott felhordási mennyiségekhez (általában 200 g/m2) és meghatározott klímaviszonyokhoz 
(teremhőmérséklet és adott relatív légnedvesség) tartozik.  
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122. ábra. A ragasztási nyírószilárdság változása a 
nyíltidő függvényében 

1-Fenol-formaldehid, K=60 s; 
1'-Fenol-formaldehid,K=400 s;  
2-Karbamid-formaldehid, K=60 s;  
2'-Karbamid-formald, K=400 s. 
 
Amennyiben a hosszú nyílt idő elkerülhetetlen, akkor 
a ragasztót mindkét felületre célszerű felhordani.  
 A nagyfrekvenciás ragasztásnál a hosszú nyíl-
tidő különösen előnytelen. A melegítés effektivitása a 
nyíltidő növekedésével nagymértékben csökken. 
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4.5. A ragasztandó alkatrészek (elemek) illesztése   
A ragasztandó alkatrészek (elemek) illesztése alatt a ragasztandó alkatrészek egymáshoz 

illesztését, illetve összerakását értjük. 
Az illesztés gyakorlati megvalósítása nagymértékben függ: az alkatrészek geometriai méretei-
től, a ragasztási módtól, a présberendezéstől, valamint a ragasztó-sor mechanizáltsági fokától. 

123. ábra. A „szimmetria elv” 
alkalmazása 
a- lapszerkezet borítása; b- ke-

retszerkezet lemezelése 
 

A szimmetria elv szerint a lapszerkezetek borításakor (123/a. ábra), illetve keretszerke-
zetek kétoldali lemezelésekor, (123/b. ábra) – az eltérő feszültség okozta görbülés és vetemedés 
elkerülése miatt – mindkét oldalra azonos anyagú, vastagságú, szálirányú, szöveti szerkezetű és 
nedvesség-tartalmú (furnér, fólia, lemez stb.) rétegeket kell felragasztani. 

A faanyagok ragasztásakor az évgyűrűk felépítése, szerkezete (kései-, korai pászta) és 
helyzete (radiális, tangenciális) jelentős hatást gyakorol a ragasztott szerkezet szilárdságára és 
tartósságára. Az évgyűrűszerkezet igen szoros kapcsolatban van a kései és a korai pászta poro-
zitásával, illetve kémiai felépítésével. 
Ennek megfelelően: 

x A kései-kései pászták ragasztása érzékenyebb a nedvességváltozásra, mint a korai- 
korai pásztáké. A kései-korai pászták ragasztásánál a szilárdságot és tartósságot elsősorban a 
korai pászta tulajdonságai határozzák meg. 
  x Keresztirányú évgyűrűszerkezetnél a ragasztási szilárdságot elsősorban a korai pász-
ta szilárdsága határozza meg. 

x A radiális-tangenciális metszetek ragasztásakor jelentős „nedvességváltozás okozta” 
feszültségek keletkeznek.  
 x A tangenciális metszetű kései pászták ragasztásakor szintén jelentős szilárdságcsök-
kenés figyelhető meg (a gyakorlatban ez a variáció aránylag ritkán fordul elő). 
 
A fentiek alapján levonható gyakorlati következtetések: 
 V A ragasztott szerkezetekben, a nedvességváltozás hatására keletkezett belső feszült-
ségek mértéke (így a szilárdságcsökkenés mértéke is) nagymértékben függ a ragasztási felüle-
tek vágási irányától. 
 V A radiális irányú ragasztási síkok biztosítják a leghomogénebb szilárdsági mutatókat. 

V Csak azonos fafajok és közel azonos faszerkezeti felépítésű (évgyűrű szélesség, ta-
vaszi-őszi pászta aránya) alkatrészek ragasztásával érhető el a ragasztott szerkezetek maximális 
szilárdsága és alaktartóssága.  

V Célszerű, ha a ragasztott szerkezet elemeinek nedvesség-különbsége nem haladja 
meg a 2%-ot.  

 
Törvényszerű tehát, hogy a többrétegű ragasztott faszerkezetekben (rétegelt ablakalkat-

rész, szélességi toldással kialakított lapszerkezet stb.) a nedvességváltozás hatására keletkező 
belső feszültségek nagymértékben függnek az egymás mellett lévő alkatrészelemek évgyűrűi-
nek helyzetétől (irányától). 

 
Kétrétegű ragasztott szerkezetben keletkező belső feszültségek értékeit mutatja a 25. 

ábra, az évgyűrűk helyzetének függvényében. 
 

 

5 
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25. ábra. Kétrétegű ragsztott 
szerkezetben keletkező belső 
feszültségek. 

A számok a lehetséges maximális 
belső feszültségek (N/mm2) értékeit 

mutatják 1 % nedvességváltozás 
esetén. 

A rétegelt, ragasztott alkatrész-elemek lehetséges évgyűrű- elemeinek elrendezési lehetőségeit 
a 125. ábra szemlélteti. 

 
125. ábra. Rétegelt, ragasztott alkatrész-elemek 
évgyűrű elrendezései 
 a- kétrétegű, ragasztott szerkezet elemeinek - 
nedvesség-változás okozta - méretváltozása ;  
b- az évgyűrű helyzetének kedvező és kedvezőtlen 
kialakítása háromrétegű vastagító toldásnál: I, II- 
kedvező; III, IV- kedvezőtlen kialakítása; c- réte-
gelt, ragasztott ablak számy-és tokalkatrészek. 

A szélesítő toldással (táblásítással) készí-
tett lapszerkezetnél is érvényesülnek az előbbiek-
ben tárgyalt törvényszerűségek. Miután a lapkép-
zéshez alkalmazott alkatrészelemek méretarányai 
eltérőek a vastagító toldáshoz alkalmazottakétól és 

illesztésük is más elvek szerint történik, célszerű itt is figyelembe venni a zsugorodás és daga-
dás lehetséges % -os értékeit (a zsugorodási és dagadási méretváltozás rostirányban 0,1 %, 
sugárirányban 4-5 %, míg húrirányban 10 %). Ennek figyelmen kívüli hagyása (helytelen 
összeforgatás) a lapok görbüléséhez, repedéséhez és a ragasztás tönkremeneteléhez vezethet. A 
szélesítő toldás legfontosabb ragasztási szabályai az alábbiakban foglalhatók össze: 

  [ A vetemedés elkerülé-
sére célszerű álló évgyűrű-
elrendezésű, keskeny léce-
ket egymáshoz ragasztani. 
 [ Sohase ragasszunk 
össze finom és durva év-
gyűrű-szerkezetű fát. 
  [ Álló évgyűrű-elrende-
zésnél szíj ácsot a szíjácsos 
részhez, gesztes részt pe-
dig a gesztes részhez kell 
ragasztani (126. ábra) mi-
vel a szíjács zsugorodása 
nagyobb, mint a geszté, 
így a szélesítő toldások 
mentén enyhe hullámok 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

126. ábra. Álló évgyűrű--elrendezés 

127. ábra. Fekvő évgyűrű--elrendezés 

128. ábra. Évgyűrű-elrendezés a felületkezelés, ill. az 
alakállóság figyelembe vételéve 
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alakulnak ki; az azonos méretű dagadás miatt azonban ezek alig láthatók. Ellenkező esetben - 
az egyenetlen zsugorodás miatt - a ragasztási élek kiemelkednek, és jól láthatókká válnak. 

[ Minden olyan tömörfa felületen, ahol fontos a rajzolat megjelenése és a jó felületke-
zelhetőség a ragasztandó elemek jobb oldalát (bél felé eső felület) kell egymás mellé helyezni 
(128/a. ábra). Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha a kialakuló görbülést valamilyen más 
szerkezeti elem (fejelő léc, hevederléc, keret, stb.) ellensúlyozza. További szempont a rostok 
azonos irányú lefutása is, mert ellenkező esetben gyaluláskor szálkiszakadás lép fel. 

[ Amennyiben az alakállóság a fontos, akkor a 128/b. ábra szerinti elrendezést célszerű 
alkalmazni. 

Á - � 
4.6. A ragasztandó kötés szilárdítása s 

A ragasztó felhordása után az összekötendő darabokat rögzíteni kell, hogy a kikemé-
nyedés alatt agymáshoz képest ne tudjanak elmozdulni. A kikeményedés közben bekövetkező 
elcsúszás megzavarja a ragasztóréteg keményesedését, és így csökkenti annak kohéziós szilárd-
ságát. A rögzítés általában az összekötendő darabokra gyakorolt nyomással oldható meg.  

A préselés során játszódnak le mindazok a fizikai és kémiai folyamatok, amelyek kö-
vetkeztében megfelelő minőségű kötés jön létre a ragasztandó anyagok között. A megfelelő 
ragasztási szilárdság eléréséhez – a ragasztó megszilárdulási ideje alatt – állandó nagyságú nyo-
mást kell biztosítani. 
A nyomás meghatározott szerepet játszik a ragasztási folyamatban, mivel a külső nyomás: 
 x biztosítja a ragasztandó felületek érintkezését, 
 x elősegíti a nedvesítést és a terülést; 
 x elősegíti a ragasztó behatolását a porózus anyag felületi rétegébe;  

x biztosítja a megfelelő vastagságú, egyenletes ragasztóréteg kialakulását és 
 x csökkenti a zsugorodási és termikus feszültséget. 
A szükséges nyomást egyedi ragasztások esetében csavarszorítóval vagy súlyokkal is létrehoz-
ható, az ilyen segédeszközök használata azonban csak nagyon kis darabszámok esetén célszerű. 
Sorozatban végzendő ragasztásoknál az összekötendő darabok formájának megfelelő, speciális 
rögzítő-készülékeket (préseket) kell használni.  

4.6.1. Prések és kiszolgáló berendezések 
4.6.1.1  Szorító csavarok  

A pneumatika és a hidraulika általános elterjedését megelőzően szorításra és préselésre 
a csavar volt a legfontosabb eszköz. Csavart alkalmazunk az állítható csavarszorítóban, a fur-
nérozó bakban, a gyalupad satujában, gépek és készülékek szánjai működtetésére.  

Normális emelőkarral és 150 N ( |15 kp) kézi erővel csavar által a következő szorító-
erők hozhatók létre: szorítócsavarral 1500y2500 N  (| 150y250 kp); csavarbaknál  8y15 kN  
(| 800y1500 kp). 
A szorítócsavarokat kiterjedten használják a faiparban, készülhetnek fából és fémből.  

A gyors, tolókás csavarszorítók szára húzott négyszög keresztmetszetű acél, fejrésze 
és állítható karja lágy öntöttvas (129. ábra), és a kar alsó részét szorítja a csavar a munkada-
rabra. 
Nagyobb munkadarabok összeszorítására, lapok szélesítő toldására használják az olyan csa-
varszorítók, amely 800y2000 mm méretekben készül (130. ábra). 
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          129. ábra. Gyors csavarszorító                130. ábra.  Csavarszorító 
 
4.6.1.2. Présgépek 

A présgépeket nagy felületre kiterjedő egyenletes nyomás létrehozására használják. Első-
sorban a faiparban úgyszólván mindenhol, a rétegelt- lemez-, forgácslap-, farostlemez-gyártásban 
a bútor- és épületasztalos-iparban használják, de szendvics-szerkezetek kialakítására más iparágak-
ban is alkalmazzák. 

Ha egy hidraulikus présgépben egyidejűleg n préshenger fejt ki nyomást, mindegyik du-
gattyúfelület Ad  mm2 és a hidraulikus hengerben a nyomás  ph N/mm2, továbbá Ap a préselt mun-
kadarab felülete, akkor a sajtolt munkadarabra kifejtett összes nyomás: 

 

푝 =  ∙  ∙    N/mm2 

Mivel a préshengerben uralkodó nyomás: 

푝 = ∙
∙

   N/mm2 

így 

𝐴 = ∙
   mm2 

ahol: 
 Dh a dugattyú hasznos átmérője mm2. 
 

A sajtolandó anyagra kifejtett nyomás: 

푝 = ∙ ∙ ∙
  N/mm2 

 
A présnyomást a présgépek gépkönyvében közölt számolóábrák alapján célszerű számítani. 

Az előbbi összefüggésben k a présgép szerkezetétől függő nyomás-kihasználási tényező, értéke 
0,89y 0,98.    
 
A présgépek általános csoportosítása: 

Működtetés alapján: mechanikus, pneumatikus, hidraulikus, kombinált hidraulikus és pne-
umatikus; 

Présemeletek száma szerint: egyemeletes/egyszintes, többemeletes/többszintes; 
Felépítés szerint: oszlopos, keretes; 
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Préslap szerkezete szerint: nem fűthető (hidegprés), fűthető (hőprés), fűthető és visszahűt-
hető; 

Fűthető közeg szerint: gőzfűtésű, forróvíz-fűtésű, forróolaj-fűtésű, elektromos ellenállás fű-
tésű, nagyfrekvenciás-áram fűtésű; 

Nyomás kifejtő szerkezet szerint: egydugattyús, többdugattyús, szalagos, hengeres, alter-
náló dugattyús, membrános, kombináltdugattyús és membrános; 

Kifejtett nyomás szerint: kisnyomású (max. 1,5 N/mm2), közepes nyomású (1,5y5,0 
N/mm2), nagynyomású (5,0 N/nm2 felett). 

Mechanikus présgépek 
A mechanikus présgépekben a nyomást kézi vagy gépi működtetésű menetes orsó hozza létre. 
Ezek a gépek lehetnek orsós présgépek vagy toldó présgépek. Orsós présgép látható a 131. ábrán 

 

131. ábra. Orsós présgép 
1- váz; 2- présasztal; 3- görgő; 4 felső 
prés lap; 5- menetes orsó; 6- kézi ke-
rék; 7- anya; 8-hajtó kar kilincsszer-
kezettel; 9- prés-lapot tartó öntvény; 
10 hengeres vezető 

A gép kézi működtetésű és 
osztott asztallapos. A 8 hajtókarral és 
kilincsszerkezetével forgatják az 5  
menetes orsót, amely a 7 anyához 
csatlakozik. A forgatás irányától füg-
gően a 4 felső préslap emelhető vagy 

süllyeszthető. 
A szerkezet hátránya, hogy a préselési nyomás pontosan nem állítható be. A mechanikus 

működtetésű présgépekkel kis nyomások (2,5y5,0 N/mm2) hozhatók létre. 
Szerelőasztalok. A korszerű szerelési technológiák nélkülözhetetlen berendezése a pneu-

matikus szerelőasztal / keret-,káva szorító gép. A 132. ábrán bemutatott szerkezet 1 asztallapján 
végig menő hornyokat képezlek ki, ezekbe csúsztathatok be a 4 pneumatikus munkahengerek, ame-
lyek dugattyúrúdjához a 6 szorító pofát erősítik. Ez fejti ki a szereléshez szükséges 1,5y2,5 N/mm.2 

 

132. ábra. Pneumatikus szerelőasztal / ke-
ret-, kávaszorító gép. 

1- asztal, 2y3- ütköző gerenda, 4- pneumatikus hen-
ger, 5- szorító pofa 
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Egyemeletes/szintes présgépek  
Ezek a présgépek lehetnek alsó, ill. felső dugattyú elrendezésűek. Azok a présgépek, ame-

lyek gépsorba kötve üzemelnek, általában felső dugattyúsak, hogy az alsó présasztal magassága 
megfeleljen a gépsor munkamagasságának, ill. a berakó és kiszedő berendezés alkalmazására. 

Síklapú, fűtetlen préslapos présgép 
látható a 133. ábrán.  

133. ábra. Egyemeletes, fűtetlen síklapú 
présgép 

1- préskeret, 2- felső présasztal, 3- mozgó 
préslap, 4alsó hidraulikus dugattyúk 

A gép alsó dugattyú elrendezésű és hatdu-
gattyús. A préselendő munkadarab a prés-

lap két szemben fekvő széles oldalán rakható a préslapok közé. Az egész préslapon kifejthető nyo-
más (fajlagos présnyomás) a gép típusától függően 1,5y4,0 N/mm2 A préslapok szokásos mérete: 
1000x2250y1300x3000 mm. 

A szalagos adagolású, fűtetlen lapú présgépeket forgácspaplan előpréselésére használják. 
Ezek a présgépek felső henger elrendezésűek. A sajtolandó munkadarab (pl. forgácspaplan) acél- 
vagy műanyag szőnyegen érkezik a présgépbe, majd préselés után ugyanaz a szőnyeg kivezeti a 
présből a munkadarabot. 

A fűtött lapú felületborító (furnérozó, kasírozó stb.) présgépeken a munkadarabokat széles 
szőnyeg vezeti be a prés fűtött lapja közé. A megerősített kivitelű gép rétegeltlemez-gyártásra is 
alkalmas. A présnyomás 6,0y12,0 N/mm2, a préselendő anyagtól függően, erősített kivitelben a 
préssel 12,0y20,0 N/mm2 nyomás is kifejthető. A préslapok mérete általában 
1400x4500y2250x8600 mm. Az adagolószalag az adagoló- és az elszedő oldalon kinyúlik a prés-
gépből; ezen állítják össze a sajtolandó kötegeket. A gépet gépsorba kötve használják. 

A fűtött lapú forgácslap prések felső henger elrendezésűek, és max. 3x24 m préslap felület-
tel készülnek 2,50y4,50 N/mm2 présnyomásra. A gépet a 134. ábra szemlélteti. 

134. ábra. Egyemeletes 
forgácslap prés 

1-préskeret; 2-préshenge-
rek (dugattyúk); 3-for-
gácslap; 4-felső, fűtött 

préslap; 5-alsó, fűtött prés-
lap; 6-adagoó szalag 

 Az elősajtolt forgácspaplant az 5 acélszalag veszi át a fűtetlen elő-préstől és vezeti be a hő-présbe, 
majd a préselés végén a présből kivezeti. 

Egyszintes, fűthető idompréseket  (135. ábra) rétegelt lemez idomtermékek (székülés, 
széktámla stb.), forgácslap idomtermékek stb. gyártásánál alkalmazzák. A fűtés lehet meleg víz, 
gőz, villamos ellenállás, vagy nagyfrekvenciás. 
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135. ábra. Egyszintes, fűthető idomprés 
1- felső présasztal, 2-szigetelőréteg, 3- munkadarab, 4- fűthető présidom, 

5- mozgó préslap 
 

Az egyszintes hőprések berakó és kiszedő berendezései – ennek 
megfelelően a műveletek is – különböznek a többemeletes présekétől. (Az 
egyemeletes prések általában felső henger elrendezésűek, így alsó présasz-
taluk adott magasságban helyezkedik el). 

A berakás és kiszedés három módon végezhető:x szalagos (136/a/b/c. ábra),x szalagtálcás és 
(137. ábra) és x adagoló-asztalos/keretes/lemezes (138. ábra) berendezésen. 

136/a ábra. Önálló préstöltet összeállítása kü-
lön szalagon 

A présciklus (136/a ábra) a prés (1) nyitásával 
kezdődik. Nyitás után a présszalag (2) egy prés-
hossznak megfelelő távolságot halad. Ezáltal a 
kész munkadarabokat (3) a görgős asztalra (4) 

továbbítja. Ezzel egy időben megindul a bevivő szalag (5) is és a ragasztandó alkatrészeket (6) 
átadja a présszalagnak. 

 

 

 

 

Adagolás szalagtálcával (137. ábra).  

137. ábra. Adagolás szalagtálcával 
1- szalagtálca, 2- egyszintes hőprés, 3- teríték, 4- 
ragasztott alkatrész, 5- görgős asztal 
 

A szalagtálca (1) a préselés alatt a présen (2) 
kívül marad, és rajta állítják össze a terítéket (3). A 
prés nyitása után a szalagtálca a préslapok közzé 

megy és a kész lapokat (4) a prés mögött elhelyezett görgős asztalra (5) tolja. A szalagtálca visz-
szafelé haladásakor megindul a rajta lévő szalag és az alkatrészeket a préslapra helyezi. 

 

 

 

 
 

136/b. ábra. Az adagoló oldalon 
egy préstöltet összeállítása 136/c Az adagoló oldalon két préstöltet összeállítása 
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Berakás, kiszedés adagoló asztallal (kerettel) (138. ábra). Főleg membránpréseken alkalmazzák. 

  

138. ábra. Berakás, kiszedés adagoló asztallal (kerettel) 

1- adagoló asztal, 2- alkatrész, 3- membrán, 4- prés 
 
 

 
Folytonos működésű szalagprések 

A folytonos működésű szalagpréseket forgácslapok vagy farost lemezek, elő- vagy végsaj-
tolására használják, továbbá lapok és lemezek felületborítására. Nagyfrekvenciás melegítő beren-
dezés alkalmazása esetén a szalagprés ragasztott épületszerkezetek, gerendák stb. ragasztására is 
alkalmas. 
Szerkezetük és technológiai feladatuk alapján megkülönböztetnek 

� ragasztott tartókat gyártó nagyfrekvenciás fűtésű szalagpréseket, 
� felületborító (kasírozó), fűtött szalagpréseket (139. ábra), 
� forgácslap elő préseket, 
� szalagos hőprés gépeket forgács- és farost lapok/lemezek végpréselésére. 

 
139. ábra. Kasírozó szalagprés gép 
1- alkatrész, 2- görgősor, 3- portalanító 
hengerek, 4- ragasztó-felhordó gép, 5- 
fólialetekercselő egység, 6- szalagprés, 
7- fűtött préslapok, 8- fólialevágó gép 

 

A lap alakú munkadarabot (1) a görgősor (2) a portalanító kefehengerekhez (3) vezeti, majd 
a precíziós ragasztóanyag-felhordó gép (4) felhordja a lap egyik vagy mindkét oldalára a szükséges 
ragasztót. Igen vékony kasírozó fóliák esetén a felhordott ragasztóanyag mennyisége kb. 50 g/m2. 
A borítófóliát a (5) letekercselő egység tekercsekben tárolja, gyűrődésmentesen letekercseli és a 
borítandó lap felületeire juttatja. A (6) szalagprés acélszalagjait az (7) préslapok fűtik. A beren-
dezés folyamatos működésű. Az elérhető előtolási sebesség a présgépen 2y20 m/min, a fólia és a 
ragasztóanyag minőségétől függően. Az áthaladt és borított munkadarab végén a (8) gép vágja el 
a fóliákat. 

A többemeletes (többszintes) présgépek  
Általában fűtöttek, ritkán készülnek fűtetlen préslapokkal. Méretük és felépítésük a techno-

lógiai alkalmazástól függ. 

1 

2 

3 
4 
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A székülés- és széktámla-, valamint a laboratóriumi prések préslap mérete 600x600,  750x 
1300 mm. A kisebb lapú prések egyetlen alsó elrendezésű munkahengere, a nagyobb méretűeknek 
két alsó hengere van. Az emeletek száma 4y12. 

A furnérozó hőprések lapmérete általában 1300x2200 mm, és 3y4 emeletesek. 
A rétegeltlemez-gyártó hőprések lapmérete 1350x2300,1850x3600 mm. Általában 6y12 

emeletesek, de készült 42 emeletes présgép is. 
A forgácslap-gyártó prések 2y16 emeletesek, be- és kirakó berendezésük van. Lapméretük 

1850x3600, 2650x8800 mm. Alsó henger-elrendezésűek. 
A fóliázó hőprések 4y6 emeletesek, minden egyes préslapnak szalagos be- és kihordó 

szerkezete van 

A présgépek teljesítőképessége csak kiszolgáló berendezések-kel növelhető, egyes prés-
gépek működtetése nem is képzelhető el kiszolgáló berendezések nélkül. 

Szimultán préslap-záró szerkezettel szerelik fel a többemeletes, nehéz préslapú (pl. a for-
gácslap-gyártó, farostlemez-gyártó) préseket, amelyek az egyes présemeleteket egyidejűleg zárják. 

A szerkezet a 140. ábrán látható. 
 
140.ábra. Préslapokat szimultán záró szerkezet (az ábra 
bal oldala nyitott, jobb oldala zárt prést ábrázol): 1- 
mozgó emlő-karok, 2- toló kar, 3- vonórudak, 4 –ki-
egyenlítő szerkezet, 5- fűtött préslapok 

 
E nélkül a szerkezet nélkül a záródó prés alsó asztala, 
emelkedésekor összegyűjti a préslapokat és a préselendő 
anyagokat. Á prés akkor zár teljesen, ha a felső présasz-
talhoz szorítja a legfelsőbb emelet sajtolandó anyagát. 
Eközben az alsó emeleteken levő anyagok az alattuk és 
felettük levő préslaptól egyidejűleg is kapnak hőt, sőt 
emelkedés közben az alsó anyagokat a felette levő prés-
lapok súlya is nyomja, tehát elősajtolódnak, a ragasztó-

anyag keményedése megindul vagy be is fejeződik, mielőtt a szükséges présnyomás kialakulna. 
Az anyagok minőségileg hibásak lesznek. A szimultánszerkezetet a 2 toló karral az alsó préslaphoz 
csatolják. Zárás közben a 2 toló kar a prés-koponyához rögzített csuklópont körül elfordulva emeli 
az 1 mozgó emelőkart. Az emelőkarra függesztik fel a 3 vonórudakkal a préslapokat. Minden vo-
nórúdon általában hidraulikus működtetésű 4 kiegyenlítő szerkezet van, amely a préselt anyagok 
vastagságkülönbségét egyenlíti ki. A présgép zárásakor a vonórudak emelik az egyes préslapokat 
úgy, hogy a prészárás minden emeleten egyidejűleg következik be, tehát minden egyes préslap 
relatív sebessége azonos a felette levőhöz képest. 
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4.6.1.3. Berakó és kiszedő berendezések. 

 A terítékek berakása (a prés töltése) a présberendezésbe általában azonos időben (egyide-
jűség) történik a ragasztott alkatrészek kiszedésével (a prés ürítése), és a berakó-kiszedő berende-
zések hasonlóak, vagy azonosak; ezért a két művelet együtt ismertetjük. Az alkalmazott berende-
zések – a prés felépítésétől, illetve a ragasztó-sor mechanizációs fokától függően – igen változa-
tosak. A berakás és kiszedés műveletét néhány jellemző berendezésen mutatjuk be. 

A többszintes prések kézi berakása és kiszedése (ürítése) alapvető problémákat vet fel. 
Hatemeletes prés (141. ábra) esetén a berakási magasság 860-1460 mm között változik. Az alu-
mínium alátétlemezzel (esetenként fedő védőlemezzel is) együtt, a teríték (préscsomag) feleme-
lése a legfelső szintig nehéz fizikai munka és időigényes művelet, ami a prés kapacitását kedve-
zőtlenül befolyásolja. 

141. ábra. Hatszintes hőprés kézi berakása és kisze-
dése:1- fedőlemez, 1/a- alátét lemez, 2- teríték (ragasz-
tandó alkatrészelemek), 3- többszintes hőprés, 4- ragasz-
tott alkatrész 

 
A berakó-kirakó szerkezet a többemeletes prés-

gép emeleteibe a ragasztandó munkadarabokat tolja le, 
majd préselés után eltávolítja a présgép lapjai közül. A 
szerkezet két berendezésből áll: az önálló berakó- és az 
önálló kirakó berendezésből (kas). A berakó kas annyi 
emeletből áll, ahány emeletes a prés. A kas legalsó állását 

úgy szabályozzák, hogy a kas legfelső emelete egy szintben legyen a ragasztandó anyagokat előké-
szítő (ragasztandó alkatrészek illesztése: „terítékképzés”) és a szállító berendezés (görgősor) mun-
kaszintjével. A görgősor szakaszosan működik, és egyenként megtölti a berakó kas emeleteit, ahon-
nan a betoló gerenda egyszerre tolja be a sajtolandó anyagokat a prés megfelelő emeleteire. A 
berakó kas és a prés munkáját úgy szinkronizálják, hogy amikorra a prés megszünteti a nyomást 
(présidő vége), megtelik a berakó kas. A prés berakása és ürítése (kiszedés) egyszerre (egy időben) 
megy végbe. A prést a kihúzó gerenda üríti (azaz a kirakó kas emeleteire húzza a préselt lapokat), 
majd a kirakó kas süllyedése során a lapokat egyenként továbbítja a tovább- megmunkálás helyére 
(pl. a hűtőcsillagba vagy a méretre vágó körfűrészgéphez). Ezután a kas felső helyzetébe emelkedik 
és megvárja a prés, következő ürítését. 

 
Többszintes furnérozó hőprés berakó, illetve kiszedő berendezése látható a 142. ábrán.  

A két fémlemez (alátét-, illetve fedőlemez) között lévő teríték (1) görgős asztalon (2) jut a berakó 
berendezés (3) megfelelő szintjeire. A prés (4) nyitása után a betoló kar (5) valamennyi terítéket 
egyszerre a megfelelő prés-szintekre tolja. Ugyanezen idő alatt a kihúzó kar (6) valamennyi teríté-
ket a kiszedő állványra (7) húzza, majd az állvány süllyesztésével a görgős asztal (8) magasságára 
állítják be az egyes szinteket. 

4 2 1 3 

1a 

- / 
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142 ábra. Többszintes hőprés egy idejű be- és 
kirakását végző berendezés 

1- teríték (préscsomag), 2- bevezető görgősor, 3- 
berakó berendezés (kas), 4- többszintes hő-prés, 
5- betoló kar (gerenda), 6- kihúzó kar, 7- kiszedő 
állvány, 8- görgősor 
 

 
Szállító szalagos berakást és kiszedést szemléltet a 143. ábra.   

143. ábra. Szállító szalagos berakás és kiszedés 

1- berakó szalagok, 2- négyszintes hőprés a prés-
szalagokkal, 3- alkatrész, 4- kiszedő szalagok 

4.6.2. A nyomás szerepe 
4.6.2.1.  Faragasztás 

Mivel a nyomás hatása a faragasztásánál 
meglehetősen összetett, ezért vele kiemelten fog-
lalkozunk.  

4.6.2. A nyomás hatása  
A gyakorlatban a fajlagos présnyomás értékét a ragasztandó anyagok, a ragasztási mód, 

vagy a ragasztóanyag típusának függvényében adják meg. Gyakran több tényező együttes figye-
lembe vételével határozzák meg a szükséges présnyomás nagyságát. 
 A legkisebb nyomás (0,l N/mm2)vékony, nagyon jól előkészített felületeknél, alacsony 
viszkozitású ragasztónál és vékony fólia, magas hőmérsékletű membránpréses ragasztásánál alkal-
mazható. A ragasztandó alkatrészek vastagságának és rugalmasságának növekedésével tűlevelű 
fajoknál 0,l -0,3 N/mm2, lombosoknál 0,5 N/mm2-ig emelhető a nyomás. Nagyméretű alkatrészek 
ragasztásakor tűlevelűeknél 0,3-0,5; lombos fafajoknál 0,8-l,0 N/mm2 az alkalmazható présnyomás 
tartománya. Keményfa, nagy viszkozitású ragasztóval történő hideg ragasztásakor, a nyomás 1,2-
1,5 N/mm2 nagyságúra is növelhető. 

Glutinenyv alkalmazásakor a gyakorlatban ritkán találhatók 0,3-0,5 N/mm2-nél nagyobb 
présnyomások. Modifikált glutinenyveknél általában 0,4-0,6 N/mm2-es nyomást alkalmaznak. 
 Kazein enyveknél is alacsony nyomást (0,l-0,3 N/mm2) alkalmaznak, ha nagyon jól előké-
szített felületekről van szó. Durvább felületek ragasztásakor azonban nagyobb nyomást (l,0 
N/mm2) kell alkalmazni. 

PVAC vizes diszperziók sem igényelnek 0,3-0,5 N/mm2-nél nagyobb nyomást. 

4 

7 
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A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.
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 Szerves oldószeres ragasztóknál gyakran alkalmazzák a „kontakt ragasztási módot” (a 
mindkét felületre felhordott, hosszú nyíltidejű ragasztó rétegeinek összenyomása). Az egyoldalas 
ragasztásnál a ragasztási szilárdság bizonyos nyomáshatár átlépése után alig változik jelentősen 
(síkfelületeknél ez a nyomáshatár általában alacsony). Ezzel szemben kontaktragasztásnál a szi-
lárdság nagymértékben nő a nyomás fokozásával.  

Karbamid-formaldehid ragasztónál alkalmazott présnyomás meglehetősen tág határok 
között ingadozik. A ragasztó alkalmazásának faipari gyakorlata számos példát szolgáltat arra, hogy 
a présnyomás nagyságát elsősorban technológiai és egyéb szempontok határozzák meg, az alkal-
mazott ragasztó típusa sokkal alárendeltebb szerepet játszik. (Papír méhsejt-betétes keretszerkeze-
teknél például a papírbetét felett a présnyomás 0,l N/mm2 körül van). 
A különböző furnérozandó középrészeknél más-más fajlagos présnyomást alkalmaznak (33. táb-
lázat). 

A prés hengereiben ébredő folyadéknyomás a prés műszaki 
adatai, a préselendő felület és a fajlagos nyomás ismeretében 
az összefüggéssel fejezhető ki:  
 

az
Ap

f
�
�

     ahol: f- a hengerben ébredő folyadéknyomás, 

N/mm2 ; p- a préslapok között fellépő fajlagos nyo-
más,N/mm2; z- a dugattyúk száma; a- dugattyú felülete, cm2; 
A- a préselendő felület, cm2. A gyakorlatban a dugattyúnyo-

más meghatározásához célszerűbb nomogram alkalmazása (144. ábra). 
 

144. ábra. A dugattyúnyomás 
meghatározása nomogram segít-
ségével 

0y0,8 - fajlagos présnyomás, 
N/mm2 

Az ékcsappal hossztoldott 
faanyag szilárdsági jellemzőit az 
előírt fogparaméterek betartásán 
kívül, nagymértékben befolyá-
solja a toldás során alkalmazott, 
az anyag hossztengelyére és lap-
jára merőleges leszorító erő, az 
anyag hossztengelyével párhuza-

mos toldó erő és a deszka oldallapjára merőleges – a foghasadást gátló – nyomó erő.  
 A leszorító nyomással két vagy több toldandó faanyagot oly módon lehet rögzíteni, hogy 
azok a toldási nyomás hatását elmozdulás nélkül viseljék el. A nyomás iránya rostra merőleges. Ez 
meghatározza az alkalmazható leszorító nyomás (pL ) nagyságát, amelynek maximális értéke fenyő 
és nyár fafajoknál 2,0 N/mm2, akácnál 3,0 N/mm2. 

A középrész faj-
tája  

Fajlagos 
présnyo-

más, N/mm2 

Forgácslap 0,7-0,8 

Bútorlap 0,6- 0,65 

Farostlemez 0,7 - 0,8 
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 Gyalult felületek leszorításánál, keményfáknál ez az érték 4,0 N/mm2 nagyságig is növel-
hető. A leszorításhoz szükséges nyomóerő nagysága, illetve a fajlagos nyomás tényleges értéke az 
alkalmazott toldási nyomás, a leszorító préslapok hosszának és a súrlódási tényező értékének (16. 
táblázat) az ismeretében számítható az alábbi összefüggés szerint: 
A toldási nyomóerő (FT) nagysága: 

pbaFT ��  ,   N 
ahol: a- a toldandó anyag szélessége, mm; b- a toldandó anyag vastagsága, mm; p- a foghossztól 
függő fajlagos nyomás. 
 Ragasztóanyaggal nem szennyezett felületen – a fa és acél közötti súrlódási tényező (P) 
miatt –  

                                                               𝐹 =        N  erővel kell a leszorító erőnek(FL) egyen-

súlyt tartania. 
 A leszorító erőt átadó felület (A) nagysága:      

acA �  , mm2 
ahol: c- a préslapok hossza. 
A fajlagos leszorító (pL) nyomás: 

            푝 =   ,      N/mm2  

A minimális toldási hossz: 

L

L

pa
Fl ,

'

min �
  ,mm 

A maximális fajlagos leszorító nyomás túllépése a faanyag deformációját vagy összeroppa-
nását okozza. 
 A leszorító nyomást a toldási nyomással azonos ideig kell fenntartani. A toldási nyomás 
célja, hogy az összeragasztandó felületek tökéletesen illeszkedjenek a toldott darabok megfelelő 
kezdeti és végső szilárdságának az elérése érdekében. Feladata az ékcsapok illeszkedő felületén 
elhelyezkedő, a ragasztóanyagból adódó hidraulikus párna feloldása, azaz a súrlódás biztosította 
önzárás és a ragasztási présnyomás. A toldási nyomás fajlagos értéke az alkalmazott ékcsap-fogak 
paramétereitől, illetve az alkalmazott fafajtól függően változik, amint azt a 34. táblázat szemlélteti. 
                                                                           34. táblázat  

A különböző fogméretekre 
előírt présidők értéke 2-3 másod-
perc. A présidő csökkentéséhez je-
lentősen meg kell növelni a nyo-
mást, a prés-idő növelésével azon-
ban csak maximálisan 20-30 %-os 
nyomáscsökkentés érhető el. Az 
ékcsap-fogak egymásba hatolása-
kor a présnyomás és az ékhatás 

 A fajlagos toldási nyomás határértékei, N/mm2 
Foghossz fenyő és nyár akác, tölgy és cser 

L, mm fafajoknál 
 minimum maximum minimum maximum 

7,5 14,0 19,0 16,0 25,0 
10,0 11,0 13,0 14,0 16,0 
20,0 9,0 10,0 12,0 14,0 
30,0 3,0 5,0 4,0 7,0 
50,0 2,5 3,5 3,5 4,5 
60,0 2,0 3,0 3,0 3,5 
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következtében a fogtöveknél jelentős nagyságú hasító erő lép fel. Hasadás akkor jön létre, amikor 
a nagy erőhatás következtében megkezdődik a faanyag összenyomódása. Hasadást idézhet még elő 
a fogak egyenlőtlen kiképzése is; és behasadás jöhet létre a két szélső fognál, ha nincs megfelelő 
oldalnyomás.  
 A hasító erő nagysága:           

kvtF pH ���V  , N 
ahol:  
 FH- a hasító erő, N;  
 Vp- a toldandó keresztmetszetnél alkalmazott nyomófeszültség, N/mm2  
 t- a csapfog-osztás, mm ; 
  v- az anyagvastagság, mm; 
 k- a súrlódási tényezőből és a fog oldalhajlásból adódó állandó. 
 

A fenti összefüggésből kitűnik, hogy azonos fogoldali hajlásszöget és súrlódási tényezőt 
feltételezve, a fogankénti hasító erő egyenesen arányos a nyomófeszültséggel és a csapfog-osz-
tással. Kisebb csapfog-osztásnál tehát nagyobb nyomás alkalmazható. Azonos foghajlásszögnél 
viszont az ékcsap-foghossz rövidülését jelenti az osztástávolság csökkentése. Rövidebb fogaknál 
tehát magasabb présnyomás alkalmazható. 

Az oldalnyomás, azaz a toldott darabok fogainak oldalirányú – a fogak álló síkjára merőle-
ges – préselése csak abban az esetben szükséges, ha a foghossz 25 mm-nél nagyobb, vagy ha a 
toldandó anyag szélessége 10 cm-nél kisebb. Ilyenkor ugyanis egyrészt nő a szélső fogaknál a re-
pedési veszély, másrészt szilárdságcsökkentő hatás lép fel annak következtében, hogy a legszélső 
fogfelületek oldalnyomás nélkül nem illeszkednek megfelelően. Az oldalnyomás fajlagos értéke 
fenyő és nyár fafajnál 4,0 N/mm2, akác és cser fafajnál 2,0 N/mm2. 

A ragasztó és a ragasztandó anyagok érintkezése. 
Mint ismeretes, a ragasztandó felületek nem tekinthetők tökéletesen simának, illetve síknak. Ha a ragasztóval 

megkent felületre egy másik ragasztandó felületet helyezzük, akkor érintkezésük csak a felültek meghatározott pontjain 
történik meg, ami természetesen nem elegendő a megfelelő ragasztási szilárdság eléréséhez. Megfelelő ragasztási 
szilárdság csak a felületekre ható megfelelő külső nyomás segítségével biztosítható.  
 A külső nyomás megjelenésének első pillanatában először a hullámok és görbülések egyenesednek ki, és az 
egyik felületre felhordott folyékony ragasztóval való érintkezéskor benyomódnak a másik felület egyenetlenségeibe. 
Ezen kiemelkedéseknek a ragasztórétegbe történő beékelődése (benyomódása) a felületek közeledését és a ragasz-
tónak, a mélyedésekből való kiszorítását eredményezi. 
 A külső nyomás növekedésével a felületek közeledésének mértéke növekszik, illetve a kiemelkedések alatt 
elhelyezkedő ragasztóréteg vastagsága csökken. Egyidejűleg változik a kiemelkedések magassága is, mivel ezek fel-
veszik a külső nyomást, melynek hatására megkezdődik a deformáció. 
 A kiemelkedések összenyomódása a ragasztandó felületek egymáshoz való közeledéséhez vezet, amelynek 
következtében a felvett nyomóerő hatására növekszik a kiemelkedések felülete. A felületek egymáshoz való közele-
dése mindaddig tart, míg az érintkező felületek ellenállása azonos nem lesz a külső erő nagyságával. 
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Ugyanakkor még meglehetősen nagy külső nyomás esetén is maradnak üregek az érintkező felületek között, amelyeket 
ki kell töltenie a ragasztónak, hogy a ragasztandó anyaggal való érintkezése megtörténjen. Az ehhez szükséges ra-
gasztómennyiség az üregek összes térfogatával határozható meg, amely annál kisebb, minél jobb a felületek előkészí-
tése, illetve a kiemelkedések nyomás hatására létrejövő deformációja. 
 Ez a deformáció egyenesen arányos a külső nyomás nagyságával és fordítva arányos a ragasztandó anyag, 
nyomással szembeni ellenállásával. A deformáció függ a fafajtól és egyenesen arányos a hőmérséklettel és a nedves-
ségtartalommal. Ezen feltételek változtatásával szabályozható a felületek közeledésének mértéke, és az a ragasztó-
mennyiség is, amely a felületek és a ragasztóanyag teljes érintkezéséhez szükséges.  
A fentiek figyelembevételével tehát, a ragasztandó felületekre olyan nyomást kell gyakorolni, amely biztosítja a felületek 
és a ragasztó teljes érintkezését, amely nélkül nagyszilárdságú ragasztás nem jöhet létre. 
 A felületek érintkezésének szükséges mértéke a felületi finomságtól és a felhordott ragasztó mennyiségétől 
függ. A szükséges érintkezés nagysága pedig a külső nyomás nagyságától, a ragasztó viszkozitásától, a fa –nyomással 
szembeni –ellenállásától, illetve azon tényezőktől, amelyek az előbb felsoroltakat meghatározzák.  
A fa iparban alkalmazott nyomás nem lépheti túl a ragasztandó anyagok rugalmas méretváltozását (kivéve a hossztol-
dás).  
 A ragasztónak, a vele érintkező fa felületi rétegébe való behatolása  a jó minőségű ragasztás másik feltétele.  

Az adott követelménynél két körülményt kell figyelembe venni: 
 x A fa porózus anyag, ezért préselésénél bizonyos mennyiségű ragasztó behatol a fába, növelve ezzel a fa - 
ragasztó érintkezési felületének tényleges nagyságát, ami növeli az adhéziós kötés szilárdságát. A szilárdság növe-
kedése azonban csak egy meghatározott mélységig történő behatoláskor figyelhető meg. 
xx A ragasztandó felületet (faanyagot) mindig alávetik egy előzetes mechanikai megmunkálásnak, amely megbontja 
az anatómiai alkotórészek egységét, illetve kölcsönhatását. Ez a roncsolás gyengíti a felületi réteg szilárdságát, amely 
oka lehet a ragasztás gyengülésének. 
 A felületi réteg szilárdságnövelésének érdekében feltétlenül szükséges tehát egy bizonyos mennyiségű ra-
gasztó bevitele a roncsolt elemek (részek) közé, hogy összetartva ezeket, biztosítható legyen a fa nagy nyírási ellen-
állása, következésképpen magas ragasztási szilárdsága. Megállapítható tehát, hogy a ragasztónak a fa pórusaiba - 
egy meghatározott mélységig -, illetve a roncsolt elemek közé való behatolása kedvezően hat a ragasztási szilárdságra. 
 A gyakorlatban találkozhatunk a behatolás másik formájával is, amely azonban csökkenti a ragasztás minő-
ségét. Ehhez a behatolási formához tartozik a beszívódás és az átütés. 
 Az átütés a ragasztónak olyan mélységű behatolása, amikor a ragasztó a felületen is megjelenik. 
 A beszívódás olyan mértékű ragasztóbehatolás, amikor a ragasztandó felületeken nem marad elegendő ra-
gasztó, egy olyan összefüggő és egyenletes ragasztóréteg kialakulásához, amely áthidalná a ragasztandó felületek 
közötti távolságot.  
 A nyomásnak, a ragasztó kedvező behatolásánál játszott szerepének megvilágítására képzeljük el két tökéle-
tesen síkfelületet, melyek közé folyékony ragasztóréteget viszünk be (145. ábra). 

145. ábra. A ragasztandó alkatrészek elhelyezkedése síkfelületeknél 
1- nedves ragasztóréteg; 2- ragasztandó alkatrészek 

 Ilyen felületek préselésénél nyilvánvaló, hogy a felületeket szétválasztó ragasztó-
rétegben nyomás keletkezik, melynek a ragasztandó felületre merőleges összetevője 
lesz az az erő, amely a ragasztót „besajtolja” a porózus anyagba. 

 Nem teljesen síkfelületek ragasztásánál (146. ábra), mint például a faanyag-
nál, megváltoznak a ragasztóban keletkező nyomás feltételei, mivel ez a nyomás csak az üregek (b) ragasztóval való 
kitöltődése után jelentkezik.  
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146. ábra. Nem síkfelületek érintkezése 
a- felületi egyenetlenség; b- a megvastagodott ragasztóréteg 

 
 Az üreg térfogatcsökkenésének arányában ez az erő növekszik, 
ami a ragasztónak a fába történő kedvező behatolását idézi elő. Ez a 
nyomás egyes helyeken olyan mértékű is lehet, amely ragasztóátütéshez 

vezet, s ez rontja a felület minőségét. De ez az átütés egyáltalán nem szükségszerű a ragasztásoknál. A ragasztóátütés 
csak azokban az esetekben jelentkezik, amikor behatolás körülményei más, egyéb kedvezőtlen feltételekkel (magas 
nyomás, nagyfokú porozitás, nagymértékű ragasztófelhordás stb.) esik egybe.  
 Ezzel együtt megállapítható, hogy - minden más azonos feltétel mellett - a nyomás növekedésével növekszik 
a behatolási mélység, illetve a ragasztóátütés veszélye. Jellemző, hogy a ragasztó kedvező mértékű behatolása nem 
befolyásolja a ragasztóréteg és a ragasztandó felületek teljes érintkezését. 
 A nyomás hatására a ragasztómennyiség csak azon része préselődik be a fába, amely feleslegként jelentke-
zik, azaz nem vesz részt a ragasztandó felületek között lévő üregek kitöltésében. 
 
 Másképpen áll a helyzet a ragasztó beszívódásakor. Ilyenkor ugyanis a ragasztó mennyisége annyira csök-
ken, hogy a maradék már nem képes biztosítani a ragasztandó felületek teljes érintkezését, ezért a ragasztási szilárd-
ság nagymértékben csökken. 
A ragasztó ilyen mértékű behatolásánál aligha lehet felvetni, hogy az a külső nyomás hatására jön létre. Az utóbbit 
csak abban az esetben lehet a behatolás okaként elfogadni, ha az a folyékony ragasztórétegben nyomásnövekedést 
eredményez.  
 Világos tehát, hogy ragasztóanyag beszívódása más jelenségekkel, mindenekelőtt kapilláris erőkkel magya-
rázható. A nyomás csupán elősegíti a ragasztó és ragasztandó felületek közötti érintkezést a kezdeti beszívódás előtt. 
De néha a nyomás, a beszívódás döntő oka is lehet. Ez csak abban az esetben áll fenn, amikor a préselés kezdeti 
szakaszában a nyomás nagysága nem állandó, hanem periodikusan változik. Ilyen változó nyomás hatására a rugal-
mas faanyag összenyomódik, csökken a belső üregek térfogata, azután újra visszanyerik eredeti méretüket, amelynek 
hatására a ragasztó beszívódik a fába. 

 

Egységes, szilárd ragasztott kötés kialakulása, jelentősebb belső feszültségek keletkezése nélkül a jó minő-
ségű ragasztás harmadik feltétele.  

E feltétel teljesítésénél komoly nehézségek léphetnek fel. Majdnem minden ragasztónál – a fázisváltozás so-
rán – kisebb vagy nagyobb mértékű térfogatcsökkenés keletkezik. A ragasztóréteg felületi (ragasztóréteggel párhuza-
mos irányú) zsugorodása gátolja a ragasztó és a felület közötti kötőerők kialakulását, amelynek következtében felületi 
(síkbeli) feszültség keletkezik. Ez a feszültség annál nagyobb, minél vastagabb a ragasztóréteg, és minél nagyobb a 
ragasztóréteg és a ragasztandó felület zsugorodása közötti különbség. A síkbeli feszültség gyakran a kész alkatrészek 
vetemedéséhez vezet, kismértékben akadályozza a relaxáció lefolyását, néha pedig a ragasztórétegben keresztmet-
szeti repedéseket okoz, de jelentős mértékben nem hat a ragasztási szilárdságra. 

 Sokkal veszélyesebbek a ragasztóréteg vastagságában (ragasztási síkra merőleges) keletkező feszültségek. 
E feszültségek kialakulásának két feltétele van: a ragasztó zsugorodása és az anyag, préseléskor fellépő rugalmas 
tömörödése. A nyomás kezdetekor a folyékony ragasztó egyenletesen elterül, kitöltve a ragasztandó felületek közötti 
egyenetlenségeket és részlegesen behatol a fába. 

 

 a a 
b 
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 A valóságban a ragasztóréteg vastagsága egyenetlen, mert a kiemelkedések között vékony, a bemélyedé-
sekben pedig jelentős vastagságú is 
lehet (147. ábra). 

147. ábra. A ragasztóréteg vastag-
ságának változása a megszilárdu-
láskor fellépő zsugorodás függvé-
nyében 

1- a felületi kiemelkedések; 2- a felületi bemélyedések; '1- a felületi kiemelkedések közötti,  nedves ragasztóréteg; 
'2- ugyanaz, mint az előbbi, de a megszilárdulás után; '3- ugyanaz, a bemélyedéseknél a nedves ragasztóréteg, x- 
a kiemelkedések közötti ragasztóréteg vastagsági csökkenése a ragasztó megszilárdulása után. 

 Az utóbbi esetben a megszilárdulandó ragasztóréteg igyekszik a vastagságát 100/z1 �'  értékkel csökken-
teni (ahol: '1- a ragasztóréteg vastagsága, z- a ragasztó vastagsági zsugorodása %-ban). 
 Világos tehát, hogy a ragasztóréteg vastagságának lineáris csökkenése a ragasztóréteg különböző részein 
különböző. Ott, ahol a '1 értéke kicsi, ez a lineáris csökkenés is kicsi lesz, a bemélyedésekben pedig, ahol a ragasz-
tóréteg vastagsága nagyobb, a ragasztórétegben nagy vastagsági zsugorodás következik be. 
 A felület kiemelkedései alatt (148. ábra:1;-1) semmi sem zavarja a ragasztó zsugorodását. Vastagsága   '1-

ről    '2='1(1-z/100)-re változik, a zsugorodó ragasztó, a ragasztandó felületeket 100/zx 1 �' távolságra közelíti. 
 A bemélyedésekben a ragasztó lineáris zsugorodása annyiszor nagyobb, mint ahányszor '3 nagyobb  '1-
nél. Mivel a kiemelkedések a bemélyedéseknek a felülethez való  '3.z/100 mértékű közeledését megakadályozzák, 
ezért ezekben a részekben (2) belső feszültségek keletkeznek. 
 A  '3 és  '1 jelentős különbsége esetén ezek a feszültségek vagy a ragasztónak a ragasztandó felületekről 
való leszakadását, (148/b. ábra) vagy pedig a ragasztóréteg tönkremenetelét (148/a. ábra) idézik elő. 

 
 148. ábra. A ragasztó tönkremenetele a felületi be-
mélyedésekben  
a- a ragasztóréteg mentén; b- a ragasztandó felület 
mentén 

 Mindkét esetben olyan részek keletkeznek, 
ahol hiányzik az összefüggő ragasztott kapcsolat, 
amelynek következtében csökken a ragasztási szi-

lárdság. Ha csökkentjük a ragasztóréteg vastagsági különbségeit, azaz a megmunkálás során növeljük a felületi finom-
ságot, akkor a lineáris zsugorodás mértékei is csökkennek.  
 Ebben az esetben ugyan nem következik be a ragasztó helyenkénti tönkremenetele, de mindenképpen kelet-
keznek feszültségek, amelyek gyöngítik a ragasztási szilárdságot. 
   

Ezen feszültségek nagysága egyenesen arányos a ragasztó zsugorodási fokával és fordítottan arányos a 
felületi megmunkálás finomságával. Nyilvánvaló tehát, hogy a kis zsugorodási képességű ragasztók, vagy a jobban 
előkészített felületek alkalmazásával csökkenthetők a ragasztásnál keletező belső feszültségek.  
 A felületi érdesség mesterséges növelése tehát („canolás”: gyalulás fogas gyaluval, vagy durva csiszolás) a 
fent említett okok miatt nem növeli a ragasztási szilárdságot. Egyes esetekben azonban (például a köldökcsapoknál a 
rovátkáknak ragasztóval történő kitöltése és annak megszilárdulása után a ragasztó utólagos beékelődése jön létre, 
amely megakadályozza a köldökcsapnak a csaplyukból való kihúzódását. 

Felvetődik a kérdés: meg lehet-e változtatni a ragasztóréteg belső feszültségeinek nagyságát különböző külső 
nyomások alkalmazásával? Ezt a kérdést a hideg-, és a meleg ragasztásnál külön-külön kell vizsgálni. 

1 1 1 1 
'2 

2 2 x 

'1 
'3 

a b 
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 Először tételezzük fel, hogy a ragasztást hidegen, alacsony külső nyomás mellett végezzük. Ilyen feltételek 
mellett a ragasztó és a ragasztandó felület érintkezése csak olyan nagymennyiségű ragasztó felhordásával érhető el, 
amely a felületi egyenetlenségek összenyomódása nélkül képes biztosítani a ragasztandó felületek érintkezését. 
 A 147. ábrán láthatók (1. és 2. részeken) a ragasztóréteg vastagságának különbségei. A (2) részen a vastag-
ságkülönbség feltétlenül a belső feszültségek keletkezéséhez vezet, amely annál nagyobb, minél nagyobb a ragasztó 
zsugorodásának mértéke, illetve minél durvábbak a ragasztandó felületek. 
 Tételezzük fel, hogy a ragasztás az előbbi feltételek mellett, de egy p2 külső nyomás mellett megy végbe, 
amely jóval nagyobb, mint az p1 nyomás (149 ábra).  

149. ábra. A felületek érintkezése a ned-
ves ragasztóréteggel hideg ragasztás-
kor, különböző nagyságú külső nyomás 
mellett  
'2- ragasztóréteg vastagsága; a, a1 - a 
felületi kiemelkedések a rugalmas ösz-
szenyomáskor; h1, h2- a kiemelkedések 
magassága az adott nyomás mellett. 
A nagyobb külső nyomás eredménye-

képpen csökken a ragasztóréteg vastagsága, mivel a ragasztókinyomódik a '1 vastagságú részekről. Ezen kívül a 
külső nyomás hatására a kiemelkedő részek (a) összenyomódnak, amelynek következtében a bemélyedéseknél '2-re 
csökken a ragasztóréteg vastagsága. 

A ragasztóréteg minden egyes pontján bekövetkező vastagság-csökkenés végső soron a ragasztórétegben 
keletkező belső feszültségek csökkenéséhez vezet. 

Egy időben a ragasztóréteg vastagságának csökkenésével a kiemelkedésekben (a), rugalmas deformációk 
keletkeznek. A nyomás megszűnése után ezek a részecskék igyekeznek visszanyerni eredeti méretüket, amely folya-
matot viszont a megszilárdult ragasztóréteg igyekszik megakadályozni. A ragasztóréteg felveszi ezt az erőt, ami egy 
utólagos belső feszültségként jelentkezik. Ezek - az elkerülhetetlenül jelentkező zsugorodási feszültségekkel együtt - 
csökkentik a ragasztás minőségét. 

 Ily módon az alacsony nyomású hideg ragasztás nagymennyiségű ragasztó-felhordást igényel, ami viszont 
drágítja a termék előállítását, és jelentős belső feszültségek keletkezését idézi elő.  
 Ugyanakkor a külső nyomás növelése lehetővé teszi a felhordandó ragasztómennyiség csökkentését, így a 
ragasztóban alacsonyabb belső feszültségek keletkeznek, de ugyanakkor az anyag rugalmas deformációja miatt utó-
lagos feszültségek keletkezésével kell számolni.  
 Ezért a tömörfa vastagító toldásánál (hideg ragasztás alkalmazásakor) nem célszerű 1,4 N/mm2-nél maga-
sabb fajlagos nyomás alkalmazása. 
 
 Meleg ragasztásnál a fenti folyamat kissé eltérő módon játszódik le. A felmelegített faanyag, nyomással szem-
beni ellenállása csökken, amelynek következtében – az előbbivel azonos nyomásérték mellett – a ragasztandó felületek 
közelebb kerülnek egymáshoz, mint a hidegragasztásnál, ezért csökkenthető a felhasznált ragasztó mennyisége. A 
hőhatás következtében, a ragasztandó alkatrészekben fellépő intenzív nedvességvándorlás, a rugalmas alakváltozást 
nagyrészt maradandó alakváltozássá változtatja, nagymértékben csökkentve a – a kiemelkedő részek rugalmas defor-
mációjából származó – feszültségeket. 
 Ilyen körülmények között a nyomás növelhető, ez lehetővé teszi fajlagos vékony ragasztóréteg kialakulását, 
amelynek következtében alacsony zsugorodási feszültségek lépnek fel. 
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 Összefoglalva megállapítható, hogy a nyomás jelentős szerepet játszik a ragasztás alapvető feltételeinek 
megteremtésében és feltétlenül szükséges a megfelelő ragasztási szilárdság eléréséhez. A nyomás biztosítja a ra-
gasztandó felületek és a ragasztóréteg megfelelő érintkezését, a ragasztónak az anyagba történő kedvező mértékű 
behatolását; biztosítja a ragasztandó anyagok érintkezését a ragasztott kötés kialakulásáig és jelentős mértékben hat 
a ragasztórétegben keletkező belső feszültségek nagyságára. 
 

Hiba volna azonban, ha a külső nyomás optimális nagyságának megválasztásakor nem vennénk figyelembe 
más tényezőket is, amelyek közvetlenül, vagy közvetve hatnak a ragasztandó felületek érintkezésére, mint : a ragasztó 
felhordása, a ragasztó viszkozitása- és koncentrációja, a felületi finomság, a ragasztandó anyag és a ragasztóréteg 
melegedésének mértéke, valamint az anyag nedvességtartalma.  
 Ha ezek a paraméterek megváltoznak, akkor meg kell változtatni a nyomásviszonyokat is, mert csak így biz-
tosítható a megfelelő minőségű ragasztás. Meg kell azonban jegyezni, hogy a fenti tényezők minden változását nem 
követheti a présnyomás állandó szabályozása, mivel ez a gyakorlatban megoldhatatlan feladat elé állítaná a gyártókat.  

A meleg ragasztási módnál a fa felületén lévő kiemelkedések rugalmas tulajdonságainak megváltozása miatt 
(a rugalmas alakváltozás egyre inkább plasztikus alakváltozásba megy át) magasabb külső nyomás alkalmazható, mint 
hideg ragasztásnál. Ennek következtében azonban megváltoznak a ragasztás feltételei: alacsonyabb koncentrációjú 
ragasztók, magasabb nedvességtartalmú anyagok alkalmazhatók és csökkenthető a felhordott ragasztó mennyisége. 
Célszerű tehát a külső nyomás végleges nagyságának meghatározásakor egyéb, más körülményeket is figyelembe 
venni. 
 
A nyomás hatása a ragasztandó anyagok átmelegedésére .  

Az eddigiekből kitűnik, hogy a külső nyomás alapvető jelentőséggel bír a ragasztandó felületek érintkezési 
feltételeinek megteremtésében. Ezzel azonban nem merül ki a nyomásnak a ragasztásnál játszott szerepe. A nyomás, 
a meleg ragasztásnál anyagok átmelegedésére is jelentős hatást gyakorol. Vizsgáljuk meg röviden ennek hatását a 
kontakt melegedési módnál.  
Az átmelegedési időt meghatározó tényezők közül legfontosabb a ragasztandó anyagok vastagsága. (Az átmelegedés 
sebességével a következő fejezetben bővebben foglalkozunk). Ez a vastagság a hőpréselés alatt állandóan változik; a 
változás annál nagyobb, minél nagyobb a külső nyomás értéke. A teríték vastagságváltozását a 150. ábra szemlélteti. 

 
150. ábra. A teríték vastagságának változása préseléskor 

T1- nyomás felvételének ideje; T2- a nyomás alatti présidő; V- vastagság 
 
 Az ábrán jól látható, hogy a T1 szakaszon a külső nyomás felvételekor – 
amikor még a faanyag hideg – a vastagság gyorsan csökken.  
 A teríték összenyomódásának és a faanyag tömörödésének mértéke a 
külső nyomással egyenes arányban változik. A préselés, következő (T2) peri-
ódusában megkezdődik a faanyag átmelegedése, csökken a nyomással 
szembeni ellenállása, és ugyanazon erő hatására tovább folytatódik a fa-

anyag tömörödése; következésképpen csökken a teríték vastagsága.  

 De a tömörödés szorosan összefügg a fa hő-tulajdonságaival is (beleértve a hővezető képességet, amelytől 
nagymértékben függ az átmelegedés ideje). Ennek következtében a külső nyomás – megváltoztatva a teríték vastag-
ságát s benne a fa tömörödésének mértékét – annál nagyobb mértékben hat az átmelegedési sebességre, minél na-
gyobb ez az érték. 
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 A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a terítéknek a préslaptól azonos, de az élektől különböző távolságra 
lévő pontjaiban a hőmérséklet növekedése nem azonos (151. ábra). 

 
151. ábra. A préslaptól legtávolabb eső ragasztóréteg fel-melegedési gör-
béje a teríték szélső és középső zónájában, 14,3 mm vastagság, 1430 C 

préshőmérséklet és 1,0 N/mm2 présnyomás mellett. 
1- középső zóna; 2- szélső zóna (a szélektől 75-100 mm-es távolságra) 
 Az ábrán jól látható, hogy a középső zónában a hőmérséklet folyamatosan 
emelkedik, de intenzitása csökken. Az élekhez közel eső felmelegedési 
görbe (szélső zóna) kezdeti szakasza majdnem egybeesik a középső zóna 
felmelegedési görbéjével, de a felmelegedés további szakaszában ettől el-
tér. A görbe az a pontban törést szenved, ami melegedés intenzitásának 
csökkenését tükrözi; a második törésponttól (b) pedig a melegedés intenzi-
tásának újbóli emelkedése figyelhető meg.  
 A szélső zónák átmelegedésének intenzitáscsökkenése törvényszerűen 

megy végbe. 
A teríték nyomás alatti melegítése növeli a fa, és a benne lévő nedvesség hőmérsékletét.  A 1000 C hőmérséklet elérése 
után az éleken megkezdődik a nedvesség elpárolgása, ami gyakorlatilag megszünteti az élek hőmérsékletének további 
emelkedését mindaddig, míg azok teljesen ki nem száradnak. 
 A melegedési jelenség másképp játszódik le a teríték azon részein, amelyek a szélektől beljebb helyezkednek 
el. Az itt keletkező gőz 1000 C-on meglehetősen alacsony nyomással rendelkezik, és nem tud az éleken elpárologni, 
mivel nem képes leküzdeni a teríték szélein lévő faanyag ellenállását. Meg kell említeni, hogy a víz, nyomás alatt 1000 
C fölött válik gőzzé, így a gőzzé válás hőelvonása is később jelentkezik, vagy egyáltalán nincs is. (Ez a hőmérséklet és 
a nyomás viszonyától függ). 

A hőmérséklet növelésével azonban növekszik a gőznyomás, amely elérve egy bizonyos nagyságot, már ké-
pes leküzdeni az anyag ellenállását, így az éleken át eltávozik. Ettől a pillanattól kezdve – az eltávozó gőz okozta 
hőveszteség miatt – a teríték szélein a hőmérséklet növekedésének intenzitása csökken.  
 A szélektől a középrész felé haladva egyre növekszik a gőz útjának távolsága, következésképpen egyre in-
kább növekszik az ellenállás, amelyet a kiáramló gőznek le kell győzni. Ez az ellenállás – az élektől egy meghatározott 
távolságra – olyan nagyságúvá válik, hogy azt a teríték belsejében lévő, és az adott hőmérséklethez tartozó gőznyomás 
már nem képes legyőzni. Ettől a távolságtól kezdve egészen a teríték közepéig helyezkedik el a „középső zóna”, amely 
jelentősebb hőveszteség nélkül képes felmelegedni. 
 A fentiekből kitűnik, hogy a „szélső zóna” nagysága mindenekelőtt a fának és a ragasztónak, a gőz áthatolá-
sával szembeni ellenállásával határozható meg. Egy adott fafaj ellenállása a fa tömörödési fokától, vagyis a külső 
nyomás nagyságától függ. Tehát a nyomás változásával változik a szélső zóna – vagyis a lassan átmelegedő zóna – 
mérete, amely a nyomás változásával fordítottan arányos. 
 A 151. ábra jól szemlélteti, hogy a szélső zóna felmelegedési görbéje az első töréspont után egy meghatáro-
zott szöget zár be az abszcisszával, amely az (a) és (b) pontok közötti fokozatos felmelegedésre utal. Ennek oka a 
teríték, préseléskor fellépő tömörödése, amelynek következménye, a gőz kiáramlásával szembeni ellenállás növeke-
dése. 
 Ez az állandóan emelkedő ellenállás csak a gőznyomás, azaz a hőmérséklet emelésével győzhető le.  

A fa további tömörödése, az ellenállás olyan növekedéséhez vezet, melynek hatására megbomlik a préslapok 
által termelt és az éleken leadott hőmennyiség közötti egyensúly. Ennek következtében a hőmérséklet – a teríték adott 
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részén – intenzívebben kezd növekedni, ami a melegedési görbe második töréspontja (b) utáni lefutásával jellemez-
hető. 
 Ily módon a nyomás – kontakt melegítéses hőátadásnál – a préselendő teríték melegedésének több jellegze-
tességét határozza meg. A nyomás gyorsítja az átmelegedést, mivel csökkenti a teríték vastagságát és annak hőve-
zető-képességét. 
 A nyomás idézi elő a teríték egyenlőtlen területi felmelegedését, azaz a szélső és középső melegedési zónák 
kialakulását, amelyek nagysága a nyomás nagyságának függvénye. A fenti megállapítások azonban csak az aránylag 
magas, 1,8-2,0 N/mm2 külső nyomások mellett érvényesek. 
 Az alacsony nyomás alkalmazása más változásokat idéz elő. Mindenekelőtt csökken a teríték középső zóná-
jának átmelegedési sebessége, amelyet a kicsiny tömörödés következtében kialakuló hővezetési tényező eredményez. 
Ugyancsak csökken (esetleg nem növekszik) a hőmérséklet is, a felmelegedési görbe (a) és (b) pontjának megfelelően. 
Az ilyen csökkenés (vagy stagnálás) oka a teríték nagy gőzáteresztő-képessége, mely a fa alacsony tömörödésének 
következménye. A keletkezett gőz legyőzi a kis nyomás mellett kialakult szélső zóna ellenállást, amelynek az alacsony 
felmelegedési hőmérséklet az eredménye. Ugyanezen okok következménye a nagy területű szélső és a kisterületű 
középső zóna kialakulása is. 
 A kis külső nyomásnál (0,1 N/mm2-ig) a középső zóna (amely hőveszteség nélkül melegszik fel) gyakorlatilag 
nem alakul ki. A keletkezett gőz nem ütközik ellenállásba, így akadálytalanul távozhat a teríték bármely pontján, ami 
jelentősen csökkenti a hőmérséklet növekedésének intenzitását. 
A fa további tömörödése, az ellenállás olyan növekedéséhez vezet, melynek hatására megbomlik a préslapok által 
termelt és az éleken leadott hőmennyiség közötti egyensúly. Ennek következtében a hőmérséklet – a teríték adott 
részén – intenzívebben kezd növekedni, ami a melegedési görbe második töréspontja (b) utáni lefutásával jellemez-
hető. 
 Ily módon a nyomás – kontakt melegítéses hőátadásnál – a préselendő teríték melegedésének több jellegze-
tességét határozza meg. A nyomás gyorsítja az átmelegedést, mivel csökkenti a teríték vastagságát és annak hőve-
zető-képességét. 
 A nyomás idézi elő a teríték egyenlőtlen területi felmelegedését, azaz a szélső és középső melegedési zónák 
kialakulását, amelyek nagysága a nyomás nagyságának függvénye. A fenti megállapítások azonban csak az aránylag 
magas, 1,8-2,0 N/mm2 külső nyomások mellett érvényesek. 
 Az alacsony nyomás alkalmazása más változásokat idéz elő. Mindenekelőtt csökken a teríték középső zóná-
jának átmelegedési sebessége, amelyet a kicsiny tömörödés következtében kialakuló hővezetési tényező eredményez. 
Ugyancsak csökken (esetleg nem növekszik) a hőmérséklet is, a felmelegedési görbe (a) és (b) pontjának megfelelően. 
Az ilyen csökkenés (vagy stagnálás) oka a teríték nagy gőzáteresztő-képessége, mely a fa alacsony tömörödésének 
következménye. A keletkezett gőz legyőzi a kis nyomás mellett kialakult szélső zóna ellenállást, amelynek az alacsony 
felmelegedési hőmérséklet az eredménye. Ugyanezen okok következménye a nagy területű szélső és a kisterületű 
középső zóna kialakulása is. 
 A kis külső nyomásnál (0,1 N/mm2-ig) a középső zóna (amely hőveszteség nélkül melegszik fel) gyakorlatilag 
nem alakul ki. A keletkezett gőz nem ütközik ellenállásba, így akadálytalanul távozhat a teríték bármely pontján, ami 
jelentősen csökkenti a hőmérséklet növekedésének intenzitását. 
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A nyomás hatása a préselendő teríték nedvességváltozására 
 

A ragasztandó anyag és a ragasztóréteg mindig egy meghatározott mennyiségű nedvességet tartalmaz. A 
hőpréselés során ennek a nedvesség-mennyiségnek az eloszlása nem állandó. 
 Kontakt hőátadásnál – ha a préslapok túllépik a 1000 C hőmérsékletet – a felületi réteg azonnal felmelegszik 
és a benne lévő nedvesség gőzzé alakul. Kis külső nyomás alkalmazásakor a faanyag nem tömörödik össze, így a gőz 
ellenállás nélkül távozik. Ennek eredményeképpen megkezdődik a felületi réteg száradása, amely később az egész 
keresztmetszetre kiterjed. Így a teríték átlagos nedvességtartalma állandóan csökken. 
 A külső nyomás növelésével  (152.ábra) megváltozik a nedvességvándorlás jellege, mivel a tömörödés követ-
keztében megváltozik a fa gőzvezető-képessége.  

 
152. ábra. Nedvességvándorlás a préselendő terítékben 
                  Sz- szélső zóna, K- középső zóna 
 
A középső zóna külső rétegeiben keletkező gőz már jelentős ellenállásba 
ütközik, és így nem tud szabadon távozni. (Esetleg nem is keletkezik a for-
ráspont emelkedése miatt). 
 A további hőközlés a hőmérséklet valamint a felületi réteg gőznyomásának 
emelkedését eredményezi. A belső, még hideg rétegekben gőztúlnyomás 
még nem keletkezik. Az ilyen nyomáskülönbség hatására a fa pórusaiban a 

külső rétegből a középső rétegek felé irányuló páradiffúzió lép fel, amelynek következtében a külső rétegek nedves-
ségtartalma csökken, a belsőké pedig emelkedik. A középső zóna átlagos nedvességtartalma a hőközlés ideje alatt 
pedig közel állandó marad.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy a gőzdiffúzió következtében a középső rétegben nemcsak a nedvességtart-
alom növekszik, hanem annak felmelegedése is meggyorsul. Ennek oka, hogy a gőz az alacsony hőmérsékletű kö-
zépső rétegbe kerülve lecsapódik, hőt ad le, amelynek következtében nő e rétegek hőmérséklete. A gőz – a teríték 
keresztmetszete mentén történő – vándorlása nagyobb sebességgel megy végbe, mint maga a hővezetés, ami a belső 
rétegek felmelegedését jelentősen meggyorsítja.  

A szélső zónák – a nagy ellenállás miatt lezártnak tekinthetők, a belső zónában a gőz állandó térfogaton 
melegszik. A felső zónában lévő cseppfolyós nedvesség a hőközlés következtében gőzzé alakul, amely növeli a nyo-
mását. Ezt a nyomást belső gőznyomásnak nevezzük, melynek nagyságát a középső zóna meghatározott részének 
felmelegedési mértéke határozza meg. 
 A teríték széleihez közeledve, egyre csökken a gőz távozását gátló ellenállás, így az, az éleken „képes” eltá-
vozni, ezért itt erőteljes száradással kell számolni. 
 A préselés befejeztével megszűnik a külső nyomás és csökken a gőz útja, vagyis a gőz távozását akadályozó 
ellenállás.  

Ahol ezek a feltételek kialakulnak ott lesz a középső zóna határa, amelyben a nedvességvándorlás a felületi 
rétegből a középső részbe irányul, és ahol a hőközlés alatt az összes nedvességtartalom állandó. A teríték többi része 
a „szélső zóna”, ahonnan a gőz vízszintes irányban az éleken keresztül távozik, melynek következtében a szélső zóna 
erőteljes száradásával kell számolni. Az eltávozó nedvesség mennyisége nem állandó. Ez elsősorban a fa gőzvezető-
képességétől, a nedvességtartalomtól, préselési hőmérséklettől, valamint a fa tömörítési mértékétől függ. 

A külső nyomás növelése és alacsony gőzvezető-képességű fafaj (fenyő) alkalmazása a nedvességveszteség 
és a szélső zóna méreteinek a csökkenéséhez vezet. Ily módon hő-préseléskor a teríték szélső zónája fokozatosan 
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kiszárad, de a középső zóna átlagos nedvességtartalma változatlan marad. A teríték belsejében gőznyomás lép fel, 
melynek nagysága a préselendő anyag hőmérsékletétől függ. 
 
 A préselés befejezésével megszűnik a külső nyomás, ami mérsékli a fa tömörödését, melynek következtében 
csökken a gőz eltávozását akadályozó ellenállás is. Ha ez elér egy bizonyos határt, akkor megkezdődik a gőz eltávo-
zása, a belső nyomás csökkenése és a belső nedvesség további melegedése, melyek a préselendő teríték átlagos 
nedvességtartalmának csökkenéséhez vezetnek. A száradási folyamat a nyomáscsökkentés alatt folyamatosan megy 
végbe. 

Az eltávozott gőz mennyisége egyenesen arányos a teríték kezdeti nedvességtartalmával és a préslapok hő-
mérsékletével. A nyomás csökkentése a ragasztásnál döntő fontosságú művelet. 
  A nyomás gyors csökkentésekor azonban olyan nagyságú belső túlnyomás is keletkezhet, amely „szűcsösö-
déshez”, „laprobbanáshoz”, illetve a ragasztás teljes tönkremeneteléhez vezethet. Ezek a hibák akkor jelentkeznek, 

amikor a gyors nyomáscsökkenés a belső nyomásnál alacso-
nyabb értéket ér el.  
 Ez a hiba kiküszöbölhető, ha a nyomáscsökkentés két 
szakaszban hajtjuk végre: az első – a maximumtól a belső gőz-
nyomással megegyező értékig; a második – a belső gőznyomás 
értékétől a prés nyitásának kezdetéig. A 153. ábrán a teríték 
gőzáteresztő-képessége, a belső gőznyomás, a nyomás csök-
kentés sebessége és időtartama közötti összefüggés látható. 
 

153. ábra. A nyomáscsökkenés sebessége 
T1- a nyomáscsökkenés ideje az első periódusban; T2- a nyo-

máscsökkenés ideje a második periódusban 
 

Az első szakaszban a nyomás bármilyen technikailag megvalósítható sebességgel csökkenthető, mivel ebben 
a periódusban a belső gőznyomás mindig kisebb marad, mint a külső, ezért nem kell tartani meghibásodástól. A má-
sodik szakaszban azonban a külső nyomást fokozatosan kell csökkenteni, de csak olyan mértékben, hogy a gőz foko-
zatosan, hibaokozás nélkül tudjon eltávozni. 
 A külső nyomás csökkentésének megengedhető sebességét a préselendő anyag gőzáteresztő-képessége 
határozza meg, de minden konkrét esetben kísérletek alapján célszerű meghatározni.  

A második szakaszban, nagy gőzáteresztő-képességű anyagoknál nagyobb nyomáscsökkentési sebesség 
engedhető meg.  
 Az ábrán jól látható, hogy a külső nyomásnak a maximumtól (p) az p1 nyomásig (ami azonos a belső gőznyo-
mással) történő csökkentése a T1 idő alatt bármilyen sebességgel történhet. A második periódusban a nyomás csök-
kentésének ideje (p1-től a présnyitásig) a belső gőznyomás nagyságától, a teríték gőzvezető-képességétől, valamint 
a nedvességtartalomtól függ. 
  
Minél magasabb a teríték hőmérséklete, annál nagyobb a benne lévő gőz nyomása, tehát a második periódus kezdetét 
meghatározó külső nyomás (p1, p2) értéke is (B, C eset a 153. ábrán). 
 A középső zóna egyenletes felmelegedésekor, vagyis azonos belső gőznyomás mellett, a nyomáscsökkentés 
ideje hosszabb, sebessége pedig kisebb lesz, ha a teríték gőzvezető képessége alacsony, illetve magas a nedvesség-
tartalma (A eset összehasonlítva B-vel). Amennyiben a teríték gőzvezető képessége és nedvességtartalma azonos (B 

p 

T2-C T1 
T2-B 

T2-A 

p1 

A p2 

B 

C 
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és C eset), akkor a nyomás csökkentésének sebessége nem függ a belső gőznyomás értékétől, de a nyomáscsökken-
tés ideje arányosan növekszik a gőznyomás nagyságával. 
 A 1000 C hőmérséklet alatti ragasztásnál a külső nyomás csökkentésének sebessége bármilyen lehet, azaz a 
második periódus figyelmen kívül hagyható. 
 A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a terítéknek a ragasztáskor fellépő hőmérséklet-, és nedvesség-
tartalom változása, és ezeknek a külső nyomással való összefüggése igen jelentős szerepet játszik a ragasztás tech-
nológiai paramétereinek megválasztásában. 
 Ismeretes, hogy vannak olyan ragasztóanyagok, amelyeknél a megszilárdulás elsősorban száradási folyamat 
eredményeképpen jön létre. Már említettük, hogy a hőpréselésnél a legnagyobb mennyiségű nedvességet a teríték 
szélső zónája és a préslapokkal közvetlenül érintkező felületi rétegek veszítenek. Ezeken a helyeken alakulnak ki leg-
inkább a fent említett ragasztók megkeményedési (száradási) idejének csökkentési feltételei. A középső zóna belső 
rétegei esetén préselésnél nem csökken, hanem növekszik a bennük lévő nedvességtartalom. A ragasztóréteg szára-
dása lassabban megy végbe, és a ragasztott kötés bennük később alakul ki, mint a teríték többi részében.  
 Ebből következik tehát, hogy a száradással keményedő ragasztók ragasztás-technológiai körülményeit a kö-
zépső zóna belső rétegeinek tulajdonságaihoz kell viszonyítani. Feltétlenül tanulmányozni kell, hogy ragasztáskor e 
zóna ragasztórétegében milyen mértékben játszódik le a száradási folyamat, és a kialakult ragasztott kötés nem megy-
e tönkre a külső nyomás megszűnésével. A maximális szilárdság ugyanis csak az utószáradáskor alakul ki. 
 Az ilyen száradás a legintenzívebben a külső nyomás megszűnésekor megy végbe. Az ebben a szakaszban 
eltávozó nedvesség mennyisége nő a hőmérséklet emelkedésével, a hőmérsékletemelkedés sebessége viszont a 
külső nyomás nagyságától függ. Ennek növelésével a teríték gyorsabban melegszik, és azonos melegítési idő alatt a 
fa és a nedves réteg nagyobb mérvű felmelegedése jön létre, illetve a terítékben nagyobb mértékű a hőakkumuláció. 
E hő hatására megy végbe a nyomás megszűnésekor a nedvesség elpárolgása és a ragasztóréteg megszilárdulása.  
 (A szintetikus, termoreaktiv ragasztók megszilárdulásának intenzitása egyenesen arányos a ragasztóréteg 
felmelegedési sebességével és mértékével). 
 Hőpréseléskor, a szélső zóna belső rétegeiben a hőmérséklet lassabban emelkedik, mint a teríték többi ré-
szén, így bennük a ragasztó térhálosodása is később játszódik le. Ezért a termoreaktív ragasztók alkalmazásakor a 
ragasztás feltételeit a szélső zóna előbb említett tulajdonságainak figyelembevételével kell megállapítani. 
 Összefoglalva megállapítható, hogy hőpréseléskor a külső nyomás – mivel meghatározza a nedvességván-
dorlás jellegét és a különböző zónák hőmérsékletemelkedésének mértékét – az egyik olyan fontos tényező, amely 
alapján a ragasztás feltételei megállapíthatók. 
 
A fa tömörödése hideg és meleg ragasztáskor  
 

A fában, a hideg és meleg ragasztáskor bonyolult, egymással szoros összefüggésben lévő folyamatok mennek 
végbe. Ezekhez tartozik a fa tömörödése is, amely jelentős hatást gyakorol a ragasztott kötés kialakulására. 
A préseléskor keletkező általános (teljes) deformáció a rugalmas és a maradandó (plasztikus) deformációból tevődik 
össze. A fa tömörödése igen bonyolult folyamat, és korántsem tisztázódtak teljesen a tömörödés feltételei, valamint az 
alkalmazott ragasztás-technológiai paraméterek közötti kapcsolatok. Nyomás hatására a fa tömörödik, megváltoztatva 
a nyomóerő irányába eső méreteit. 

A teljes tömörödés nagysága elsősorban a fa szerkezeti felépítésétől, nedvességtartalmától, hőmérsékletétől 
és a külső nyomás nagyságától függ. 
 A 154. ábra a fenyő alakváltozása és a külső nyomás közötti összefüggést ábrázolja - amely általános diag-
ramként is felfogható -, mivel jellege minden fafajra jellemző, de a deformáció számszerű értéke fafajonként változik. 
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154. ábra. A fenyő – radiális irányú – nyomási deformációjának 

diagramja 
1- száraz faanyag; 2- nedves faanyag 

  
 A fának nyomás hatására létrejövő teljes méretváltozása három 
fázisra osztható:  
 Az első fázisban elsősorban a kevésbé szilárd korai pászta tömö-
rödik, amely a korai pászta sejtfalainak plasztikus folyásáig tart.  
 A második fázis a sejtfalak plasztikus folyásától kezdődik, és e 
fázis alatt a tavaszi pászta sejtfalai összeroppannak, illetve a kései 
pászta sejtfalai is kezdenek összenyomódni; ezért a második fázis 
fokozatosan megy át a harmadikba, ahol a kései pászta sejtfalai 
tömörödnek. Mivel ezek a sejtfalak igen vastagok, ezért csak igen 

magas nyomás hatására (# 35 N/mm2) roppannak össze. 
  

A deformáció nagyságára (egyben a tömörödés mértéke is) igen jelentős hatást gyakorol a fa nedvességtart-
alma (155. ábra). Mint az ábrán is jól látható, a nyomás hatására az abszolút száraz faanyag egy bizonyos nagyságú 
deformációt ér el. Ugyanilyen külső nyomás mellett, de nagyobb nedvességtartalomnál a deformáció növekedése fi-

gyelhető meg, amely a maximumot a rosttelítettségi pontnál éri el. 
A szabad víz növekedésével (ugyanolyan nyomásviszonyok mel-
lett) a deformáció észrevehetően csökken. 
 A fa deformációja és nedvességtartalma közötti törvényszerű 
összefüggés a sejtfal felépítésének micelláris elméletével magya-
rázható, amiből az is következik, hogy hideg ragasztáskor a defor-
máció mértékét a fa térfogati sűrűsége, szöveti szerkezete és ned-
vességtartalma, valamint a külső nyomás nagysága határozza 
meg. 
155. ábra. A préselendő fa teljes deformációja a nedvességtarta-

lom függvényében 
u=RT- rosttelítettségi pont 

  
 A ragasztási folyamatok nagy része azonban magas hőmérséklet alkalmazása mellett megy végbe. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a magas hőmérsékletű ragasztásnál (azonos egyéb feltételek mellett) a fa deformációja 
nagyobb, mint a hidegragasztáskor. Ez a jelenség a fa belső súrlódásának a csökkenésével magyarázható. Ennek 
nagysága ugyanis nemcsak a "kenőanyag" szerepét játszó micellák közötti nedvesség mennyiségétől, hanem annak 
viszkozitásától is nagymértékben függ. A hőmérséklet pedig olyan tényező, amely nagymértékben befolyásolja a visz-
kozitást, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet emelkedésével a viszkozitás csökken. 
 A hőmérséklet emelkedésével egyidejűleg a vázszerkezetet kitöltő anyagok lágyulása is bekövetkezik, ami 
által csökken a külső nyomással szembeni ellenállásuk. Ezek a jelenségek együttesen a belső súrlódás csökkenésé-
hez, így a préselésnél átmelegedett faanyag deformációjának növekedéséhez is vezetnek. 
 A melegítés hatásának mértéke a fa nedvességtartalmától függ. A száraz fa belső súrlódását a melegítés csak 
kismértékben befolyásolja. A nedvességtartalom emelkedésével a melegítés hatása viszont növekszik, és maximumát 
a rosttelítettségi határnál éri el. 
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 A deformáció illetve a tömörödés nagysága a meleg ragasztáskor elsősorban a fa térfogati sűrűségétől, szöveti 
felépítésétől, nedvességtartalmától, a melegítési hőmérséklettől és a külső nyomás nagyságától függ.  
 A fentiek alapján megállapítható, hogy a fa tömörödési folyamata meleg préseléskor - az alábbiak miatt - 
sokkal bonyolultabb, mint a hideg préseléskor: 
 x A keletkezett teljes deformáció nagyobb, mint a hideg ragasztásnál, az alkalmazott magasabb nyomás és a 
kisebb belső súrlódás miatt. 
 xx Jelentősen nagyobb a maradandó deformáció, mint a hidegragasztásnál. 
 xxx A teljes és maradandó deformációra a nyomáson kívül, a fa kezdeti hőmérséklete és nedvességtartalma, 
valamint a teríték felmelegedésének mértéke és a présidő is jelentős hatást gyakorol. 
 xxxxA felmelegedés és a nedvességvándorlás különbözősége következtében (amelyek a teríték keresztmet-
szete, valamint a szélességi és hosszúsági méretei mentén jönnek létre) a teríték szélső zónáiban, nagyobb mértékű 
maradandó alakváltozások jönnek létre. 

h 
 Az eddigiekben a nyomásnak, a ragasztandó anyagok méretváltozására, átmelegedésére és nedvességvál-
tozására gyakorolt hatását vizsgáltuk. A nyomásnak azonban egyéb szerepe is van a ragasztott kötés kialakításában: 

x Ha a ragasztandó felületek, görbültek, illetve rajtuk felületi egyenetlenségek vannak, akkor a felületek 
érintkezését szolgáló nyomás nagysága a felületek nagyságától, a síktól  
való eltérésük fokától, a rajtuk lévő egyenetlenségek mértékétől, valamint a ragasztandó anyagok keménységétől függ. 
A gyakorlatban sokszor alkalmaznak magas nyomást a rosszul előkészített, vagy görbe felületek ragasztásakor. Annak 
ellenére, hogy a magas nyomás biztosítja ugyan a felületek érintkezését – sőt a ragasztás az alkatrészt meg is tartja 
ebben az állapotában – de a ragasztórétegben jelentős feszültségek keletkeznek, amelyeknek következtében fel-
használáskor, illetve terheléskor a ragasztott kapcsolat tönkremehet. 

xx A ragasztandó anyagok tulajdonságai mellett az alkalmazott nyomás nagyságára a ragasztó viszkozi-
tása is jelentős hatást gyakorol. Nagy viszkozitású ragasztó alkalmazása esetén a ragasztó egyenletes eloszlását, 
és vékony ragasztóréteg kialakulását csak a „magas” présnyomás biztosítja. 

xxx A szükséges nyomás nagysága a ragasztás módjától is függ, mivel a hideg és a meleg fa rugalmas 
tulajdonságai különböznek egymástól és a ragasztó folyékonysága is függ a melegítés hőmérsékletétől. Ezért a ma-
gasabb hőmérsékleten kisebb, az alacsonyabb hőmérsékleten pedig nagyobb nyomást célszerű alkalmazni. 

xxxx Hosszú nyíltidő esetén, a ragasztóréteg felületén egy magas viszkozitású „hártya” alakul ki, amely gá-
tolja a felület megfelelő nedvesítését. Ilyen esetekben a ragasztás minősége valamennyire javítható a nyomás növe-
lésével, ami „összetöri” a ragasztó felületén kialakult réteget és lehetővé teszi, hogy a ragasztó megfelelően nedvesítse 

a másik ragasztandó felületet. 
xxxxx A nyomás és a ragasztási szilárdság 

közötti összefüggést az 156. ábra szemlélteti. 
 
156. ábra. A nyomás és a ragasztási szilárdság kö-
zötti összefüggés 

1- kontaktmelegítés; 2 nagyfrekvenciás melegítés 
 

Az ábrán jól látható, hogy meghatározott nyo-
máshatárok között (0,3-0,7 N/mm2) a ragasztási szi-
lárdság gyakorlatilag nem változik. A további nyomás-
növekedés következtében beálló szilárdságcsökkenés 

y = -0,0242x2 + 0,323x + 8,3634
R² = 0,9926
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R² = 0,8379
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azzal magyarázható, hogy a nagy nyomás kiszorítja a ragasztót a felületek közül, így a túl kevés ragasztó nem biztosítja 
a szükséges ragasztási szilárdságot.  
A nagyfrekvenciás ragasztásnál jelentkező alacsony ragasztási szilárdság az intenzív melegedés hatására létrejövő 
ragasztóanyag-ritkulás, illetve habosodás eredménye. 

A szerves oldószeres ragasztóknál gyakran alkalmazzák a „kontakt ragasztási módot” (a mindkét felü-
letre felhordott ragasztó, hosszú nyíltidejű ragasztórétegeinek összenyomása). 
 A „kontakt-ragasztásnál”, a nyomás fokozásával nő a ragasztási szilárdság (157. ábra).  

157. ábra. A szerves oldószeres ragasztó ragasztási szi-
lárdsága a présnyomás függvényében, különböző pihen-
tetési idők után (felhordás: 2x=200 g/m2; nyílt idő- 30 perc; 
présidő- 2 perc). Pihentetési idők: 1- 7 nap; 2- 1 óra 

A kontaktragasztásnál tapasztalható jelenség 
könnyen megérthető, ha figyelembe vesszük, hogy a ra-
gasztó, a ragasztás pillanatában már nem folyékony. Az 
egyesülés tehát nem két folyékony felület spontán egye-

sülése, hanem autó-adhéziós 1 folyamat. 
A fémipari ragasztásoknál alkalmazott nyomással 
kapcsolatban néhány megjegyzést kell tenni. 
A szükséges nyomás (sajtolási, présnyomás, ki-
keményítő nyomás) nagysága a legtöbb ragasztó 

esetében viszonylag csekély. Ezt a ragasztó viszkozitásától függően úgy kell meghatározni, hogy 
a ragasztó a ragasztandó felület érdességi mélyedéseit tökéletesen kitöltse. Ugyanakkor meg kell 
akadályozni, hogy a ragasztó kiszoruljon a ragasztási hézagból. 
A nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó megfelelő adatok a 35 táblázatban, vagy a ragasztószállító 
cégek termékismertetőiben találhatók.              35. táblázat 

A nyomás jelentősen befolyá-
solja a ragasztóréteg, és így a 
ragasztott kötés szilárdságát. 
Ez függ még a ragasztó fajtá-
jától, valamint a ragasztónak a 
kikeményedés közben tanúsí-
tott viselkedésétől is, pl. attól, 
hogy képződnek-e ilyenkor 
gázok vagy sem. 
Például: Gőz képződése ké-
miai polikondenzációs folya-
mat következtében, mint a fe-
nolalapú ragasztóknál; Nincs 

                                                           
1 - két porszáraz ragasztófelület érintkezése 
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gőzképződés, mint az epoxigyanta alapú ragasztóknál. 
 
Fenolgyanta alapú ragasztók 

Ezeket a polikondenzáció útján keményedő különleges ragasztókat nagyobb nyomás (2,5 N/mm2-
ig)  mellett kell ragasztani. Erre két okból van szükség: 

Á A lehasadt reakciótermékeknek a ragasztórétegből való könnyebb és biztosabb eltávolí-
tása érdekében és 

Á a keletkező pórusok lezárása miatt. 
Ilyenkor tehát nyomást kell kifejteni: 
A) a ragasztórétegre; ez a nyomás nagyobb legyen, mint a kikeményedési hőmérsékleten ural-
kodó gőznyomás; 
B) a ragasztandó alkatrészekre, ha ezek nem pontosan illeszkednek egymáshoz, 
C) általában azért, hogy a folyékony ragasztó áramoltatásával egyenletes eloszlást éljünk el. A 
teljes kikeményítési nyomás tehát nagyobb legyen, mint ennek a három nyomásértéknek 
az összege (A + B +C), ellenkező esetben likacsos ragasztóréteget kapunk, amelynek kötési szi-
lárdsága nagyon gyenge. 

Általában 2,0 N/mm2 rászorító nyomás elegendő. Túl nagy nyomásnak is hibás kötés lesz 
a következménye. 

 
Epoxigyanta alapú ragasztók 

Epoxigyanta alapú ragasztókhoz kisebb kikeményítési nyomás is elegendő, de nagyobb kell, mint 
az a) pontban feltüntetett két utolsó (B+C) nyomásérték. Ehhez a ragasztótípushoz tehát, amelyből 
nem hasadnak le folyékony alkotók, elegendő az úgynevezett kontaktnyomás. 

Nagyon fontos, hogy a szorító nyomás az egész felületre egyenletesen hasson. Ha a nyo-
máseloszlás nem egyenletes, egyenetlen rétegvastagságot kapunk, s ennek következtében a ragasz-
tott kötés gyenge lesz. Szem előtt kell tartani azt is, hogy túl nagy vagy túl kis nyomás is rontja a 

kötési szilárdságot. 
 A legfontosabb ragasztótípusok alkalmazása esetén a 
szorító nyomásnak a kötési szilárdságra kifejtett hatását 
szemlélteti a 158. ábra. 

 
158. ábra. A nyomás hatása néhány ragasztótípus ra-

gasztási szilárdságára 
1- Fenol gyanta, 2- Elegy polimerizátum, 3- Epoxigyanta 
(melegen keményítve), 4- Epoxigyanta (hidegen kemé-
nyítve) 
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A 159/a és 159/b ábra néhány konkrét ragasztóanyagra vonatkozó szilárdsági adatai tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
159. ábra. Az illesztéskor kifejtett rászorító nyomás hatása néhány ragasztómárka kötési szilárdságára. A ragasz-

tandó anyag: AlCuMg,  (t=20 min); 
a) lü2=l0 mm és b3=25 mm; 1- Agomet M; 2- Metallon K (meleg); 3- Araldit 106 (meleg); 4- Araldit 106 (hideg) 
b)   lü=20 mm és b=15 mm; (1- Redux 775; 2- Araldit I; 3- Agomet E; 4- Sicomet V.) 

 

4.6.3. A préshőmérséklet és a présidő szerepe a ragasztáskor 
 A ragasztó megszilárdulása a ragasztási folyamat alapvető mozzanata. A megszilárdulás 
ideje alatt megy végbe a polimer szerkezeti átalakulása, az adhéziós-kohéziós kapcsolatok kiala-
kulása, valamint a belső feszültségek egy részének keletkezése.  
 A ragasztó megkeményedése különböző hőmérséklet-idő viszonyok között mehet végbe 
(160. ábra). 
 A préshőmérséklet-présidő kapcsolata – elméleti úton – az alábbiak szerint közelíthető meg:  
 Valamely polireakció végbemenetelének termodinamikai valószínűsége még nem jelenti, 
hogy a reakció olyan sebességgel játszódik le, amelyik technológiailag is alkalmazható mennyi-
ségű terméket produkál. A termikusan aktivált polireakciókra is érvényes, hogy a reakciósebességi 
állandó exponenciálisan nő a hőmérséklettel. A polireakciók sebességnövelésének az egyik útja 
tehát a hőmérséklet növelése. A hő-mérséklet emelésének viszont határt szab az egyensúly eltoló-
dása a kiinduló termékek irányába. A reakciósebességi állandó hőmérséklet-függésében a folyamat 
aktiválási energiája is szerepet játszik. 
 A reakciósebesség növelésének másik útja katalizátorok – esetleg iniciátorok – alkalma-
zása. A katalizátorok - hatásmechanizmusuk részletesebb elemzése nélkül - végeredményben a re-
akciók aktiválási energiaszükségletét csökkentik. Így katalizátorok alkalmazásával alacsonyabb 
hőmérsékleten, nagyobb reakciósebességet lehet elérni. A katalizátorok csak a reakciósebességre 
fejtik ki hatásukat, az egyensúly helyzetét nem befolyásolják! 
                                                           
2- átlapolás hossza  
3 - az átlapolás szélessége 
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160. ábra. A préshőmérséklet és a presidő kapcsolata 

 A technológiai paramétereket, illetve a ragasztás feltételeit – így a ragasztási hőmérsék-
let is – tehát az előbb idézett elméleti összefüggés figyelembevételével kell megállapítani. 
A gyakorlatban a ragasztást vagy normál, azaz szobahőmérsékleten (20-220 C), vagy ennél ma-
gasabb hőmérsékleten végzik.  
Normál hőmérsékleten, amikor a hőmérséklet csak igen kis határok között változik, a megke-
ményedés ideje csak a ragasztó és a katalizátor tulajdonságaitól függ. Melegítéskor azonban 
számtalan variációs lehetőség áll fenn, amely már nemcsak a ragasztó és a katalizátor tulajdon-
ságaitól, hanem a hőtechnikai körülményektől, azaz a ragasztás módszereitől is függ.  
 

A ragasztási hőmérséklet elemzését az alsó- és felső határok kitűzésével célszerű kez-
deni. Az alsó határ meghatározásánál aránylag egyszerű dolgunk van, hiszen a faiparban al-
kalmazott ragasztók nagy részénél víz az oldószer, így a 00 C alatti felhasználás kizárt. A mini-
mális hőmérsékletet 100 C-ban célszerű meghatározni, mivel itt már a ragasztók viszkozitása 
megfelelő a felhordáshoz, illetve a nem kémiailag kötő PVAC ragasztók fehéredési pontjai is 
e hőmérséklet alatt (5-70 C) találhatók. Probléma mentes ragasztáshoz azonban a 15-200 C mi-
nimális hőmérséklet ajánlható. 
  A maximális ragasztási hőmérséklet megállapításához vizsgáljuk meg a fában, a magas 
hőmérséklet hatására lejátszódó folyamatokat:  
 x 1000 C-on távozik a víz; 
 x 170-180 0C-on a lignin-szénhidrát kapcsolatok és a színanyagok bomlása indul meg 
és e körül van a lignin üvegesedési hőmérséklete is.  
 x 200-220 0C -os hőmérsékleten indul meg a hemicellulózok bomlása és végül 
 x 360-380 0C -on a cellulóz bomlásának exoterm (hőtermelő) folyamata játszódik le, 
ami jelentős gázfejlődéssel jár. 

A GYAKORLATBAN ALKALMAZOTT HŐMÉRSÉKLETI INTERVALLUMOK 
 

xMinden szo-
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PRÉSIDŐK (Tájékoztató adatok) 

15-20 0C  150-200 0C  105-115 0C   120-145 0C  40-60 0C  90-95 0C 
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Préselés:20-480perc  1-6 perc 
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A ragasztás szempontjából fa termikus bomlásának folyamata a hőmérsékleten és a ható időn 
(hőmérséklet-idő szuperpozíció) kívül függ a hőmérséklet emelkedésének sebességétől; a 
hőutánpótlás intenzitásától; az alkalmazott nyomástól, mint külső tényezőtől; a fafajtól és a 
nedvességtartalomtól, mint belső tényezőtől. 
  A fentiekből megállapítható, hogy a megengedhető maximális ragasztási hőmérséklet 
# 200 0C körül határozható meg, rövididejű hőhatás esetén. 
 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a gyakorlatban alkalmazott – a szélsőértékek közötti – 
hőmérsékleti szakaszokat. 

A 15-20 0C-on (szobahőmérsékleten) végzett ragasztás az úgynevezett hidegragasztás. 
Időtartama kizárólag a ragasztó reakcióképességétől, a katalizátor minőségétől és mennyiségé-
től függ. A présidő 0,5-8 óra között változhat. A présidővel kapcsolatosan azonban meg kell 
jegyezni, hogy ma már kifejlesztettek olyan sajátos gyorsragasztókat, amelyek ezen a hőmér-
sékleten már 8-20 perc alatt biztosítják a megfelelő szilárdságot. Nem beszélve a ciánakrilát 
alapú ragasztókról, ahol a kötési idő egy percen belül van. (Természetesen ez utóbbiakat nem 
a fa ragasztásához alkalmazzák). 

A 40-60 0C -s hőmérsékleten való ragasztást a hőre lágyuló anyagok, illetve ragasztók 
használatakor alkalmazzák. Ilyen alacsony hőmérsékletet célszerű akkor is alkalmazni, ha a 
ragasztandó anyagok hődilatációs együtthatói közötti különbségek nagyok, és így ezen a hő-
mérsékleten a szerkezetben aránylag alacsony termikus feszültségek keletkeznek. 

A 90-100 0C (100 0C alatt!) hőmérséklet tartományt nagyfrekvenciás ragasztáskor al-
kalmazzák. A présidő a termék jellegétől függően 1-6 perc között változhat. 

A 105-115 0C -s hőmérsékletet hagyományos furnérozáskor (többszintes hőprés, kézi 
terítékképzés, illetve kézi berakás és kiszedés) alkalmazzák. A présidő a furnérvastagság függ-
vényében 6-10 perc. 

A 120-145 0C-t alkalmaznak az egyszintes ütemprés esetén (présidő: 1-2 perc), illetve a 
lécbetétes bútorlap és a rétegelt lemez gyártásakor. Az utóbbi esetben a présidő (a vastagságtól 
függően) 3-20 perc között ingadozhat. 

Vizsgáljuk meg, hogy van-e értelme külön választani az egy- és a többszintes hőprések 
üzemi hőmérsék-leteit (161. ábra). 

 
161. ábra. A különböző katalizátorérzé-
kenységű karbamid formaldehid ragasz-
tók kötési ideje a hőmérséklet függvé-
nyében (1 % NH4Cl adagolásakor). 

Katalizátor érzékenység: 1- 120s; 
2- 100s; 3- 60s 

Az ábrán jól megfigyelhető, 
hogy a 140-1500 C feletti a hőmérséklet-
növekedés már nem eredményezi a ra-
gasztó keményedési idejének számot- 

 
tevő csökkenést. Ezt, elméletileg „a reakciósebesség exponenciális hőmérsékletfüggése” tá-
masztja alá.  
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 A furnérozási (borítási) folyamatok elemzése alapján az is kiderül, hogy a többszintes 
hőpréseknél 115-120 0C-nál magasabb hőmérséklet alkalmazásának azért sincs értelme, mert a 
furnérozó sor teljesítményét elsősorban nem a ragasztó kikeményedési ideje, (a prés teljesítő- 
képessége), hanem a terítékképzés és az egyéb segédműveletek időszükséglete határozza meg. 
Tehát a gyorsan kötő ragasztók előnyei nem használhatók ki. 
  Ugyanakkor az egyszintes hő-préseknél a préshőmérséklet jelentősen befolyásolja a 
teljesítményt. 

A 150-220 0C-os hőmérsékletet egyes olvadékragasztók megömlesztésekor használnak, 
a présidő nem több 1-2 s-nél. Itt döntően a felviteli viszkozitás elérése érdekében használjuk a 
magas hőmérsékletet, mert általában nem kémiailag kötő olvadékragasztót alkalmaznak. 

h 
 Az alábbiakban néhány ragasztót jellemzünk a préshőmérséklet és présidő figyelembe 
vételével. 

A glutinenyv jellegzetesen ömlesztett enyv, ezért gyorsan megdermed. Ekkor azonban 
kötőerejének még csak egy része alakul ki. A 40-50 %-os, koncentrált enyvoldatoknál fél órás 
préselés után végső szilárdságának még csak a felét éri el. A gyakorlatban tömörfa ragasztásá-
nál általában 0,5-1 órás présidőt alkalmaznak. A melegített lapokkal végzett furnérozásnál pe-
dig 1,5-2 óra a présidő. (Az utóbbi présidők magasnak tűnhetnek, de figyelembe kell venni, 
hogy a furnérozásnál általában nagyobb munkadarabokkal dolgoznak, amelyek hőkapacitás na-
gyobb). 
 A kazein enyv alkalmazásánál a présidőt nagymértékben befolyásolja a ragasztandó al-
katrészek nedvességtartalma. 8-11 % nedvességtartalom esetén tömörfa alkatrészek ragasztá-
sakor 15-30 perces, furnérozásnál ennél hosszabb présidővel kell számolnunk. Az enyvréteg a 
teljes szilárdságát megközelítőleg 24 óra múlva éri el. Meg kell azonban jegyezni, hogy a ra-
gasztási szilárdság kezdetben alacsonyabb, mint a glutinenyvnél. A nyírószilárdság maximális 
értéke viszont a kazein enyv alkalmazásakor magasabb (14 N/mm2), mint a glutin-enyvnél (l0 
N/mm2). 
 A PVAC ragasztók megkeményedésének időbeli befolyása hasonló, mint a kazeinenyv-
nél. A PVAC ragasztó azonban a ragasztás kezdetén magasabb szilárdsággal rendelkezik, mint 
a kazeinenyv. Száraz, feszültségmentes, tömör faanyag ragasztására szobahőmérsékleten 10-
45, furnérozásra 40-60 perces présidő szükséges.  
A préselési hőmérséklet növelésével csökken a présidő. Például 50 0C-os ragasztási hőmérsék-
leten a présidő 60 %-al csökken. Meleg ragasztáskor azonban figyelembe kell venni a PVAC 
ragasztók termoplasztikus tulajdonságát. Túlságosan felmelegített (! 50-60 0C) ragasztórés a 
nyomás megszűnte után – a kialakult belső feszültségek hatására – megnyílhat. 
 A lágyító nélküli PVAC ragasztók rövid ideig tartó terhelésnél a kazein enyvhez hasonló 
szilárdsági értékeket mutatnak, tartós terhelésnél azonban nagyon eltérő a viselkedésűek. A lát-
szólagos keménység ellenére a száraz PVAC ragasztórés még viszkoelasztikus. A viszkoelasz-
ticitást a nehezen párolgó oldószerek még fokozhatják.  

A szerves oldószeres (kontakt) ragasztókat szobahőmérsékleten alkalmazzák, a présidő 
nem játszik szerepet a ragasztott kötés kialakulásában. 
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A karbamid-formaldehid ragasztók megkeményedésekor, mint általában a kémiai fo-
lyamatoknál, a reakciósebességét erősen befolyásolja a hőmérséklet. A l00 C hőmérsékletemel-
kedés megközelítőleg kétszeres reakciósebesség gyorsulást eredményezhet. Ennek megfelelően 
az optimális préshőmérséklet kismérvű csökkenése is a présidő lényeges meghosszabbodását 
okozza. 
Különösen érvényes ez a hideg ragasztásnál, ezért a ragasztást l50 C-nál alacsonyabb hőmér-
sékleten kerülni kell. 
A meleg-, illetve a forró ragasztásnál a keményedési idő hőérzékenységét a ragasztandó anya-
gok melegítési ideje ellensúlyozza. 
 A furnérozáshoz (borításokhoz) az alábbiak szerint adható meg a présidő közelítő ér-
téke (l00-ll5 0C préshőmérséklet, 19 mm-es forgácslap-, 0,7 mm furnér vastagság) alapidő 6 
perc + 1 perc furnérvastagság mm-enként. Az egyszintes hőpréseknél – ahol a préshőmérsék-
let 120-1400 C – a présidő 1 perc körüli érték is lehet. 
 A 50 C hőmérsékletváltozás hidegragasztásnál a présidő feleződését, vagy duplázódását 
eredményezheti; a meleg ragasztáskor ez az arány jóval kisebb.  
 Kiegészítésül alá kell húzni, hogy a meleg ragasztás présideje két részidőből tevődik 
össze: az egyik a ragasztó megkeményedésének ideje, amely nagymértékben függ a hőmérsék-
lettől; a másik a felmelegedési idő, amely a reakcióhő eléréséhez szükséges, és amelyet a kis 
hőmérsékletváltozások alig befolyásolnak. Mivel a présidő nagy részét a felmelegedési idő teszi 
ki, így a hőmérsékletváltozás hatása kevésbé érvényesül. 

♣ ♦ ♠♥ 

4.6.4. A ragasztás szilárdsága 
 

A ragasztási szilárdságot, a ragasztás különböző szakaszaiban lehet vizsgálni: a présben 
elért „préselési szilárdság”-ot, a pihentetés utáni „kezdeti szilárdság”-ot, és a maximális szi-
lárdság elérése után kialakult „végső szilárdság”-ot.  

Ez a felosztás természetesen csak feltételes, mivel van olyan ragasztási mód, ahol köz-
vetlenül a préslapok nyitása után kialakul a maximális szilárdság, azaz a préselési és a kezdeti 
szilárdság nagysága azonos, illetve egybeesik.  
 A végső szilárdságnak is csak feltételes értelmezése lehet, mivel a ragasztott szerkezet-
ben állandó fizikai-kémiai, illetve mechanikai változások mennek végbe, tehát az idő függvé-
nyében a szilárdság is állandóan változik.  
 A feltételes értelmezés ellenére, ez a felosztás lehetővé teszi, hogy a ragasztási szilárd-
ság kialakulásának folyamatát különálló részekre bontsuk fel, ami megkönnyíti a folyamat ta-
nulmányozását és szabályozását. 
  

A legfontosabb mutató a préselési és a kezdeti szilárdság, mivel ezek határozzák meg 
a ragasztás időtartamát. Ugyanakkor a végső szilárdság is (bár ez nem gyakorol közvetlen hatást 
a ragasztási technológiára) nagymértékben függ a préselési szilárdságtól.  

A ragasztási mód megválasztásakor a legrövidebb ciklusidőre kell törekedni, mivel et-
től függ a berendezések termelékenysége és a kiválasztott ragasztási technológia hatékonysága. 
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Ugyanakkor a préselés ideje alatt olyan szilárdságnak kell kialakulnia, amely a nyomás meg-
szüntetése után is biztosítja, hogy az adhéziós- és kohéziós erők a keletkező feszültségek elle-
nére sem csökkennek. A megfelelő préselési szilárdság nagyon sokféle préshőmérséklet és 
présidő mellett érhető el.  

A faipari ragasztásoknál különösen fontos a préselési szilárdság meghatározása a nagy-
frekvenciás ragasztásnál akkor, ha a melegítés megszüntetése után a ragasztott szerkezetet 
azonnal mechanikai megmunkálásnak vetik alá (162., 163. ábra). 

 

 

 
Ilyen esetben a ragasztó nem megfelelő keményedése miatt (rövid présidő) a mechanikai 

megmunkálás tönkre teheti a ragasztást, a túlzott melegítés (hosszantartó présidő) viszont csök-
kenti a ragasztó-berendezés termelékenységét.  
 Nagyfrekvenciás ragasztáskor a ragasztóréteg sokkal nagyobb mértékben melegszik fel, 
mint a ragasztandó anyag. Mivel a fa alacsony hővezető-képességgel rendelkezik, a melegítés 
megszüntetése után a ragasztóréteg egy bizonyos ideig megőrzi a felvett hőmennyiséget. Ily 
módon a ragasztó megkeményedése a melegítés megszűnte után is folytatódik a felhalmozódott 
meleg hatására. 
 A préselési szilárdság nagysága a ragasztandó anyagok rugalmas tulajdonságaitól, a fe-
lületi minőségétől, a ragasztóréteg vastagságától és alakjától függ. Jól előkészített síkfelületek 
ragasztásakor a préselési szilárdság a végső szilárdság 20-30%-a.  
 A préselési szilárdság emelésének csak akkor van értelme, ha a préselés után a ragasztott 
alkatrészeket azonnal megmunkálják. Ilyenkor a préselési szilárdságot a végső szilárdság 40-
50 %-ában célszerű meghatározni. 
 Íves alkatrészek esetén célszerű ezt a százalékos értéket 70-80 % között megállapítani, 
mivel ezen alkatrészek a nyomás megszűnte után igyekeznek kiegyenesedni.  
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A ragasztási szilárdság nagysága a szobahőmérsékletű ragasztáskor elsősorban az al-
kalmazott ragasztó összetételétől függ. Ez látható a 164. ábrán is, melynek elemzése alapján 
megállapítható, hogy a ragasztási szilárdság 10 órás présidő után mindkét ragasztónál eléri a 3-
4 N/mm2-es nagyságot, ami már megfelel a sík alkatrészek préselési szilárdságának. 

 
164 ábra. A ragasztási szilárdság változása a fa nor-
mál hőmérsékletű ragasztáskor a présidő függvényé-
ben 

További intenzív szilárdság-növekedés a fe-
nol-formaldehid ragasztónál figyelhető meg, ami a 
ragasztó utólagos gyors megszilárdulási képességé-
vel, valamint a nagyobb kohéziós szilárdságával ma-
gyarázható. 
 A normál hőmérsékletű ragasztáskor a présidő je-

lentősen függ a környezeti hőmérséklet változásától. Tájékozódásként meg kell jegyezni, hogy 
a környezeti hőmérséklet 2-40 C-os változása a présidő 10-15%-os hosszabbodását, illetve 
csökkenését vonja maga után.  

A 165. ábra a PVAC ragasztók ragasztási szilárdságváltozá-
sát mutatja a présidő függvényében, normál hőmérsékletű fa 

ragasztásakor. 
165. ábra. A ragasztási szilárdság változása a fa normál hő-

mérsékletű ragasztáskor a présidő függvényében 
 
A 166. ábrán a furnérozott forgácslap ragasztási szilárdság-
változása látható a présidő és a préshőmérséklet függvényé-
ben 

 
166. ábra. Furnérozott forgácslap ragasztási szi-
lárdsága a présidő és a préshőmérséklet függvényé-
ben 

A 1500 C hőmérsékleten kialakult ragasztott 
kötés igen jó szilárdsággal és stabilitással rendelke-
zik. Ez azzal magyarázható, hogy a ragasztás kez-
deti szakaszában (15-45 s) állandóan növekszik a ra-
gasztóréteg hőmérséklete, vagyis ezen időszak alatt 
a ragasztó viszkozitása és keményedése intenzíven 
növekszik, és a magas hőmérséklet hatására már 
megkezdődik a ragasztó végleges megkeményedése 
is. (Az ábrán található alacsony szilárdsági értékek 

annak a következményei, hogy a forgácslap alacsony nyírószilárdsága miatt a ragasztóhoz 
nagymennyiségű nyújtóanyagot kevertek, a ragasztási szilárdság mérhetősége miatt). 
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Fémek ragasztásakor a keményedési idők általában: 
Á hidegen keményedő ragasztóknál max 24 óra (200 C-on), 
Ámelegen keményedő ragasztókhoz 1/2y12 óra. 

A hidegen keményedő ragasztók viszonylag hosszú kikeményedési ideje azonban már 
enyhe melegítéssel jelentősen rövidíthető. Ilyenkor már rövid idő alatt kielégítő a kötés szilárd-
sága. A végleges szilárdságot többnyire az utó keményedés még növeli. 

Egy bizonyos ragasztóra jellemző keményedési folyamat természetszerűleg mindenek-
előtt magának a ragasztónak a fajtájától vagy összetételétől, de a ragasztandó alkatrész szerke-
zetétől is függ. Az egyes feltételek nagyon különbözőek és meghatározott tartományon belül 
változnak. 

Alapjában véve mind a kikeményedési hőmérséklet, mind a kikeményedési idő az al-
kalmazott ragasztó típusától függ. A 167y169. ábrák néhány ragasztótípus keményedési fel-
tételeit szemléltetik. 

 

 

169. ábra. A ragasztási szilárdság válto-
zása a préshőmérséklet és a présidő 

függvényében alumínium ragasztásakor 

A 169. ábrán jól megfigyelhető 
az a tendencia, hogy a szilárdság a hő-
mérséklet emelkedésével egy meghatá-
rozott értékig növekszik. Jól látszik az is, 
hogy 130 és 150 0C fokon, (a melegítés 
kezdeti szakaszában: 0-20 perc) a szi-
lárdság gyorsabban emelkedik, mint 80 

és 1000 C-on. A további melegítés hatására a szilárdság növekedése lassul, majd eléri a ma-
ximumot; ezután monoton csökkenés figyelhető meg.                                 
A fent említett tendenciáknak több magyarázata van. A z egyik, hogy a megszilárdult ragasztó 
mikrostruktúrájának jellegét a ragasztási mód (hőmérséklet-idő) jelentősen befolyásolja. 

A szilárdság csökkenése – többek között – azzal is magyarázható, hogy minél maga-
sabb a ragasztási hőmérséklet, annál nagyobb termikus feszültségek keletkeznek, amelyek a 
ragasztási szilárdság csökkenéséhez vezetnek. 

168 ábra. A présidő (kikeményedési idő, 
200 C-on) hatása AlCuMg lemezekből 

készített ragasztott kötések szilárdságára 
a- ciánakrilát, b- polivinil alapú gyanta

167. ábra. Hidegen keményedő epoxi alapú ra-
gasztók keményedési feltételei az idő és a hő-

mérséklet függvényében, alumínium ragasztása-
kor 
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