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A ragasztóréteg alakja és vastagsága 
A ragasztóréteg vastagságának kialakulása már a ragasztó felhordásakor megkezdődik. 

Végső alakját és vastagságát a megszilárdulás befejezése után éri el. A kutatási eredmények – 
a számszerű adatok különbözősége ellenére is – bizonyítják, hogy: a ragasztóréteg vastagsá-
gának növekedése minden esetben a ragasztási szilárdság csökkenését vonja maga után 
(169/a. ábra).  

169/a. ábra. A ragasztási szilárdság változás a ra-
gasztóréteg vastagságának függvényében 

1- üvegszálas poliészter; 2- fa, kazein enyvvel;  
3- alumínium, epoxi gyantával; 4- fém, fenol-kau-
csuk ragasztóval ragasztva 

A ragasztóréteg vastagsága nemcsak a ra-
gasztott szerkezet kezdeti szilárdságát, hanem annak 
tartósságát is kedvezőtlenül befolyásolja. Ennek a 
megállapításnak a magyarázata igen sok tényező ha-
tására vezethető vissza. 

x A felületekkel való érintkezéskor a ragasz-
tóanyag molekuláinak orientációja nemcsak az érintkezési felületeken jön létre, hanem az ori-
entálódott molekulák meghatározott (') mélységben is kötéseket hoznak létre. A ragasztóréteg 
megszilárdulása után ezeken a helyeken magasabb szilárdság alakul ki, mint a ragasztóréteg 
közepén, ahol ilyen orientáció nem következik be. A ragasztóréteg vastagságának (s) csökke-
nésével növekszik a '/s viszony, ami a szilárdság növekedéséhez vezet. 

xx A ragasztóréteg vastagságának növelésével növekednek a ragasztórétegben keletkező 
belső feszültségek is, amelyek a ragasztó zsugorodásából erednek. Ezek a feszültségek csök-
kentik a ragasztó adhéziós tulajdonságait, és hatásukra a ragasztórétegben repedések keletkez-
nek, amelyek természetesen csökkentik magát a ragasztási szilárdságot is. 

xxx Nem kevésbé fontos tényező az sem, hogy a ragasztóréteg vastagságának a növelé-
sével növekszik a hibahelyek száma, amely szintén kedvezőtlenül hat a szilárdságra. 
A ragasztási szilárdságnak a növekedése – ragasztóréteg vastagsági méretének csökkentésével 
– a szélső ragasztórétegek nagyobb keménységével is magyarázható. 

xxxx Igen jelentős szerepet játszanak az adalékanyag-részecskék méretei is. A nagy nyo-
más következtében a ragasztóréteg olyan vékony is lehet, hogy a ragasztandó felületek (külö-
nösen fémeknél) közvetlenül a töltőanyag részecskékkel érintkeznek, ami csökkenti a tényleges 
ragasztási felületet; következésképpen a ragasztási szilárdságot is. Ebből következik, hogy a 
ragasztóréteg vastagsága nagymértékben függ a töltőanyag részecskék diszpergálási fokától is. 

xxxxx Különösen kedvezőtlenül hat a szilárdságra az egyenlőtlen rétegvastagság. A vas-
tagabb részeknél a keletkező zsugorodási feszültségek növekednek, a vékony-vastag rétegek 
találkozási helyein pedig feszültséggyűjtő helyek alakulnak ki, amelyek szilárdság-csökkenés-
hez vezetnek.  
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A ragasztóréteg vastagsága a felületi finomság, a felhordott ragasztóanyag mennyiség, 
a viszkozitás, a nyomás és a ragasztási hőmérséklet változtatásával szabályozható: 

� A felület minősége az egyik fontos tényező, amely jelentősen befolyásolja a ragasz-
tóréteg vastagságát. 
A ragasztó, amelyet sík és sima felületre hordanak fel, a külső nyomás hatására vékony, egyen-
letes rétegként helyezkedik el, ami biztosítja a felületekkel való teljes érintkezést, illetve az 
egyenletes, vékony és szilárd ragasztóréteg kialakulását. Jól előkésztett felületeknél 
jól kifejezhető összefüggés áll fenn az alkalmazott nyomás és a kialakult ragasztóréteg vastag-
sága, illetve a ragasztási szilárdság között. 

Ha a ragasztási felületen különböző hibák vannak (görbülés, felületi egyenetlenség, 
szennyezettség), akkor egyenlőtlen vastagságú ragasztóréteg alakul ki, ami negatív hatást gya-
korol a ragasztási szilárdságra. 
 �� Azonos nyomás és felületi minőség mellett, a ragasztóréteg vastagsága nagymér-
tékben függ az alkalmazott ragasztó típusától, különösen annak viszkozitásától. 

��� A gyorsított ragasztási eljárásnál a ragasztóréteg vastagsága nagymértékben függ 
a hőmérséklettől és a melegítés időtartamától. A nyomás felvétele utáni pillanatokban megkez-
dődik a ragasztandó anyagok felmelegedése, de ez még nem hat a ragasztó visz-kozitására, ezért 
a ragasztó szétterülésében csak a nyomás játszik szerepet. Később, a melegedés hatására csök-
ken a ragasztó viszkozitása. Ezen periódus további lefolyása a ragasztó típusától, illetve annak 
megszilárdulási sebességétől függ. A folyamat végső szakaszában, amikor megkezdődik a ra-
gasztó intenzív keményedése, a viszkozitás gyorsan növekszik, A ragasztóréteg vastagsága 
alapvetően a második periódusban alakul ki, amikor a ragasztó sűrűn folyó, illetve szilárd álla-
potba kerül. 

Kontakt, vagy ehhez hasonló melegítéskor a ragasztó aránylag hosszú ideig van ebben 
a sűrűn folyó állapotban, ezért képes kitölteni a pórusokat és a felületi egyenetlenségeket. 
Nagyfrekvenciás ragasztásnál a folyamat egészen másképp játszódik le, mivel az igen intenzív 
melegítés hatására a ragasztó igen rövid idő alatt keményedik meg, mialatt nem képes teljes 
mértékben kitölteni a felületi egyenetlenségeket, illetve egyenletesen elterülni a ragasztandó 
felületek között. 

���� A ragasztóréteg formája és vastagsága nagymértékben függ a ragasztási mód-
tól és annak technológiai paramétereitől.  

Melegítés nélküli ragasztáskor a ragasztandó felületek között elhelyezkedő ragasztó 
hosszú idő alatt megy át a folyékonyból a szilárd halmazállapotba. A nedvesség egy része a 
reakció során elnyelődik, másik része viszont beszívódik a ragasztandó felületekbe. Ennek 
megfelelően a ragasztóréteg a méreteit lényegesen nem változtatja, a ragasztó csupán az átvá-
gott rostok üregeit tölti ki, és bizonyos mértékig behatol a fába. 

A nagyfrekvenciás ragasztáskor a rövid időtartamú melegítés hatására kezdetben bizo-
nyos mértékű viszkozitás csökkenés következik be, illetve a nedvesség egy része jelentős tér-
fogatú gőzzé alakul, amely igyekszik eltávozni. A keletkezett gőznyomás mintegy bepréseli a 
ragasztót a sejtüregbe. 

����� A ragasztó behatolási mélysége nagyban függ a melegítési módtól. Intenzív 
melegítés alkalmazásakor a ragasztó nagyon gyorsan keményedik meg, illetve megy át szilárd 
halmazállapotba. E rövid idő alatt nem képes mélyen behatolni a fába. Ugyanakkor a kevésbé 
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intenzív melegítési mód alkalmazásakor a ragasztó, a keletkezett belső nyomás hatására, mé-
lyen behatol a fába és ott a későbbiek során, megszilárdul.  

A ragasztóréteg vastagsága a ragasztandó anyagok és a ragasztó fajtájától, valamint az 
alkalmazott szerkezettől függően tág határok között ingadozhat. 
 Az ideális ragasztóréteg vastagsága (6o-looPm) csak igen pontosan előkészített, sima 
felületeknél érhető el. Ez a vastagság különböző műanyagok ragasztásakor alakítható ki, ahol a 
ragasztási szilárdság még 200Pm-os rétegvastagságnál is magasabb, mint a ragasztandó anya-
gok saját szilárdsága. Ha a fémet, vagy üvegszálas műanyagot fával ragasztunk, akkor a ragasz-
tóréteg vastagsága elérheti a 300-500Pm-t, illetve epoxi ragasztó alkalmazásakor még az 
1000Pm-t is. 

Jó minőségű faragasztás, fenol-, illetve karbamid-formaldehid ragasztók alkalmazása-
kor, csak 200-300 Pm rétegvastagság esetén biztosítható, mivel e ragasztók nagy száradási zsu-
gorodással rendelkeznek. A fenti adatok természetesen csak tájékoztató jellegűek. 

4.6.5. A ragasztott szerkezetek feszültségviszonyai 
Ismeretes, hogy a ragasztott szerkezetek ragasztási felületei mentén egyenlőtlen a feszültségek 
eloszlása. Egyetlen eset, amikor a ragasztási felületek mentén nem koncentrálódik a feszültség 
a nyírás. Ugyanakkor a ragasztó és a ragasztandó anyag rugalmas tulajdonságainak változása 
következtében határfelületükön megmarad a feszültségek koncentrációja. 

A feszültségek koncentrációja az idő folyamán maga után vonja a feszültségek elkerül-
hetetlen átrendeződési folyamatát (relaxációs folyamat). Pontosan ezek a folyamatok okozzák 
a ragasztott kötések szilárdságának hőmérséklettől, nedvességtartalomtól és a ragasztó össze-
tételétől stb. való összefüggését. A ragasztott kötések szélein keletkező maximális feszültség-
koncentrációk lényegesen befolyásolják a szerkezet szilárdságát és tönkremenetelét. 

Elméleti és tapasztalati úton is megállapítható, hogy a ragasztott kötésekben keletkező 
repedési folyamatok - nyíró és húzó igénybevételnél - törvényszerűen a széleken következnek 
be, ahol a maximális feszültségek koncentráltak.  

A ragasztott szerkezetekben keletkező feszültségek eloszlása számítással, ill. kísérleti 
módszerekkel határozhatók meg, mely utóbbiak közül a polarizációs-optikai módszer emelke-
dik ki. 

A ragasztott kötés szilárdságát csökkentő belső feszültségeket a következő tényezők hoz-
zák létre: 

a ragasztó megszilárdulása (folyékonyból szilárd, vagy pszeudoszilárd fázisba való át-
menet); 

hőmérsékletváltozás; 
az összetétel megváltozása (polimerizáció illetve kondenzáció, a kolloid állapot meg-

változása); 
öregedés. Mind a négy tényező méretváltozással jár.  

A fellépő feszültségeket a következő tulajdonságok határozzák meg:� a ragasztandó anyag(ok) 
és a ragasztóréteg rugalmassági modulusa;� a ragasztandó anyag(ok) és a ragasztóréteg reoló-
giai jellemzői;� a ragasztásban részt vevő anyagok hőtágulási együtthatójának viszonya;� a 
kötés (ragasztóréteg) kialakítása;� a ragasztóréteg vastagsága;� a felület topográfiája. 

h 

i 
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A faragasztások gyakran hő alkalmazásával készülnek. A ragasztóréteg a megszilárdu-
lása folyamán, illetve azt követően megy át jelentős hőmérséklet-változáson, lehűléskor zsugo-
rodik. A megszilárdulással járó összetétel-változás ugyancsak zsugorodást eredményez, mind-
kettő részben gátolt. Minél nagyobb a ragasztóréteg rugalmassági modulusa (minél merevebb), 
annál nagyobb belső feszültségek alakulnak ki. A merevség csökkentésére a gyakorlatban lá-
gyítószer-adalékok szolgálnak. A feszültségeket csökkenti a ragasztóréteg plasztikus folyási 
képessége is, ez viszont a ragasztás hőálló képességét is csökkenti, a lágyulási pont fölötti hő-
mérsékleten a ragasztás elveszti a szilárdságát. 
 

4.6.5.1. Az alkalmazott szerkezettől függő feszültségek 
 A ragasztott faszerkezeteket nagy változatosság jellemzi, amit az alkatrészek különböző célú 
felhasználása is igazol. Feszültségi állapotukat vizsgálva azonban már csak jóval kevesebb faj-
tájú ragasztott szerkezet különböztethető meg. Az esetek túlnyomó többségében különböző irá-
nyú nyírásnak és húzásnak kitett ragasztott kötésekkel találkozunk. A legtöbb ragasztott kötés 
célja vagy a keresztmetszetnek a növelése (általában nyírásra méretezik) vagy a hossz növelé-
sére (általában rostirányú húzásra méretezik). Ezek a körülmények (a bonyolult fakötések fe-
szültségi állapotának mennyiségi meghatározásának nehézségeivel együtt) lehetőséget adnak a 
kötésformák számának csökkentésére, ami részletes tanulmányozásukat meg- könnyíti. 
 
Homlokkötésekben fellépő feszültségeloszlás  

A kötés feszültségeloszlása húzás és nyomás esetén az összekötendő anyagokéhoz képest eltorzul, mi-
vel a ragasztóanyag Poisson-tényezője általában (elsősorban fémragasztásoknál) nagyobb, mint a ragasztandó 
anyagoké. A nagyobb Poisson-tényező miatt a ragasztóréteg keresztmetszeti kontrakciója nagyobb, mint az ösz-
szeragasztandó alkatrészeké, s a ragasztóréteg húzó igénybevétel esetén homorú elhatárolású lesz. A viszonyokat 

a 170. ábra szemlélteti. 
170. ábra. Húzásra igénybe vett homlokkötés 

Az ábrán a szemléletesség kedvéért a ragasztóréteget a ténylegesnél jóval 
vastagabbra rajzoltuk. Mivel a ragasztóréteg az érintkezési felületen ugyanak-
kora keresztirányú alakváltozást szenvedhet, mint a ragasztandó alkatrész, itt 
járulékos W csúsztatófeszültségek ébrednek. Emiatt a feszültség állapot álta-
lános törvényszerűségei alapján a normál feszültségek eloszlása is eltorzul 
oly módon, hogy a ragasztóréteg érintkezési felületének kerületi pontjaiban 
ébred feszültségcsúcs. 

Ami az érintkezési felületen fellépő csúsztatófeszültségeket illeti, 
ezek a keresztmetszeti változást megakadályozó belső erők, vagyis sugárirányú nyíró feszültségként hatnak. 
Nagyságuk egzakt számítására ez idáig nem folyt kísérlet. Becslések alapján azonban a felületegységre vonatkoz-
tatott húzóerő többszörösét is elérhetik. 

A normál feszültség csúcsértékeire nézve optikai feszültség-
vizsgálati modellkísérletek alapján nyertek tájékoztató értékeket. 
Ilyen, nyomásra igénybe vett feszültségoptikai modell színsáv ábráját 
mutatja a 171. ábra. 
 
 
 
 

W 

W 
Ragasztó 

            

  

 

171. ábra. Nyomásra terhelt homlok-
kötés feszültségoptikai modelljének 

színsáv ábrája (8 és 12 rendszámok) 
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E kísérletek alapján a feszültségcsúcs értéke a ragasztóréteg l/d méretviszonyától függ és a 172. ábra 

(Homlokkötésben kialakuló feszültségcsúcs a kötés geometriai viszonyainak függvényében) diagramja szerint ala-
kul 
 

 
A gyakorlatban a tényleges  l/d viszony a vékony ragasz-

tóréteg miatt igen nagy, így  a Vmax  feszültségcsúcs értéke mindig 
mintegy háromszorosa az egyenletes feszültségeloszlás feltétele-
zésével számítható, ún. közepes Vk  feszültségének. Ugyanez ér-
vényes akkor is, ha a ragasztási rést hajlításra vesszük igénybe. 

A ragasztandó elemek szilárdságát kihasználó homlok-
kötést az előbbiek értelmében csak akkor lehetne készíteni, ha a 
ragasztóanyag szakítószilárdsága (amit a ragasztóanyagból ké-
szült masszív hengeres rudacskákon mérnek), a ragasztandó 

elem szakítószilárdságának legalább háromszorosa lenne. Ekkor is ismeretlen volna az, hogy a nem tisztán kohé-
ziós törés miatt a ragasztási rés adhéziós és kohéziós tartománya közötti átmeneti zóna mekkora feszültségeket 
tud elviselni. Emiatt a húzásra (és hajlításra) igénybe vett ragasztási rések a ragasztott szerkezetnek mindig gyenge 
pontjai. 
 
Átlapolt kötésekben fellépő feszültségeloszlás.  

A Volkersen-féle közelítés. Az átlapolt kötésekben az összekapcsolt elemek húzásakor a ragasztóréteg 
mértékadó igénybevétele nyírás. Az elemekben működő húzóerőt a ragasztórétegben ébredő csúsztatófeszültség 
adja át az egyik elemről a másikra. 

A nyíráson kívüli járulékos igénybevételekből származó feszültség-összetevőket egyelőre figyelmen kívül 
hagyva tekintsük a nyírófeszültség eloszlását. 

A csúsztatófeszültség középértéke az erők egyensúlyából: 

 휏   = ; ahol: 

2x l - az egyszeres átlapolás hossza,  b - az átlapolt elemek szélessége, F - az elemekre ható húzóerő. 
A csúsztatófeszültség értéke egyenletes feszültségeloszlás esetén egyezne meg Wk - val. Egyenletes fe-

szültségeloszlás azonban csak akkor volna várható, ha az átlapolással összeragasztott szerkezeti elemek tökéle-
tesen merevek lennének. A vékony ragasztóréteg miatt azonban az átlapolt elemek rugalmas alakváltozása nem 
hanyagolható el a ragasztórétegéhez képes. Jóllehet a ragasztóanyag rugalmassági modulusa többnyire nagyság-
rendekkel kisebb, mint a szerkezeti elemeké. 

A viszonyok szemléltetésére tekintsük a ra-
gasztóréteget a ténylegesnél jóval vastagabbnak, amint 
ez a 173. ábrán látható. A 173. a) ábra a kötést terhelet-
len állapotban mutatja, a függőleges vonalak egyenlő 
közű kereszt- metszeteket jelölnek.  
 
 
 

 
A kötés terhelt állapotában az átlapolt elemeket 

terhelő húzóerő az átlapolás hossza mentén folyamatosan adódik át egyik elemről a másikra. Emiatt az elemek 
fajlagos nyúlása is változik, mégpedig az átlapolt elem vége alatt a legnagyobb a másik elem nyúlása, mivel az 
utóbbi ott már a teljes terhet viseli. A kötés mentén haladva az egyik elem nyúlása folyamatosan növekszik, a 

172. ábra. / = a ragasztóréteg szélessége, d= a vastag-
sága).   

' � ' �� 

terheletlen állapot 

rugalmas lemezek 

              a) 

 b) 

 ragasztó            

173. ábra.  Húzásra terhelt átlapolt kötés deformá-
ciós viszonyai: a) terheletlen állapotban, b) terhelt 

állapotban 
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másiké folyamatosan csökken. Ez azt vonja maga után, hogy a ragasztórétegben kijelölt, eredetileg azonos távol-
ságú keresztmetszetek különböző mértékben tolódnak és fordulnak el, ami azt jelenti, hogy a csúsztatófeszültség 
nem oszlik meg egyenletesen a ragasztóréteg hossza mentén. 

Maximális feszültség ott lép fel, ahol a ragasztóréteg keresztmetszeteinek eltorzulása a legnagyobb, azaz 
a ragasztási rés két végén. A ragasztási rés szilárdsága tehát csak az átlapolás két végén van kihasználva. Az 
átlapolás hossza mentén a csúsztatófeszültségek parabolikus eloszlásúak. A feszültségcsúcs megállapítására a 
jelenség számszerű vizsgálata a Volkersen-féle közelítés alapján lehetséges, amelynek eredményeképpen a kö-
vetkező feszültségsűrítési tényezőt kapjuk: 
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ahol: 
x- az átlapolás hossza mentén a középtől mért távolság, 
a és m- dimenzió nélküli mennyiségek, mégpedig: 

                                    휔 = ∙  ∙  

∙  
  és    𝑚 = 𝐺𝑙2

𝐸2   𝑑 푡2     , 

 
amely kifejezésekben E1 és E2 összekötendő elemek húzó rugalmassági modulusa, G a ragasztóanyag nyíró ru-
galmassági modulusa, d a ragasztóréteg vastagsága, t1 és t2 az összekötendő elemek vastagsága. 

A csúsztatófeszültség eloszlását az átlapolási hossza mentén az m és Z tényezők határozzák meg. Az 
m merevségi szám hatását a 174. ábra szemléleti. 

 
174.ábra. A csúsztatófeszültségek eloszlása 
az átlapolás hossza mentén az „m” merevségi 
szám különböző értékei esetén (Z =2) 
 

Amint az ábrán látható, növekvő m 
érték esetén a csúsztatófeszültség az átlapo-
lás végein egyre nagyobb csúcsértékű. 
Változatlan geometriai kialakítás és ragasztó-
réteg vastagság esetén a merevségi szám, rn 
értéke a ragasztóréteg csúsztató rugalmas-
sági modulusával egyenes arányban nő, a ra-
gasztandó elem, húzó rugalmassági modulu-
sával egyenes arányban csökken. 

Bevezetve az izotróp anyagokra (ragasztó) érvényes 
 

E = 2G(1 + P) 
 
rugalmasságtani összefüggést, és figyelembe véve, hogy a ragasztó Poisson-állandója P =0,3, a merevségi szám, 
m felírható a rugalmassági modulusok hányadosának függvényeként, azaz 

 𝑚 =
𝐸

2,6𝐸  
 ∙

𝑙
𝑑 ∙ 푡

 

Ez az összefüggés azt mondja, hogy minél nagyobb a ragasztóanyag rugalmassági modulus a ragasz-
tandó elem rugalmassági moduluszához viszonyítva, annál nagyobb feszültségcsúcsra kell számolni az átlapolás 
végein, azaz annál kisebb terhelés hatására következik be a törés. 

m=0 m=0,625 m=1,25 

m=3,75 m=2,5 

Wk= -T/2l 

t1=t2 . . . 
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Az ábrán látható szimmetrikus feszültségeloszlás t»= 2 esetén (a két elem azonos anyagú és egyforma 
vastag) lép fel. 

Az m merevségi szám értéke változatlan E és G esetén, azonos d rétegvastagság mellett a t / l2, illetve 
 푡/√𝑙  hányados értékétől függ. Minthogy azonos ragasztó, azonos ragasztandó anyag és azonos technológia 

esetén a G/Ed hányados konstans, bevezethető egy ún. kötéstényező, amelyet de Bruyne   √풕
ퟐ풍

 formában írt le. Azt 

állította, hogy azonos kötéstényező esetén az átlapolt kötések teherbírásuk határát azonos Wk közepes csúszta-
tófeszültség mellett érik el. Ezt az állítást a kísérlete k alátámasztják, s a kötéstényező alkalmazása a gyakorlatban 
is bevált olyan esetekben, amikor a ragasztási technológiát sikerült állandó szinten tartani. 
 
Az ékcsapos kötésekben fellépő feszültségeloszlás 

A kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ékcsapos kötés szilárdsága a 
fa szilárdságának 50-70 %-át éri el. Ennek oka valószínűleg a csapvégeken jelentkező nagyszámú gyöngítés kö-
vetkezménye. Az ilyen fajta, nemkívánatos hibák kiküszöbölése - amit a fogak kialakításának bonyolult technológi-
ája okoz - egy sor nehézséggel jár. Ugyanakkor ismeretes, hogy ezeknek a gyöngítésnek feszültségkoncentráló 
szerepük van, ami a szerkezet szilárdságának csökkenéséhez vezet. Ez ideig még nincs megbízható módszer az 
ékcsapos kötésekben keletkező feszültségek kiszámítására. Ezért alkalmazzák elterjedten az optikai-polarizációs 
módszert. Ilyen módszer alkalmazásával készült a 175. ábra. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

175. ábra. Ékcsapos kötés feszültségállapotának meghatározása optikai-polarizációs módszerrel. 
Vx , Vy - normál húzófeszültség (nyomófeszültség) rostra merőleges, ill. rosttal megegyező irányban; Wxy - csúsztató 
feszültség. 

 
Mint az várható, a fogvégeknél a feszültségek eloszlása korántsem egyenletes. A fogtövek zónájában a 

feszültségek eloszlása viszonylag egyenletes, és a három említett komponens egyike sem lépi túl a 3,8 MPa-t. 
Az adatok elemzése azt mutatja, hogy a nyírófeszültségek viszonylag alacsonyak. Ugyanakkor a rostra 

merőleges húzófeszültség (x- tengely mentén) - összehasonlítva a függőleges y tengely mentén (rostirány mentén) 
fellépő feszültségekkel Vy (amely különösen veszélyes a fára) - alacsony értékkel rendelkezik. Jóllehet a (Wy és 
feszültségeket a próbatestek tönkremenetelekor nem szabad elhanyagolni, azonban feltételezhető, hogy a húzó-
feszültségek (Vx) játszák a meghatározó szerepet. 

Ezen megállapítás kísérlet eredményeivel támasztható alá, amely az alábbi hipotézisen alapszik: ha az 
ékcsapos kötés a rostra merőleges irányban fellépő Vx feszültség hatására megy tönkre, akkor ennek csökkenté-
sével a szilárdságnak növekedni kell. 

A kapott eredményekből egy másik fontos következtetés is levonható, nevezetesen az, hogy: a Vx feszült-
ség hatásának korlátozása egyértelműen korlátozza a repedések elterjedését, amelyek feszültséggyűjtő helyként 
szerepelnek. Ilyen kedvező hatás érhető el kis szilárdságú, de igen rugalmas ragasztók alkalmazásával, amely a 
ragasztott kötés szilárdságának növekedését eredményezi. 

Várható tehát, hogy a valóságos többrétegű ragasztott konstrukciókban az elemek csatlakozási (illesztési) 
zónájában a szilárdság magasabb lesz, mint a vizsgálati próbatesteken. Az ilyen erősítés mechanizmusa hasonló, 
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mint az összetett és vegyes rendszerek adhéziós kölcsönhatásának szerepe. Az ilyen kölcsönhatás a mikrodefor-
máció következtében a feszültségek helyi átrendeződéséhez vezet a lehetséges hibakeletkezés zónájában, kés-
leltetve a repedések keletkezését is, amelynek következtében növekszik a rendszer teherviselő-képessége. 

��� 
  

4.6.5.2. A RAGASZTÁS SORÁN KELETKEZETT FESZÜLTSÉGEK 
 
A ragasztott szerkezet olyan heterogén rendszerként fogható fel, ahol a fázishatáron - 

mind a ragasztás, mind pedig a felhasználás során - feszültségek keletkeznek. 
A feszültségek jellege és nagysága a ragasztó és a ragasztandó anyagok deformációs 

jellemzőitől, a ragasztás körülményeitől és egyéb más tényezőktől függenek. A ragasztott szer-
kezetben már a ragasztóréteg megszilárdulásának kezdeti szakaszában, az adhéziós és kohéziós 
kötések kialakulásakor keletkeznek feszültségek, amelyekkel nemcsak a ragasztás folyamán, 
hanem a szerkezet felhasználásakor is számolni kell. 

A ragasztáskor keletkező feszültségek alapvető oka a ragasztóréteg és a ragasztandó 
felületek szabad deformációjának akadályoztatása. Ha a ragasztáskor keletkező feszültségek 
maradandó feszültséggé alakulnak, akkor a szerkezetek használatakor jelentős hatást gyakorol-
nak a ragasztási szilárdságra. 

A kísérleti adatokkal foglalkozó szakirodalomban gyakran alkalmazzák a „belső feszült-
ségek” terminológiát, amely alatt a zsugorodási-, a termikus-, és egyéb, más feszültségek ér-
tendők; jóllehet ezen feszültségek keletkezésének fizikai mechanizmusai különbözőek. 

A zsugorodási feszültség a ragasztott szerkezetekben keletkező egyik feszültségfajta, 
amely a ragasztó megkeményedésekor közvetlenül a ragasztórétegben keletkezik. Ismeretes, 
hogy a polimerek keményedési folyamatában a szerkezeti kötések kialakulása egybeesik a po-
limer zsugorodásával. Mivel a ragasztóréteg és a ragasztandó felületek között létrejövő adhé-
ziós kötések akadályozzák a ragasztóréteg zsugorodását feszültségek lépnek fel, amelyek ma-
ximális értéküket a ragasztó teljes megkeményedése után érik el. Ragasztás után ezek a feszült-
ségek megmaradnak, jóllehet - az idők folyamán fellépő relaxációs folyamatok miatt - értékük 
csökken. 

A ragasztórétegben keletkező belső feszültségekkel egy időben a ragasztandó alkatré-
szekben is keletkeznek feszültségek. A ragasztó anyagban húzó-nyomó feszültségek, a ra- gasztó 
- ragasztandó anyag határán pedig nyíró feszültségek keletkezhetnek. A ragasztórétegben ke-
letkező belső feszültségek nemcsak a ragasztóréteg síkjával párhuzamosan, hanem arra merő-
legesen is fellépnek. Érdes felületek ragasztásakor (fa-fa) - a ragasztóréteg vastagsági zsugoro-
dást megakadályozó erők miatt - a ragasztórétegre merőleges irányú feszültségek lépnek fel. 
Az érdes ragasztandó felületek ugyanis a ragasztóréteg zsugorodásának hatására közelednek 
egymáshoz, ami addig tart, amíg a ragasztóréteg vastagságának csökkenése egyenlő nem lesz 
az érdes felületek kiemelkedéseinek, illetve bemélyedéseinek méreteivel. Egyes esetekben a 
keletkezett feszültségek olyan nagyok is lehetnek, amelyek a ragasztott kötés tönkremenetelé-
hez vezetnek. 

A termikus feszültségek a ragasztott szerkezetekben keletkező feszültségek másik for-
mája a, amelyek a magas hőmérsékletű ragasztásoknál, a ragasztott szerkezet lehűlésekor ke-
letkezik. A megszilárdult ragasztóréteg, valamint a ragasztandó alkatrészek is különböző fizi-
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kai-mechanikai tulajdonságokkal (rugalmassági modulus, lineáris hőtágulási együttható) ren-
delkeznek, tehát minden rétegben különböző mértékű termikus feszültségek keletkeznek. Az 
alkatrészek lehűlése során ezek a feszültségek nem tűnnek el, hanem maradandó feszültségként 
a továbbiakban is megmaradnak. 

A ragasztott szerkezet változó feszültségviszonyoknak van kitéve, ami összehasonlítva 
a statikus terhelési viszonyokkal, a kifáradási folyamat intenzitásának növekedéséhez vezet. 
Nyilvánvaló, hogy a különnemű anyagokból kialakított szerkezetekben - ahol a különnemű 
anyagok és a ragasztó deformációs együtthatói eltérőek - a termikus feszültségek jóval jelentő-
sebbek, mint az egynemű anyagokból készült szerkezeteknél. 

Ezért szükséges feltétlenül tanulmányozni a szerkezetet felépítő anyagok rugalmassági 
jellemzőinek hőmérséklettől való függését. Ha pl. azok a hőmérséklet emelkedésének követ-
keztében jelentősen csökkennek, akkor a feszültségek relaxációs folyamata felgyorsul. A végső 
hatás (eredmény) a ragasztó szilárdságától (az adott hőmérsékleten) és a termikus feszültségek 
viszonyától függ. 

Felületek rugalmas összenyomódása 
Az előbbi feszültségeken kívül ugyancsak jelentősek a ragasztandó felületek rugalmas össze-
nyomása miatt keletkező feszültségek is (Első sorban a fa- és fahelyettesítő anyagoknál). A 
nyomás hatására ugyanis nemcsak a ragasztóréteg, hanem a ragasztandó anyagok vastagsága is 
megváltozik, melynek mértéke a külső nyomás nagyságával egyenesen, a ragasztandó anya-
goknak a nyo mással szembeni ellenállásával pedig fordítva arányos. 

Adott ragasztási feltételek mellett ez a rugalmas deformáció igen jelentős mértékű lehet. 
A felületi kiemelkedések igen kicsiny rugókként foghatók fel, amelyek a nyomás megszűnte 
után igyekeznek az eredeti állapotuknak megfelelő méretet felvenni. Ha ezt a ragasztóréteg 
megakadályozza, akkor a rugalmas erők maradandó feszültségként jelentkeznek és hozzáadód-
nak a zsugorodási, illetve termikus feszültségekhez. 
 A ragasztott szerkezet végső feszültségi állapotát nagyban befolyásolják azok a feszült-
ségek is, amelyek a ragasztandó anyagok görbülésével, illetve vetemedésével vannak kapcso-
latban. Mivel az alkatrészek összenyomott – azaz feszültségi állapotban – kerülnek összera-
gasztásra, a nyomás megszüntetése után az alkatrészek igyekeznek visszatérni eredeti állapo-
tukba, és ezért mind a ragasztórétegben, mind pedig a ragasztott szerkezet egészében mara-
dandó feszültségek keletkeznek. Alacsony kohéziós, illetve adhéziós erőkkel rendelkező ra-
gasztóréteg esetén ezek a feszültségek a ragasztott szerkezetek tönkremeneteléhez vezethetnek. 
 A maradandó feszültségek keletkezésének okaihoz sorolható még: a hőmennyiség egyen-
lőtlen felületi eloszlása (hőprés alkalmazásakor), az egyenlőtlen külső nyomás, és a ragasztott 
szerkezet egyenlőtlen lehűlése. 

A maradandó feszültségek fent felsorolt formái nem külön-külön, hanem együttesen 
jelentkeznek, és együttesen határozzák meg a ragasztott szerkezet bonyolult feszültségi állapo-
tát. E bonyolultság ellenére – tanulmányozva a ragasztandó anyagok típusát és a ragasztási mó-
dokat – minden konkrét esetben elkülöníthetők a feszültségek keletkezésének legfőbb okai.  

A kemény, finom felületű anyagok hő közléses ragasztásakor a maradandó feszültség 
legfontosabb oka a termikus feszültség. Az adott esetben ugyanis a ragasztóréteg kis vastagsága 
miatt a zsugorodási feszültség értéke jóval kisebb, mint a keletkező termikus feszültségé. 
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A magas hőmérsékletű ragasztásnál tehát elsősorban a termikus feszültségeket kell 
vizsgálni. 
E mellett igen fontos vizsgálni a feszültségek keletkezésének és kialakulásának jellegét, illetve 
mechanizmusát; tanulmányozni kell az egyes technológiai paraméterek hatásának mértékét, il-
letve meg kell keresni a feszültségek szabályozásának lehetőségeit. 

A legkisebb feszültségek a normál (szobahőmérsékletű) ragasztásnál keletkeznek, ami-
kor csak a zsugorodási feszültségekkel kell számolni. Ezek nagysága az alkalmazott ragasztó 
tulajdonságaitól és a megkeményedett ragasztóréteg vastagságától függ. Ha a ragasztóréteg tér-
fogati zsugorodása kicsi (például epoxi-ragasztó), vagy ha alacsony a rugalmassági modulusa, 
illetve jó relaxációs tulajdonságokkal rendelkezik (például PVAC ragasztó), akkor a ragasztó-
réteg megszilárdulásakor aránylag alacsony belső feszültségek alakulnak ki.  
 Erősen zsugorodó ragasztók alkalmazásakor (karbamid-formaldehid, fenol formalde-
hid) nagy zsugorodási feszültségek keletkezésével kell számolni. A keletkezett feszültségek 
megítélésekor (különösen a nagy keménységű anyagok ragasztásakor) a fenti összefüggés nem 
minden esetben érvényes, ami a különböző adhéziós és kohéziós szilárdságokkal, illetve a ra-
gasztóréteg keménységével van kapcsolatban. 

Ha a ragasztási szilárdság egy meghatározott nagyságot a rugalmassági modulus ala-
csony értéke mellett éri el, akkor a keletkezett zsugorodási feszültség könnyen kiegyenlítődik, 
a végbemenő relaxációs folyamatok miatt. 

Ï¶Á 
Az alábbiakban – a belső feszültségekkel kapcsolatos – kutatási eredményeket ismertetünk: 

A ragasztó és a ragasztott szerkezet tulajdonságainak változását – normál hőmérsékletű ragasztáskor 
– mutatja a 176. ábra. 

176. ábra. A ragasztó és a ragasztott szerkezet tulajdon-
ságainak változása normál hőmérsékletű ragasztáskor. 
1- ragasztási szilárdság, 2- rugalmassági modulus, 3- 

belső feszültség 
A feszültségek keletkezésének jobb megértése 

érdekében vizsgáljuk meg a hő-közléses ragasztási mód 
időbeli lefolyását (177. ábra). 
 
 
 

177. ábra. A hőközléses ragasztás időbeli lefolyása 
 

Az első (I.) szakaszban a hőmérséklet mind a ra-
gasztandó anyagokban, mind pedig a ragasztórétegben nö-
vekszik. Ebben a szakaszban a ragasztó sűrűn folyó álla-
potban van. 

A második (II.) szakaszban a hőmérséklet állan-
dósul, azaz változatlan marad. Ebben a szakaszban kemé-
nyedik meg a ragasztó, és alakulnak ki a kohéziós és adhé-

ziós kötések. Erre a szakaszra jellemző a zsugorodási feszültségek keletkezése is, melynek időbeli kezdete t'1. A 
zsugorodási feszültség növekedése a hőközlés időtartama után szobahőmérsékleten, azaz a lehűléskor is folyta-
tódik. 
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Mivel adott esetben a zsugorodási feszültség kialakulása csak megközelítőleg hasonlít a valósághoz, a gyakorlat-
ban a zsugorodási feszültség kialakulását feltétlenül a t1-t2 szakaszon kell értelmezni. Tekintettel arra, hogy a va-
lóságos körülmények között a második szakaszban a ragasztó megkeményedése rövid idő alatt megy végbe, a 
keletkezett zsugorodási feszültség értéke alacsony. 
 A harmadik (III.) szakaszra a ragasztott szerkezet lehűlése a jellemző. Ebben a periódusban, a zsugoro-
dási feszültségek további növekedése mellett a termikus feszültségek is kialakulnak, amelyeket a ragasztandó 
anyagok és a megszilárdult ragasztóréteg lineáris hőtágulási együtthatók különbségeinek következménye. 
A környezeti hőmérsékletre való lehűléskor a termikus feszültség elér egy bizonyos értékét, amely azonban az idő 
folyamán a relaxációs folyamatok miatt változhat. A lehűlési szakaszban a zsugorodási- és termikus feszültségek 
összeadódnak. A ragasztásnak e stádiumában ezek a feszültségek gyakorlatilag nem választhatók el egymástól. 
Ettől függetlenül megállapítható, hogy a t2-t3 szakaszban a termikus deformáció kerül túlsúlyba. 

  
Az 176.ábrán Fenyőfurnérra felhordott ragasztókban keletkező („konzolos” módszerrel meghatározott) 

zsugorodási feszültségeinek kinetikáját mutatjuk be. 
 
176. ábra. Fa-ragasztó kapcsolat zsugorodási feszültségek kinetikájá-

nak meghatározása „konzolos” módszerrel. 
Ragasztó: 1- fenol-formaldehid (KB-3); 2- rezorcin-formaldehid  

(FR-12); 3- alkil- rezorzin (FR-100) 
 

A Feszültségek, függetlenül a ragasztó típusától, 20 ± 20 C on, 
62 ± 2% relatív légnedvesség mellett 7-14 nap alatt stabilizálódnak. A 
legnagyobb feszültségek (9 MPa) a KB-3, a legkisebb (4 MPa) az FR-
100 ragasztónál észlelhető; az FR- 12 ragasztó Feszültségeinek értéke 
(5 MPa) az előbbi kettő között foglal helyet. A 25 nappal későbbi utó-
melegítés (6 óra, 60°C) hatására a felgyorsult keményedési reakció és 
az ezt követő zsugorodás következtében, a lehűtés után a Feszültsé-

gek értékei meredeken emelkednek; a KB-3 ragasztónál 22 MPa-t, az FR-100-nál pedig 16 MPa-t ér el. 
A melegítéskor, a már előzetesen kialakult zsugorodási Feszültségek mellett, termikus Feszültségek is 

keletkeznek a Fa és a ragasztó eltérő lineáris hőtágulási együtthatói miatt. Ezek az összetett (összegzett: zsu- 
gorodási+termikus) Feszültségek 2 nap alatt kiegyenlítődnek (relaxálódnak). 
Az újramelgített próbatestek feszültségének – relaxáció utáni – kismérvű csökkenése (összehasonlítva a melegítés 
előtti Feszültségekkel) valószínű, hogy a fa nedvességének megváltozásával van összefüggésben. A zsugorodási 
és a termikus feszültségek ugyan összegződnek, de meg kell említeni, hogy az utóbbi kétszerese az előzőnek. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a fa a melegítéssel egy időben szárad, és ily módon a termikus Feszültség 
hozzáadódik a száradási Feszültséghez. Az előbbi példában ezeket nem választottuk szét. 
A levegő relatív légnedvességének emelkedésével a zsugorodási feszültségek lényegesen csökkennek. Ez tükrözi 
a faanyag tulajdonság-változásainak, ill. a polikondenzáció során a ragasztóból kiváló nedvességnek a zsugorodási 
Feszültségek keletkezésében játszott elsődleges szerepét, összehasonlítva a polikondenzáció során keletkező 
térfogat-csökkenéssel, mivel ezen ragasztók mechanikai tulajdonságai csak kissé változnak a páraelnyelés követ-
keztében. 

A fa szöveti szerkezetében lévő különbözőségek (tavaszi és őszi pászta) a fafaj, a vágási irány, és az 
átvágott rostok iránya jelentős hatást gyakorolnak a maradandó Feszültségek nagyságára, jóllehet kisebb mérték-
ben, mint a furnér nedvességtartalmának ingadozása. Ha a kísérleti körülmények között a fa kiszárad, akkor a 
Feszültségek jelentős mértékben megnövekedhetnek. Lényegében arra a következtetésre lehet jutni, hogy a Fa-
iparban széles körben alkalmazott műgyanta alapú és a modifikált PVAc ragasztókban azonos zsugorodási Fe-
szültségek keletkeznek. Ha nincs nedvességváltozás, akkor a Feszültségek 20°C-on 7-10 nap alatt stabilizálódnak. 
A 90-100 %, ill. 40-65 % relatív légnedvesség mellett megszilárdult ragasztók Feszültségértékei között 70-100 %-
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os a különbség. A magas relatív légnedvességi viszonyok között a feszültségek (konzolos módszert alkalmazva) 
nem haladják meg a 3-7 MPa-t. 

Az epoxi ragasztóknál (pl. K-115), amelyek zsugorodás és oldószerpárolgás nélkül keményednek meg, 
jelentéktelen feszültségek (0,2-0,5 MPa) keletkeznek, függetlenül a hordozóanyag nedvességtartalmának csökke-
nésétől. 

Bár lényegében a maradandó feszültségek meglehetősen magasak, ugyanakkor az adott esetben a fe-
szültségek rostirányban hatnak. Ezért ezek a fára jóval kisebb veszélyt jelentenek, mint a rostokra merőleges fe-
szültségek. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a felhordott ragasztó egy része beszívódik a fába és ez 
az átitatódott zóna a rugalmas tulajdonságokat megváltoztatja és így megváltozik a geometriai modell alapján ki-
számított zsugorodási feszültségek értéke is. Irodalmi adatok szerint a ragasztóval átitatott zónában zsugorodási 
feszültségek 1-3 MPa - al csökkenhetnek.  
 

A maximális termikus feszültségek rendszerint számítással határozhatók meg. A termikus feszültségek 
nagymértékben függenek a hőmérsékleti hatás időtartamától és a ragasztó relaxációs tulajdonságaitól. 

A ragasztott szerkezetek tervezésénél és a gyártástechnológiai paraméterek meghatározásánál nagyon 
fontos ismerni a T3 max -nak (maximális termikus feszültség) és a különnemű anyagok fizikai- és geometriai para-
métereinek - időtől való függésének - törvényszerűségeit. A 176. ábra, számítással meghatározott törvényszerű-

ségeket mutat be.  
 

176. ábra. A maximális termikus feszültségek a ragasztandó anyagok 
és a ragasztó rugalmas jellemzőinek, ill. a modell geometriájának 

függvényében. 
1- a ragasztó nyírási modulusa, G3; 2- a ragasztóréteg vastagsága, h3; 
3- a nyírási modulusz és a fa rugalmassági modulusának hányadosa, 
G3 / E2; 4- a ragasztóréteg hossza, l. 

 
A zsugorodási feszültségek növekedését a 177. ábra segítsé-

gével szemléltetjük, ahol három ragasztó-film feszültségváltozását mu-
tatjuk be. A megszilárdulási hőmérséklet mindhárom esetben 800 C, a 
hőközlés időtartama pedig 100 perc.  

 

 

 

177. ábra. Különböző ragasztó-filmekben keletkező zsugorodási 
feszültségek 

Jól látható, hogy a zsugorodási feszültségek a ragasztó ke-
ményedési fokának előre haladásával növekednek. Ez mindenek-
előtt azt mutatja, hogy növekszik a ragasztóréteg rugalmassági mo-
dulusa és a zsugorodási deformációja. Az epoxi ragasztó megszilár-
dulásakor egészen kicsiny zsugorodási feszültségek keletkeznek, 
ami az epoxi ragasztók alacsony térfogati zsugorodásával magya-
rázható. Igen magas zsugorodási feszültség figyelhető meg a fenol- 
formaldehid ragasztónál, amely még a hőközlés 100. percében sem 
éri el a maximumot.  
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 A fenol-formaldehid ragasztórétegben és a ragasztandó 
anyagokban keletkező feszültségeket a 178. ábrán mutatjuk 
be.  

178. ábra. A ragasztórétegben és a ragasztandó anyagokban 
keletkező feszültségek (1 mm vastag nyír furnérok, 80 0C-on 

ragasztva) 
1- a ragasztórétegben; 2- a ragasztandó anyagokban 

Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a ragasztórétegben keletkező 
zsugorodási feszültségek majdnem nagyságrenddel nagyob-
bak, mint a ragasztandó anyagban keletkezők.  

A 179. ábra a ragasztott szerkezetben keletkező zsugorodási- 
és termikus feszültségek közötti összefüggést szemlélteti. 

 

 

179. ábra. a ragasztott szerkezetben keletkező zsugorodási- és 
termikus feszültségek közötti összefüggés (800 C hőmérsékle-

ten). 

 Jól látható, hogy a magas hőmérsékleten (80 0C) keletkező 
zsugorodási feszültségek jóval kisebbek, mint a lehűléskor kelet-
kező termikus feszültségek. Jellemző, hogy az utóbbiak ellenté-
tes értelműek, azaz nyomófeszültségek.  

 Az előbbiekben már említettük, hogy a ragasztás különböző 
hőmérséklet - idő viszonyok között mehet végbe. Természetesen 
a különböző ragasztási viszonyok között, különböző feszültség-
viszonyok jönnek létre.  

A belső feszültségek keletkezése és kialakulása szorosan összefügg a ragasztórétegben végbemenő fizikai-
mechanikai folyamatokkal. Ilyen összefüggést mutatunk be a 180. ábrán, ahol a ragasztott kötés és a ragasztóréteg 

szilárdságának, valamint a keletkező belső feszült-
ségek változását tüntettük fel állandó, (80 0C) kötési 
hőmérsékleten. 
 

180. ábra. A ragasztóréteg (epoxi) fizikai-mechani-
kai tulajdonságainak változás magas hőmérsékle-

ten lejátszódó megszilárduláskor. 

1- ragasztási szilárdság (alumínium ragasztása); 2- 
belső feszültségek; 3- a ragasztóréteg szilárdsága 
(órában a belső feszültségek keletkezése, percben 

a szilárdságoké) 

 Az ábrán jól látható, hogy a valóságos ra-
gasztási körülményeknek megfelelő kötési idő alatt 

(10-20 perc) a szerkezet jelentős szilárdságot ér el, míg ugyanezen idő alatt a feszültség kialakulásának csak 
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kezdete figyelhető meg. Mivel ezek a feszültségek a felmelegítéskor, nem pedig a lehűléskor keletkeznek, a zsu-
gorodási feszültségek fajtájához sorolhatók.  

 Az összes feszültségek közül a legnagyobb szerepet – a lehűléskor keletkező – termikus feszültségek 
játsszák.  Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy a ragasztáskor keletkező feszültségek nagysága főleg a ra-
gasztási módtól és a ragasztandó anyagok tulajdonságaitól függ. A ragasztott szerkezetekben keletkező feszült-
ségeket tehát a ragasztás-technológiai paraméterek függvényében célszerű vizsgálni (a melegítés hőmérséklete 
és ideje, a lehűlés sebessége, egynemű és különnemű anyagok, illetve különböző ragasztóanyag típusok esetén). 

A lehűlés szakaszában a belső feszültségek változása mind az egynemű, mind a különnemű (181. ábra) 
anyagok ragasztásánál azonos jelleggel mutatkozik, jóllehet nagyságuk különböző. Ez nemcsak a különböző ra-
gasztóanyagok alkalmazásával, hanem a ragasztandó anyagok különböző tulajdonságaival is magyarázható. 

 181. ábra. A ragasztott szerkezetben keletkező 
belső feszültségek a lehűlési idő függvényében (80 és 
130 0 C ragasztási hőmérséklet) dekor lemez  – fa  ra-
gasztásakor, karbamid - formaldehid  ragasztó fel-
használásával és 20 perces présidőnél. 

 Mivel a magas hőmérsékletű (130 0C) ragasztáskor 
a ragasztóanyag megkeményedése rövid idő alatt 
megy végbe, ami lehűléskor megakadályozza a ra-
gasztandó anyagok hődilatációs mozgását, ez utóbbi 
pedig a nagyobb feszültségek keletkezésében jut kife-
jezésre.  A fentiek alapján megállapítható, hogy a hő-
mérséklet emelkedésével növekszik a ragasztott szer-
kezetben keletkező belső feszültségek nagy-
sága. Ez negatívan hat a ragasztott szerkezet minő-
ségére, azaz csökkenti a szilárdságát; jóllehet maga a 

melegítés a teljesebb polikondenzációt segíti elő, illetve javítja a ragasztott szerkezet egyes fizikai-mechanikai tu-
lajdonságait. 

A ragasztott szerkezetben keletkező feszültségeket a melegítés időtartama is befolyásolja (182. ábra). 

182. ábra. A feszültségek változása egy-
nemű ragasztott szerkezetben a lehűlési idő függvé-
nyében (Melegítés: 800 C - on; Melegítési idő: 5, 10 
és 20 perc) fenol-formaldehid ragasztó alkalmazása-
kor 

Mivel a rövid ideig tartó melegítés (5 perc) 
miatt a ragasztó teljes mértékben nem keményedik 
meg, nem alakul ki a szükséges szilárdság. Lehűlés-
kor a ragasztórétegnek a ragasztandó anyagok de-
formációjával szembeni ellenállása kicsi, ezért a re-
laxációs folyamatok gyorsan végbemennek. 
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A melegítési idő növelésével a feszültség növekszik ugyan, de lehűléskor nagyságuk között lényeges 
különbség nem található. Ez arra utal, hogy jóllehet a hosszantartó melegedés a ragasztóréteg fizikai és mechani-
kai tulajdonságainak változásához vezet, de ezek nem befolyásolják lényegesen a termikus feszültség nagyságát. 
Ez könnyen belátható, mivel az anyag hődilatációja független az időtől. 

 Hasonló jelenség figyelhető meg a különnemű anyagok ragasztásakor is, de itt a feszültségek abszolút 
értékei magasabbak. 

 Külön kell foglakozni a lehűlés sebességének hatásával (183. ábra). 

183. ábra. Összefüggés a lehűlési sebesség és az 
egynemű ragasztott szerkezetben keletkező fe-

szültségek között. 

I., II.- a hőmérséklet változása lehűléskor; 1- fe-
szültségváltozás az I. lehűlési sebességnél (130 

C/perc), 2- feszültségváltozás az II. lehűlési sebes-
ségnél (5,50 C/perc) 

 Ismeretes, hogy a lehűlés első perceiben – 
amikor a ragasztóréteg hőmérséklete még magas – 
a ragasztórétegre az elasztoplasztikus deformá-
ció, a lehűlés végén pedig a rugalmas deformáció 
a jellemző. Az elasztoplasztikus deformáció ideje 
alatt a termikus feszültség jelentős része - a rela-
xációs folyamatok miatt - kiegyenlítődik. A re-
laxáció foka függ a ragasztórétegben lévő nyírófe-

szültségek nagyságágától, amelyeket lehűlésekor a ragasztóréteg hőmérsékletváltozásának sebessége határoz 
meg. A ragasztórétegben keletkező relaxációs folyamatok a ragasztandó anyagokban ébredő erők keletkezésének 
sebességétől és a hőmérséklettől függnek. Minél lassabban megy végbe a deformáció, a ragasztóréteg annál job-
ban megközelíti az egyensúlyi állapotot. Ebben az esetben az erők ébredésének sebessége kisebb, mint a relaxá-
ciós folyamatok sebessége, ezért a ragasztóréteg feszültségének jelentős része kiegyenlítődik. 
 Ha a feszültségek gyorsabban ébrednek, akkor a relaxációs folyamatok nem tudnak végbemenni addig, 
amíg a ragasztóréteg magas hőmérséklettel rendelkezik, így a feszültségek a lehűlés után emelkednek. 
 A lehűlés sebességét ezért mindig úgy kell megválasztani, hogy biztosítsa a relaxációs folyamatok vég-
bemenetelét és a ragasztott szerkezetben minimálisra csökkenjenek a feszültségek. 
 Összefoglalásként megállapítható, hogy a ragasztáskor keletkező belső feszültségek igen jelentős ha-
tást gyakorolnak a ragasztás minőségére, de ezek a hatások csökkenthetők a technológiai paraméterek helyes 
megválasztásával. 

ihjk 
Relaxációs folyamatok 

A relaxációs folyamatokkal a reológia foglalkozik, amely igen széles problémakört ölel 
fel, és nemcsak a polimerek - ezek között a fa - alakváltozási tulajdonságaival, hanem a szilárd-
sági tulajdonságokkal is kapcsolatban van. Ennek megfelelően tanulmányozni kell az előbbie-
ket, a ragasztott faszerkezetek feszültség-alakváltozási állapotának vizsgálatakor, ill. tulajdon-
ságainak az előrejelzésénél (prognosztizálás). 

Ezzel kapcsolatban természetesen ismerni kell a polimerek relaxációs tulajdonságait is. 
A polimerek relaxációs tulajdonságainak kutatásakor fenomenológiai és molekuláris módsze-
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rek különböztethetők meg. A második módszer tűnik a bonyolultabbnak, mivel az a deformá-
ciót fizikai szemszögből, molekuláris, szinten mutatja be. Ezért ennek a módszernek a gyakor-
lati alkalmazása sok nehézséget rejt magában, ami elsősorban a sok relaxációs paraméter meg-
határozását jelenti. 

A gyakorlatban széleskörűen alkalmazzák a fenomenológiai módszert, amely sokkal 
egyszerűbb és célravezetőbb. (Többek között ennek a módszernek az alkalmazásával végezték 
el pl. a faanyagok relaxációs tulajdonságainak meghatározását is. 
Az alábbiakban ennek a módszernek a felhasználásával értékeljük a ragasztás relaxációs tulaj-
donságait, többek között az egyensúlyi rugalmas- sági modulust is. 

Bármely relaxációs folyamat lényege az eredeti egyensúlyi állapot visszaállítása, 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 relaxáci-
ónál a feszültség - amely a deformáció állandó értékének fenntartásához szükséges - folyama-
tosan csökken. Minél nagyobb a hőmérséklet és nedvességtartalom, annál gyorsabban csökken 
a feszültség. Ezzel függ össze, hogy a rugalmassági modulusok értékei, amely a feszültség-
deformáció viszonyából határozható meg, az idő függvényei mindaddig, míg a relaxációs fo-
lyamat be nem fejeződik. 

A 184. ábra. különböző ragasztóanyagok relaxációs görbéit mutatja be (egyirányú, egytengelyű húzásnál) 
a ~ hőmérséklet és a nedvességtartalom függvényében. 
 
 

 
184.ábra. A feszültség relaxációjá-
nak görbéi H0 állandó deformáció 

mellett. 
1- tömör faanyag rostirányú húzáskor 
W=10 % és 20° C; 2- ugyanaz W=16 
%; 3….4 - epoxi ragasztók 20 és 
60°C-on; 5….6 - fenol ragasztó 20 és 
60°C-on; 7- tömör faanyag rost-
irányra merőleges húzása; 8 - mela-
min-karbamid ragasztó, nyomáskor 
20°C-on. 
 
 
 
 

 
 

A relaxációs folyamat az alábbi összefüggéssel írható le: 
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휎(𝑡) = 𝐸  휀 𝑒 + 𝐸 휀       vagy    𝐸(𝑡) = ( ) = 𝐸 + 𝐸  𝑒( )   ; 

 
Ahol:      V(t) – a feszültség a t időpillanatban; 

 E(t)=V(t) / H0 – rugalmassági modulus a t időpillanatban 
              H0 – deformáció, amely mellett a feszültség relaxációja végbemegy 

E0, Ef - pillanatnyi és egyensúlyi rugalmassági modulus 
 

Ebben az esetben a feladat nem az egyenlet összes állandójának a meghatározása, hanem csak az „E” 
állandóé, amely fizikai értelmezés, ill. a gyakorlati alkalmazás szerint azonos a tartós (hosszantartó) rugalmas-
sági modulussal. A 36. és a 37. táblázat a vizsgált anyagok analitikus úton meghatározott egyensúlyi rugalmas-
sági modulusait tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mint már említettük a hőmérséklet emelkedésével a relaxációs folyamatok sebessége növekszik. Ezzel 
egyidőben a ragasztók szilárdsága is változik. A ragasztók szilárdságának és alakváltozásának a hőmérséklettől 
való függését a 185. ábra szemlélteti, amelyen jól látható, hogy az epoxi ragasztók tulajdonságai sokkal nagyobb 
mértékben függenek a hőmérséklettől, mint a fenol ragasztóké. 
 

 
185. ábra. A ragasztók szilárdsága (folytonos vo-

nal) és rugalmassági modulusa (szaggatott vonal) a hőmér-
séklet függvényében 1y3 - epoxi ragasztó); 4 - fenol ra-
gasztó. Adalékanyag s.r.: 1; 4 - 0; 2 - 100; 3- 200. 

 
A hőmérséklet csökkenése a relaxációs folyamato-

kat lassítja, ugyanakkor ez rendszerint kisebb hatást gyako-
rol a rideg ragasztók többségére, ami részben az egyidejűleg 
történő kohéziós szilárdságuk növekedésével magyaráz-
ható. 
A kísérleti eredmények, azt mutatják, hogy - 100°C--on, vagy 
ennél alacsonyabb hőmérsékleten a fémragasztások szilárd-
sága alig változik. 

  
 
Ilyen körülmények között a faragasztások 

szilárdsága elsősorban a Faanyag tulajdonságától függ. A kísérleti eredmények alapján az is 
kitűnik, hogyha a fa nedvessége nem változik, akkor a faragasztások szilárdsága -500, -600 C-
on (fenol- rezorcin-, és karbamid ragasztók alkalmazásakor) alig tér el a kontroll vizsgálatok 
(200C) eredményeitől. Ezt az ismert tény is alátámasztja, hogy pl. a száraz fenyőfa szilárdsága 

A ragasztó 

Megnevezése 
Hőmér-
séklete, 

0C 

Rugalmassági 
modulusa 
Ef , MPa 

Epoxi 20 2300 
60 816 

Fenol-formaldehid 20 1770 
60 1200 

Karbamid- formald. 20 1050 
 

A faanyag 

Terhelése 
Nedv. 
tart. 
u, % 

Rugalmassági 
modulusa 
E0 , MPa 

Rostirányú húzáskor 10 9500 
16 8100 

Rostra merőleges 
húzáskor 15 675 
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+200 C- tól -600 C-ig csupán 10-15 %-ot növekszik. Jóval nagyobb mértékben nő a magas ned-
vességtartalmú faanyag szilárdsága, aminek a ragasztott szerkezet atmoszférikus viszonyok kö-
zötti igénybevételkor van jelentősége. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ala-
csony hőmérsékleten a fa ütőhajlító szilárdsága lényegesen csökken, amely hatást gyakorol a 
faszerkezet ellenálló szerkezetére (szállítás, szerelés). A fent leírtakat azok a kísérleti eredmé-
nyek is igazolják, amelyek kimutatták, hogy a fenolrezorcin-formaldehid, karbamid-formalde-
hid és a kétkomponensű PVAc ragasztók tulajdonságai +20, -12, -650 C-on csak kismértékben 
változnak a kazeinenyvhez viszonyítva. 

Ily módon a ragasztók és a faanyag relaxációs tulajdonságainak kutatási eredményeiből 
meghatározott egyensúlyi rugalmassági modulusz közel azonos a vizsgált anyagok tartós ru-
galmassági modulusával. A kapott adatok viszont felhasználhatók a ragasztott szerkezetek 
mechanikai tulajdonságainak meghatározására, ill. azok prognosztizálására. 

 
A nedvességváltozási feszültségek 
 

A ragasztott tartókban (szerkezetekben) létrejövő nedvességváltozás feszültségeket hoz létre a ra-
gasztási rétegben. A nyíró- és a nyomófeszültség, illetve az ezekből számolható főfeszültség, lényegesen 
függ a bél és az évgyűrűk elhelyezkedésétől az összeragasztott elemekben. A 186. ábrán az idevágó vizs-
gálatok eredményei látható. Az egyes esetekre megadott igénybevételek a ragasztási vonal végein lépnek 
fel. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

186. ábra. A bél és az évgyűrűk elhelyezkedésének hatása a ragasztási rétegben ébredő feszültségre 1% 
nedvességváltozás hatására1. ayh feszültségek fokozatos növekedése. 

 
A ragasztott faanyag nedvességváltozási feszültségeivel (a fa nedvességfelvételekor ke-

letkező dagadás, ill. száradásakor keletkező zsugorodás következtében fellépő feszültségek) 
 kapcsolatban igen sok elméleti és gyakorlati irodalmi adat található. 

A fa anatómiai struktúrájának sajátosságai olyanok, hogy ezek a feszültségek kizárólag 
csak a merőleges rostirányra veszélyesek. Ellentétben a tömör faanyaggal, a ragasztott szerke-
zetekben ezek a feszültségek sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, mivel a ragasztóréteg a fa 
nedvességfelvételkor, ill. száradásakor akadályozza (gátolja) a fa „mozgását” (méretváltozá-
sát). 

                                                           
1 A rosttelítettségi határ (u#30%) alatti nedvességváltozás csökkenti (zsugorodik) vagy növeli (dagad) a faanyag 
méreteit. A méretváltozás mértéke azonban jelentősen függ az évgyűrű helyzetétől.  

      0,35              0,5               0,5               1,1             1,25              1,3              1,6               2,5 

        a                   b                 c                   d                   e                 f                   g                 h 

Vmax, N/mm2 
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A legveszélyesebb eset az, amikor ezek a méretváltozások ferde szimmetrikusan men-
nek végbe, és a ragasztóréteg egyenetlen húzásnak van kitéve. A ragasztandó faanyagok (desz-
kák) ferde szimmetrikus elhelyezkedését a szomszédos deszkák évgyűrűszerkezetének helyte-
len iránya is okozhatja (186. ábra). 

A nagyüzemi termelési körülmények között nehéz kiszámítani, ill. biztosítani az egymás 
mellé kerülő ragasztandó elemek (lamellák, deszkák) helyes évgyűrűszerkezetét. (Kivételt ké-
pez nyilván a hangszergyártás). 

A nedvességváltozási feszültségek kiszámítását megnehezíti az a körülmény, hogy a 
ragasztandó alkatrész keresztmetszeti nedvességeloszlása csak ritkán egyenletes.  
 A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a ragasztó és a fa rugalmassági 
együtthatóinak a függvényében a maximális húzó-, nedvességváltozási feszültségek a ragasz-
tott szerkezetben jelentős nagyságot érhetnek el a fa szilárdságához viszonyítva, ami a tűlevelű 
fáknál meghaladhatja azok rostra merőleges szilárdságát. A rostokkal párhuzamos feszültségek 
nagyobbak a nyírószilárdságnál.  

 Nem szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a számítások nem veszik 
figyelembe a feszültségek relaxációjának a lehetőségét a nedvességfelvételkor, ill. a relaxáció 
korlátozottságát a fa száradásánál. Ily módon a számításos módszerekkel a nedvességváltozási 
feszültségeknek csak vagy kisebb, vagy nagyobb értékei határozhatók meg. Pl. bizonyítható, 
hogy a ragasztandó anyagokban keletkező maximális feszültségek a ragasztandó elemek szé-
lességi és vastagsági méreteinek viszonyától is függenek (187. ábra), 15 %-os nedvességválto-
zási viszonyok miatt  

 
187. ábra. A ragasztóréteg él feszültsége (a széleken jelent-
kező) Vmax a 2l/a függvényében 15%-os nedvességváltozás 
mellett 

a- vastagság; 21- az elem (deszka) szélessége 
 
Ugyanilyen körülmények között a széleken fellépő feszültsé-
gek lényegesen függenek az egymás mellett lévő elemek év-
gyűrűinek elhelyezkedésétől is. Többek között azonos év-
gyűrű elhelyezkedés mellett csak csúsztató feszültségek lép-
nek fel, amelyek jóval kisebbek a normál feszültségeknél. 

Kedvezőtlen évgyűrű elrendezés mellett a feszültsé-
gek túlléphetik a farostokra merőleges húzószilárdságát. Amennyiben a ragasztandó elemek 
(deszkák) keresztmetszetében az évgyűrűk elhelyezkedése és a rostátvágási szögek eltérőek, 
akkor a dagadáskor, ill. zsugorodáskor az elemek szélei egymáshoz viszonyítva különböző mér-
tékben mozdulnak el, ezért a széleken ébredő feszültségek nagysága változni fog. Az egysze-
rűbb áttekinthetőség miatt a ragasztandó elemek közül csak a két szélsőt vizsgáljuk, amelyek 
leginkább vannak kitéve a nedvességfelvételnek, ill. a száradásnak. 

A számításokhoz három esetet választottunk ki (188. ábra): egy megegyező (a)-, és két eltérő (b, c) év-
gyűrűszerkezettel rendelkező elemet. Amennyiben a fűrészáru kialakítása alapvetően tangenciális vágással törté-
nik, akkor az összes belső elemnél is a tangenciális vágás az előnyös; a külső elemeknél elfogadott a tangenciális, 
a radiális vagy a vegyes vágásirány is. 

  

 
2𝑙
𝑎

 

a=5 cm 

a=4 cm 

a=2 cm 

0             4              8            12 

Vmax, MPa 
6  

4  

2  



183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188. ábra. A ragasztórétegben keletkező belső feszültségek meghatározása különböző elhelyezkedésű évgyűrű-

szerkezet mellett. 
I.- különböző vágásirányú elemek (deszkák): a- tangenciális - tangenciális; b- tangenciális-vegyes; c- tangenciá-

lis-radiális; II. számítási vázlat; III.- a feszültségek eloszlása. 
A számítások alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

A legkedvezőbb az „a”- val megegyező elrendezés, ahol csak csúsztató feszültségek keletkeznek.  
A „b” elrendezésnél ferde szimmetrikus szakítóerők lépnek fel; a szélső elemekben a ragasztóréteg 

egyenlőtlen szakításnak van kitéve. A számítás egyszerűsítése érdekében a hajlító nyomatékot célszerű a P köz-
pontosán ható erővel helyettesíteni, melynek hatásvonala - a ragasztóréteg szempontjából a legkedvezőtlenebb 
helyen - az elemek szélein helyezkedik el. 

A „c” ábrának megfelelően a szélső elemre a szimmetrikusan elhelyezkedő M0 nyomatékok hatnak. Ennek 
megfelelően a ragasztórétegben csúsztató és normál feszültségek lépnek fel. 

 
A fenti eredmények elemzése alapján megállapítható, hogy a ragasztórétegben kelet-

kező feszültségek nagymértékben függenek a ragasztóréteg rugalmassági mutatóitól és a réteg 
vastagságától. A kiszámított értékek alapján az is megállapítható, hogy az „a” és „b” esetben a 
keletkezett feszültségek nem veszélyesek a ragasztóréteg szilárdságára. Ugyanakkor a „c” meg-
oldásnál a keletkezett maximális feszültségek nagyobbak a ragasztó kohéziós-, ill. a fa szilárd-
ságánál. 

Melegítés nélküli ragasztáskor a maximális ragasztási szilárdság 7- 10 nap alatt alakul 
ki. Ha ez alatt az idő alatt a száradási feszültségek elérik a számítással meghatározott értékeket, 
akkor igen nagy a rétegelválás veszélye. Ennek megfelelően a tönkremenetel lehetősége a ra-
gasztás utáni 7-10. napon a legnagyobb. A későbbiek során azonban az időtényezővel is szá-
molni kell, ha ezek a feszültségek hosszú időn keresztül hatnak (lásd később!). Ezen kívül a 
„b” ábra szerinti ragasztóréteg mentén rétegelválás következhet be, amely a ragasztott szerke-
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zeteknél nem megengedett. A rétegelváláskor a relaxációs folyamatok kedvező hatásának elle-
nére az előrejelzések azt mutatják, hogy a ragasztóréteg és a fa épségének megőrzéséhez a ra-
gasztott szerkezetben a belső normál feszültségek nem haladhatják meg a 0,5 MPa-t. 
A fa feszültségű állapotára a c. elrendeződés a legveszélyesebb. A maximális, rostokra merőle-
ges normál húzó feszültségek - az adott geometriai és a fa ill. ragasztó adott fizikai állandói 
mellett - elérik a 3,6 MPa-t. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a tönkremenetel - a különböző technológiai és igénybe-
vételi okok következtében (hatására) gyakran - a ragasztóréteg mentén következik be. 

A ragasztóréteg tönkremenetele szempontjából a feszültségek (köztük a belső feszültsé-
gek is) előjeleinek változása a legkritikusabb. A ragasztott faszerkezet viszont gyakran kerül 
ilyen körülmények közé. Változó előjelnél (nedvesedés - száradás) a ragasztóréteg ciklikus fe-
szültséghatásoknak és intenzív fizikai kifáradási folyamatnak van kitéve. Ennek megfelelően a 
ragasztott szerkezetek szilárdságára és tartósságára a kedvezőtlen hatást nem a nedvesedéskor, 
hanem a száradáskor keletkező feszültségek okozzák – mivel, mint ismeretes – a   száradás 
gátolja a relaxációs folyamatok lefolyását. Ismeretes, hogy a ciklikus feszültségű viszonyok 
között a ragasztott szerkezetek tartóssága (élettartama) alacsonyabb, mint a statikus (állandó) 
viszonyok között. 

Az előbbiekben tárgyalt feszültségek - figyelembe véve a relaxációs folyamatokat is - 
statikus viszonyok között veszélytelenek a ragasztórétegre. Ugyanakkor a ciklikus feszültségek 
hatására - akár ezek alacsony értékei mellett is - a ragasztott szerkezetek tönkremehetnek, kü-
lönösen akkor, ha az erőhatás a rostokra merőleges irányú. Ezt a megállapítást több szakiro-
dalmi adat is alátámasztja. 

A ragasztott szerkezetben keletkezett feszültségek gyakran lokális jelleggel bírnak, ezért 
a próbatestek eredményei alapján a valódi ragasztott szerkezet tulajdonságaira következtetni 
meglehetősen nehéz és bizonytalan. Többek között az ékcsapos kötéssel lefolytatott kísérletek 
is azt bizonyítják, hogy a valóságos szerkezetek a próbatesteknél magasabb szilárdsággal ren-
delkeznek, a repedések eloszlásának lehatározódása miatt. Meg kell azonban azt is jegyezni, 
hogy a reális ragasztott szerkezetek kifáradási határa (nedvességfelvételkor, ill. száradáskor) 
magasabb, mint a kísérleti próbatesteknél, mivel az utóbbiak sokkal szigorúbb nedvesség-,  és 
hőmérséklet-ingadozásnak vannak kitéve, mint a természetes körülmények között lévő ragasz-
tott faszerkezetek. 

¶�´ 
 

5. A RAGASZTOTT KÖTÉSEK VIZSGÁLATA 
 

A ragasztott kötések méretezésére különböző eljárások vannak. Az ilyen számításoktól 
pontos eredményt azonban nem várhatunk, mert a szilárdsági értékeket nagyon sok tényező 
befolyásolja. Ezért nagyon fontos a ragasztott kötések állandó minőségi vizsgálata.  

A vizsgálatnak ki kell terjednie: 
a) a felhasználásra szánt ragasztó minőségére és arra, hogy 
b) a ragasztott kötés megfelel-e rendeltetésének. 

Az egyes mérési és vizsgálati értékek azonban csak akkor hasonlíthatók össze egymás-
sal, ha a vizsgálati módszerek és feltételek azonosak. 
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A ragasztó felhasználójának, a ragasztott szerkezettel szembeni követelményei és fel-
tételei legtöbbször sajátosak, ezért nyilvánvaló, hogy e céloknak megfelelő vizsgálatokra van 
szükség. A ragasztók többnyire sokoldalúan alkalmazhatók, viszont a gyártó által megadott jel-
lemző értékek csak az általa közölt feltételek között érvényesek. 

A vizsgálat lehet szúrópróba jellegű, de lehet minden egyes ragasztott alkatrészre kiter-
jedő teljes vizsgálat is (sorozatvizsgálat). 

A gyakorlatban ismert vizsgálati módok: 
j roncsolásos, (mechanikai) és a 
h roncsolás mentes. 
 

j A mechanikai vizsgálatok feladata a ragasztandó anyag és ragasztó, valamint a ra-
gasztott kötések külső erőkkel és ezen erők hatására keletkező alakváltozásokkal szemben ta-
núsított ellenálló-képességének (vagy szilárdságának) megállapítása. Az alakváltozás az igény-
bevétel (erők) nagysága szerint ideiglenes (rugalmas), vagy maradó (képlékeny) lehet. 

A megállapított fajtájú és méretű próbatesteket a szokásos kötési alakokban megragaszt-
ják és azután a gyakorlatban előforduló terhelési eseteknek megfelelően statikusan vagy dina-
mikusan roncsolva vizsgálják.  
Ezek az erők a következő módszerekkel vizsgálhatók: 

Á statikus vizsgálatok: azaz nyugvó terheléssel vagy lassú, lökésmentes erőkkel (huza-
mos igénybevétel) végzett vizsgálatok. 
           ÁÁ dinamikus vizsgálatok, azaz lökésszerűen ható erőkkel vagy ismétlődő terheléssel 
és tehermentesítéssel (változó igénybevétel) végzett vizsgálatok. 
A vizsgálat folyamán feltétlenül rögzíteni kell: 
            D a próbatestek készítésének módját: a ragasztó típusa és kémiai összetétele, a ragasz-
tandó anyagfelületek előkezelése (érdesítés, zsírtalanítás, pácolás); keményítési feltételek (hő-
mérséklet, nyomás, idő) stb. és a 
            D D  a vizsgálati feltételek: befogási hossz; terhelési sebesség; vizsgálati hőmérséklet 
stb. 

A szilárdsági adat meghatározott számú, általában 6 – 20 db. próbatest középértéke. 
A roncsolásos vizsgálat sok esetben nem kielégítő, mert egyrészt a szabványos vizsgálat 

nem ad felvilágosítást a várható kötéserőre vonatkozóan, másrészt a teljes darab roncsolása 
túlságosan megdrágítaná a gyártást.  

h A roncsolás mentes vizsgálati eljárás lényege az, hogy itt az egész ragasztott alkatrész 
kerül vizsgálatra és az a vizsgálat után is használható állapotban marad 

A roncsolás mentes vizsgálattal ellenőrizhető: 
v a kész munkadarab felületi minősége, 
v a ragasztott szerkezeti részeken jelentkező feszültségek és méretváltozások, 
va ragasztórétegek tulajdonságai és hibái (pl. repedések, gázhólyagok). 

 
A ragasztott kötések és ragasztók minőségi ellenőrzéséhez különbözővizsgálatokra van szük-
ség. A vizsgálati módszereknek a ragasztott kötések gyakorlati igénybevételeit kell utánozniuk. 
A vizsgálati feltételeknek mindig azonosnak kell lenni, hogy az eredmények összehasonlítha-
tóak és bármikor reprodukálhatók legyenek. Ezért a vizsgálati módszereket és vizsgálati körül-
ményeket szabványok határozzák meg.  
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5.1. STATIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLATOK 

Nyugvó terhelésű vizsgálat alatt maximális szilárdságot mérnek a terhelés jellegétől 
függően szakító-, csavaró-, hajlító-, csúsztató-, vagy kombinált húzó- és csavaró- illetve nyíró-
szilárdságként (húzó-, nyírószilárdság = kötési szilárdság).  

Statikus vizsgálatok:  
a) szakító-, nyomókísérlet,  
b) nyíró-, illetve csúsztató vizsgálat,  
c) húzó-nyíróvizsgálat (a kötési szilárdság vizsgálata) egyszer és kétszer átlapolt 

kötéseken, 
 d) hajlító vizsgálat,  
e) torziós-, illetve csavaró vizsgálat, 
 f) lefejtő vizsgálat,  
g) tartós szilárdsági és időtartam-szilárdsági vizsgálatok. 

A szakító- és nyomóvizsgálat kivételével (tompa illesztésnél) valamennyi vizsgálatot egyszerű 
átlapolt kötéseken és univerzális szakítógépeken végzik. 
  

5.1.1. Szakító-, nyomószilárdsági vizsgálatok 
A gyakorlatban ritkán fordul elő olyan ragasztott kötés, amely a ragasztót tisztán húzásra vagy 
nyomásra veszi igénybe. 

A szakítóvizsgálathoz kör keresztmetszetű testeket, kör keresztmetszetű pálcákat és 
csöveket tompán ragasztanak össze (189. ábra). Az átlapolt kötésekhez képest egyszerűbb fe-
szültségi viszonyok következtében azonban ez a vizsgálat alkalmas a ragasztó jellemző értéke-
inek meghatározására. 

 
 
 

A gyakorlatban szakítóvizsgálatokkal ellenőr-
zik a ragasztási technológia, betartását. Ilyenkor a pró-

batest a gyártmánnyal együtt megy végig a gyártási folyamaton. A roncsoláskor (szakítás) mért 
szilárdsági értékek lehetővé teszik 

a) a felület előkezelésének ellenőrzését, 
b) a ragasztó minőségének és keményedésének ellenőrzését. 

A szendvicsszerkezetek (pl. méhsejt-szerkezetek) ragasztott kötéseiben csak a merőle-
ges húzó-szakítóvizsgálat megbízható. Helyes kivitelezés esetén ilyenkor tökéletesen egyenle-
tes feszültségeloszlást kapunk. 
 

5.1.2. Nyírószilárdsági vizsgálatok 
 

A gépipari szerkesztési gyakorlat szempontjából a nyírószilárdságnak csak csekély je-
lentősége van, mert az alkalmazott anyagok (fémek) nyírószilárdságát nem lehet jól kihasz-

d 
x x 

189. ábra. Próbatest a ragasz-tás húzószilárdságá-
nak meghatározásához 
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nálni. Ezzel szemben a ragasztott kötéseket lehetőleg nyíró igénybevételre kell tervezni. A nyí-
rószilárdság ellenőrzésére többféle vizsgálati módszert dolgoztak ki mind síkfelületek, mind 
kör keresztmetszetű felületek vizsgálatára. 

5.1.3.  Húzó -, nyírószilárdsági vizsgálat 
 
A ragasztott fémkötésekben leggyakrabban előforduló illesztési alak az átlapolt kötés (egyszer 
vagy kétszer átlapolt). Ilyenkor a ragasztó terheléskor főleg nyíró igénybevételt szenved. Ezért 
a húzó-nyíróvizsgálat a legfontosabb vizsgálat. A vizsgálat kivitelezésére az érvényben lévő 
szabvány ad megfelelő útmutatást. Ragasztott kötések húzó nyírószilárdságának vizsgálatához 
legtöbbször a 190. ábra szerinti próbatestet használják, amely egyszerűen elkészíthető. Az 
egyes próbalemezek mérete és megmunkálási módja (kivágott vagy forgácsolt) a vizsgálat cél-
jától függ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A mért jellemző szilárdsági értékek a közepes húzó-nyíró szilárdsági értékek Thny,. Eze-

ket úgy számítjuk ki, hogy az F szakadási terhelést osztjuk az A = blü nyírott felülettel, ha b a 
próbatest (az átlapolás) szélessége és lü az átlapolási hossz. 

 
Az optimális átlapolási hosszakra vonatkozó adatok ( a terhelési adatokkal együtt) és a  

ragasztott kötések F  kihasználási fokára vonatkozó adatok a gyakorlat számára jelentősek. 
A mérési értékek adják általában az alapot az optimális lü átlapolási hossz meghatározá-

sához. A különböző lemezvastagságú ragasztott kötések húzó-nyírófeszültsége az f/= √풔/풍ü  
alaki tényező egyezése esetén hasonlítható össze (s = lemezvastagság). 

Ha egy ragasztott kötés kihasználási foka F� 1, akkor ki van zárva, hogy az illesztett 
alkatrészekben következzék be anyagtörés. 

2,0

meg

V
V

F   

ahol: Vmeg=a ragasztott fém alkatrészben a ragasztás szakadásakor fellépő feszültség;  
         V0,2= az arányossági határ. 

 Meg kell jegyezni, hogy – a ragasztott felületek azonos mérete esetén – a kétszer átla-
polt kötésnek mindig nagyobb a szilárdsága, mert az egyszer átlapolt kötésnek (a hajlító-nyo-
maték következtében) járulékos húzó igénybevételt kell felvennie. 

190 ábra. Próbatest 
ragasztott kötés húzó-nyíró 
szilárdságának (Thny) meg-

határozásához 

a) átlapolás, egyszeres;  
b) kettős heveder 
 

x 

x lü 

x 

x 

x 

x 

s 

b a) 

b) 
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A mérési eredmények értékelésekor figyelembe kell venni még, hogy a vizsgálat ered-
ménye nagymértékben függ: 

Ï a próbatest szabad befogási hosszától, (ami viszont függ a lemezvastagságtól), 
Ï a vizsgálati sebességtől; ennek hatása mindenekelőtt a kis sebességű vizsgálatoknál 

vehető észre, 
Ï a ragasztó kikeményedése után a vizsgálatig eltelt időtartamtól (a kikeményedés foka 

befolyásolja az eredményt). Hidegen keményedő ragasztók esetében a végleges kikeményedés 
csak több nap múlva következhet be. 
 

A ragasztott faszerkezeteket nagy változatosság jellemzi, amit az alkatrészek különböző 
célú felhasználása is igazol. Feszültségi állapotukat vizsgálva azonban már csak jóval kevesebb 
fajtájú ragasztott szerkezet különböztethető meg. Az esetek túlnyomó többségében különböző 
irányú nyírásnak és húzásnak kitett ragasztott kötésekkel találkozunk. A legtöbb ragasztott kö-
tés célja vagy a keresztmetszetnek a növelése (általában nyírásra méretezik) vagy a hossz nö-
velésére (általában rostirányú húzásra méretezik). Ezek a körülmények (a bonyolult fakötések 
feszültségi állapotának mennyiségi meghatározásának nehézségeivel együtt) lehetőséget adnak 
a kötésformák számának csökkentésére, ami a részletes tanulmányozásukat meg- könnyíti. 

  Az alábbiakban vizsgáljuk meg a ragasztott fakötések (többé-kevésbé) szabványosított 
próbatesteit (19l. ábra), amelyek különböző mechanikai paraméterek meghatározásához hasz-
nálhatók fel. (Néhány próbatest a fa-fém, ill. fa-műanyag kötések vizsgálatára is alkalmas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

191. ábra. A ragasztott fakötések alapvető próbatest-formái. 
a, b, c, d- rostirányú nyírás: a- szabványos próbatest, b- modifikált faanyag, c- fa-fémlemez, 

d- kétoldali nyírás; egytengelyű húzás: e- szabványos próbatest ; f- ferde lapolás; g- ékcsapos 
illesztés 
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Mint a 191. ábrán is jól látható, a próbatesteket vagy nyíró (hasító), ill. szakító (húzó) 
kísérleteknek teszik ki. A húzás rosttal párhuzamos-, ill. rostra merőleges irányú lehet. 

A próbatestekhez alkalmazott faanyag minőségét, előkészítését és a ragasztás körülmé-
nyeit meghatározó előírások (szabványok) szabályozzák. A próbatesteket rostátvágás-mentes 
párhuzamos szálirányú faanyagból vágják ki. A faanyag, ill. a ragasztott faanyag szilárdsága 
nyírással határozható meg, amely egyben a ragasztott szerkezet minőségét is mutatja. 

A 191/a próbatest a ragasztott fakötések szilárdságának meghatározására szol-
gál. A próbatest formáját és feszültségviszonyait széleskörű kutatások eredményeire 
támaszkodva határozták meg. 

A 191/b próbatestet elsősorban a modifikált faanyag szilárdsági vizsgálatához 
alakították ki. Ez, a 191/a. próbatesttől alapvetően csak a kisebb szélességi méretében 
különbözik. Megjegyzendő, hogy a feszültségviszonyok nem függenek a próbatest szé-
lességétől. 

A 191/c. próbatest abban különbözik az előző próbatestektől, hogy a kétoldali 
nyírást – összehasonlítva az egyoldalúval – csökken a normál feszültségek részaránya. 
Ez a próbatest forma a feszültség relaxációjának és a méretfaktor vizsgálatára alkal-
mas. 

A szakítási (húzási) vizsgálatokra többféle próbatest alkalmas: a 191/f és a 
1191/g típusú próbatest.  
 
Mérési eredmények értékelése 

A vizsgálatokat normálklímán (20/65) kell végezni. A szakítógépen a próbatesteket a 
központos erőátvitelnek megfelelően kell rögzíteni a befogópofák segítségével, egyenletes (kö-
rülbelül 50 mm/perc) húzási sebesség mellett. 

A merési eredmények értékeléséhez egy egyszerű, de a hétköznapi gyakorlatban alkal-
mazható, matematikai statisztika módszert mutatunk be.  
 A mérésekhez, az alkalmazott szabványban meghatározott (pl.20 db-os kisminta) alkal-
mazása szükséges. 
 A nyírószilárdsági értékek az alábbi összefüggés alapján számíthatók: 
 

               W  
�

F
A

F
a b

max max    

 
ahol: Fmax     - a ragasztási síkban ható maximális nyíróerő (N), 
        A   a.b - a nyírt, ragasztott felület (mm2).       
  
 A nyírószilárdság átlagos értékén ( W ) kívül számítani kell a szórást s, a változékonysági 
együtthatót Q, az relatív szórást sr, valamint a pontossági mutatót p. A minta száma: n 
 

                   Q
W

 �
s 100 ;                  s

s
nr   ;               p sr 

�
�

2 100
W
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  A tendenciák kimutatásánál, illetve optimumot eredményező értékek kijelenté-
sénél fontos annak eldöntése, hogy a vizsgált érték a környezetében lévő értéktől lényegesen 
különbözik-e (szignifikáns), vagy az eltérés csak véletlen jellegű. 
 Az eltérés lényeges vagy véletlen voltát szintén csak bizonyos valószínűséggel lehet 
kimutatni, s ennek a valószínűségnek a célszerű értéke 0,95. 
 Két minta átlaga közötti eltérés akkor mondható lényegesnek, ha az alábbi egyenlőség 
fennáll: 

                                                   
x x

s
t

d
p

1 2�
t        ahol: s

s
n

s
nd  �1

2

1

2
2

2
 

és: 
x1  ; x2   a minták átlaga, 
n1 ; n2  = a minták száma, 

s1
2  ; s22  a minták szórásnégyzete 

Az igazolható eltérés: 

dp212;1 st)xx(d ���  

ahol: 
 
tp = f /N; P/: táblázati (22. melléklet) érték (Student-féle „t”eloszlás)  /P=0.05;/ 
N = n1 + n2 - 2 (mivel esetünkben n1=20, n2=20) ezért   
N=38 összesített szabadsági fok. 
N=38 esetén, tp = 2,02. 

5.1.4. Hajlítószilárdsági vizsgálat 
 

A hajlító-vizsgálathoz a próbatestet mindkét végén alátámasztják és a ragasztott felület közepét 
a törésig terhelik. Ilyenkor a ragasztott kötés, illetve a ragasztott alkatrész felső oldalán nyomó-
feszültség (megrövidülés) és az alsó oldalon húzófeszültség (meghosszabbodás) ébred, ha a 
ragasztó nem deformálódik. 

Eközben körülbelül a ragasztott kötés közepén (tehát a ragasztóréteg közepén levő átla-
polásnál) halad a semleges szálnak nevezett, az alakváltozásban részt nem vett réteg. 

A hajlító-vizsgálat rendkívül értékes rideg anyagok (pl. öntöttvas, acélöntvény, fa), va-
lamint olyan ragasztott kötések vizsgálatához, amelyeken szakadási nyúlás nem állapítható 
meg. 

Ilyenkor a próbatest közepén törés bekövetkezése nélkül az „f” legnagyobb behajlás a 
szívósság, vagy alakváltozási képesség mértékét adja meg. Ez ilyenkor egyidejűleg a különböző 
ragasztott konstrukciók, illetve anyagminőségek összehasonlító értéke is. 

A gyakrabban kész szerkezetek, pl. repülőgép- és járműszerkezeti részek, hidak terhe-
lési vizsgálataként. végeznek még hajlító vizsgálatokat 
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5.1.5.  Csavaró-, vagy csavaró-nyírószilárdsági vizsgálat 
 

A csavaró-, vagy helyesebben csavaró-nyírószilárdságot két olyan cső alakú próbatesten álla-
pítanak meg, amelyeket tompaillesztéssel ragasztanak össze (192. ábra). 
 

  

 

 
 
 
Ennek a vizsgálati módszernek a húzó-nyíró szilárdság meghatározásával szemben az az elő-
nye, hogy olyan tényezők, mint pl. a lemezvastagság, az átlapolási hossz, a hajlító-nyomaték, a 
befogási hossz stb. nem befolyásolják az eredményt. Azért ez a vizsgálati eljárás pontosabb 
értékeket ad, éppen úgy, mint a szakítóvizsgálat, csak: 

a) a ragasztó jellemző értékeinek meghatározására és 
           b) az eljárás ellenőrzésére (különböző ragasztótípusok összehasonlító vizsgálataira) al-
kalmas. A szakadás jó tapadás esetén általában a ragasztó kohéziós tartományában következik 
be. 

5.1.6. Lefejtő-szilárdsági vizsgálat 
Valamennyi ragasztott kötés különösen érzékeny a lefejtő igénybevétellel szemben, mert ez az 
igénybevételi mód nem a felületen hat. A lefejtési vizsgálat a ragasztott kötéseknek egyúttal a 
leggyengébb tulajdonságát is kimutatja, azért különösen alkalmas 

a)  a különböző ragasztók minőségi különbségeinek (az adhézió vizsgálata), 
b)  a ragasztási hézagban helyileg különböző kötőerőknek, 
c) a legkülönbözőbb, a kötés tartósságát befolyásoló, tényezők hatásának megállapítá-

sára. 
Az eljárás igen érzékeny en mutatja ki a felületkezelés minőségét, különösen, ha a felü-

letet pácolták. A vizsgálat során 0,5 y 1 mm vastag és 30 mm széles, ragasztással összeillesztett 
lemezcsíkot vesznek igénybe lefejtésre. A gyakorlatban a következő három lefejtő vizsgálat 
ismeretes (193. ábra): 

a) szöglefejtő-vizsgálat (Winter-féle vizsgálat)       
b) lefejtő-kerék vizsgálat 
 

 

 
 
 
 
 
 

192. ábra. Próbatest a csavaró-
nyíró szilárdság meghatározására 

ragasztó 

193. ábra. Vizsgálati módszerek a 
lefejtési szilárdság meghatározá-

sához 
a) szöglefejtéses vizsgálat (Win-
ter-féle vizsgálat); 
b) gördülő lefejtéses vizsgálat 
(CIBA);.  
 

 

 

b 
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5.1.7. Dinamikus szilárdságvizsgálatok 
A tapasztalat azt mutatja, hogy olyan alkatrészek, amelyeket lökésszerű vagy ismételt terhelés 
vesz igénybe (ismételt igénybevétel), kisebb terheléseknél vagy kisebb feszültségeknél törnek, 
mint ami a statikus anyagvizsgálat alkalmával megállapított szilárdsági értékeknek megfelel. 
Repülőgép- és egyes gépalkatrészeket állandóan váltakozó terhelések (húzás – nyomás) is alá-
vetnek, mivel az ilyen terhelés az anyagokat sokkal kedvezőtlenebbül befolyásolja, mint az ál-
landó, nyugvó terhelés (állandó igénybevétel); ilyenkor az anyagok kifáradásáról beszélünk. 

Ahhoz, hogy olyan igénybevételekkel terheljék a próbatestet, amelyek ezekhez a tény-
leges igénybevételekhez hasonlóak, különleges vizsgálógépeken dinamikus kísérleteket (ütő- 
és lengőkísérleteket) végeznek.  

A ragasztott kötések fárasztó vizsgálataira lényegében csak azért van szükség, hogy a 
valódi (üzemi) igénybevételeket megközelítsük. A statikus húzó-nyíró és a dinamikus húzó-
nyíró lüktető terhelések közötti összefüggésre megállapított adatok azonban nem általánosítha-
tók. Ezek mindig csak az elvégzett vizsgálat sajátos esetére érvényesek. 

 
Ezek a vizsgálatok az anyagoknak és ragasztóknak, a lökésszerű vagy a gyakran válta-

kozó igénybevétel hatására jelentkező viselkedéséről adnak tájékoztatást: 
x Fárasztó húzó-, nyíró-, lüktető vizsgálat: Az egyszerű átlapolt kötések húzó-, nyíró-, 

lüktetőszilárdságát általában tartamszilárdságként húzó-nyomó pulzátorokon vizsgálják (a 
húzó-lüktető tartományban). A tartósszilárdság meghatározására Wöhler-görbéket szerkeszte-
nek. 

xx Hajlító lengőszilárdsági vizsgálat: A ragasztott kötés hajlító előfeszültség alatti len-
gőszilárdságát, valamint tiszta lengőszilárdságát hajlító-fárasztógépeken vizsgálják egymástól 
függetlenül beállítható előfeszültséggel és lengőfeszültséggel.  A mérési eredményekből vilá-
gosan kitűnik, hogy alig van különbség a tiszta alapanyag (fém) és a ragasztott kötés (fém + 
ragasztó) viselkedése között. A ragasztott anyag (fém) szilárdsági tulajdonságait tehát a ragasz-
tás teljesen kihasználja. 

xxx Forgóhajlító-vizsgálat: Ez a vizsgálati eljárás a próbatestet forgó-hajlításra veszi 
igénybe. Ilyenkor a ragasztórétegben mindig váltakozó szinusz alakú húzó-nyomó igénybevé-
telek ébrednek, ha a próbatest sajátrezgései (ütés) csekélyek. 

xxxx Ütve-, húzó nyíróvizsgálat: Ebben a vizsgálati eljárásban a húzó-nyíróvizsgálathoz 
használt próbatesteket ingás ütőmű megfelelően átalakított befogókészülékében rögzítik. A ra-
gasztás szakadásakor az ütőmunkát mérik. A ragasztott felület nagyságának figyelembevételé-
vel, számítással megállapítják a fajlagos ütőmunkát. Figyelembe kell venni, hogy a ragasztott 
kötéseknek viszonylag nagy az ütőmunkájuk.  

5.1.8. Melegszilárdság-vizsgálatok 
A ragasztott kötések meleg-szilárdságát általában magasabb hőmérsékleten mért húzó-nyíró-
szilárdság alapján ítélik meg. Ilyenkor a próbatesteket befogott állapotban, meleg kamrában a 
vizsgálati hőmérsékletre melegítik, és azután törésig terhelik. 
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5.1.9. Öregedési és ellenálló-képességi vizsgálatok 
Az öregedési vizsgálatok során a ragasztott próbatesteket előre meghatározott időtartamig előírt 
klímának és körülményeknek (200 C, 65% relatív páratartalommal) teszik ki. Meghatározott 
időtartam alatt megvizsgálják a szilárdság csökkenését, megvizsgálják a mindenkori húzó-nyí-
rószilárdságot, valamint az összes többi statikus és dinamikus szilárdsági tulajdonságot. 
Az ellenálló-képesség vizsgálatokkal a ragasztott kötések: 

a) víz, oldószerek, lúgok és savak hatására tanvisított viselkedését, továbbá 
b) az időjárási viszonyok és a hőmérséklet hatására keletkező változásait (szabadban és 

zárt helyiségben) vizsgálják. 
A húzó-nyírószilárdságnak, a kiindulási értékekhez képest jelentkező csökkenése a ké-

miai, illetve egyéb külső hatásokkal szembeni ellenálló-képesség mértéke. 

5.1.1.0. Roncsolás-mentes vizsgálatok 
Az eddig ismertetett vizsgálati eljárások a próbatestet elroncsolják vagy megrongálják. Az ösz-
szes ilyen eljárások csak valószínűségi meggondolások alapján tájékoztatnak a vizsgálatra nem 
került részek tulajdonságairól. Ezek szerint azután, ha 100 alkatrész közül például 2 alkatrész a 
kívánt tulajdonságokkal rendelkezik, akkor feltételezzük, hogy a többi 98 alkatrész is rendben 
van. Ez a következtetés természetesen sok bizonytalanságot rejt magában. 

Sok esetben azonban megkívánják mindenegyes darab vizsgálatát azért: 
a) hogy növeljék a biztonságot, 
b) hogy a kész darab viselkedése elbírálható legyen, 
c) hogy a helyileg korlátozott hibahelyek felismerhetőek legyenek. A kész gyártmányok és al-
katrészek vizsgálatára fejlesztették ki a roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat, hogy az alkat-
részek a vizsgálat után is használhatók legyenek. Ilyenkor az egész alkatrészt próbatestnek te-
kintik, azaz az egész munkadarabot és alkatrészt vizsgálják. 

A roncsolás-mentes vizsgálatok lehetővé teszik: 
h  a kész munkadarab felületi tulajdonságainak vizsgálatát, 
j  szerkezeti alkatrészeken feszültségek és nyúlások mérését, 
♠  a ragasztott munkadarabokon hibahelyek, pl. repedések, gázhólyagok, zárványok megállapí-
tását. 

A roncsolás-mentes vizsgálatok az alkatrész belső tulajdonságairól viszonylag pontos 
képet adnak. Különösen a folyamatos gyártás szempontjából fontosak az ilyen ellenőrzési le-
hetőségek. Gyakran csak roncsolás-mentes vizsgálattal együtt sikerül új ragasztási eljárást be-
vezetni. 

Ma már nem lehet elképzelni korszerű gyártást roncsolás-mentes vizsgálat nélkül. A 
roncsolás-mentes minőségvizsgáló módszerek alkalmazásakor, vagy kifejlesztésekor figye-
lembe kell venni, hogy a ragasztott fém-kötés szilárdságát a következő fontos tényezők hatá-
rozzák meg: 

a) a ragasztó adhéziós szilárdsága a fémfelületeken, 
b) a kikeményedett ragasztóréteg kohéziós szilárdsága. 
A ragasztott szerkezeti alkatrészek roncsolás-mentes vizsgálati eljárásai között a legfon-

tosabbak:Ò  Kopogtatásos vizsgálatok. È  Kapacitásvizsgálatok. /  Röntgenvizsgálatok.♥  
Ultrahangos vizsgálatok.Á  Rezgés-, illetve oszcillográfos vizsgálatok.-  Vákuumos csésze-
húzó (Vakum-Cup) vizsgálat. 
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A fenti vizsgálatok részletes ismertetésére helyhiány miatt nem térünk ki (-) – de aki a 
részletek megismerésére oldhatatlan vágyat érez (? ? /) az a szakirodalomban megtalálhatja 
(TH KRIST: FÉMRAGASZTÁS). 
 

6. A RAGASZTÁS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI A GYAKORLAT-
BAN 

 
 Mivel ez a téma igen terjedelmes, ezért minden alkalmazási terület részletes ismerteté-
sére itt nem vállalkozhatunk. Első sorban a teherviselő szerkezeteket előállító iparágak (pl.: 
gépgyártás, járműipar, faipar stb.) termékeit, ill. gyártását ismertetjük.  

A többi iparág (papír-, textil stb.) ragasztással kapcsolatos területeket csupán felsorol-
juk, de az érdeklődők (/) a szakirodalomban részletesen tájékozhatódnak (-). 

 
6.1 RAGASZTÁS A GÉPGYÁRTÁSBAN 

A fém-fém ragasztásokban a legnagyobb szerepe az epoxi -, és a puliuretán gyanta alapú 
ragasztóknak, ezek módosított változatainak, ill. a módosított fenoplaszt bázisú kombinációk-
nak van. Kisebb szériákhoz és javítási munkákhoz gyakran használnak ciano-akrilát ragasztókat 
is. A fémekhez leggyakrabban használt ragasztókról a 38. táblázat ad áttekintést. 

                                                       
38. táblázat.  
Fém-fém ragasztá-
sok funkciójukat te-
kintve három félék 
lehetnek: 
Ñ egymáshoz kap-
csolódó elemek kö-
zepes-nagy szilárd-
ságú tartós kötése, 
  ÑÑ mechanikailag 
kötött egységek (pl. 
hidraulikus és pneu-
matikuscsövek) csat-

lakozásainaktömí-
tése, 
ÑÑÑ mechanikai-
lag (pl. csavarozás-

sal) kötött egységek biztosítása; kiegészítő kötés. 
A létrehozandó kötés minden részletét tervezni kell. Az adott feladathoz figyelembe 

kell venni a ragasztókötés fő igénybevételi formáit.  

6.1.1. Fémlemezek, csőkötések, szendvics szerkezetek kialakítása, ragasztása. 
Néhány jellemző példa a 3.2.2 fejezet 67-74. ábráin található. 

Fém Ragasztó 
Acél EP, PVB, PA, ciano-akrilát, poliakrilát (pl. 

anaerob), fenoplaszt-neoprén, EP-PA kom-
binációk 

Alumínium és öt-
vözetei 

EP, PUR, UP, PA, PF-EP, EP-PA, ciano-ak-
rilát, fenoplaszt-vinil, fenoplaszt-neoprén, 
poliakrilát 

Ólom EP, UP, poliakrilát, VC-VAC kopolimer 
Réz és ötvözetei UP, EP, PA, ciano-akrilát, fenoplaszt-vinil 
Magnézium EP, PA, fenoplaszt-vinil, fenoplaszt-neo-

prén, EP-PA kombinációk 
Nikkel EP, neoprén 
Ón EP 
Cink PSUD, EP, UP, poliakrilát 
Ezüst EP, neoprén, poliakrilát 
Króm EP 
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6.1.2. Gépelemek ragasztása 
A kötőelemek kilazulás elleni védelmére kiegészítő kötésként, pl. vákuum vagy nyomás alatt 
üzemelő berendezéseknél tömítés céljára gyakran alkalmaznak ragasztást. 
A ragasztás módja:j a csavarorsó részleges vagy teljes hosszában, ♠ a csavarfejnél vagy, ♦ a 
csavaranya ragasztása (194. ábra).  

 
 
 
A gépiparban jól bevált a csapok 
(feszültséget okozó sajtolása he-
lyett) ragasztással való rögzí-
tése. Acélcsap öntöttvasba sajto-

lásakor a repedés veszélye mindig fennáll. A ragasztás problémamentes, és ez a rögzítés lé-
nyegesen tartósabb is. Néhány csapragasztásos rögzítési példát mutat a 195. ábra. 

 
 

 

Gyakori a fogaskerekek, lánckerekek, fo-
gantyúk tengelyre rögzítése ragasztással, 
sajtolás helyett 196. ábra), de kedvelt a 

csapágyak (197. ábra) és perselyek 198. ábra) ragasztásos rögzítése is. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fékbetétek és különböző tengelykapcsolók betétjeinek rögzítése ma már gyakorlatilag csak 
ragasztással történik. A hagyományos, szegecseléses rögzítéssel szemben gyorsabb, gazdasá-
gosabb. A szegecselt fékbetét csak a szegecsfejek mélységéig volt koptatható, így gyakorlatilag 
a betét 50%-a hulladékká vált. A ragasztott betét majdnem teljes mértékben elhasználható. Ra-
gasztással készült dörzs-, illetve féktárcsa szerkezeteket mutat a 199. ábra. 

196. ábra. Lánc-, ill. fogaskerekek ragasz-
tása a- homlokkerékre lánckerék, b- acél-

agyra lánckerék, c- acélagyra váltószegmens 

197. ábra. Golyós, ill. görgős 
csapágy ragasztása Al-falba 

 

194. ábra. Csavarrögzítési módok 
 

 

195. ábra. Csaprögzítés ragasztással 
a- üreges öntvénybe, b- lengőcsapágy önt-
vénybe, c- kézikerék-tengelyrögzítéshez, 

 

a b 

198. ábra. Perselyek ragasz-
tása a- öntöttvas kettős ke-
rékbe, b-, c- acélkeretbe, 
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6.1.3. Szerszámgyártás ragasztással 
A ragasztott szerszámok pontosabbak, hosszabb élettartamúak, mint a hidegen sajtolt 

vagy hegesztett szerszámok. A ragasztás során nincs hő-károsodás, deformáció, kilágyulás 
vagy elégés, amely a hegesztett vagy forrasztott szerszámelemeknél előfordul, így utólagos iga-
zításra, beállításra sincs szükség. A ragasztó a helyesen beállított szerszámelem helyzetében 
köt meg. így a ragasztással készült szerszámnak számos előnnyé van, a más módon készült 
szerszámokkal szemben.  

Ezek: a kötésszilárdság nagyobb, nem keletkeznek feszültségek, gyártása egyszerűbb a 
szerszám pontosabb, a ragasztó rezgéscsillapító hatású, ezért a szerszám berezgésre kevésbé 
hajlamos, élettartama hosszabb, gyártása olcsóbb, a forgácsoló-elem rögzítésnek nincs beruhá-
zásigénye. 
Mivel használat közben, a ragasztott szerkezetre jelentős nyíróerő hat, ezért azt méretezni kell.  

Ragasztott gépipari marószerszámok: homlokmaró (200/a. ábra), tárcsamaró, fogas-
kerék-maró stb. 

Ragasztott faipari, ke-
mény fémlakás szerszámok 
(200/b. ábra). 

 A csiszolószerszámok hajlé-
kony szélű forgácsolószerszá-
mok. A hordozó anyag papír, 
vászon, kombinált papírvá-

szon, fíber stb. Az előírt anyagú (természetes: üveg, kova, gránit korund; mesterséges: elekt-
rokorund, sziliciumkarbid, ipari gyémánt), nagyságú, és szórat- sűrűségű csiszolószemcséket 
glutinenyvvel (nem vízálló), vagy műgyantaragasztóval (vízálló) ragasztják a hordozóra. Szer-
kezeti felépítésük a 201. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

199. ábra. Ragasztott féktárcsák 
a- ragasztott dörzstárcsa b- féktár-

csa c- fékező ágy 

201. ábra. A csiszolószerszám szerkezeti 
felépítése 

202. ábra. Gömb alakú csiszolószem-
csék 

 
200. ábra. Ragasztott gépipari és faipari szerszámok 
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Új konstrukció az a csiszolószalag, amelynek csiszolóelemei csiszolószemcsékből ké-
szített gömböcskék. 202. ábra). A szalag üzembe helyezésekor addig gyengébb a csiszolóhatás, 
míg a gömböcskék felülete fel nem szakad. Ezután hosszantartó, egyenletes a csiszolási folya-
mat, mert a szalag élettartamának végéig állandóan új csiszolószemcsék lépnek működésbe.  

6.1.4. Ragasztás az autógyártásban 
Az autóiparban használt ragasztók szerkezeti, vagy kontakt ragasztók. Mindkét típus-

nak számos követelményt kell kielégítenie: 
  Ï a kötésszilárdság az autó felhasználási körülményei között a kocsi élettartamáig meg-
felelő legyen;  

´ a kötés -400 C-ig hidegálló, +900 C-ig hőálló legyen; 
� sós víz, üzemanyag, olaj, magas páratartalom ne károsítsa; 
¶ biodegradációt nem szenvedhet; 
 k könnyen, szakképzetlen munkaerővel, sőt robotokkal feldolgozható legyen, nagy ter-

melékenységet tegyen lehetővé;  
j csak minimális felület-előkezelést igényeljen;  

h ne igényeljen bonyolult mérési és keverési előkészítést, a kötés szilárdulásához szükséges 
paraméterek összeegyeztethetők legyenek a festés, lakkozás beégetési paramétereivel és végül 
i egészség-károsodást és környezetszennyezést ne okozzon. 
 

Az autógyártásban alkalmazott szerkezeti ragasztásokat és a felhasznált ragasztótípu-
sokat a 39. táblázat foglalja össze.  
                                                                                        39. táblázat 

Az autóipari kon-
takt ragasztások te-
rülete széles, és 
napról napra válto-
zik, bővül. A gya-
koribb alkalmazási 
területeket a 25. 
melléklet mutatja. 

A felhasz-
nálás helye szerint 
külső és belső terü-
leteket különböz-

tetnek meg. A külső ragasztókötések erőteljesebb környezeti hatásoknak (csapadék, hideg, nap-
fény stb.) vannak kitéve, mint a belsők.  

6.1.5. Ragasztás a repülőgépgyártásban 
 

A ragasztókkal, ragasztókötéssel szemben minden bizonnyal a repülőgépipar támasztja 
a legnagyobb követelményeket. A repülőgépek hosszú (30 év) élettartama, 20-50 ezer repülőóra 
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és a szélsőséges (-550 C - +3200 C) hőmérsékleti igénybevételi körülmények nagy teljesítőké-
pességet igényelnek. 
 
A ragasztás fő célja a repülőgépgyártásban a tömegcsökkentés és a kifáradási ellenállás növe-
lése. A ragasztásos kötésnél megszűnnek a feszültséggyűjtő helyek, a kötés jellege folytonos, 
ezáltal a lemezvastagság, vagyis a tömeg csökkenthető. Egy ragasztott lemezszerkezetet mutat 
a 203. ábra. A szendvicsszerkezet kialakítási lehetőségei korlátlanok (204. ábra).  
 

 
 

 

 

 

  

 
A fedőlemezek vastagsága, a méhsejt-szalag szélessége és vastagsága, a hatszögű cellák 

mérete, a ragasztóréteg vastagsága változtatható, a fedőlemezek lehetnek többrétegűek, fémből 
vagy műanyagból készítettek. 

A repülőgépgyártásban szerkezeti-, kontakt és pillanatragasztókat használnak. Ezek 
mindegyikétől elvárják a -550 C hidegállóságot, illetve a felhasználás helyétől függően a kon 
taktragasztóktól (elasztomerek) 10 óra 500 C- tól, az 500 óra 850 C, a pillanatragasztóktól az 
50 óra 700 C- tól, a 2000 óra 1350 C, illetve a szerkezeti ragasztóktól (egy és két komponensű 
reaktív ragasztók) a 200 óra 700 C- tól a 10 000 óra 2600 C, ül. 4 óra 320 0°C üzemidő és 
üzemi hőmérséklet károsodás nélküli elviselését.  

E követelmények kielégítéséhez elengedhetetlen a repülőgépgyártásban legnagyobb 
mennyiségben használt szerkezeti anyag, az alumínium több lépcsős, megfelelő felület-előke-
zelése és esetenként tapadásközvetítő alkalmazása. 

Szerkezeti ragasztóként főleg fenoplaszt-elasztomer, epoxi-elasztomer, epoxi-PA kom-
binációkat, továbbá poliimid ragasztókat használnak, gyakran film formájában is. 

A poliszulfidok kitűnő üzemanyag-, ózon-, időjárás- és hidegállóságuk következtében 
előnyösen használhatók a repülőgépgyártásban az üzemanyagtankok és kabinok tömítésére. Ki-
válóan tapadnak. 

A rétegelt lemezeknél a delaminálódás (rétegelválás) elkerülése érdekében alacsony 
modulusú, a nagy hőállóságú kötés kialakításához nagy modulusú ragasztók szükségesek.  

A legnagyobb ragasztott szerkezet a géptest szendvicsszerkezete. A belső tér borítása, 
az ajtók és válaszfalak is ragasztottak. 

Sok elem készül ragasztással a helikoptergyártásban is (pl. ragasztott szendvics-szerke-
zet a rotor-lapát). 
 
 

 

 

203. ábra. Ragasztott lemez, 
szárnytartó-szerkezet 204. ábra. Méhsejt betétű alumínium szendvics-szerkezet 
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6.1.6. Ragasztás a hajógyártásban 
 
A hajógyártásban sokféle természetes és szintetikus anyagot használnak, amelyeket sok 

esetben ragasztással kötnek. Kedveltek a változatos anyag-felépítésű szendvicsszerkezetek. A 
felhasznált ragasztótípus a szendvicsszerkezet anyagösszetételétől függ.  

A nagy szilárdságú kötés eléréséhez előnyben részesítik a reaktív ragasztókat (EP, 
PUR), hab- és üvegszál alapú magrétegek ragasztásához a habosodó (izocianát + víz reakció) 
PUR ragasztót.  

Fa alapú magok ragasztásához hidrofil ragasztók jók, hogy a fa nedvességtartalma ne 
csökkentse a kötésszilárdságot.  

Égésgátolt ragasztásokhoz halogéntartalmú ragasztókat használnak vagy a kiválasztott 
ragasztóhoz lángmentesítő additívokat adagolva teszik a kötést lángállóvá. 
 

6.1.7.  Ragasztás a villamos- és elektronikai iparban 
A szintetikus ragasztók általában jó elektromos szigetelők és tömítő hatásuk is kiváló. 

A vezetőképes ragasztók is egyszerűen előállíthatok, rendszerint valamilyen jól vezető anyag 
(ezüst, nikkel, fém-oxidok, grafit vagy szén) finomra őrölt porának a ragasztó, illetve kötő-
anyaghoz keverésével. Ma már elektromosan vezető polimer ragasztókat is előállítanak. 

Az elektromos és elektronikai ipar nagy mennyiségű vezetőképes hordozón (A1-, Cu-
fólia) készült öntapadó ragasztószalagot is használ. 

Az elektromos és elektronikai iparban leggyakrabban használt ragasztókról a 41. táb-
lázat ad áttekintést. 

                                                                                                           41. táblázat 
Ragasztótípus Felhasználás 

EP 
akkumulátorok, motorok, transzformátor lemezek, 
lámpatestek, szerelvénydobozok, védőtokok, csipek, 
vezetők, nyomtatott áramkörök, TV-képcsövek, 

Poliészter csipek, nyomtatott áramkörök, 
Ciano-akrilát csatlakozók, apró alkatrészek, 
Poliakrilát (UV-keményedő is) keverőpultok, hangszórók, tömítések, csipmodulok, 
Sí nyomtatott áramkörök, sugárzó- és kábeltömítések, 
 gyújtás- és fényszórótömítések, 
PF/PA transzformátorlemezek 

 
Az elektronikai iparban ragasztóknak elsősorban öntőgyanta funkciójuk van. Az öntő-

gyanta több feladatot lát el egyidejűleg: köt, tömít, szigetel és véd a külső hatásoktól. Nagy 
felhasználási területük a csipmodulok gyártása.  

Az elektronikai iparban elterjedtek a flexibilis kapcsolók, melyek PET vagy PI fólián 
készülnek, illetve a rétegelt (préselt lemez bázison felépített) merev kapcsolóeleme. Ez utób-
biak fenolgyantával átitatott kartonpapír vagy üvegszövet rétegekre ragasztott rézlemezből áll-
nak. Ezt a préselt rétegelt alapra PVB-PF, ill. MF és EP gyanta kombinációkkal ragasztják.    

Újabban vizes bázisú akrilátokat is ajánlanak erre a célra. A rézfólia felragasztásával 
vezetővé tett préselt lemezekből a rádióba, televízióba, számítógépekbe beépített, továbbá az 
autógyártásban és a háztartási gépekben is használt számtalan kapcsolóelem készül.  
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A ragasztás bevonul a „High-Tech"- szektorba is. Műholdak napelemeihez, gépkocsik 
fedélzeti számítógépeinek és gyújtásrendszerének elektronikai egységeihez epoxi alapú ra-
gasztókat használnak. 

Víz alatti berendezések elektronikai egységei, vegyipari és petrolkémiai szabályozó-
berendezések és mérőszondák tömítő ragasztására szilikon alapú ragasztókat használnak. 
Ezek vezetőképes változatai használatosak a repülés és űrrepülés számítógépes figyelő beren-
dezéseiben is. 

Az elektronikai iparban kiterjedten használnak egy- és kétoldalas öntapadó ragasztó-
szalagokat. 

6.1.8.  Ragasztás a műanyag-feldolgozó iparban 
A ragasztás leggyakrabban a lapszerű műanyag termékek tovább-feldolgozása során 

fordul elő.  
� Lapszerű termékek toldó ragasztása nemcsak a műanyag-feldolgozóiparban fordul 

elő, hanem minden területen, ahol felhasználásra kerülnek. A toldó ragasztás lehetőségeit a 71. 
ábrán mutattuk be. 
           � Műanyag fóliák és filmek rétegelése. Tágabb értelemben a koextrudálással előállított 
több- (2-9) rétegű filmek is felfoghatók, mint ömledék ragasztással készült termékek. Gyakori 
a fólia és film tekercsáruk utólagos rétege lése, ill. egyesítése. Ez végezhető száraz kasírozási 
eljárással, a hőre lágyuló műanyagok termo-plasztikussá tételével és egyesítésével. Ezt az el-
járást multiplírozásnak is nevezik. A nedves kasírozáskor az egyesítendő fóliák és filmek felü-
letére oldószeres vagy vizes diszperziós ragasztót hordanak fel, és előszárítást követően egye-
sítik. Háromrétegű szendvics gyártására alkalmas kasírozó berendezést mutat a 205. ábra. A 
középső réteg lehet pl. 1-5 mm vastagságú lágy PUR hab is, a külső rétegek filmek, műbőrök, 
textíliák. Így sok, különböző célú flexibilis szendvicsáru gyártható. 

205. ábra.  Háromrétegű „szend-
vics” gyártására alkalmas fóliakasírozó be-
rendezés. 

1- egyesítendő tekercsek, 2- ragasztófel-
hordás, 3- vezetőgörgők, 4- egye-
sítő/nyomó görgőpár, 5- infravörös sugár-
zók, 6- fűtött dob/dobok, 7- elszívó ernyő, 
8- készárutekercs 
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6.1.9.1. FURNÉRALAPÚ RÉTEGELT TERMÉKEK RAGASZTÁSA 
A furnéralapú rétegelt termékek csoportjába tartoznak a minimálisan három műszaki 

fumér1 rétegből, továbbá a minimálisan két fumérrétegből és egyéb anyagokból összeállított, 
rétegekből ragasztással egyesített szerkezetek. 
A fuméralapú rétegelt fatermékek főbb csoportjai a következők: 

� rétegelt falemezek (síklemezek), 
� rétegelt falemez idomok (sík és/vagy térgörbe),  
� speciális rétegelt falemezek. 
A legnagyobb volumenben gyártott fuméralapú rétegelt fatermékek a rétegelt lemezek, 

így a gyártástechnológiát (elsősorban a ragasztási műveleteket) e termékcsoportnál mutatjuk 
be.  

� RAGASZTÁS A RÉTEGELT FALEMEZGYÁRTÁSBAN. 
 Nedves-, kombinált- és száraz gyártási eljárás különböztethető meg.  

Száraz gyártási eljárásnál a lemez valamennyi – 6-8% nedvességtartalomra leszárított – réte-
gére (furnér egészlapok)2 hordják fel a ragasztóanyagot, ill. így kerül sor összerakásukra, azaz 
a lemezszerkezet kialakítására. A gyártási módra jellemző kötőanyag: hőre keményedő mű-
gyanta. A száraz gyártási eljárás ma már általánosnak tekinthető. 
 Az él-megmunkálás és a ragasztófelhordás során az összeragasztandó darabfurnér köteg rost-
irányú éleit nyíró- (fumér-köteg olló: 
206/a, b ábra) vagy maróforgácsolással 
(furnér élmaró gép: 207. ábra) a ragasz-
tóanyag felvitelére ill. él-ragasztásra, ké-
szítik elő. 
                 206. ábra.  A furnérköteg él-
megmunkálása és a ragasztóanyag felvi-
tele. a- élmegmunkálás, b- ragasztófel-
hordás, 1- furnérköteg, 2- olló-kés, 3- 
nyomó gerenda, 4- ragasztó felhordó 

207. ábra. Fur-
nér-élmaró és ra-
gasztófelhordó  

gép 
1 jobb oldali; 2- 
bal oldali szer-
számegység; 3- 
jobbra terelő, 4 
balra terelő hen-
gersor; 5- maró-
fej; 6- ragasztó-

anyag felhordó; 7- darabfurnér; 8- ragasztóréteg. 

                                                           
1 - a furnérrönkből hámozással előállított, rétegelt falemezek, idomok és kombinált fatermékek alapanyagául szol-
gáló furnér. 
2 - darabfurnérokból él-ragasztásos szélesítő-, (esetenként hosszabbító) toldással készített lemezréteg, melynek 
szélességi és hosszúsági méretei a készítendő rétegelt lemez méreteivel azonosak. 

2 

1 

3 3 

1 

4 

a b 

1 6 

2 

1 

7 

8 

3 4 

5 
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Él-ragasztás: A megfelelően előkészített – kötőanyaggal bevont darabfurnérokat – le-
mezméretű lapokká él-ragasztással egyesítik. (Helyesebb a „szélesítő toldás” elnevezés, mert a 
gépek egy része a valóságban nem a műszaki furnér éleit ragasztják össze, hanem a ragasztást 
a furnérlapok szélén, a lapfelületen végzik). 

A ragasztás során a ragasztóanyag az hő hatására (150 - 210° C) megömlik, és az egy-
máshoz szorított furnér élek – elhagyva a gép fűtött zónáját, a ragasztó megszilárdul – összera-
gadnak. 

A furnér él-ragasztó gépeket, ill. a ragasztási műveleteket elsősorban a felhasznált ra-
gasztóanyag fajtája (folyékony ragasztó, ragasztó szalag, olvadó szál), valamint az előtolás 
módja szerint (az előtolás megegyezik a száliránnyal, előtolás merőleges a szálirányra) célszerű 
csoportosítani. 

A száliránnyal megegyező előtolású gépekben egyszerre csak egy él ragasztható, a más 
típusúakban folyamatos furnérszalag képződik. A 208. ábra szélességi toldást végző berende-
zést mutat. 
 

 

 

 

 

 

 
208. ábra. Az előtoló szalagos furnér él-ragasztó gép elvi vázlata 

 
Az él-megmunkált, él-enyvezett és előre osztályozott 
furnérlapokat (darab-lapokat) a gép adagolónyílásán 
rakják be, ügyelve arra, hogy a furnérok bütüje egy vo-
nalba essen, vagyis a furnérszalag ne legyen „lépcsős”, 
ill. a „kiflis” furnérlapok keletkezését is meg kell gátolni 
(209. ábra).  

A gépbe adagolt furnérokat az alsó és a felső elő-
toló szalag beviszi a gépbe. Az alsó behúzó szalag (lánc-
szőnyeg) sebessége nagyobb, mint a felső szalagé, így 

az éleket a gép automatikusan összeszorítja. A furnérokat a gépasztal és a leszorító nyomóge-
renda-sorozat szorítja le, ez biztosíték az élek pontos találkozására, illetve az egymásra csúszás 
elkerülésére. Ez egyben a gép, forró zónájának megfelelő szakasz, ahol forró levegőt keringtető 
axiál-ventillátorok adják a fűtést. A gép további szakaszában egy alsó és egy felső kihordósza-
lag található a további asztallap- és leszorító-gerenda sorozattal, mely megfelel a hűtőzónának. 
A hűtést hideg levegőt fújó ventillátorok végzik. A gép végén látható a hosszmérő szerkezet és 
a daraboló olló. A hosszmérő szerkezetet úgy kell beállítani, hogy az olló, a szélezési túlméretet 
ráhagyva, vágja el a kijövő furnérszalagot.  
 

7 7 7 

Ø Ø
7 7 7 

Ø Ø 

 

 

 „lépcsős”  „kiflis”  
209. ábra 
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A ragasztóanyag felvitele (felhordása): A rétegelt termékek gyártásakor a ragasztó-
anyagot az elemi furnér rétegekre viszik fel. A folyékony ragasztó a furnér egyik-, vagy mindkét 
oldalára vihető fel. Ez a felhordó berendezéstől függ. 

A felhasznált ragasztóanyag fajtáját a ragasztással előállított termék későbbi funkciója, 
igénybevétele határozza meg. 
A rétegelt lemez gyártásához felhasznált főbb ragasztóanyagok: 

W karbamid-formaldehid: tartós, erős kötést biztosítanak, normál igénybevételű termé-
keknél (D1, D2 vízállósági fokozat). 
- Y melaminnal modifikált karbamid-formaldehid: (D3, D4). 
- [ fenol-formaldehid: (D3, D4). 
Állapotukat tekintve a ragasztóanyagok lehetnek folyékonyak vagy szilárdak. Az utóbbiak az 
ún. ragasztó filmek (hordozópapírra felvitt ömledék ragasztó).  
 A folyékony ragasztók felvitele hengeres, öntéses, extrúziós és szórásos (levegős-, ill. 
levegő nélküli) módszerekkel végezhető. 
 
¶ Hengeres felhordás (120. ábra).  

A hengerek felülete – az alkalmazott ragasztótól függően – sima, vagy rovátkolt lehet. 
A rovátkolás segíti elő a ragasztó legmegfelelőbb tapadását a hengereken és egyenletes terülését 
a furnér felületén. Mivel a furnér felületére felvitt ragasztóanyag mennyisége függ a furnér fe-
lületi érdességétől a fafajtól, a ragasztó viszkozitásától stb., ezért a berendezés olyan mechaniz-
mussal rendelkezik, amellyel szabályozható a felhordó és az adagoló hengerek közötti rés nagy-
sága. Az adagoló henger sebessége 15-20%- al alacsonyabb a felhordó hengerénél. A felvitt 
ragasztó vastagsága a felső felhordó henger – furnérra gyakorolt – nyomásával is szabályoz-
ható. A felhordó hengerek hossza 500-3900 mm, átmérője 120-165mm, a fordulatszám 10-60 
m/perc. A ragasztandó alkatrész vastagsága 0,3-60 mm lehet. 

A felhordó hengerek a ragasztót általában a hosszú-szálirányú furnér mindkét felületére 
felviszik. Szükség esetén azonban a berendezés – két összefordított furnér áteresztésekor – „ 
„egyoldalas” felvitelre is alkalmas. A ragasztó ajánlott viszkozitása Ford-4 460-300 sec. A fel-
hordott ragasztó mennyisége 70-240 g/m2. 

A berendezés egyszerű felépítésű, kihasználhatósága kedvező, egyaránt alkalmas habo-
sított és habosítattlan ragasztó felhordására. Ugyanakkor nem biztosítja a felhordott ragasz-tó-
réteg vastagságának folytonosságát, a furnér jelentős makró-, és mikro egyenetlensége mellett, 
ill. nem biztosítja a magas viszkozitású ragasztó vékony rétegű felvitelét. A hengerek egyenet-
len, hosszirányú kopása miatt a furnér közepén ragasztóréteg vastagodás jelentkezhet.  

 
º Öntés.  

A módszer lényege, hogy a furnért meghatározott sebességgel eresztik át a ragasztó füg-
göny alatt, amely – a ragasztótartály alján levő nyíláson – nagy nyomással folyik ki (119.ábra). 
A furnér mozgatását két, egymástól megfelelő távolságra levő, szállítószalag végzi. a két szalag 
közötti rés fölött helyezkedik el, hogy a ragasztófelesleg – az alsó gyűjtővályúból szivattyú 
segítségével – az öntőfejbe kerüljön. 
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A ragasztó szükséges viszkozitásának megtartása érdekében – folyamatosan – megfe-
lelő mennyiségű friss ragasztót kell adagolni. A furnér szálirányának nincs jelentősége. Ugyan-
akkor a furnér jelentős görbülése nem kívánatos. 
 A furnér felületére felvitt ragasztóréteg vastagsága az öntőfej nyílásának szélességétől, 
a ragasztó viszkozitásától és felületi feszültségétől, valamint a furnér előtolási sebességétől 
függ. Az öntőfej nyílása szélességének (b) beállítása a ragasztó kinematikai viszkozitásá-
nak3(X) figyelembe vételével történik (33. táblázat). 
                                                           33. táblázat 

Az öntőfej furnértól mért magassága 60-
100 m. A ragasztófüggöny furnérhoz viszonyított 
hajlásszöge 60-850. Az öntőfejben levő levegő-
nyomás 0,1 MPa. A furnér előtolási sebessége 

1,5-3,3 m/sec. 
 A berendezés egyszerű felépítésű, nincs benne súrlódó alkatrész, ezért nincs szükség 
zsírozásra, kihasználhatósága kedvező, a maradék ragasztótól könnyen megtisztítható, és nem 
kell átállítani a furnér vastagsági méretváltozásakor. A ragasztóveszteség nem lépi túl a 3-5%- 
ot. A berendezés termelékenysége – annak ellenére, hogy a ragasztófelvitel csak egyoldalú – a 
hengeres felhordó gépéhez viszonyítva magasabb. 
 
¹ Extrúziós ragasztófelhordás (210. ábra). 

 
210. ábra. Ragasztófelvitel extrúzióval (116. ábrán: „csepegtetés”) 

a- a berendezés vázlatrajza, b- munkaszervezés álló exruder fejjel, c- munkaszervezés mozgó 
exruder fejjel; 1- álló exruder fej, 2- fúvóka, 3- ragasztócsík, 4- furnér, 5- szállítószalag, 6- sű- 
rített levegő, 7- ragasztó, 8- mozgó exruder fej, 9- simító henger, 10- összefüggő ragasztóréteg 
 
 Az eljárás lényege, hogy a ragasztó egy speciális tartály/fej fenéklemezén lévő hengeres 
fúvókasoron keresztül préselődik ki (210/a ábra). A ragasztót sűrített levegő, vagy szivattyú – 
a szükséges nyomással – préseli ki. A furnér vagy áthalad a mozdulatlan extruder fej alatt (210/b 
ábra), vagy pedig a mozgó fej halad át a mozdulatlan furnér felett (210/c ábra), miközben a 
párhuzamos ragasztócsíkok a furnér felületére kerülnek. Az egységnyi furnér felületre felvitt 
ragasztóanyag mennyisége a ragasztó kezdeti viszkozitásától, a fúvókák átmérőjétől és egy-
mástól mért távolságuktól, ill. a furnér és a mozgó fej sebességétől függ. 

                                                           
3- a dinamikai viszkozitás (K) és a sűrűség (U) hányadosa 

X, cm2/sec b, mm X, cm2/sec b, mm 
0,99 0,45 5,72 0,8 
2,28 0,55 7,44 1,0 
 4,00 0,65 9,16 1,45 
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 A furnérlapok felületén a ragasztó eloszlása a furnércsomagra (terítékre) ható présnyo-
mástól, ill. a ragasztócsíkos furnérlapok speciális hengerpáron (simító/oszlató) történő áteresz-
tésének eredményétől függ. Ez utóbbiak felső hengere lágy szilikon gumival van bevonva, 
melyhez a ragasztó adhéziója igen rossz. Az egyenletes, vékony ragasztóréteg akkor alakítható 
ki, ha az előtolás iránya merőleges a furnérlap rostirányára. A ragasztócsíkok eloszlatásának 
(elterülésének) minőségét (egyenletes vékony ragasztóréteg) a ragasztó tulajdonságai és a ra-
gasztócsíkokban levő mennyisége 10-12 g/m, a faanyag tulajdonságai, a furnérfelület makró-, 
és mikro egyenetlensége, valamint a simítóhengerek nyomása és sebessége határozza meg. A 
kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a legjobb eredmények akkor érhetők el, ha a simító-
hengerek nyomása 0,13-0,24 MPa, és a kerületi sebességük 30 m/perc. 
 Ez a módszer a felvitt ragasztómennyiség széleskörű szabályozását teszi lehetővé. Az 
előzetesen felhabosított ragasztógól (U=0,25-0,3 gcm3) a felhordott mennyiség akár 55-60 
g/m2-re csökkenthető. Ugyanakkor a módszer a töltőanyagot tartalmazó, magas viszkozitású 
ragasztó felhordására is alkalmas. Ha a ragasztó egyenletes elosztására nem alkalmaznak simító 
hengereket, akkor az extruder fej alatt áthaladó furnér előtolási sebessége 70 m/percre 
sökkenthető. Ez azonban a ragasztóeloszlás minőségének csökkenéséhez vezet.                                                  
 
· Szórás.  

A szórás lényege: különféle erőhatások alapján a ragasztó apró cseppekké való porlasz-
tása, s annak a ragasztandó anyag felületre juttatása (4.4. fejezet). A tagolt, profilozott felületek, 
a vázszerkezetek, a keretek és a síkfelületű alkatrészek ragasztófelhordására egyaránt alkalmas 
univerzális módszer. 

A szórásra használt – kézzel vezetett – pisztolyokat (117. ábra) egyre inkább felváltják 
a szórógépek és a szóró automaták. 
A rétegeltlemez gyártásban a következő szórási rendszereket különböztethető meg: 

7 sűrített levegős (pneumatikus),  
7 nagynyomású (levegő nélküli) szórás. 

A porlasztási rendszereken belül egy-, két-, sőt háromkomponensű (ragasztó, edző és levegő) 
felvitelre, továbbá meleg, ill. elektrosztatikus szórásra alkalmas berendezések is vannak. 
 
Sűrített levegős szórás.  

A „hagyományos porlasztásnak” is nevezett, több évtizede ismert felviteli módszer. A 
porlasztási folyamat sémája a 211. ábrán látható. 

A fúvókából (1) körgyűrű formájában kiáramló, nagy sebességű levegő a folyadéknyílás 
előtt légritka teret alakít ki (2), amely a ragasztó kiáramlását idézi elő. A túlnyomású szakaszban 
(3) az áramló levegő a festéket cseppekké porlasztja és továbbszállítja (4). A munkadarab felü-
letén a folyadékrészecskék egyesülnek, és összefüggő réteget alkotnak. Minél kisebb a részecs-
kék mérete, annál egyenletesebb a ragasztóréteg vastagsága. 
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211. ábra. A porlasztási folya-
mat vázlata sűrített-levegős szó-
rás esetén 

1-fúvóka, 2- tágulási szakasz, 3- 
túlnyomásos szakasz, 4- szállí-
tási szakasz, 5- ködképződési 
szakasz 

A ragasztóréteg minősé-
gét elsősorban a porlasztási paraméterek határozzák meg. A részecskék mérete a fúvókából ki-
lépő levegő nyomásától és sebességétől, a ragasztó viszkozitásától, a ragasztó és a levegő ará-
nyától, valamint a szórópisztoly furnértól mért távolságától függ. 

jEzek közül legfontosabb a sűrített levegő nyomása, amely 0,25-0,5 MPa, sebessége 
pedig közel van a hang sebességéhez. E határérték alatt a porlasztás hatásfoka nem kielégítő 
(durva szemcsék), az adott érték feletti tartományban pedig nagymértékben megnövekszik a 
ragasztóveszteség (kedvezőtlen esetben a 30-40%-ot is elérheti ). 
  kA levegő-ragasztó, kedvező súlyaránya 3:1. (A sűrített levegő mennyiség a por-
lasztó fúvóka keresztmetszetétől és a sűrített levegő nyomásától függ. 

iA fenti feltételek mellett a ragasztórészecskék mérete 20-40 Pm. 
h A munkatárgy és a pisztoly optimális távolsága 200—400 mm.  

Ez utóbbi és a levegőmennyiség hatását a veszteségek alakulására a 212 ábrán mutatjuk be. 
212. ábra. A ködképzési veszteségek változása 

a fúvóka és munkatárgy távolságának, ill. a levegő-
mennyiség függvényében 
 1- 0,95 m3/kg, 2- 0,62 m3/kg fajlagos porlasztóle-
vegő-felhasználás esetén (Krag. = 30 s Ford4) 
Nagynyomású vagy levegő nélküli porlasztás (szórás). 
 

A porlasztás elve: a lakkanyagot nagy statikus 
nyomással (3-6 MPa) préselik át egy kis méretű furat-
tal ()=0,3-0,6 mm) ellátott fúvókán. A nyomás hatá-

sára a lakk nagy sebességgel áramlik ki a légtérbe. Ha ez a sebesség meghaladja a ragasztó 
adott viszkozitásához tartozó kritikus sebességet, a folyadék szétporlad. 

A lakkanyag diszperziójának mértékét több paraméter együttesen határozza meg:  
a kiáramlás sebessége,  
a folyadék viszkozitása és felületi feszültsége.  

Minél nagyobb pl. a kiáramlás sebessége, annál kisebb a folyadékszemcsék átmérője. 
 A kiáramlás sebessége (v): 

v = φ 2p     

A módszert magas termelékenység és alacsony ragasztó vesztesség (#10%) jellemzi; 
elsősorban egyoldali ragasztófelhordásra alkalmas. 

A felhordott ragasztómennyisége a 34. táblázatban található. 

levegő 
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ahol: 
 p=a ragasztóra ható nyomás, g=a nehézségi gyorsulás, M=const. 
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                                                                                                  34. táblázat 
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Lemezszerkezet kialakítása (préscsomag összeállítása). A lemezszerkezet kialakítása a 
gyártás fontos fázisa, mivel itt történik:  

nA szimmetria elv érvényesítése, W a rétegek száma a felezősíktól számítva mindkét 
oldalon egyenlő; W a szimmetrikus rétegek azonos fafajúak és vastagságúak, W a szomszédos 
rétegek száliránya általában 90°-kal térő, de a szimmetrikusan fekvő rétegek száliránya feltét-
lenül megegyezik. Amennyiben az egyes rétegek vastagsága nem azonos úgy a rétegvastagság 
belülről kifelé, a takarófurnér felé csökkenjen. 

o A rétegelt lemez méretinek biztosítása4. Vastagság:� Vékony lemezek: 3; 4 
mm�Közepes vastagságú lemezek: 5; 6; 8 mm, � Vastag lemezek: 10; 15; 18; 22 mm. 
A rétegelt lemez elvárt vastagságának biztosítása a különböző vastagságú furnérrétegek variá-
ciójával érhető el. Hazai szabvány szerint a műszaki furnérok névleges vastagsága 1,0; 2,0; 3.0; 
mm. A préselési folyamat során bekövetkező tömörödéssel is számolva a tényleges furnérvas-
tagság: 1,1; 2,2; 3,3 mm. A 35. táblázatban néhány szokásos lemez-felépítési variációt muta-
tunk be.  
Borítólapok méretei a rostirány függvényében: 

    Négyzetes (kvadrátos) lemezek: a lemez mérete szálirányban és szélességben is meg-
egyezik, pl. 1200 x 1200 mm, 1530 x 1530 mm stb.  Hosszúszálú lemezek: a lemez hosszanti 

mérete, egyezik a szálirányával, pl. 2000 x 1250 
mm. Keresztszálú lemezek: a lemez szélességi 
(rövidebb) mérete egyezik meg a szálirányával, 
pl. 1250 x 2000. 
p A rétegelt lemeztől elvárt szilárdsági, rugal-
massági követelmények5 teljesítése. 
Alacsony szilárdságú lemez:  
rostirányú hajlítószilárdsága 50 – 60 N/mm2,  
                 húzószilárdsága    30 – 50 N/mm2, 
Közepes szilárdságú lemez: 
 rostirányú hajlítószilárdsága   61 – 80  N/mm2; 
                  húzószilárdsága        51 – 60 N/mm2, 
Magas szilárdságú lemez: 
rostirányú hajlítószilárdsága ! – 80 N/mm2; 

     húzószilárdsága     ! – 60 N/mm2, 
 

                                                           
4 - a fenti méretektől eltérő méretű lemezek is gyárthatók 
5 az értékek 3- 29 mm- es lemezvastagságra vonatkoznak 

35. táblázat 

Az alkal-
mazott ra-

gasztó 

Lemezvas- 
tagság, mm 

Réteg- 
szám Felépítés 

4 3 
1,1 mm fedőréteg (felső) 
2,2 mm középréteg 
1,1 mm fedőréteg (alsó) 

5 5 
1,1 mm fedőréteg (felső)  
3 x 1,1 mm középréteg 
1,1 mm fedőréteg (alsó) 

5 3 
1,1 mm fedőréteg (felső)  
3,3 mm középréteg 
1,1 mm fedőréteg (alsó) 

8 5 
1,1 mm fedőréteg (felső)  
3 x 2,2 mm középréteg 
1,1 mm fedőréteg (alsó) 

10 7 

1,1 mm fedőréteg (felső) 
1,1 mm középréteg 
3 x 2,2 mm középréteg 
1,1 mm középréteg 
1,1 mm fedőréteg (alsó) 
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A préscsomag összeállításánál a következő igényeket kell kielégíteni:  
1. A furnérrétegek – egymáshoz viszonyított – megfelelő helyzetének, elmozdulás nél-

küli, biztosítása. 
2. Minimális munkaráfordítás. 
3. Maximális préscsomag összeállítási sebesség. 

A préscsomag összeállítása az alábbiak szerint oldható meg: 
V Egy (pozicionális) munkahelyen, egymásután helyezik a furnérlapokat/védőle-
mezeket (213. és 214 ábra) egymásra.  
VPulzáló (szakaszosan) mozgó konvejer – miután az összes furnérlapot egyidejűleg 
a konvejer megfelelő helyeire helyezik  – egy „lépést” tesz előre, melynek távolsága 
a két szomszédos pozíció középvonalával azonos (215. ábra). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Az „A”variáció szerint dolgozó brigád óránkénti teljesítménye (QA ;  m3) az alábbi összefüggéssel számít-
ható: 

ahol: 
 V – a furnércsomag térfogata, m3; 6 ti – egy  préscsomag összeállításának ideje, sec; 
 K – 0,85 munkaidő kihasználási tényező. 
 
A  „B” variáció szerint:  

 
ahol:t1 – a furnérlap konvejerre helyezésének ideje, sec; t1 – a konvejer egy 
„lépése”, sec. 

 
A préscsomagok összeállításában – mindkét változatban – részvevő dolgozók száma a következő: 

A 3 rétegű préscsomag pozicionális összerakásban 4 fős, az ennél többrétegűnél pedig 5 fős brigád dolgozik. A 3 
rétegű préscsomag konvejeres összerakásban a brigádlétszám 5 fő, az 5 rétegűnél 9 fő, a 7 rétegűnél 13 fő stb. 
Ismerve a teljesítményeket és az összerakásban részvevők számát, lehetővé válik a bemutatott variációk össze-
hasonlítani – a 3 és ennél többrétegű préscsomagok esetén -– az alábbiak szerint:  

² A préscsomag rétegszámának növelésével a brigád teljesítménye kissé csökken („A” variáció), a „B” 
variációnál viszont jelentősen emelkedik, a konvejer változatlan ritmusideje miatt. 

213. ábra. Védő-lemezes 
prés- csomag összeállítása 
pozi-cionális munkaszerve-

zésnél 
1; 5- védőlemez, 3- közép  
furnér, 2; 4- fedőfurnérok, R- 
ragasztófelhordó, P- préscso- 
mag 

 

214. ábra.  Préscsomag összeál-
lítása pozicionális munkaszerve-

zésnél, védő-lemez nélkül 
1; 3- fedőfurnérok, - közép fur-
nér, R-ragasztófelhordó, P- prés-  
csomag 
 

 215. ábra.  Préscsomag össze-
állítása pulzáló konverejen (4) 

1; 3- fedőfurnérok, 2 – közép- 
furnér, R-ragasztófelhordó, P- 
prés csomag, I.- III. – a csomag-
összeállítás fázisai (szakaszai, lé-
pései) 
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QA = 3600V/Kx (6 ti ) 

QB = 3600V/K (t1+t2) 
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² A kiszolgáló személyzet száma az „A” variációnál változatlan, a „B”- nél növekszik, ami a munkaköltség 
emelkedéséhez vezet. 

² A technológiai terület az „A” variációnál állandó, a „B”- nél meredeken emelkedik. 
² A furnérlapok lerakásának mechanizációja az „A” változatnál nem vezet a termelékenység növekedé-

séhez és gyakorlatilag nem csökkenti a munkaköltségeket, ugyanakkor a „B”- változatnál az utóbbi, nagymértékben 
csökken.  

A lemezcsomag összerakásnál, a munkaráfordítás csökkentésének egyik lehetősége a 
különböző furnéradagoló és rakodó berendezések alkalmazása. Néhány adagolóberendezés 
elvi megoldása a 216. ábrán található. 
 

 

 

 

 

 

 
216. ábra. Adagoló berendezések elve (I.) és működésük grafikus (II.) ábrázolása (ciklogramm) 

1- emelő asztal, 2- adagoló hengerek, 3- szabadon futó gyűrű, 4- gumiabroncsos tárcsa, 5- pneumatikus dugattyú, 
6- furnérköteg, 7- görgőfordító mechanizmus, 8- gumiköpenyes adagoló görgő, 9- alacsony nyomású vákuum-
emelő, 10- meghajtott görgő 
  
A 216/a. ábrán látható adagoló berendezésnél a szabadonfutó görgőre szerelt, gumiabroncsos tárcsához sűrített 
levegős dugattyú csatlakozik, melynek előre mozgása – a tárcsa és a furnér között fellépő súrlódó erő hatására – 
a furnért az adagoló hengerek közé tolja. A dugattyú visszatérésekor a tárcsa gurul a furnéron. A furnér szélessége 
mentén legalább két adagoló szükséges. A berendezés egyszerű felépítésű, működése meglehetősen biztonsá-
gos. Elsősorban a ragasztófelhordó gépek kiszolgálására alkalmas. 
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 A 216/b. ábrán bemutatott szerkezet lényege a görgőfordító mechanizmus a kar végére erősített gumival 
bevont fix görgő, mely bonyolult mozgást végez. Ennek ellenére meglehetősen egyszerű szerkezettel rendelkezik, 
de állandó ellenőrzést igényel, mivel elég gyakran két furnért is adagol. A furnérköteget tartó rugós emelőasztal 
nem szabályozza a furnérok pontos magasságát; de ugyanakkor beindítja a furnérfogadó hengereket. 

A 216/c. ábrán látható adagoló berendezésben centrifugál-, vagy axiál ventilátor alacsony vákuumot (0,4-
1%) állít elő, mely két feladatot lát el: a furnér egyik végét megemeli és furnért a behúzó hengerhez továbbítja. 
Megbízhatóan működik, de az előző berendezéseknél kissé bonyolultabb konstrukció. Furnér és rétegelt lemez 
adagolására egyaránt alkalmas. 

Az alábbiakban néhány átrakó (rakásoló) berendezés működését elemezzük (217.ábra). A különböző be-
rendezések összehasonlító elemzése a következő adatok alapján történik: a szívóberendezés emelési sebessége 
u1=100 mm/sec, magassága H0=100 mm; a furnérok vízszintes mozgásának sebessége u2=400 mm/sec, a furné-
rok vízszintes mozgásának sebessége az előtoló hengereken v=400 mm/sec, a rakatok közötti távolság x=300 
mm, a furnér szükséges útja a hengerekben az adagolásig l0=300 mm, a villás rakodó szögsebessége Z=3 rad/sec 
 

A vákuumos rakodó (217/a ábra) több szívókoronggal rendelkezik, melyek elrendezése a furnér méreté-
hez igazítható. Meglehetősen bonyolult szerkezet, vákuumszivattyút igényel, működése nem mindig megbízható a 
furnérban levő kieső göcsök, repedések, toldások, ill. a furnér durva érdessége miatt. Első sorban ragasztó- nélküli 
furnérok egyik helyről másikra történő átrakására alkalmas. A furnérok száliránya nem bír jelentőséggel. 
 A berendezés ciklusideje az alábbi összefüggéssel számítható: 

푡 =
4𝐻
푢

+
2(𝑙 + 푥)

푢
 

Az előzőekben ismertetett adatok felhasználásával a t0 =13,5 sec. 
A 217/b ábrán bemutatott berendezés ragasztózott furnérok rakatba történő továbbítására alkalmas. A 

működő szerkezet lényege az oda-vissza mozgást végző kocsi.  A furnérlap rakatból történő leemelése a kocsi 
visszaérkezésének pillanatában történik. A kocsi fölött lévő konvejer alsó ágának sebessége azonos, de ellenkező 
irányú a kocsiéval. Ebben az esetben – a kocsi mintha kigurulna a furnérlap alól – a furnér lágyan a rakatra esik. 
Jóllehet a bemutatott furnérrakodó berendezés nem túl bonyolult, de alkalmazása – a meglehetősen nagy techno-
lógiai területigénye miatt – nem túl szerencsés.  
 A berendezés ciklusideje az alábbi összefüggéssel számítható: 

푡 =
(𝑙 + 𝑙 )

푣
+

2(𝑙 + 푥)
푢

 

Az előzőekben ismertetett adatok felhasználásával a t0 =14,25 sec. 
 A perforált szalagos rakodó (217/c ábra) két mechanizmusból áll: az egyik a furnér felemelését, a másik 
a vízszintes mozgatását végzi. Mindkettő vákuumot használ. A furnérok vízszintes mozgatás eszköze a perforált 
szalag, a függőlegesé pedig a szívófejek. A berendezés egyszerű, megbízhatóan működik és nincs „visszaútja”. 
Kiegészítő területet nem igényel. A furnérokat bármilyen távolságra képes szállítani. 
 A berendezés ciklusideje az alábbi összefüggéssel számítható: 

푡 =
2𝐻
푢

+
(𝑙 + 푥)

푢
 

Az előzőekben ismertetett adatok felhasználásával a t0 =8,75 sec. 
 A villás rakodó (217/d ábra) csupán egy furnérfordító mechanizmussal rendelkezik.(a fordítási szög 1800, 
amely S = 3,14 radián). A mechanizmus egyszerű felépítésű, működése megbízható, de kiegészítő technológiai 
területet igényel. Összekapcsolható ragasztózott és ragasztó nélküli furnéradagoló hengerekkel a préscsomagok 
összeállításánál. 
 
 

i 
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217. ábra. Rakodó berendezések elve (I.) és működésük grafikus (II.) ábrázolása (ciklogramm): 
a- vákuumszivattyúval; b- keretes-késtárcsás transzportőrrel; c- vákuumos perforált szalaggal; d- villás rakodóval; 
e- karos rakodóval; 1- emelő asztal; 2- furnérrakat; 3- vákuum szivattyúk; 4- ragasztózott furnérrakat; 5- mozgó 
kocsi; 6- transzportőr; 7- továbbító hengerek; 8- perforált szalag; 9- vákuumkamara; 10- forgóvilla; 11- karos me-
chanizmus; 12- fogókar  
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A berendezés ciklusideje az alábbi összefüggéssel számítható: 

푡 =
(𝑙 + 𝑙

푣
+

2휋
휔

 

Az előzőekben ismertetett adatok felhasználásával a t0 =10,75 sec. 
 A karos rakodó (217/e ábra) az adagoló- vagy ragasztófelhordó hengerek által továbbított furnérok foga-
dására és rakatokra helyezésére alkalmas. Nem igényel kiegészítő technológiai területet és mozgató mechaniz-
must. Jól kapcsolható a következő adagolóhengerhez. Üzembiztonsága nem túl magas. 

A berendezés ciklusideje az alábbi összefüggéssel számítható: 

푡 =
2(𝑙 + 𝑙 )

푣
 

Az előzőekben ismertetett adatok felhasználásával a t0 =10,5 sec. 
 
Ha összehasonlítjuk a fent ismertetett mechanizmusok – egy furnérlap átrakására fordított – időfelhasz- 

nálást, akkor az előny a perforált szalagos rakodóé. Igaz, hogy csak a ragasztómentes furnérok átrakására alkal-
mas. Utána a villás rakodó következik a megbízható működése miatt, de több technológiai területet igényel. 

 
Háromrétegű rétegelt lemez, préscsomag-összerakó gyártósort mutat be a 218. ábra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rítékképző asztalra (7) helyezik. A furnérlap pontos helyzetét nyomógerenda (6) biztosítja, 
amely együtt mozog a szorítólécekkel. Amikor a furnérlap az asztal fölé kerül, a szorítónyomás 
megszűnik és a furnér az asztalra esik. Ezután az extruderfej (8) elhaladva a furnér felett, sá-
vokban viszi fel a ragasztót a felületre. A ragasztófelesleg a vályúba folyik (9). A középső réteg 
darabfurnérjait a tároló asztalról (10) kézzel helyezik a konvejerre (3), melyek hosszát körfű-
részlapok (4), szélességét pedig furnérolló (11) vágja le. Ez után a belső furnér, a külsőkhöz 

hik 
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 218. ábra. Jellegzetessége, hogy mozgó 
extruderfejes ragasztófelhordó berendezéssel (210/a/b 
ábra.) rendelkezik. A gyártósor működése a következő: 
Egy munkás az illesztett fedőfurnér lapot a rakatból (1) 
az alsó furnérlapokat tartalmazó rakatra (2) helyezi. In-
nen már két lap kerül a továbbító konvejerre (3), ahol a 
körfűrészlapok (4) a furnérok hosszát a megadott mé-
retre vágják. A furnérlapok, a mozgó szorítólécek (5) 
közé kerülnek – melyek a furnérvégek megfogására al-
kalmas szerkezettel rendelkeznek – és a felső furnért a 
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hasonlóan kerül a terítékképző asztalra. A ragasztófelhordás után a fedő furnért a szorító beren-
dezés a középfurnérra helyezi. A préscsomagot a szállítószalag (12) az elő-préshez viszi. 
 Annak ellenére, hogy a préscsomag meglehetősen nagy méretekkel (2600x1300mm) 
rendelkezik, egy 3-rétegű préscsomag összerakási ideje. 12,5 sec, egy rétegé pedig 4,1 sec. Ez 
azzal érhető el, hogy a rétegeket rakodó szorítókarok sebessége 1,25 m/sec. A gyártósor több-
rétegű préscsomag összerakására is alkalmas, ha az (1) és (2) rakatok mellé még egy külső 
furnérokat tartalmazó rakatot kell elhelyezni, amelyekre nem kell ragasztót felhordani.  
  A gyártósor teljesítménye (1525x1525x4 mm lemezméret esetén) 250 préscsomag/ó. 
A kiszolgáló személyzet: 2 fő. A gyártósor hiányossága a „T”-forma, melynek a technológiai 
terület-kihasználása kedvezőtlen. 
 

A préscsomagok előpréselése. A művelet célja olyan tömör préscsomag létrehozása, 
amely kényelmesen mozgatható és berekható a présbe. A helyesen végrehajtott előpréselés elő-
nyei: megakadályozza a furnérlapok egymás közötti elcsúszását, ami elejét veszi a kész lemez-
ben, a ragasztási hibák kialakulását; csökkenti a felső furnérok meghibásodási lehetőségét; 
növeli a csomag haladási sebességét és megkönnyíti a csomag présbe rakását; kiküszöböli az 
alátétlemezek alkalmazását; megnöveli a hőprés teljesítményét, mivel csökkenthető a préslapok 
közötti távolság; a ragasztási műveletek egy része könnyebben mechanizálható, ill. automati-
zálható. 
 A hideg előpréseléshez ugyanaz a karbamid-, vagy formaldehid ragasztó alkalmazható, 
mint a hő-préseléshez. Eltérés csupán annyi, hogy a megengedhető minimális viszkozitás (Ford 
4)) karbamid ragasztónál – 62-65% koncentrációnál – 40 sec., fenol ragasztónál 90 sec. A 
furnér nedvességtartalma karbamid ragasztónál 10%- nál, fenol ragasztónál 12%- nál több nem 
lehet. A karbamid ragasztóhoz célszerű szulfitalkohol habosító koncentrátumot (30 sr. 100 sr. 
ragasztó) adagolni és az elegyet 0,9-1 gcm3- re 2-3 percig habosítani, majd a 25%- os NH4Cl 
oldatot kell hozzáadni a 31.táblázat szerint.  
Fenol ragasztókhoz adalékanyagok adagolása nem szükséges. 
   A préscsomagok előpréselésének technológiai jellemzőit a 35. táblázat tartalmazza. 
                                                               35. táblázat 

Az előpréselésnél egyszerre annyi prés-
csomagot kell préselni, amennyi egy, 
vagy több hő-présciklushoz elegendő. Ez 
utóbbi abban az esetben szükséges, ami-
kor a csomagok előpréselés előtti várako-
zási ideje több mint az előpréselés ideje. 
Az elpréselés egyszintes, felső nyomóhen-
geres présen történik. (Préslapok távol-
sága: akár 1120 mm, zárási sebesség: 6 

mm/sec, nyitási sebesség: 70 mm/sec.) A préscsomagok berakása és kiszedése beépített lánc-
konvejerrel történik.  
Az előprés órateljesítménye préscsomag-számban kifejezve: 

A =
60HK  K ′

S t
 

V 
 

Technológiai jellemzők 
Fenol ra-
gasztó 

Karbamid ra-
gasztó 

Nyitott- és zárt idő, perc - 10-15 
Présidő, perc 5-10 7-10 
Fajlagos présnyomás, MPa 1,0-1,5 1,0-1,2 
A teríték lehetséges tárolása 
a hő-préselésig, óra 

24 a fazékidő 
függvényében 
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ahol:  
H- préslapok távolsága, mm; Ks=0,7- a furnérrakat sűrűségi egyűt hatója; Spcs- a préscsomagokat alkotó 

furnérok összvastagsága, mm; t1- az elpréselés ciklusideje; K’i =0,94- présidő kihasználási tényező. 
 Egy darab többszintes hőprés folyamatos működéséhez szükséges elő prések száma az alábbi össze-

függéssel határozható meg:   

 𝑁 =
푚. 푛. 𝑆 . 휏 . 𝐾 ′′

𝐻. 𝐾 . 휏 . 𝐾 ′  

ahol: m- a többszintes hőprés-lapok távolsága, mm; n- hőprés-szintek száma; K’’i =0,94- a hőprésprés idő-kihasz-
nálási tényezője; t2- a hőpréselés ciklusideje. 

 
 A préscsomagok hőpréselése. A rétegelt lemez gyártásánál elsősorban többszintes hő-

préseket alkalmaznak, melyek szimultán préslap záró mechanizmussal (140. ábra), illetve be-
rakó és kiszedő kassal (142. ábra) rendelkeznek.  

A nemzetközi adatok felhasználásával az alkalmazható prések technikai adatait 
 (-tól, -ig) az alábbiakban ismertetjük: 
      Préslapok méretei: 1350y1750 x 1650y2690 x 38y65 mm, 
     Présszintek száma: 16y50,  
     Préslapok távolsága: 40y120 mm, 
     Préslapok zárási sebessége: 32y150 mm/sec. 
  
A hőpréselés ciklikus munkafolyamata az alábbi műveletekből tevődik össze: 

1. A préscsomagok présbe rakása. A művelet időszükséglete:  푡 = , 

ahol: l1 – a berakó kas betoló gerendájának útja, amely a préscsomag – betolási    irá-
nyával megegyező – méretével azonos, plusz 150-200 mm; v1 – a betoló gerenda 
sebessége 

2. A préslapok zárása.  A művelet időszükséglete:  푡 = ( ∑ ) 푛 , 

ahol: h – a préslapok távolsága nyitott állapotban; 6Sf – a préscsomagban levő fur-
nérok összes vastagsága; n – a présszintek száma; v2 – a préslapok zárási sebessége. 

3. A nyomás felvétele. A préscsomagban, a furnér-ragasztó felületek maximális érint-
kezése csak megfelelő nagyságú fajlagos nyomással Fm érhető el (219. ábra). Ez a 
nyomás a ragasztó- és a furnér fajtájától, illetve a prés hőmérsékletétől függ, amely 
nagysága lombos fafajoknál 1,8-2,0 MPa, a tűlevelűeknél pedig 1,4-1,7 MPa. 
Amennyiben kombinált rétegelt lemez készül (nyír és fenyő furnér vegyesen), vagy 
a lemezvastagság 9mm-nél nagyobb, akkor a nyomás a ragasztási idő 50-70%-a alatt 
1,7-2,0 MPa, a maradék idő alatt pedig 1,0-1,2 MPa. 

4.  
 A művelet időszükséglete:  푡 = 푡 . 푛 , 

ahol: t1sz – egy présszint nyomásfelvételének ideje: 0,2-0,3 sec. ; n – a présszintek száma. 
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219. ábra. A nyomás változásának két lehetősége a rétegelt lemez hő-préselésekor 

 
 
A t1, t2, t3 összege nem lehet több egy meghatározott értéknél. A rétegelt lemez ragasz-

tásakor – karbamid -, vagy formaldehid ragasztó alkalmazásakor – a préshőmérséklet nem több 
1500 C-nál, a külső furnérok vastagsága pedig nem kevesebb 0,8 mm-nél, ezért az említett 
összidő nem lehet több 90 sec. -nál. Ennek a követelménynek a teljesítését a préscsomagok 
gyors és egyidejű berakását és kiszedését, valamint a préslapok egyidejű zárását biztosító me-
chanizmusok alkalmazása teszi lehetővé. 

5. A présidő.  A présidő alatt – megfelelő nyomás és hőmérséklet mellet – megy végbe 
a ragasztó kikeményedése, azaz a ragasztott kötés kialakulása, amely függ a fafajtól, 
az alkalmazott ragasztó fajtájától, a furnérok rétegszámtól és vastagságától, valamint 
a prés hőmérsékletétől. Lásd: 36. táblázat. 

                                                                                                                        36. táblázat 

Fafaj 
 

Ragasztó Réteg-
szám 

Préshő- 
mérs.,0C 

Présidő, perc; lemezvastagság, mm Nyomás- 
csökk., perc 8 10 12 14 16 18 20 

Lom-
bos Karbamid- 

formalde-
hid 

3 125-130 1,8 2,0 2,6 3,1 3,7 4,4 5,6 1,0 
4-5 115-120 3,3 3,5 4,1 4,7 5,6 6,6 8,2 1,5 

7 vagy � 110-115 3,8 4,0 4,5 5,3 6,2 7,1 9,0 2,0 

Fenyő 
3 115-120 - - 4,1 4,7 5,6 6,6 8,2 1,5 

3-5 110-115 - 4,0 4,5 5,3 6,2 7,1 9,0 1,5 
7 vagy � 105-110 4,3 4,5 5,2 6,1 7,0 8,0 9,5 2,0 

Lom-
bos 

Fen-
Form.1 

Tetszőle-
ges 120-125 

6,7 7,4 8,2 9,0 9,7 10,6 11,5 1,0; 3rétegnél 
2,0; 3-nál több 

r. Fen-Form. 5,7 6,4 7,2 8,0 8,7 9,6 10,5 

Fenyő 
Fen-

Form.1 
3 

120-125 8,0 8,3 9,2 10,1 11,0 12,2 13,5 2,0; S�18mm 

Fen-Form. 3 vagy � 110-115 9,0 10,1 11,0 11,9 12,6 13,5 14,5 3,0;  S!18mm 

    Megjegyzés: Fen-Form.1 - vízálló fenol-formaldehid 
                        Fen-Form.  – időjárás álló fenol-formaldehid 

6.  A présnyomás csökkentése. A ragasztó kikeményedése (présidö letelte) után a 
présnyomást csökkenteni kell. A nyomáscsökkentés műveleti ideje a 36. táblázat 
utolsó oszlopában található. Az adott művelet két lépcsőben megy végbe: kez-
detben – tcs’ = 10-15 mp alatt – a nyomás Pcs= 0,3-0,4 MPa-ra, majd a maradék 
idő alatt nullára csökken. 
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7. A prés nyitása. A művelet időszükséglete az alábbi összefüggéssel határozható 
meg: 

  푡 =
∑  ( )  

푛   

ahol: y, % – a préscsomag tömörödése (a nyomás hatására létrejövő maradandó 
vastagsági méretváltozás), v6 – a préslapok süllyedési sebessége. 

8. A kész rétegelt lemezek kiszedése. A művelet időszükséglete: 

푡 =   

ahol: l2 – a kihúzó gerenda útja, amely a préscsomag – kihúzási irányával meg  
egyező – méretével azonos, plusz 150-200 mm; v7 – a kihúzó gerenda sebessége. 

A prés ciklusideje:     t0=6ti=t1+ t2+ t3+ t4+ t5+ t6+ t7 
 
Amikor a berakás és kiszedés ideje átfedésben van (egyidejűség), akkor a ciklusidő 

meghatározásakor a t1 értékét nem kell beszámítani. 

hjki 
A rétegelt lemez tömörödése. A tömörödés igenfontos a kész rétegelt lemez fiziko-mechanikai tulajdon-

ságainak és gyártástechnológiai gazdaságosságának szempontjából. Mint ismeretes, a fa rugalmas (visz-ko-elasz-
tikus) anyag. Nyomás hatására elkerülhetetlenül deformálódik, méghozzá úgy, hogy minél nagyobb a nedvesség-
tartalma és hőmérséklete, annál nagyobb a deformáció abszolút mértéke. Ennek oka, hogy a belső súrlódás mér-
séklődik a micellaközi nedvesség viszkozitásának csökkenése hatására, betöltve ezzel a „kenőanyag” szerepét. A 
fában a nyomás hatására rugalmas deformáció keletkezik, amely a nyomás megszűnése után is megmarad. El-
lentétben más anyagokkal – egyebek között a fémekkel – a faanyagban az állandó feszültség a nyomerő hatására 
azonnal kialakul, amiből az a következtetés vonható le, hogy a faanyagnak nincs rugalmassági határa. Követke-
zésképen, ha a faanyagra nyomás hat, majd az megszűnik akkor annak végső mérete valamivel kisebb lesz, mint 
a kezdeti, de a kettő közötti különbség kicsi. Ez így van a természetes faanyagnál. 

Egészen más a helyzet a rétegelt lemez hő-préseléses ragasztásakor. A fában lévő és a ragasztóval bevitt 
nedvesség, valamint a külső hőforrásból bevezetett hő jelentősen megnöveli a faanyag deformációját. Az ezután 
következő hőpréselés ideje alatt a fa rugalmassága – a távozó nedvesség mértékétől függően – folyamatosan 
csökken, vagyis a rugalmas deformáció plasztikus deformációvá alakul. Eközben, a cellulózvázat kitöltő anyag 
megkeményedik és a súrlódó erő jelentős értéket ér el. A cellulózvázban felhalmozódó rugalmas erők nem bizo-
nyulnak elegendőnek a ragasztandó furnérok eredeti vastagsági méretének teljes visszaállítására. Az adott anyag 
formájának rögzítéséhez a ragasztó is hozzájárul, mivel a repedéseken és az edények nyílásain keresztül behatol 
a fába. 
  A külső nyomás megszűnése után megkezdődik a ragasztandó anyag méretének bizonyos mértékű visz-
szaállítása, de a plasztikus deformáció megfordíthatósága nem a cellulózváz visszaállítása, hanem a lignin és a 
hemicellulóz megkeményedésének eredménye. A ragasztandó anyagok kezdeti és végső méreteinek különbsége, 
a kezdeti méretéhez viszonyítva – melyet tömörödésnek neveznek – százalékban kifejezve:  

𝑌 = 100
∑

∑  % 

ahol: 6Sf = préselés előtti furnérvastagság, mm; Srl = a rétegelt lemez vastagsága, mm. 
 
 A faanyag tömörödési képessége előnyös és hátrányos szerepet is játszhat. Abban az esetben amikor a 
termékkel szemben magas fiziko-mechanikai tulajdonságok elérése a cél, pl. bakelizált rétegelt lemez, akkor az 
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Y=30y40 %-os tömörödés előnyös. Az általános felhasználású rétegelt lemezeknél a nagymértékű tömörödés je-
lentős anyag vesztességhez vezet, ezért az Y=5y20 %-os tömörödés az elfogadott. 
 A tömörödés mértéke a fafajtól és annak pillanatnyi nedvességtartalmától, a furnérra ható présnyomástól 
és annak időtartamától, a furnér vastagságától és a furnérok – préslapokhoz viszonyított – rostirányától függ. 
 A présidő meghosszabbítását a nedvesség részleges párolgása követi, amely a rugalmas deformáció, 
maradandó deformációvá való átalakulásának okozója. 
 A préscsomag egyenetlen átmelegedése a belő és külső furnérok eltérő tömörödését okozza, amely 4y6 
%-ot is elérhet. Legjobban a külső rétegek melegednek fel, mivel ezek vannak legközelebb a forró préslapokhoz, 
és ezért intenzívebben melegednek. 
 Nyír rétegelt lemez tömörödésének átlagos értéke (Y)– hő-préseléskor – az alábbi összefüggéssel 6 ha-
tározható meg: 

𝑌 = 2 ∙ 10 𝑃푡 , 0,14(𝑇 − 8,9)(0,13푢 + 735) 16 − 0,35𝑆 (13,1 − 2,3𝑆 )  

ahol: P- présnyomás, MPa; t- présidő, perc; préshőmérséklet,  0C; u- a furnér nedvességtartalma, %; Spcs=6Sf- a 
préscsomag vastagsága, mm;  
 A fenti összefüggés csak akkor alkalmazható, ha az alkalmazott paraméterek határértékei a következők: 
t=2y20 perc, T=85y150 0C, u=6y30 %, Sf =0,4y3 mm, Spcs=3y20 mm. 
 Nyírfurnér tömörödésének lehetséges ingadozásának mértéke – mm-ben – az alábbi összefüggéssel 
számítható: 

'Y=(0,0045-0,005)SfY   , 
ahol:Y- a furnér átlagos tömörödése, %; Sf  – a furnér vastagsága, mm. 

V 
 A hő-prések teljesítőképessége az alábbi összefüggéssel számítható: 

𝑁 = 60푛푚𝐴𝑆𝐾 (푡 + 푡 + 푡 )  , 
ahol: n – présszintek száma; m – préscsomagok száma egy présszinten; A – a rétegelt lemez felülete m2; S – a 

rétegelt lemezvastagsága, mm; Kt=0,95 – munkaidő kihasználási tényező; t4 – prés- idő, perc; t5 – a nyo-
máscsökkentés ideje, perc; tks – segédműveletek ideje(t1+ t2+ t3+ t6+ t7), perc. 

A fenti összefüggés vékony lemezek gyorsan kötő ragasztó alkalmazásakor használható, illetve csak akkor, ha a 
berakó- és kiszedő mechanizmusok képesek – a rendelkezésre álló idő alatt – a prés kiszolgálására. Ezért célszerű 
a prés és kasok működésének ciklogrammját megrajzolni és a présszintek számát (n) – az alábbi összefüggés 
alapján – meghatározni. 

푛 =
푡 + 푡 + 푡 + 푡 − (푡 + 푡 )

푡 + 푡 − (푡 + 푡 )
 

ahol: t02 – a présasztal egyszintnyi emelkedése, t3 – a nyomásfelvétel, t4 – présidő, t5 – a présnyomás csökken-
tése, t06 – a  présasztal egyszintnyi emelkedése, t7 – a préskiszedés, t08 – egy préscsomag berakása a 
kasba; a kas süllyedése egy szintet, t08 – a kas emelkedése egy szintet, t10 és t1 a berakó kas mozgása 
préshez és préstől, perc.  

Rétegelt lemez gyártósor vázlata a 220. ábrán található. 

A gyártósor 9 és 12 mm-es, három és ötrétegű – 2,5 mm vastagságú furnérokból álló – 
rétegelt lemez gyártására alkalmas, melynek mérete 2240x1220 mm. A gyártósor jellegzetes-
sége az egyoldalú levegőnélküli ragasztófelhordás és darabfurnérok felhasználása belső réteg-
ként. A konvejerek sebessége akkora, hogy lehetővé tegye10-12 préscsomag percenkénti ösz-
szeállítását. 
 

                                                           
6- Lásd: Adler, Makarova, Granovszkij: Kíséretek tervezése optimális feltételek mellett. Nauka. Moszkva 
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A gyártósor működése a következő: Az 1 rakatból a furnérlapokat a 2 vákuumadagoló a 
3 központi konvejerre helyezi, melyeket a 4 ragasztó felhordóhoz továbbítja. Az 5 rakatból a 
darabfurnérok a gyorsító konvejer 6 ferde, majd a 7 vízszintes szakaszára, ahonnan pedig a 
ragasztó felhordó géphez kerülnek, majd ezek műveletek a harmadik, a negyedik és az ötödik 
rétegnél is ismétlődnek. A 16 ragasztófelhordó gépet elhagyva a darab furnérokra – a 18 rakat-
ból – újabb furnérlap kerül, majd a 19 méretre vágás után a préscsomagokat a 21 és 23 lánc-
transzportőrök a 24 elő-présekhez továbbítják. Ezután a préscsomagokat a 26 berakó kasok 
gerendái a 27 hőprés lapjai közzé tolják. A présidő letelte és a prés nyitása után a kész lemezeket 
a 28 kas gerendája a hőprésből kihúzza, majd azokat 29 lánctranszportőr a további műveleti 
helyekre (a kész lemezek: hűtése, méretre vágása, osztályozása, javítása és  csiszolása) továb-
bítása. 

  
221. ábra. Hajlított falemez idomok. 
 
� RAGASZTÁS A HAJLÍTOTT� FA-
LEMEZIDOMOK GYÁRTÁSBAN. 

Az ülőbútorok alkatrészei közül ülé-
sek, támlák, lábak, illetve különböző for-
májú tárgyak készülhetnek rétegelt-ragasz-
tott furnérból (221.ábra). Általánosságban 
a rétegelt falemezekre jellemző felépítés és 
a technológiai szabályok e termékekre is 
vonatkoznak. 
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220. ábra. Rétegelt lemez gyártósor 40 
szintes hőprésen. 

1, 10, 18 – furnérlap rakat; 2, 9, 17 – vákuumos lap-
furnér adagoló; 3 – központi konvejer; 4, 8, 11, 16 
– ragasztó felhordó; 5, 13 – darabfurnér rakat; 6, 14 
– ferde, gyorsító konvejer; 7, 15 – vízszintes kon-
vejer, 12 – ragasztóadagoló tápszivattyú;19 – kör-
fűrész; 20 – furnérlap rakat; 21, 23, 25, 29, 31 – 
lánctransz-portőr, 22 – görgősor, 24 – előprés, 26 – 
berakó kas, 27 – 40 szintes hőprés; 28 – kiszedő 
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 Döntő eltérés a síkfelületű rétegelt lemezekkel szemben az, hogy az elemeket a kész 
idom alakjának megfelelő présformával (szerszámmal) préselik, így alakjuk síkgörbe, eseten-
ként térgörbe. Általánosságban a rétegelt falemezekre jellemző felépítés, technológiai szabá-
lyok e termékekre is vonatkoznak. A rétegelt idomok a felhasználási céltól függően készülhet-
nek azonos szálirányú felépítéssel is (pl. ágyrugó, székidom, egyes támlatípusok, stb.). 
 

�A fa hajlításáról általában: Ha egy farúdat hajlításnak vetnek alá, akkor a húzott oldal — törésig 
bekövetkező – végső megnyúlása (Hh) lényegesen kisebb, mint a nyomott homorú oldal, nyomási rövidülése (Hny). 
A túlzottan meghajlított rúdban a törés először a húzott oldalon következik be. Ennek oka, hogy a fa lényegesen 
nagyobb tömörítést képes elviselni, mint megnyúlást. Ezt bizonyítja a 222. ábra feszültségi-, és alakváltozási diag-
ramja. 

Ha egy tetszőleges szilárd test (jelen esetben egy tömörfa alkatrész) mely h vastagsággal rendelkezik, 
egy R sugarú sablonra hajlítunk (223. ábra), akkor benne — a rugalmas alakváltozás hatására — a külső (domború) 
oldalon húzóerők, a belső (homorú) oldalon pedig nyomóerők keletkeznek; közöttük a semleges zóna helyezkedik, 
ahol a normál feszültségek értéke nulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223. ábra. Az alkatrész méretváltozása hajlítás-
kor: 

 l1=l0+'lh - külső (húzott) szál; l0- középső (sem-
leges) szál; l2=l0 - 'lny - belső (nyomott) szál, h- 
az alkatrész vastagsága; R - hajlítási sugár; D- 
hajlítási szög  

 

A rostokkal párhuzamos ma-
ximális nyomó (Hny) - és 

húzó (Hh) alakváltozás, vala-
mint a hajlítandó alkatrész 

geometriai méretei (h, R) kö-
zött felírható a hibamentes 

hajlítás összefüggése: 

A száraz és hideg fa alacsony plasz-
tikus tulajdonságokkal rendelkezik. 
Ha a faanyag nedvességtartalma 

alacsony u = 8 r 2 %, akkor normál 
hőmérsékleten (t=20°C) az alkat-

rész vastagsága és a hajlítási sugár 
közötti viszony: 

 

A fa maximális plaszticitása 
u= 25–30 % nedvességtarta-

lom és t=70–80°C hőmérsékle-
ten érhető el. A h/R viszony: 
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222. ábra. Feszültségi és alakváltozási diag-
ramm 
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A hajlított alkatrészek geometriai méretei közötti összefüggések (224. ábra) 
 

224. ábra. 
R- a hajlítási sugár; Hk- a belső ív húrjának hossza; Hb- a külső ív 
húrjának hossza; h- az alkatrész vastagsága; m- a húrmagasság; 
D/2- az ívhez tartozó központi szög fele; Íb - az alkatrész belső 
ívhossza; Ík- az alkatrész külső ívhossza. 
 

A geometriai méretek közötti összefüggések az alábbi 
képletekkel fejezhetők ki: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Az ülőbútorok alkatrészei közül ülések, támlák, lábak, illetve különböző formájú tár-

gyak készülhetnek rétegelt-ragasztott furnérból. Általánosságban a rétegelt falemezekre jel-
lemző felépítés és a technológiai szabályok e termékekre is vonatkoznak. 

Döntő eltérés a síkfelületű rétegelt lemezekkel szemben az, hogy az elemeket a kész 
idom alakjának megfelelő présformával (szerszámmal) préselik, így alakjuk síkgörbe, eseten-
ként térgörbe. Általánosságban a rétegelt falemezekre jellemző felépítés, technológiai szabá-
lyok e termékekre is vonatkoznak. A rétegelt idomok (225. ábra) a felhasználási céltól függően 
készülhetnek azonos szálirányú felépítéssel is (pl. ágyrugó, székidom, egyes támlatípusok, 
stb.). 
 
A technológiai folyamat: 

Alapanyag: bükk, nyír, vagy lágylombos fafajú (éger, hárs, nyár) hámozott műszaki 
furnér. Az utóbbi vastagsága (0,95y2,2 mm) a profil bonyolultságától, valamint a hajlítás su-
garától és szögétől (lásd később: h/R viszony) függ. Általában 100 mm széles darabfurnérokat 
alkalmaznak, melynek hossza a termék méretétől függ. Nedvességtartalma 8y12r2 %. 

Az alkalmazott ragasztók: az alkatrészek jelentős vastagsága, valamint az egyszintes 
prések alkalmazása miatt gyorsan kötő karbamid-, illetve fenol-formaldehid ragasztókat alkal-
maznak.  

A ragasztó felhordása és a préscsomag összeállítása: A ragasztó felhordására általában 
hengeres berendezést alkalmaznak; a felhordott mennyiség habosított, 50% szárazanyag-tar-
talmú gyantából: 100-110 g/m2 habosítatlan, 65% szárazanyag-tartalmú gyantából: 120-130 
g/m2.  
 A préscsomag összeállítása általában kézzel történik, amely lehetővé teszi – az adott 
termék kialakításához gyakran szükséges – kisméretű darabfurnérok alkalmazását is.  
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A préscsomag felépítése összhangban van a hajlított termék formájával, amely meghatározza a felhasz-
náláskor keletkező terhelés feltételeit. A préscsomag elvi felépítése – a hő-préseléskor keletkező – termo-rugal-
masági feszültséget is figyelembe veszi. A maximális, rostirányú hajlítószilárdság 8-10% keresztirányú furnér al-
kalmazáskor is biztosítható. A keresztirányú réteget a középvonal mentén célszerű elhelyezni, mivel a keresztirá-
nyú réteg száma és helyzete biztosítja a keresztmetszet rugalmassági- és geometriai szimmetriáját.  
 A préscsomagban levő furnérok vastagsága a termék belső hajlítási sugarától és a hajlítás szögétől függ. 
Az a belső hajlítási sugár – amelynél még nem történik rostszakadás – kiszámítható. Ez a sugár a fafajtól, a furnér 
vastagságától, valamint a préscsomag szerkezeti felépítésétől és a hajlítási szögétől függ (37. táblázat). 

A táblázat adataiból következik, hogy a külső rétegekben vékony, a belsőben pedig vastag furnérok alkal-
mazása lehetővé teszi a kis hajlítási sugarú termékek előállítását, ezzel csökkentve a munkaráfordítást és a felhor-
dott ragasztó mennyiségét. 

A préscsomag préselése után – a nyomás megszűnése miatt – fellépő veszélyes sugárirányú feszültség 
elkerülése érdekében a belső hajlítási sugár viszonya a külsőhöz, nagyobbnak kell lenni 0,5-nél. A préscsomag 
kialakításakor, annak vastagsági méretét feltétlenül be kell tartani. A vastagsági mérettől való eltérés – merev 
présforma alkalmazásakor – egyenlőtlen présnyomás kialakulásához vezet. 

Ha a préscsomag vastagsága kisebb a számítottnál, akkor a présfej nyomás a préscsomag közepére hat. 
Ellenkező esetben pedig a széleire (225. ábra). Az első esetben a préscsomag közepe feleslegesen túlzottan, míg 
a szélső részei kevésbé préselődnek; a másodikban ellenkezőleg.  
  Változó vastagságú profil a préscsomag-furnérok átlapolásával, vagy kiegészítő furnérok alkalmazásával 
érhető el (226/a. ábra). 

37. táblázat. 

Fur-
nérvas- 
tagság, 

mm 

Réteg- 
szám 

Lemez-
vas- 

tagság, 
mm 

A megengedhető minimális hajlítási sugár, a préscsomag-
ban levő szomszédos 

furnérok száliránya szerint, mm 
hosszú szálirány kereszt szálirány 

a furnérok hajlítási szöge, fok 
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A kiskeresztmetszetű több alkatrész (fotelkarfa, ruha-
fogas, stb.) kialakítása a préscsomag kialakításakor (226/b 
.ábra).  Ez a megoldás elősegíti a berendezések, a nyersanyag 
és egyéb anyagok racionális kihasználását. 

 
226. ábra. A préscsomag kialakításának vázlata (a), több, vál-

tozó keresztmetszetű alkarrész kialakításához (b). 
A préscsomagok ragasztása: A furnérokból kialakított 

hajlított alkatrészek gyártásakor igen fontos a préscsomagra 
ható nyomás egyenletes eloszlása (227. ábra). A hajlított alkat-
részek – nyomópofákból és présszerszámból álló – présformák-

kal felszerelt présekben készülnek. Ha a profil mélysége nagy, akkor gyakran bonyolult egyszintes; kis profilmély-
ség esetén pedig többszintes présformákat alkalmaznak. 

A legegyszerűbb konstrukció a teljesen merev présforma. Szimmetrikus alkatrész préselésekor az alkal-
mazott „ F ” présnyomás elosz-
lása a préscsomag felületén 
egyenetlen (227/a. ábra).  
  Az ívelt, vagy ferde sza-
kaszokon egyenlő: 
ahol: D - a profil egyenes vagy 
é-rintőleges szakaszának az 
ívelt szakaszhoz viszonyított 
hajlásszöge. 
A hajlásszög növelésével a nyo-
más – a profil e-zen szakaszán 
– csökken és D = 900-nál (pl. 
profilpréselésekor a függőleges 

falaknál) általában hiányzik. Az F ’ nyomás hatásával egyidejűleg a préscsomagra egy F ’’ keresztirányú erő hat, 
amely az egymás mellet lévő furnérok elcsúszására törekszik. Az elcsúszás az alábbi feltételek mellett jön létre: 
                                                                       
                                                                  𝐹" > 𝐹c𝑐𝑜푠 D 
  
  ahol: P - a furnérok közötti csúszási együttható.  

Aszimmetrikus profilok gyártásánál (427/b ábra) a préselő erő merőleges a ferde felületre, amely 
egyenlő: 
 
 
 Az L1 és L2 ferde szakaszon – az egyenletes présnyomás biztosítása érdekében – a présformát igazítani 
kell présnyomás hatásának irányához oly módon, hogy: 
 
  
 
 
A préselési nyomáskülönbség fokozza a présforma hibáját, ami a ragasztandó préscsomag vastagsági eltérését 
eredményezheti. A préscsomagra ható egyenetlen présnyomás a merev présforma alapvető hibája, ami eltérő 
ragasztási minőséget és változó vastagságú terméket okoz. Ezért merev présformát csak kis profilmélységű ter-
méknél célszerű alkalmazni. 
  

 𝐹  = F cos J ;  𝐹  =F cos E 

푡𝑔 훾 =
1 − 𝐿

𝐿  𝑐𝑜푠 훼

푠𝑖𝑛훼
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Présformák: 228. ábra 

 

 
 
 
  
 
 
 

Egyenletes présnyomás érhető el a merevprésen, ha a présforma vagy a  présfej (nyo-
mópofa) osztott (228. a, b ábra). 
Az „a” vázlat szerinti műveletnél a profil előzetes kialakítása és a nyomás létrehozása a prés-
csomag vízszintes részén 2 a dugattyú 1 lefelé történő mozgásakor valósul meg, amely a prés-
forma 4 mozgó talpazatán keresztül hat az emelőkarokra 5. Az emelőkarok csuklós pánttal van-
nak a présforma oldalfalaira 6 felerősítve, így a nyomást átadja a préscsomag oldalfalaira. 
 Az „b ” vázlat szerinti műveletnél a présfejek a függőleges szárra 1 csuklós pánttal van-
nak felerősítve, amely a présformába süllyedve kialakítja a préscsomag 3 formáját. A nyomófej 
a préscsomagra támaszkodik és ettől a pillanattól kezdve a csuklós karok miatt 5 – a függőleges 
szár mozgása következtében – a présfej függőleges falai 6 szétnyílnak. Így a viszonylag egyen-
letes présnyomás biztosítható. 
 Viszonylag egyenletes nyomás érhető el több nyomódugattyú alkalmazásával 1 (428/c 
ábra), amelyek a présformára, ill. a nyomópofára vannak felerősítve. Így készthetők dobozol-
dalfalak, asztal- és széklábak. 
 Rétegelt-ragasztott alkatrészek préselése olyan présformákkal is megoldható, amelyek 
1,5 – 2 mm vastag acélszalag segítségével végzik a hajlítást (428/d/e ábrák). Az acélszalag 
biztosítja a sugárirányú egyenletes nyomáseloszlást, amely feszesen simul a préscsomagra, 
amely vele együtt deformálódik. Ilyen körülmények között kiküszöböli a csúszást, ill. a súrló-
dást a szalag és a préscsomag külső rétege között, ezzel elhárítva azok tönkremenetelét. Hajlí-
táskor a préscsomag semleges tengelye az acélszalag irányában tolódik el, melynek következ-
tében a húzott zónában csökken a feszültség, ezért ezzel a módszerrel kisebb hajlítási sugarú 
alkatrészek állíthatók elő. 

A 228/d ábra szerinti présforma alkalmazásakor, a présfej 1 lefelé irányuló mozgása 
kezdi kialakítani az préscsomag 2 alakját, ezt követően az acélszalag 3 szorítása az íves sza-
kaszt, míg a függőleges oldalfalakat a nyomópofák 4 alakítják ki. 

228. ábra. Présformák szerkezeti megoldásai 
a- merev, osztott présforma; b- merev, osztott nyomópofa; c- merev, osztott présformával  és  
több dugattyúval rendelkező prés; d- acélszalagos, oldalszorítású prés; e- acélszalagos, forgó 

présfejes prés; f- többkamrás rugalmas nyomásátadás; g- vákuumprés 

c d 

e f g 
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Az alkatrész formakialakítása – a 228/e ábra szerint – forgó présforma 1 alkalmazásá-
val valósítható meg, mivel az a préscsomagot 2– az acélszalaggal 3 együtt – „magára csavar-
ja”.  

Az acélszalaggal működő berendezések hátránya a rövid élettartam, általában az egye-
nes szakaszokon fellépő egyenetlen nyomáseloszlás, valamint nem alkalmas bizonyos szögek-
ben hajlítani. 

Hajlított alkatrészek préseléskor, a préscsomagra ható legegyenletesebb nyomáseloszlás 
az elasztikus nyomásátadással valósítható meg (228/f ábra). A préscsomag 1 formakialakítását 
a présformával 3 megegyező alakú nyomópofa 2 végzi. A matrica munkafelületén 3 egy-, ill. 
több sima felületű elasztikus cella 4 helyezkedik el, amelyek a nyomást üzemi folyadékon (forró 
olaj), vagy levegőn keresztül adja át. A több cellából felépített elasztikus szerkezet lehetővé 
teszi a bonyolult alkatrészek kialakítását. A cellák szakaszos (a profil középről a szélek felé) 
üzembe helyezése biztosítja a fokozatos formakialakítást, amely megakadályozza az alkatrész 
furnérjainak berepedését és gyűrődését. A préscsomagra ható hidrosztatikus nyomás következ-
tében kiváló minőségű ragasztás érhető el.  
 A préscsomag ragasztása rugalmas membránnal rendelkező vákuummal, illetve vá-
kuum-pneumatikus présformákkal is elvégezhető (228/g ábra). Bennük a préscsomag formáját 
1 merev présfej 2 alakítja ki a présformában 3. Itt a préscsomag – a nyomópofa és membrán 4 
közötti – hermetikus cellába „A” kerül. A cellából a csatornán 5 keresztül vákuumszivattyú 
távolítja el a levegőt és az atmoszférikus levegő a membrán másik oldalán biztosítja a préscso-
magra ható nyomást. 
 A ragasztó keményedési folyamata vákuumban, magas hőmérsékleten intenzívebben 
megy végbe, mint atmoszférikus nyomáson és a felszabaduló mérgező gázok (fenol, formalde-
hid) is könnyebben távoznak a préselési zónából. Ha a vákuumban a préselési nyomás (0,1 MPa 
-ig) alacsonynak bizonyul, akkor a kiegészítő nyomást – a membrán ellenkező oldalán – a sű-
rített levegő, a csatornán 6 keresztül biztosítja. 
 A présformák – a készítendő termékek mennyiségétől és formájától, a melegítés mód-
jától függően –acélból, sziluminból, alumíniumból, rétegelt lemezből és műanyagból készül-
hetnek. A rugalmas cellákhoz és membránokhoz hőálló gumit, szilikont és fluorkaucsukot hasz-
nálnak. 

�� 
A préscsomagra ható nyomás nagysága az átadás módjától (merev, rugalmas) és a profil 

konfigurációjától függ. Merev présformánál ez 1y2 MPa, rugalmasnál pedig 0,1y0,5 MPa.  
 A préscsomag ragasztása általában magas hőmérsékleten megy végbe, amely nagy ter-
melékenységet és a profil alacsony formaeltérését biztosítja. A melegítés kontakt, vagy nagy-
frekvenciás melegítéssel történik. 

Kontaktmelegítésnél a présforma gőzzel, vagy elektromos árammal fűthető. A prés-
forma felületi hőmérséklete 110y1300 C. A préscsomagot 8 mm vastagságig egy oldalról, ennél 
nagyobb vastagságnál pedig két oldalról melegítik. 

A vastagabb alkatrészeket célszerűbb nagyfrekvenciás módszerrel melegíteni, mivel itt 
a hő – az alkatrész teljes keresztmetszetében – egyenletesen növekszik. Ebben az esetben a 
ragasztóréteg hőmérséklete 100y1200 C. 
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A ragasztás időtartama a melegítés módjától, a hőmérséklettől, kontaktmelegítéskor a 
présforma felületétől, a préscsomag vastagságától, valamint a ragasztó jellemzőitől függ. Kon-
taktmelegítéskor – ha a présforma felülete 110y1300 C – akkor a fajlagos ragasztási idő 
0,65y0,5 perc/m m. Elektromos fűtésű préseknél a présidő 0,75y0,6 perc/m m. Nagyfrekvenciás 
melegítéskor a ragasztási idő – a ragasztó típusától és a generátor teljesítményétől függően – 
néhány másodperctől néhány perc nagyságrendig változhat (számítása a 4.1.3.1. fejezet sze-
rint). 
 A préscsomag berakása és kiszedése – különösen azok nagy mérete és bonyolultsága 
miatt – általában kézzel történik. A préselési szakaszt nem ritkán úgy alakítják ki, hogy a prés-
csomagokat egy helyen, egyidőben több prés számára készítik elő (229.ábra). Ilyenkor a prés-
csomagok présekhez/présektől szállítására szállítószalagokat célszerű alkalmazni. 

 
229. ábra. Rétegelt, hajlított 

alkatrészek ragasztása 
1- furnérrakat, 2- hengeres ra-
gasztó felhordó, 3- préscso-
mag összeállítása, 4- szállító-
szalag, 5- hőprés, 6- kész al-
katrészek szállítószalagja 
 

 
� RAGASZTÁS A SPECIÁLIS FALEMEZGYÁRTÁSBAN. 
 

Textilipari sokrétegű fatömb. Alapvető eltérés a rétegelt lemezhez viszonyítva a nagy-
mérvű (30 – 40 %- os) tömörítés következtében kialakuló nagy térfogati sűrűs 900±10 kg/m3, 
és a nagy szilárdság: hajlítószilárdság min. 170 N/mm2, nyírószilárdság min.150 N/mm2. 

A gyártás a műszaki furnér készítéséből, kezeléséből és egymáshoz ragasztásából áll. A 
tömböket általában rétegelt- lemez üzemben gyártják, műveletei, műveleti sorrendje megegye-
zik a lemezgyártáséval.  

Alkalmazott kötőanyag karbamid-formaldehid típusú műgyanta. Szükséges ragasztó-
anyag-felvitel: 50% szárazanyag-tartalmú gyantából: 110 - 120 g/m2, 65% szárazanyag tar-
talmú gyantából: 100 - 110 g/ m2. 

A tömbök összerakása. „A” kivitelű fatömb: megegyező szálirányú furnérrétegből épül 
fel, „B” kivitelű fatömb: meghatározott sorrendben változik a szálirány, pl. minden tizedik, 
azonos szálirányú furnérréteg után egy ellentétes szálirány 

Préselési paraméterek. A préselést több emeletes, nagy nyomású hőprésben végzik. Pré-
selési hőmérséklet: 130 - 1350C. Fajlagos présnyomás: 12 - 13  N/mm2. Présidő: a fatömb vas-
tagságától (16-40 mm) függően 24-70 perc. 

 
 Műgyanta telítésű, rétegelt fa/műfa gyártátásakor a faanyag képlékeny és alak-

változási tulajdonságait piezotermikus (nyomás alatti hő-megmunkálás) megmunkálással vál-
toztatják meg. A nagymennyiségű kötőanyag (műgyanta, lakk), illetve a furnérokban lévő ned-
vesség csökkenése, valamint a hőközlés hatására a préscsomag struktúrája megváltozik és meg-
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szilárdul Ezzel az adott anyag magas fiziko-mechanikai tulajdonságokat ér el, amely lényege-
sen eltér az eredetitől. (sűrűség: 1250y1300 kg/m3; vízfelvétel 24 óra: 1y3 %; rostokkal párhu-
zamos: húzószilárdság 127y300 MPa, nyomószilárdság 98y185 MPa; ragasztási nyírószilárd-
ság: 3,9y8,8 MPa; Brinel keménység „bütü-felületen”196 MPa. 
 Alapanyag: Hámozott műszaki furnér, különböző lombos fafajokból 8r2 % nedvesség-
tartalommal és 04y1,5 mm vastagsággal. 
 Kötőanyag: különböző műgyanták (fenol-formaldehid, meta-para-krezol-formalde-
hid), vagy lakkok („bakelit lakk”+etilalkohol). 
 A furnér telítése: A telítés minősége nemcsak a furnér és a telítő anyag tulajdonságaitól, 
hanem a telítés módjától is függ. Telítésre alkalmas: telítő kád hideg folyadékkal, telítő kád 
felváltva hideg-meleg folyadékkal, autokláv, és telítő berendezés.  
 �A hideg folyadékos telítésnél a telítő folyadék hőmérséklete 15y200 C. A 15y20 fur-
nért tartalmazó csomagban a furnérokat fémháló választja el egymástól. A függőleges szálirá-
nyú furnérokat konténerbe helyezik és így merítik a telítő kádba, ahol biztosítani kell a telítő 
anyag akadálytalan behatolását és annak, a konténerből való kiemelés utáni lecsurgását. A telí-
tés időtartama – a rétegelt fa fajtájától függően – 60y120 perc, a lecsurgatás időtartama pedig 
30 perc (fajta független). 

�A váltakozó hőmérsékletű telítésnél a meleg folyadék hőmérséklete 50y600 C. A me-
leg folyadékban a furnérban lévő levegő kitágul, és a sejtüregekből távozik, míg a hidegfolya-
dékban a maradék levegő összehúzódik. Ennek következtében a sejtüregben vákuum keletke-
zik, amely elősegíti a telítő folyadék intenzív és mély behatolását. 

�Az autoklávos telítés teljes, vagy korlátozott módon történhet.  
        Az első esetben, az autoklávban a furnért 15 percig vákuumba (0,45y0,60 Bar) 

helyezik, majd a telítő folyadék adagolása után, 90 percig 0,4y0,8 MPa nyomás alatt tartják.  
        A korlátozott telítésnél a furnért nyomás alatt telítik, melynek hatására a sejtüre-

gekben levő levegő összenyomódik. Az ezt követő vákuum hatásának következtében a kitáguló 
levegő a sejtüregekből kinyomja a telítő-folyadék felesleget, míg a maradék az üregek falán 
marad. Az autoklávos telítés a folyadék egyenletes beszívódását biztosítja, csökkenti a beszí-
vódás és a furnérok száradási idejét, valamint csökkenti a termék vízállóságát. Ugyanakkor a 
módszer meglehetősen bonyolult berendezéseket igényel. 

V 
A telítő-folyadék (gyanta/lakk) 

szárazanyag tartalma: – a termék fajtájától függően – 10y22%, 
felvitt mennyisége: 0,75 mm furnérvastagságnál 80y85, 
         1,15                                     90y95, 
         1,5                                       95y100 gm2. 

 
 

A furnérok szárítása. A telített/átitatott furnérok az alábbi feltételek mellett száríthatók: 
a gyanta/lakk megszilárdulása 2%- nál nagyobb nem lehet, biztosítani kell az illékony oldószer 
lassú párolgását, ami a lakk/gyanta hólyagosodását kizárja, és végül el kell kerülni a furnérok 
egymáshoz tapadását. Ilyen feltételeket a konvejeres szállító berendezések biztosítanak (430. 
ábra. A berendezés működésének részletes ismertetésétől eltekintünk). 
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430. ábra. Futószalagos gyanta/lakk felhordó-, szárító és hűtő gyártósor 
1- emelő asztal, 2- furnérrakat, 3- hengeres gyantafelhordó, 4- berakó hengeres mechanizmus, 
5- hideg gyantával telített furnér, 6- szállítószalag, 7- szállítószalag görgők, 8- szárítókamara- 
konvejer, 9- konvejer- hajtómű, 10- a szárítószakasz centrifugál ventilátora, 11- kimenő levegő, 
12- beömlő cső, 13- nyomó vezeték, 14- kalorifer, 15- kiömlő cső, 16- a hűtőkamara beömlő 
csöve, 17- hűtőszakasz-ventilátor, 18- kiszedő-mechanizmus görgők, 19- szárított furnér rakat, 
20- támasztó bak, 21- konvejer hajtómű 
 
 A szárítási idő a furnér nedvességtartalmától és a telítő-folyadék illóanyag mennyiségé-
től függ: 0,55 és 0,75 mm- nél 22y25 perc, 1,15 mm- nél 25y30 perc. A száraz furnérokat 24 
órás kondicionálásnak vetik alá. 
 
 A préscsomag összeállítása. A préscsomag összeállításakor a furnérokat a műfa szerke-
zetének, ill. a felhasználási követelményeknek (siklócsapágy, kopásellenálló szerkezeti anyag, 
fogaskerék, hajtórúdpersely,légcsavar, textilipari fakellékek, elektromos berendezések sziget-
elő anyaga, stb.) megfelelően helyezik el: 
Pl:  

A) Minden furnér száliránya párhuzamos, vagy minden négy párhuzamos szálirányú 
furnér után egy 20y250 szálirányú furnér következik.  

B) Minden 8y12 párhuzamos szálirányú furnér után egy merőleges szálirányú követke-
zik. 

C) Minden szomszédos furnér száliránya merőleges. 
G) Minden szomszédos furnér száliránya 450.  

A furnér rostirányú húzószilárdsága és rugalmassági modulusa lényegesen nagyobb, mint a 
rostra merőleges (Vr__ =132 MPa, VrA =2,3 MPa, Er__ =15200 MPa, ErA =400 MPa). 
 
Ezért az „A” kialakítású rétegelt fa rendelkezik a legmagasabb szilárdsági és rugalmassági mu-
tatókkal, míg a „C” a legegyöntetűbb lemezfelülettel.  

.
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A préscsomag préselése. A préselés változó préshőmérséklet mellet megy végbe. A 
préscsomag berakásakor a préshőmérséklet 400 C, a hőkezelés alatt 145r50 C. A présnyomás 
12y20 MPa, a késztermék használati követelményétől függően. 
 A berakását követően a préslap csatornáiba gőzt vezetnek, és a préscsomagot nyomás 
alá helyezik. A 1050 C –os hőmérséklet, illetve a 4 MPa –os nyomás elérésének időszükséglete 
20 perc. Ez után a nyomást maximumra emelik. A préslapok az üzemi hőmérsékletet 30 perc 
alatt érik el. A présidő (a ragasztó megkeményedésének időtartama) az üzemi hőmérséklet 
(1400 C) elérésétől számítható. A présidő letelte után a prést először levegővel, majd hideg víz-
zel hűtik. Hűtés után nyomáscsökkentés ideje 2y3 perc. A kész lemezeket – a mechanikai meg-
munkálás előtt 24 óráig pihentetik. 
 A magas hőmérséklet és nyomás melletti ragasztás jellemzői az alábbiak. A préscsomag 
berakásának időszükséglete 5y10 perc. A furnérok felületén levő ragasztó, idő előtti keménye-
désének elkerülése miatt, a préscsomagot hűtött préslapok közzé helyezik. A későbbiek során 
– a préscsomag fokozatos hőmérséklet- és nyomásnövekedése következtében – a ragasztó visz-
kozitása csökken, és újra szétterül a furnérfelületeken, ezzel egy időben képlékennyé válik majd 
roncsolódás nélkül megkeményedik. 
 A préselés utáni hűtés egyik oka, hogy a préscsomagban keletkezett gőz kondenzálód-
jon, mivel annak eltávozása – figyelembe véve a termék réteges felépítését – nem lehetséges. 
A másik indok pedig a keletkezett termikus feszültség csökkentése. 
 A préselési szakasz időszükséglete, a termék vastagságának és a 150r50 C os préshő-
mérséklet függvényében. Vastagság: 15y60 mm; présidő: 30y95, 100 perc; hűtés levegővel: 
30y 90 perc; hűtés vízzel: 30y90 perc; nyomás alatti összes időszükséglet: 90y285 perc. 
 Az alkalmazható prések műszaki adatai. Hosszúság: 800y5800 mm, szélesség: 
800y1370 mm, vastagság: 60y63 mm, présszintek száma: 6y20, préslapok távolsága: 
76y200mm. 
 A prés egy műszak alatti teljesítménye (kg):  

 𝑄 =
푡 𝐾𝑙𝑏푠𝑛𝑚

푡
 

ahol: tm – a műszak időtartama, perc; K=0,95 idő-kihasználási tényező; l, b, s – a termék 
hossz-, szélességi- és vastagsági mérete, m; U – a termék sűrűsége, kg/m3; n – a présszintek 
száma; m – a préselendő préscsomagok száma; tc – a prés ciklusideje, perc,  

V 
Furnéralapú rétegelt lemezszerkezetek ragasztó-felhasználása 
 Rétegelt falemez.  
Folyékony ragasztónál:  

egyoldali felhordás: Qf 1, kg/m3  

 𝑄 =
𝑞(𝑚 − 1)𝐾 𝐾

𝑆
 

ahol: q – a felhordási norma, g/m2; m – a lemez rétegszáma; S – a lemez vastagsága mm; 
K0=Fl/F0– ragasztóveszteség méretre vágáskor; Fl – a lemez területe a méretre vágás előtt m2. 
F0 – a lemez területe a méretre vágás után m2; Ke= 1,03y1,05 – a ragasztó vesztesség az előké-
szítésekor és a felhasználáskor;  



229 
 

kétoldali felhordáskor: Qf 2 = 2Qf 1, kg/m3  
 
Szilárd ragasztónál (ragasztófilm): Fsz, m2/m3 

 𝐹 =
1000(𝑚 − 1)𝐾 𝐾

𝑆
 

ahol: K1=0,97 – a ragasztó film lehetséges méretcsökkenése a furnéréhoz viszonyítva. 
 illetve: Qsz, kg/m3  

 𝑄 =
휌(𝑚 − 1)𝐾 𝐾

𝑆
 

ahol: U = 1m2 film tömege, g/m2. 
Hajlított rétegelt falemezidomok. 

Folyékony ragasztónál: Qf, kg/m3.  
 𝑄 = 𝑄 . 𝐾 𝐾 𝐾  

ahol: Qf0 = 117y118 kg/m3– a méretre vágott, hajlított falemezre felvitt ragasztó; 
K1=1,035y1,056 – vesztességi tényező a préscsomag összeállításakor; K2=1,28y1,33 – vesztes-
ségi tényező méretre vágáskor; K3=1,057 – tárolási és szállítási vesztességi tényező; K4=1,001 
– fiziko-mechanikai vizsgálatok vesztességi tényezője. 

Műgyanta telítésű, rétegelt fa/műfa. 
Bakelitlak (50% fenolgyanta+50% szerves oldószer): Ql, kg/1tonna műfa. 

 𝑄 = 20𝑞 𝐾  

ahol: qsz – a lakk szárazanyagtartalma, %; Kv – vesztességi tényező. 

 𝐾 =
1000

(100 − 𝐾 )(100 − 𝐾 )(100 − 𝐾 )(100 − 𝐾 )(100 − 𝐾 )
 

ahol: K1=1% – tárolási-, K2=0,1% – vizsgálati-, K3=1,5y1,9 % – szállítási és préscsomag ösz-
szeállítási (a termék vastagságától és fajtájától függő)-, K4=10,7y15,9% – méretre vágási (a 
termék vastagságától és fajtájától függő)- és K5=0,4y1,5% – fiziko-mechanikai vizsgálatok 
vesztességi tényezője (a termék vastagságától és fajtájától függő). 

��� 
6.1.9.2. RAGASZTÁS A FORGÁCSLAP GYÁRTÁSBAN 
A faforgácslap általában az elemi farészecskék, faforgácsok hőprésen történő ragasztá-

sával készül, különböző nagyságú táblaméretben és vastagságban. A forgácslapok borítására/ 
furnérozásra normál felületű forgácslapra alkalmas. Lamináláshoz, kasírozáshoz, jó minőségű 
festéshez, lakkozáshoz kemény, finom felületű forgácslapra van szükség. 

A forgácslapgyártás alapvető technológiai műveletei: faanyag aprítása Æ faanyag után 
aprítása Æ forgácsszárítás Æ forgácsosztályozás Æ kötőanyagok, azok előkészítése és keve-
rése Æ terítésÆ előpréselés Æ hőpréselésÆ klimatizálás Æ végkikészítés. 
 

A faanyag aprítása 
A fűrészpor és a gyaluforgács kivételével a faanyagot aprítani kell. Az apríték 10-70 

mm hosszúságú, 5-15 mm vastagságú, változó szélességű anyag. A lapkás célforgács átlagos 
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vastagsága 0,3-0,35 mm, hossza 21-32 mm. Az aprított anyag összetétele, minősége a feldol-
gozott választék fajtájától, méretétől, minőségétől függ. 
A faanyag utánaprítása 

Mind az aprítékot, mind a lapkás forgácsot az egységes szemszerkezet, a szabályozott 
forgácsméretek érdekében utánaprítják.  
Forgácsszárítás 

Az aprított és utánaprított forgácsot egyenletesen, 2-5% nedvességtartalmúra le kell szá-
rítani.  
Forgácsosztályozás 

A szárított forgácshalmaz összetétele nem egyenletes, ezért osztályozni kell. Gondos-
kodni kell – a gyártási rendszertől függően – a normál, a fedő- és a középforgács különválasz-
tásáról. 

 
Kötőanyagok, azok előkészítése és keverése 

A kötőanyag típusa, alkalmazott mennyisége alapvetően meghatározza és befolyásolja 
a gyártás technológiáját, a késztermék minőségét. 

A karbamid-formaldehid alapú ragasztók kedvező tulajdonságai miatt a legelterjed-
tebb forgácslap-ipari kötőanyag. Kiváló ragasztóképességűek, jó szilárdságot adnak, de rideg 
kötést biztosítanak. Vízzel szembeni ellenállásuk korlátozott, ezért csak beltéri alkalmazású 
forgácslapok gyártásánál javasolt. A karbamid-formaldehid ragasztók mérgező és környezet-
szennyező szabad formaldehidet tartalmaznak, melynek megengedett mennyiségét szigorú 
szabványok írják elő.  
 Katalizátorként (edző, gyorsító) ammónium kloridot (NH4Cl) alkalmaznak. A ragasztó 
viszkozitása – centrifugális turbókeverő alkalmazásakor – nem lehet több 35 – porlasztós keve-
rőnél pedig - 13y22 sec-nál (Ford4) több nem lehet. A ragasztó viszkozitása víz (qv) adagolá-
sával – az alábbi összefüggés szerint – csökkenthető: 

 𝑞 =  𝑞 (𝐾 − 𝐾 )/𝐾  
ahol: qr – a hígítandó ragasztó tömege, kg; K1, K2 – a ragasztó kezdeti és kívánt koncentrációja, 

%. 
A ragasztó koncentrációja a forgácslap külső rétegeiben 53y54%, a belsőben 60y61%. 

A koncentráció beállításának ez a módszere igen elterjedt. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy 
a vízbevitel növeli a préscsomag nedvességtartalmát, melynek következtében növekszik a prés-
idő. Néha a viszkozitás csökkentése érdekében a 60y65%-os ragasztót 30y350 C- ra melegítik. 
Tekintettel arra, hogy préseléskor a lapok külső és belső rétegei különböző körülmények között 
melegednek, ezért a külső réteg a forgácsainak „ragasztózásához” 110y130, os, a belsőhöz pe-
dig 35y55 s kötésidejű ragasztót alkalmaznak. Ez különböző aktivitású edzők adagolásával ér-
hető el. 

Fenol-formaldehid alapú ragasztók 
Nagyon jól térhálósodig, ezáltal nagy szilárdságú, víz (D3)- és főzésálló (D4) ragasztást biztosít. 
Az erősen lúgos közegben előállított műgyanta 40-50% szárazanyag-tartalmú és 140-1500  
C- on, 
edző nélkül keményedik. Kevésbé lúgos közegben történ gyártásakor, edző alkalmazásával ala-
csonyabb hőmérsékleten is kikeményedik. 
 Egykomponensű izocianát ragasztó. Vízálló forgácslapok gyártásához alkalmazzák. 
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Magnezit cement felhasználásával elsősorban szigetelőlapokat állítanak elő faőrle-
mény, fagyapot alkalmazásával. A magnezit cement kötése gyors, de nem jó a nedvességálló-
sága, a fémes szerelvények korrózióját okozza. 

Portlandcement felhasználásával készülnek a cementkötésű forgácslapok. A gyártási 
folyamat nagyon hosszú, de a nyert termék tűz- és időjárásálló. 

Segéd- és adalék anyagok. 
A forgácslap vízfelvételének, illetve dagadásának csökkentésére általában paraffint alkalmaz-
nak, az abszolút száraz faanyag súlyához viszonyítva 0,7y1,0% mennyiségben, melyet vizes 
emulzióban hordanak fel.  
Gombakárosítók elleni védőszereket építőipari forgácslapoknál alkalmaznak. Általában klór- és 
fluortartalmú sók használata terjedt el: nátrium-szilikofluorid, triklór-fenolnátrium, pen-
taklór fenolnátrium. Adagolás az abszolút száraz fa tömegéhez viszonyítva 1,5-2,0%. 

Egyéb adalék anyagok 
Tűzgátló szerek. Ezek az anyagok olyan vegyületek, melyek a magas hő hatására védő gázréte-
get (habot)fejlesztenek a vizsgált anyag felületén (pl. ammóniumvegyületek). Tűzgátló szerként 
ammónium-foszfát, bórsav és ammónium-tetraborát alkalmazható. Optimális adagolása 10%, 
száraz forgácstömegre vetítve.  

hijk 
Kötőanyag keverése forgáccsal 

A keverőgépekbe jutó kötőanyag-mennyiség adagolásának egyik módja a forgácshal-
maz mennyiségével való szabályozás. Hátránya, hogy forgácsadagolás gyakori ingadozását a 
rendszer csak nehezen tudja követni, ezért a gyanta mennyiségét után-szabályozással kell kor-
rigálni. Az előbbi lehetőségnél egyszerűbb a gyantakeverék szabályozása, ahol forgácsokat sza-
lagmérlegre vezetik. A mérleg által regisztrált forgácssúly elektronikusan vezérli a kötőanyag 
szivattyú egyenáram meghajtását.  

Mindkét módszer azonban csak akkor szabályozható megfelelően, ha a gyantázandó 
felület nagysága a térfogat vagy tömeg egységben nem változik, azaz a fajlagos felület ál-
landó. A fajlagos forgácsfelület tehát az egyik alapmutató a ragasztóanyag felhordásnál. Meg-
határozására közelítő számítások állnak rendelkezésre. A lapkás forgácsokból álló forgácshal-
mazokra a fajlagos forgácsfelületet: 

A = ,  ,ahol: 

A – 100 g abszolút száraz forgács felülete, m2;  
Uo – az abszolút száraz faanyag sűrűsége, g/cm3;  
d – forgácsvastagság [mm]. 

A felhordott ragasztó mennyisége: 

 𝐾 = 𝐺  
,

 , ahol: 

 Kr – 1m2 száraz forgácsra felhordott ragasztó mennyisége, g/m2; 
 Gr – 100g száraz forgácsra felhordott ragasztó mennyisége, g/100g; 
 
231. ábra. Forgácslapok hajlító- és lapleemelő szilárdságának változása a gyantacsepp átmérő 

függvényében 
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A forgácslapok tulajdonságait 
a felhordott gyantaszemcsék nagysága 
is meghatározza. Az optimális csep-
pátmérő 35y60Pm (231. ábra). 
 

A 232. ábra forgácslapok 
egyes tulajdonságainak változását 
mutatja be a ragasztóanyag mennyi-
ség változásának függvényében. A 

felhordott ragasztó-szárazanyag mennyisége abszolút száraz forgács tömegére vonatkoztatva 
átlagosan 10, a fedőrétegben 10y12, a középrétegben 6-8%. 

 
 
232. ábra. 

Forgácslapok hajlí-
tószilárdságának és 
vastagsági dagadá-
sának változása a ra-
gasztóanyag tarlom 
változásának függ-
vényében 

 
 
 
 
 

A ragasztóanyag felhordó gépek a porlasztás, vagy a mechanikus felhordás élve alapján mű-
ködnek.  

A 231. ábrán egy porlasztásos gyantafelhordással működő egytengelyes keverőgép elvi 
rajzát mutatjuk be.  

231. ábra. Porlasztásos keverőgép 
1- porlasztók, 2- retesz, 3-forgácskidobó, 4 –dő-
lésszög állító, 5- levegőztető, 6- forgácsadagolás 

A keverődob dönthető, mellyel az áthaladás sebes-
sége szabályozható. A folyamatosan forgó ten-
gelyre lapátokat helyeztek, amelyek a forgács ke-
veréséről gondoskodnak. A porlasztók a keverődob 
köpenyén felül helyezkednek el. A porlasztók 

száma 20 és 50 között változik. A porlasztók – a folyadéknyomás emelése miatt – nagyszámú, 
kisméretű fogaskerék szivattyúval rendelkeznek 

A centrifugális turbó forgácskeverő gépbe (232. ábra.) kerülő forgácsokat a lapátok 
magukkal ragadják, az egyenetlen forgácshalmazt egalizálják és gyűrűző alakban elosztják a 
hengerben. Nagy sebességgel halad a forgácsgyűrű, miközben a tengelyből kilépő ragasztó op-
timálisan oszlik el a forgácsok felületén. Az utolsó harmadban az egymáshoz dörzsölődő for-
gácsok az ún.”kenő-effektussal” tovább javítják a ragasztóanyag eloszlást. 
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232. ábra. Centrifugális turbó forgács-
keverő. 1- keverődob, 2- tengely, 3-4- 
keverő lapátok, 5- forgácsbeömlő nyí-
lás, 6- fúvóka, 7- központi csatorna a ra-
gasztó bevezetéséhez, 8- hűtővíz csa-
tornák, 9- ragasztózott forgács kiömlő 
nyílás 

A kenő hatást a forgácsok kü-
lönböző haladási sebessége is elősegíti, 

amely viszont a keverőszerkezet gyorsító és a keverőhenger falának lassító hatásából követke-
zik. Újabb megoldás, amikor a ragasztóanyagot a gép hengerének alsó oldalán folyadéknyo-
mással vezetik be. A turbókeverők tengelyének fordulatszáma 1700 percenként. A keverők kö-
penye kettős falú, hideg vízzel (120 C) hűthető, nehogy a nagy súrlódási hő miatt megkezdődjön 
a ragasztóanyag keményedése.  
Terítés, lapképzés 

A forgácslapok szerkezetének kialakítása a terítés (lapképzés) meghatározó a forgácslap 
tulajdonságainak szempontjából. 
Alapvetően két forgácsterítési mód és ezek kombinációja különböztethető meg: 

A mechanikus terítés során különböző hengerekre jutva lazul fel a forgácshalmaz. A 
terítés dobóhengerrel történik. A fizika szabályai szerint a finom forgácsok a fedőrétegbe, a 
durvábbak a középrétegbe kerülnek. 

A légsodrásos terítésnél a forgácsok levegőben történő osztályozás után kerülnek úgy, 
hogy a legfinomabb forgácsok a teríték (paplan) felületére (fedő réteg), a durvább forgácsok a 
teríték (középréteg) belsejébe kerüljenek. A terítéknek folyamatosnak kell lennie.  
Előpréselés 

Az előpréselés célja: megkönnyíteni a présbe rakás műveletét, megelőzni a teríték sérü-
lését és megrövidíteni a hő-préselés idejét. 

Az elő-prések működésük szerint lehetnek 
szakaszosak 1,2 - 2,0 - 4,0 N/mm2 fajlagos présnyomással, folyamatosak: hengeres (görgős), 
szalagos, hengeres-szalagos (0,3y0,4 N/mm2,233. ábra), és lemezes-szalagos (2,0 - 4,0 N/mm2 
fajlagos nyomással). 

233. ábra. Hengeres szalagos előprés. 
 
Hőpréselés. A hőprések szakaszosan, vagy folya-
matosan működhetnek. A szakaszosan működőek: 
egyszintesek (133. ábra), vagy többszintesek (140. 
ábra); a folyamatosan működőek: szalagprések 
(134. ábra), hengerprések (kalander) lehetnek. 

A hő-préselésekkel három meghatározó technológiai paraméter szabályozható: a hő-
mérséklet, a nyomás és a présidő. 
 A hőmérséklet többszintes préseknél 150y1900 C, egyszinteseknél 180y2200 C, r50 C. 
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A présnyomás nagysága több tényezőtől függ, ezért csak tág határok között határozható 
meg: 1,3y2,7 N/mm2. Minél nagyobb a forgácslap megkövetelt sűrűség és minél kisebb a faj-
lagos présidő, annál nagyobb a szükséges nyomás.  

A forgácspaplanban lévő nedvesség szerepe a préseléskor igen jelentős. A préselés be-
fejezésekor a forgácslap nedvességtartalma 6-8% között van, forgácspaplan ennél jóval maga-
sabb, ezért a préselés közben a felesleges vizet el kell távolítani. A paplan belsejében lévő túl-
zottan sok víz – a viszonylag rövid présidő és a nagy nyomás miatt – vízgőzként  nem tud  
eltávozni. A túlzottan sok vízgőz egyrészt akadályozza a műgyanta kikeményedését, másrészt 
a párologtatáshoz felhasznált hőmennyiség elvonása a lassítja a paplan felmelegedését. A prés 
nyitásakor a felesleges gőzmennyiség robbanásszerűen távozik, ezáltal rétegelválást, „laprob-
banást” okoz. A lap belsejében levő felesleges vízmennyiség tehát káros.  

Ellenkező hatása van a fedőrétegben, (különösen a lapfelületen), mivel a fedőrétegben 
levő víz gyorsan felmelegszik, gőzzé válik és bediffundál a lap belsejébe. A gőz hőtartalma 
magasabb, amit a lap belsejében lead és így elősegíti a belső rétegek gyors felmelegedését. 
Ezért a fedőréteg nedvességtartalma 2-4%- kal magasabb, mint a középrétegé. 

A gőzlökéses eljárásnál ezt hatást alkalmazzák, vagyis forgácspaplan felületére vizet 
permeteznek. A felületen lévő víz a hőprésben gyorsan elpárolog és így gyorsítja az átmelege-
dést.  

A rétegelválás (a „laprobbanás”) csak – a prés nyitásakor alkalmazott – fokozatos (lép-
csőzetes) nyomáscsökkentéssel küszöbölhető ki (234. ábra). 

A 38. táblázatban különböző ragasztóanyagokkal ragasztott forgácslapok 1 mm-re 
számolt hő- préselési idejét foglaltuk össze egy- és többszintes hőprésben. 

                                                                                                                     38. táblázat. 

 
     234. ábra. Préselési idő-nyomás diagram 
 
Többszintes hő-prések teljesítménye:  

Q = . . . . .
    m3/óra  : 

ahol: ,   b, s – a kész lap hosszúsága, szélessége és vastagsága, m; 
n – présszintek száma; 
tp – présidő, perc; 
ts – segédműveletek ideje, perc; 
K – az előtoló szállítószalag kihasználási tényezője 

 

Ragasztó-
anyag faj-
tája 

Préselési idő 1 mm lapvastag-
ságra vonatkoztatva (perc) 

Egyszintes 
hőprés (2000 
C- os préshő-

mérséklet) 

Többszintes 
hőprés (1800 
C- os préshő-

mérséklet) 

Karbamid- 
és melamin 
formaldehid 

0,10-0,13 0,18-0,22 
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Egyszintes hő-prések teljesítménye:  
 𝑄 = 60. 𝑏. 푠. 푣. 𝐾    m3/óra 

ahol:  
v – préselési (előtolási) sebesség, m/perc 

���  
Irányított elrendezésű forgácslapok (Oriented Structural Board, OSB) egy (hossz- vagy 

kereszt) irányban kedvezőbb szilárdsági tulajdonságokat mutatnak. Ilyen igényeket (magas haj-
lítószilárdság és időjárás állóság) az építőipar támaszt. 

Az orientáláshoz nem felelnek meg a hagyományos (négyzetes alakú) forgácsok. Az 
erre alkalmas forgácsok hosszúsága többszöröse szélességüknek: hosszúság 60y100 mm, szé-
lesség 15yvastagság 20 mm, és a vastagság 0,5y0,7 mm.  

A hőpréselés magas nyomást (5,0 N/mm2) és hőmérsékletet (200 - 230 °C) igényel; a 
présidő 0,4 perc/1 mm lapvastagság. Általában 6-30 mm vastag lapokat gyártanak. 

A hosszirányban orientált OSB lapok tulajdonságait a 39. táblázat tartalmazza. 
                                                                          39. táblázat 

 

6.1.9.3. TÁBLÁSÍTOTT, ÉS TÖMBÖSÍTETT 
TERMÉKEK RAGASZTÁSA. 

 
A bútorlap (235. ábra) bo-

rítólapokból és betétből álló réte-
gelt, ragasztott termékek. A borí-
tólapok általában lágy fafajú mű-

szaki furnérból, a betét egymáshoz illesztett/ragasztott lágylombos, vagy fenyőlécekből készül. 
(Régebben furnérbetétet is alkalmaztak; ma már nemigen, a jelentős ragasztószükséglet miatt.  

 

235. ábra. Lécbetétes bútorlap 

 A lécbetét gyártásához két ol-
dalról gyalult léceket alkalmaznak, 
amelyek vastagsági méreteltérése r 0,3   
mm- nél, illetve felületi érdessége 320 
Pmnál nagyobb nem lehet. A lécbetét 
több módon is készíthető. A készítés 
módjától függetlenül, az egymásmel-

letti léceknek ellentétes évgyűrűrajzolattal kell rendelkezni, mivel csak így biztosítható a betét 
minimális görbülése. 

A betétlécek illesztése speciális illesztő gépen („illesztés zsinórral”) is történhet (236. 
ábra).   
 
  
 

Megnevezés Mérték-
egység 

Érték/jellemző 
Hosszirány Keresztirány 

Hajlítószilárdság N/mm2 36 í8 
Rugalmassági modulus N/mm2 5600y2500 

Térfogatsűrűség kg/m3   
Lapleemelő szilárdság N/mm2 0,40 

Keménység kN 2,2 
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236. ábra. Bútorléc illesztő berende-
zés. 

A léceket, lécadagoló berendezés illeszti 
egy-máshoz, melyeket a hosszvágó kör-
fűrészhez továbbít. Az illesztett lécek 
felső síkjába a horonyvágó körfűrész 
hornyot vág, ahol a léceket nyomógörgő 
és zsinórfűző berendezés rögzíti/fűzi 
egymáshoz. Ebből következik, hogy a 
berendezést egy lécekből álló, zsinórral 

összefűzött hajlékony lap/betét hagyja el, melynek megadott szélességi méretre vágását szélező 
körfűrész végzi. 
 Lécragasztó berendezés alkalmazása jóval termelékenyebb (237. ábra). 

 
237. ábra. Lécragasztó berendezés. 

 A különböző hosszúságú léceket 
(2) a szállító szalag (3) elvezeti a ragasz-
tófelhordó henger (4) mellett, amely a lé-
cek egyik élére 200÷250 g/m2 ragasztót 
visz fel.. A további előtolás alatt a lécek 
egyik vége egy síkba rendeződik, majd az 

ellenkező végeket a hosszvágó körfűrész (5) a megfelelő hosszméretre vágja. Ezután az adagoló 
berendezés (1) a sorba rendezett léceket a folyamatosan működő prés (6) 105÷1150 C – os fűtött 
lapjai közé tolja. A ragasztó megkeményedése után az összefüggő lapot a körfűrész (7) a meg-
felelő szélességre vágja, amely a tároló asztalra (kerül). 
 Lécbetét borítása furnérral. A furnért a lécbetét mindkét felületére ragasztják. A felvitt 
karbamid ragasztó mennyisége 130÷140 g/m2. A préscsomagot (furnér+lécbetét+furnér) több-
szintes hőprésen 1,2÷1,3 MPa nyomáson ragasztják. A présidő – 20 mm lapvastagság esetén – 
fenol-formaldehid ragasztónál, 120÷1250C –on 6 perc, karbamid-formaldehidnél 115÷1200C –
on 3 perc. A nyomáscsökkentés ideje 165÷170 sec.  

Bútorlapok folyamatos gyártása.  
Az eddig ismertetett gyártási eljárások komoly hátránya a magas munkaráfordítás és a sok kézi 
munka. Ezek a hátrányok folyamatos gyártósor alkalmazásával megszüntethetők (438. ábra).  

 
 
 
  
 
 

438. ábra. Bútorlap-gyártás folyamatos gépsoron 
 A léceket (1) kötegben adagolják a vibrációs adagolóasztalra (2), ahol a lécek egyréteg-
ben, hosszirányban rendeződve kerülnek az illesztő berendezésbe (3), ahol – az  előtolási se-
besség csökkenése miatt – megszűnnek a lécek bütüi közötti hézagok. Ezzel egyidőben a lécek 

1 

2 
3 

5 
4 6 7 

8 
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– a ferdeirányú felső nyomóerő hatására – keresztirányban is illeszkednek és a ragasztófalhordó 
hengerek (4) a felső és az alsó felületükre felviszik a ragasztót. A boritó furnérlapok kétoldali 
(alsó-felső) pozicionáló berendezésbe (5) kerül, ami a ragasztózott furnérlapokat a középrész 
éleihez illesztve helyezi. A ragasztó előzetes felmelegítése nagyfrekvenciás présben (6) törté-
nik, amely a préscsomag tömörségét biztosítja a „a lépegető présbe” (7) helyezéséig. A prés – 
a szállítószalag préscsomagot mozgató részét – leszorítja és vele mozog a présidő alatt. Ezután 
a prés kinyit és gyorsan visszatér eredeti helyzetébe, majd a ciklus ismétlődik. A prés mozgása 
alatt a lap hossz- és vastagsági méretét körfűrészek (8) alakítják ki. 
 
Hosszúsági- , vastagsági-, és szélességi toldás (239).  
 

239. ábra  
 
A hosszúsági toldásnál az ékcsapok lehetnek állók (lap-
síkra merőlegesek: 239/a. ábra), vagy fekvők (lapsíkkal 
párhuzamosak: 239/b. ábra). 
 A vastagsági toldásnál (tömbösítés/rétegelés) a la-
mellák lehetnek azonos szélességűek (239/c. ábra), de 
különböző szélességi mérettel is készülhetnek (pl. ablak-
profil: 239/d. ábra). A lamellák „egyhosszú”, vagy 
hossztoldott anyagból készülhetnek. 
 A szélességi toldásnál (lapképzés, táblásítás 439/e. 
ábra) lamellák szintén készülhetnek „egyhosszú”, vagy 

hossztoldott anyagból. A különböző toldások készítésére kialakított berendezések – a mecha-
nizáció fokában és kapacitásában – nagymértékben különböznek egymástól. 

A hossztoldásnál az ékcsap a legsikeresebb szerkezet-összeépítési megoldás, melyet 
széleskörűen alkalmaznak teherviselő tartóknál (240/a ábra), rétegelt ablakalkatrészeknél (tok 
és ráma 240/b), valamint a különböző tömörfa lapoknál (240/c ábra). Az ékcsaptökéletes kap-
csolódást biztosít. Korszerű technológiákban a hibakiejtés és a végtelenítés eszköze.  

 
240. ábra. H-tartómagasság, B- 
tartó/lamellaszélesség,  d - la-
mellavas- 
tagság, 1- lamella (egyhosszú,  
vagy hossztoldott), 2, 3- ragasztó. 
     A fogak jellemző paramétereit a 
3.1.1.3. fejezetben a 38/a ábra szem-
lélteti, a méreti előírásokat pedig a 
12. táblázat tartalmazza.  

 
Az ékcsappal hossztoldott faanyag szilárdsági jellemzőit az előírt fogparaméterek betar-

tásán kívül, nagymértékben befolyásolja a toldás során alkalmazott, az anyag hossztengelyére 
és lapjára merőleges leszorító erő, az anyag hossztengelyével párhuzamos toldó erő és a deszka 
oldallapjára merőleges – a foghasadást gátló – nyomó erő (4.6.3. fejezet).  

a b c 

d e 



238 
 

Az alkalmazható ragasztóanyagok és felhordásuk. A rétegelt-ragasztott teherviselő fa-
szerkezetek gyártásához felhasznált ragasztóanyagokkal szemben szilárdsági szempontból két 
fő követelményt kell támasztani: 

[ a ragasztás megfelelő szilárd kötést biztosítson. A kötés szilárdsága magasabb le-
gyen, mint a faanyag rostirányú nyírószilárdsága; 

[ a ragasztott kötés teherbírása az épületszerkezet egész élettartama alatt megmarad-
jon, azaz a ragasztóanyag öregedésálló és a külső környezet behatásaival szemben ellenálló 
legyen.  

A ragasztóanyagokkal szemben támasztott követelmények alapján a ragasztott szerke-
zetek alkalmazási helyétől, környezeti viszonyaitól függően a következő típusú ragasztóanya-
gok használata lehetséges: 
- V száraz, jól szellőzött, nedvesség- és páramentes helyeken  PVAc diszperziós, valamint  
karbamid-formaldehid ragasztók. Vízállósági fokozat: D1, D2. 
- V nedvességnek rövid ideig kitett, enyhén párás légtérben alkalmazott szerkezetekhez 
használhatók  PVAc diszperziós, fenol-formaldehid és poliuretán ragasztóanyagok; Vízállósági 
fokozat: D3. 
- Vaz időjárás változó hatásának, nedvességnek, időszakos vízbehatásnak, párás meleg-
nek, agresszív hatású gőzöknek stb. kitett szerkezetekhez kizárólag D4- es vízállósági fokozatú 
fenol-formaldehid,  rezorcin-formaldehid és poliuretán ragasztóanyagok. 
 

A ragasztás vízállóságának (D1 – D4) ellenőrzése. 
A fa ragasztásánál alkalmazott próbatestek lamelláinak alakját és méreteit az EN 205 

szabványnak megfelelően csomómentes egyenes szálirányú, közel álló (D= 300- 900) évgyűrű 
elrendezésű anyagból kell kialakítani (241. ábra). A felhasznált fa nedvesség tartalma 12r2 %. 

 

 

 

 

 A ragasztott próbatesteket az EN 204 szerint meghatározott igénybevételi csoportnak 
illetve tárolási klímának megfelelően kell előkészíteni, illetve tárolni; és a mért - 5.1.3.  fejezet 
összefüggései szerint számított -  nyírószilárdsági értékeket   az EN 204-ben meghatározott érté-
kekkel kell összehasonlítani (40. táblázat). 

Megjegyzés: Amennyiben a pontossági mutató P!5%, akkor a szükséges elemszámot 
(n) újra meg kell 
 
                               határozni:                           
 

ahol: X -  az előzetes kísérleti eredmények változékonysági együtthatója, a pontossági 
mutató p= 5%, t – megbízhatósági mutató, a megkívánt várható valószínűség mellett:     

 
 

30-900 

20 

150 
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241. ábra 
Próbatest a ra-
gasztási szi-
lárdság megha-
tározásához 
 

  𝑛 =
X 푡  

𝑝
 

Várható valószínűség 0,683 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 
t 1 1,04 1,15 1,28 1,44 1,64 1,96 
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                                                                                                              40. táblázat 

 

A ragasztóanyag felvitele/felhordása. 
Az ékcsapfogazást követő ragasztóanyag-felhordás műveleténél több probléma adódik, 

amely nehezíti a folyamatos üzemelést. Ennek oka elsősorban az, hogy a ragasztófelhordókkal 
szemben támasztott követelmények igen szigorúak: 
- [ a felhordott mennyiség a felületeken egyenletes réteget alkosson, 
- [ a felhordás időtartama rövid legyen, 

[ az előbbi feltételeket a ragasztóanyag akkor is teljesíteni tudja, ha művelet közben a     
viszkozitása megváltozik és  

- [ a különböző ragasztóanyagok felhordására is alkalmas legyen, 
A legmodernebb megoldás a porlasztással történő felhordás, amelynek során a porlasztófej 
előtt elhaladó faanyagvég indítja és zárja az adagolás folyamatát. A berendezés rendkívül érzé-
keny a szennyeződésre, erősen szennyezi a levegőt, tisztítása körülményes.  

A másik, gyakorta használt berendezésnél egy forgó hengerfelületen elhelyezkedő el-
lenprofil- gyűrűsor biztosítja a fogak ragasztóval való ellátását. Az ellenprofilra egy másik, 
hasonló kiképzésű henger — amely belóg a ragasztóanyag-tartályba — hordja fel a ragasztót. 
Az első henger folyamatos forgó mozgása közben együtt halad a faanyaggal, de annál valamivel 
lassabban és így nem húzza le a már felkent ragasztót.  

A présidő általában 2÷3 másodperc, ez az idő azonban a prés típusától függően változ-
hat. A folyamatos préseknél egy-egy toldandó darab egymásután halad, de különböző sebes-
séggel. A két különböző sebességből adódó erőhatás ideje 4÷5 másodpercig is eltarthat. A sza-
kaszos működésű, elsősorban rövid anyagok toldására alkalmas préseknél, egyszerre több fa-
anyagdarabot préselnek egy műveletben össze. Itt a présidőt szükségszerűen 4÷6 másodpercre 



240 
 

kell növelni, mivel az ékcsapfogak egymásba hatolásának ideje az egy présmenetben levő tol-
dások számával arányosan nő. Ha a toldásokat egyenként nyomják össze, akkor a présidő 2÷3 
másodperc. 
A toldott anyaggal kapcsolatban a következő előírásokat kell figyelembe venni: 
- V a foghézag nem lehet nagyobb az előírtnál, 
- V a toldási nyomásból eredő repedések max. 20 mm hosszúak és 0,5 mm szélesek le-

hetnek. Számuk a fogak számának 1/3-ánál nem lehet több, és egyik lapfelületről. a 
másikra nem mehetnek át, 

- V a fogak közötti ragasztási fugák vastagsága max. 0,3 mm lehet. 
Félautomata hossztoldó gépsor működési elvét mutatja a 242. ábra. 
Nagyteljesítményű (50m3/nap) hossztoldó gépsor működése az 243. ábrán tanulmányozható. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
442. ábra4111 

 
 
 
 
 
Vastagsági toldás/rétegelés 

A rétegelt-ragasztott szerkezetek (tartók, ablak tok-és ráma alkatrészek) legfontosabb 
munkafolyamata, a hossztoldott lamellák meghatározott formájú és rétegszámú szerkezetté 
való ragasztása.  

Tartószerkezetek ragasztásánál a ragasztó felhordása általában hengerléssel történik, a 
lamella mindkét oldalára. Az egyoldali ragasztó-felhordás nem javasolt, mivel – a hosszú zárt 
idő alatt megnövekedett viszkozitás miatt – a ragasztó rosszul nedvesíti a ragasztó nélküli felü-
letet. Ugyanakkor a két nagyviszkozitású ragasztófelület kiválóan tapad – autóadhézió – egy-
máshoz. A felhordott ragasztóanyag mennyisége – a ragasztótípustól és fajtától függően – ra-
gasztási fugánként 300÷500 g/mm2 

A lamellák ragasztására csavarorsós-, hidraulikus- és pneumatikus préskeretek/présba-
kok (244. ábra), illetve nagyfrekvenciás présberendezések alkalmazhatók. A préskeretek lehet-
nek függőleges és vízszintes elrendezésűek. Függőleges elrendezésűek főleg egyenes tartók 

 
242. ábra 

 

243. ábra 
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gyártására alkalmasak. Vízszintes préskeret-elrendezés esetén a kereteket, a tartó geometriájá-
nak megfelelő vonal (préságy) mentén a padozatba, vagy padozatra szerelt sínhálóhoz 40÷60 
centiméterenként rögzítik.  

244. ábra. Csavarorsós préskeret. 
A présnyomás értéke ragasztóanyagtól függően 
fenyő és nyár fafajoknál 0,5÷0,8 N/mm2, ke-
ményfáknál 1,0÷1,5 N/mm2. 
 

A présidő függ az alkalmazott ragasztó-
anyagtól, a környezeti hőmérséklettől, a tartó alakjától és a felhasznált faanyag nedvességtar-
talmától. A 20°C-on és 60÷70%-os relatív légnedvességben préselésnél általában célszerű 
20÷24 órán keresztül fenntartani a présnyomást. Magasabb hőmérsékleten a présben tartás 
ideje lerövidül. Erre vonatkozóan a ragasztóanyag műszaki előírásai tartalmaznak utalást. A 
normál hőmérséklet feletti ragasztást leggyakrabban fóliával letakart préságyba befújt meleg 
levegő segítségével végzik. Már kismértékű hőmérsékletnövelés is jelentős présidőcsökkenést 
eredményez! 

Az előírt préselési idő letelte után következik a présbontás és a tartók kiemelése a 
préságyból. A ragasztott elemek végső szilárdságukat csak a ragasztást követő 7. ill. 8. napon 
érik el. 
Szélesítő toldás/táblásítás 
Tömörfa lapszerkezetek (pl.: munkalapok) kialakítására alkalmazzák. Egyszerű táblásító 
berendezés működési vázlatát mutatja a 245. ábra, illetve nagyteljesítményű táblásító és 
tömbösítő berendezés működési vázlata látható a 246. ábrán. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.9.4. Fafelületek borítása/bevonása 
 
Felületborító anyagok 

A bútoriparban alkalmazott faanyagok felületkezelése (lakkozás, festés stb.) mellett na-
gyon elterjedt módszer a felületek préseléssel, kasírozással vagy más módon történő bevo-
nása/borítása. A felületbevonás alapanyaga (hordozó réteg) fa és más, faalapanyagú termékek: 
farostlemez, rétegelt lemez, forgácslap és MDF. 

 

 

 

A- lapképzés:10-25 ütem/perc, 
B- tömb képz:0-20 ütem/perc 
keresztátadó, 2- ragasztófel- 
hordó, 3-fordító, 4- hidraulikus 
adagoló, , 5- ragasztó beren- 
dezés, 6- méretre vágó, 
 
 
 
 
 
7- görgősor, 8- kétoldali 
végmegmunkáló, 9-görgősor,  
10-kreszt-vágó körfűrész 
 

245. ábra. Egyszerű táblásító be-
rendezés működési vázlata 

1- adagoló asztal, 2- tológerenda, 
3- vízszintes szorítók, 4-prés, 5- 
görgősor 
 

246. ábra. nagyteljesítményű táblásító és 
tömbösítő berendezés 
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A felületbevonó anyagok szilárd halmazállapotú vékony lemezek vagy fóliák, melyeket 
legtöbb esetben ragasztással visznek fel a felületre. A felületbevonó anyagok meglehetősen 
sokfélék. Ide tartoznak a furnérok, a rétegelt papírvázas műanyag lemezek (dekoratív laminá-
tok, poliészterlemez), a papírvázas fóliák (papírfurnér, alkorcel fólia, alapozó fólia), a műanyag 
fóliák (PVC, ABS, PS és PE fóliák) és az egyéb felületbevonó anyagok. 
A borítóanyagokat – alkalmazástechnikai sajátosságaik szerint – az alábbiakban ismertetjük: 

Színfurnér, felületek borítására alkalmas, késeléssel, vagy excentrikus hámozással elő-
állított egyrétegű vékony falap. 

Fóliák alkalmazási lehetőségeik szerint lakkozást igénylő alapozó- és dekorfóliára, va-
lamint kész felületet adó lakkozott fóliák csoportjára bonthatók. 
Az alapozó fóliák olyan merev vagy tömöríthető rétegek, amelyek képesek a hordozóréteg fe-
lületi egyenetlenségeit kiegyenlíteni, s a folyékony filmképzők felvitelére megfelelő alapot 
nyújtanak. Elsősorban forgácslap hordozókon alkalmazhatóak színes, takaró jellegű bevonatok 
felvitele vagy erezetnyomással egybekötött felületkezelés esetén. 
A dekorfóliák olyan – faerezettel, vagy egyéb dekor-nyomattal ellátott papírvázas, vagy mű-
anyag alapú fóliák – amelyek ragasztás és felületkezelés szempontjából furnérként vehetők fi-
gyelembe. 
A kész felületű fóliákra jellemző, hogy az alkatrészre való felragasztás után további felületke-
zelési műveletek végzése nem szükséges. 
A papírvázas fóliák a 0,04–0,07mm vastagságú, úgynevezett mikrofóliák, valamint a 0,1–0,2 
mm vastag fóliák. 
A termoplasztikus fóliák közül a PVC fóliák a legelterjedtebbek. 

Filmek olyan – műgyantával impregnált – papírrétegek, melyeknél az impregnáló-
gyanta keményedési folyamatát egy adott szinten megszakították. Funkciójuk szerint 3 típust 
különböztethető meg: 

V alapozó (underlay) réteg: a felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmas, külön-
féle keverékgyantákkal impregnálva; 

V „dekorréteg”: fa-erezettel, vagy egyéb dekor-nyomattal ellátva, melamin-formalde-
hid gyantával impregnálva; 

V fedő (overlay) réteg: nagy gyantatartalmú, többnyire áttetsző, melamin-formaldehid 
gyanta impregnálású. 

Dekorlemezek magrésze fenoplasztokkal, fedőrétegük aminoplasztokkal impregnált pa-
pírréteg. Ez utóbbi általában melamin gyanta. Síkpréseléssel, illetve „post-forming” eljárással 
rögzíthetők a felületre. 

Élborító anyagok. Síkfelületű termékek éleinek lezárására használt, tekercsben vagy csí-
kokban forgalomba hozott borítóanyagok, amelyek furnérok, él-lécek, merev vagy rugalmas 
dekorlemezek, vagy nagyobb vastagságú, illetve többrétegű fóliák lehetnek. 

[ Élfurnér. Különböző fafajokból natúr, vagy színezett; egyszer vagy többször késelt; 
egy vagy többrétegű, illetve tekercselhető (fésűs hossztoldott) kivitelben készülhetnek. Ezen 
kívül lehetnek: olvadékragasztóval ellátott, papírral („flíz”) erősített, csiszolt, alapozott, csiszolt 
és alapozott kivitelűek. Vastagság: 0,6–2,0 mm. (a vékony élfurnér vastagsága: 0,3–0,4 mm). 
Szélesség: 14–30 mm. 

[ Élfólia. Legáltalánosabb a cellulóz- alapú, műgyantával impregnált termék. Korsze-
rűbb változata a PVAC alapú hőre lágyuló műgyantával impregnált élfólia. 
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Vastagsága: 0,4–0,5 mm. Általános a 23 mm-es szélesség, melyet élfóliázó gépen, vagy egy-
szerűen vasalással hordanak fel, majd szintbe csiszolnak. 

[ A kemény, műanyag élzáró az élfólia korszerűbb változata. Azzal megegyező mé-
retű, viszont a vastagsága 2 mm. Alkalmazása az élfóliával szemben előnyösebb, a fizikai be-
hatásokkal szembeni rendkívül jó ellenállásának és tartósságának köszönhetően. 

[ A sokrétegű élzáró felépítését tekintve egy olyan rétegszerkezetű anyag, melyben a 
rétegeket melamin-gyantával impregnált dekorpapírok alkotják. 
 
Felületborítási eljárások.  

Felületborítás (későbbiekben Furnérozás) többszintes hőprésen a berakás és kiszedés 
mechanizációja nélkül (247. ábra). 
 A bútoripari üzemekben a szintetikus ragasztók közül legelterjedtebben a különböző 
típusú karbamid-formaldehid ragasztókat alkalmazzák. Ezen ragasztók aránylag gyors megszi-
lárdulási képessége (120÷1500 C-on, 35÷240 sec) tette lehetővé a rövid présidők alkalmazását. 

247. ábra. Furnérozási folyamat elvi vázlata 

1- többszintes hőprés; 2- terítékképző asztal; 3- felhordó henger; 
4- futómacska; 5- hűtőkád; 6- furnér; 7- védőlemezek; 8- for-
gácslap; 9- kiszedő asztal; 10- furnérozott alkatrészek; 11- olaj-
szivattyú; 12- irányítópult 
 Az alsó alumínium védőlemezt 7 a terítek/préscsomag-
képző asztalra helyezik, erre az alsófurnér 6 kerül. A középrészt 
8 – melynek mindkét felületére a ragasztót a felhordóhenger 3 
viszi fel – az alsó furnérra helyezik, melyre a felső furnér 6 és a 
védőlemez 7 kerül. A terítékeket a nyitott prés 1 lapjai közzé 
tolják. A présidő letelte után a préscsomagokat a nyitott prés 
lapjai közül kiszedik és a tároló asztalra 9 helyezik. Bontják a 
préscsomagot és a védőlemezeket a hűtőkádba 5, a furnérozott 

alkatrészeket pedig a tároló asztalra 10 helyezik.  
 A fent ismertetett körülmények között a hőprés kihasználtsága igen alacsony, kb. (40÷60%). Az adott 
esetben ugyanis csak akkor lesz maximális a prés kihasználása, ha egy présütem (zárás-préselés-nyitás) ideje 
alatt a brigád tagjai képesek az összes terítéket előkészíteni, ill. az összes segédműveletet elvégezni. Ez a feltétel 
az alábbi összefüggéssel fejezhető ki: 
                  Tpü > n ·Tt +  Ts    , 
ahol: Tpü - a prés ütemideje; n- a présszintek száma; Tt - egy teríték képzésének átlagideje; Ts - a segédművele-
tek összideje.  

A Tt és Ts idők nem állandóak, hanem az alkalmazott munka szervezésétől, a mechanizációtól és a terí-
tékben lévő alkatrészek számától függnek, és ennek megfelelően változnak. Ha a 447. ábrán feltüntetett furnéro-
zási sémát vesszük alapul és elemezzük a különböző műveletek időráfordítását, akkor kitűnik, hogy a karbamid-
formaldehid ragasztó alkalmazásakor a furnérozás ciklusideje (berakás + prészárás + préselés + présnyitás + ki-
szedés) minden esetben kevesebb, mint a kézi terítékképzés és a segédműveletek összideje (a számszerű adatok 
közlésétől eltekintünk). Az előbbiekből következik, hogy a terítékképzés fenti feltételei mellett a terítékképzés 
összideje behatárolja a prés teljesítőképességét (kapacitását), mégpedig annál inkább, minél kevesebb a karbamid 
ragasztó kötésideje, ill. minél magasabb a prés hőmérséklete és minél több az egy terítékben lévő alkatrészek 
száma.Megállapítható tehát, hogy a termelékenység növelésének alapvető feltétele a terítékképzés idejének csök-
kentése. 
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  A terítékképzési idő csökkentésének egyik módja a terítékképzés munkahelyeinek, ill. 
a dolgozók számának növelése (248. ábra). 

248. ábra. Furnérozási folyamat elvivázlata, 
két brigád alkalmazásával 

1 -hidraulikus hőprés; 2- terítékképző görgős 
asztal; 3- ragasztóanyag felhordó henger; 4-
mozgatható kiszedő asztal; 5- hűtőkád; 6- fu-
tómacska; 7- alátét lemezek; 8- furnér; 9- fur-
nérozandó alkatrészek; l0- furnérozott alkat-
részek; 11- olajszivattyú; 12- irányító pult 

  
Ebben az esetben két brigád (4-4 fő) dolgozik úgy, 

hogy egy brigád csak az egy préseléshez szükséges teríték felét készíti elő. A furnérozott alkatrészek kiszedése után a két brigád 
a terítékeket a prés két oldalán egy időben rakja be a préslapok közé, ami a berakási időt a felére csökkenti. 
Ugyancsak a felére csökken a terítékképzésre, valamint a segédműveletekre fordított idő is. Mindent összevetve 
megállapítható, hogy két brigád beállításával átlagosan 40 %- os ragasztási összidő csökkentés érhető el. A jelen-
tős időcsökkenés ellenére a terítékképzés és a kisegítő műveletek ideje még mindig jóval több, mint a prés 
ütemideje. Ez nemcsak limitálja a prés kihasználhatóságát, hanem a gyorsan alkalmazására sem ösztönöz.  
 Ugyancsak nincs értelme a ciklusidő (ütemidő) csökkentésének, mivel azt a terítékképzés ideje határozza 
meg. A jó minőségű ragasztás egyik előfeltétele viszont a magas hőmérséklet alkalmazása. Ez az ellentmondás 
csak úgy oldható fel, ha törekszünk a prés ciklusidejének és a terítékképzés idejének összehangolására. Ennek 
egyik módja az optimális szintszámú hőprések alkalmazása, amelyek szintszámát (n) az alábbi matematikai ösz-
szefüggéssel határozhatjuk meg: 

                                       
znyrasztK

kTcsTpT
n

TTTTTT ������

��
    

ahol: 
 Tp - a présidő; Tcs - a nyomáscsökkenés ideje; Tk - a tárolókocsi mozgási ideje a préshez és a préstől; K - 
a terítéket készítő brigádok számától függő állandó Tt - egy teríték terítékképzésének ideje; Tsz- egy teríték szétra-
kási ideje a kiszedés után; Ta- alátétlemezek tisztítási és szállítási ideje; Tr - középrész és ragasztó szállítás ideje 
a ragasztófelhordó géphez ;Tny - a prés nyitási ideje; Tz - a prés zárási ideje 

A fentiek alapján megállapítható, hogy kézi terítékképzés, ill. kézi berakás és kiszedés 
alkalmazásakor a többszintes szintes hőprések optimális kihasználása nem biztosítható. Telje-
sítmény-növelésük egyetlen útja az egyes műveletek mechanizációja. 
 
Furnérozás (felületborítás) többszintes hőprésen mechanizált műveletekkel (249. ábra). 

Mechanizáció: Berakó- és kiszedőkas (142. ábra), valamint teríték-/préscsomag-képző 
szállítószalag/transzportőr alkalmazása 

249. ábra. Furnérozás többszintes hőprésen, 
mechanizált műveletekkel1- görgősor; 2- ra-
gasztófelhordó gép; 3- terítékképző szalag; 
4- furnér- és alátétlemez tároló; 5- berakókas 
(142. ábra); 6- többszintes hőprés (142. 
ábra); 7- kiszedőkas (142. ábra); 8-gősor; 9- 
kiszedőasztal; 10- alátétlemez tároló; 11- 

sínpálya; 12- hűtőkád; 13- futómacska; 14- furnérozott alkatrészek. 
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A furnérozandó alkatrészeket a görgősorra (l) a furnérokat pedig a furnértárolóba (4) 
helyezik. Az utóbbi a terítékképző transzportőr (3) fölött helyezkedik el. Két munkás először 
az alsó alátétlemezt és furnért helyezi a trarnszportőrre (a helyzet). Ezekre helyezik a ragasztó-
anyaggal bevont középrészt. Ezután a trarnszportőr a terítéket a b helyzetig mozgatja, ahol má-
sik két munkás rakja fel a felső furnért, ill. a felső alátétlemezt, majd a kész terítéket a berakó-
kasba (5) helyezik. Miután az összes terítéket a fent leírt módon előkészítették, a mechanizált 
berakó ill. kiszedőszerkezet egyidejűleg végzi el a be- és kirakást. A kiszedőkas ürítését a gör-
gősor (8) emeletenként végzi. A tárolóasztalról (9) két munkás külön válogatja az alátétleme-
zeket, majd az utóbbiakat a tárolóhelyekre (14) rakják. Az alátétlemezeket a futómacska (13) 
segítségével a hűtőberendezésen (12) keresztül a tárolóhelyre (4) viszik. 
  A fent ismertetett furnérozó sorok kihasználtságának elemzéséből (az elemzés módszerétől és a szám-
szerű adtok közlésétől eltekintünk) kiderül, hogy a többszintes (4-6) hőprések kihasználtsága még a berakó- és 
kiszedő kas alkalmazásával sem növekszik számottevően. Ugyanakkor a terítékképző szalagok alkalmazásának 
további elemzésének van értelme. A kérdés megvilágításához háromrétegű terítéket, szállítószalagos kézi teríték-
képzést és a 250. és 251. ábrának megfelelő munkaszervezési változatokat veszünk figyelembe. 

 

  
 

 

 
 

250. ábra. Munkaszervezés a terítékképző transzportőrön 
I. változat: 1, 2, 3, 4- munkahelyek; 5- görgősor; 6- terítékképző transzportőr; 7- ragasztófelhordó beren-

dezés; I.-II. változat: 1, 2, 3, 4, 5- munkahelyek; 6- görgősor; 7- terítékképző transzportőr; 8- ragasztófelhordó 
berendezés; a- alsó furnér; b- furnérozandó alkatrész (középrész); c- felső furnér; A, B, C- a terítékképzés helyei. 

I. változat: az alkalmazott szállítószalag hossza az alátétlemez, ill. a préslap-hossz kétszeresének felel 
meg. A terítékképzés az „A” munkahelyen történik. A „B” munkahely tartalékul és arra szolgál, hogy a terítékkép-
zés a présberendezéstől megfelelő távolságra történjen. A furnérok tároló helyei a transzportőr két oldalán helyez-
kednek el. A középrész a ragasztófelhordó gépről kerül a transzportőrre. A terítékképzés a 450. ábrán feltüntetett 
nyilaknak megfelelően történik. A transzportőr a terítékképzés befejezése után, a présnyitással egy időben auto-
matikusan megindul és egy szakasznyit (egy préslap-hosszt) előrehalad. A transzportőrt 3-4 fő szolgálja ki (nem 
számolva az anyagmozgató személyek számát). 

II. változat: csupán abban különbözik az elsőtől, hogy a felső furnért a B munkahelyen helyezik a közép-
részre, ezért a transzportőr kiszolgálásához 5 fő szükséges. 
 III. változat: abban különbözik az első kettőtől, hogy a terítékképzés három munkahelyen történik (A, B, 
C). A terítékképző transzportőrt 5 fő szolgálja ki. 

A számszerű adatok – melyek közlésétől eltekintünk – elemzéséből kitűnik, hogy a terítékképzésre fordí-
tott idő (25 sec) a III. változatnál a legkevesebb, ill. a munka termelékenysége itt a legmagasabb.  

 
Felületborító (furnérozó) gyártósor ciklogrammjának szerkesztése 

Ezen cikogrammok felépítésének módját és tulajdonságait egy konkrét furnérozási (felületborítási) példán (hat-
szintes 2,0x1,35 m-es hőprés, mechanizál préscsomag be-és kirakás, valamint kézi teríték-/préscsomagképzés a 
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továbbító szalagon) mutatjuk be. A 16 mm vastag forgácslap középrészt 1mm vastag furnérok borítják, az alkal-
mazott ragasztó karbamid-formaldehid, a préshőmérséklet 105÷1100 C. A gyártósor vázlatát a 451.ábra mu-
tatja be. 

251.ábra. A gyártósor vázlata. 
1-védőlemez tároló, 2- berakó kas, 3- 
hőprés, 4- kiszedő kas, 5- kiszedett prés-
csomag, 6- furnérozott alkatrészek, 7- 
védőlemez tároló, 8- futómacska, 9- vé-
dőlemez hűtő, 10- középrész tároló, 11- 
hengeres ragasztófelhordó, 12- szaka-
szosan működő transzportőr, 13, 14- fur-
nérok tárolása, 15- tolórúd 

A ciklogramm (252. ábra) bemutatja mind a kézi, mind pedig a mechanizált gyártósor – az egy présciklus 
bármely pillanatában – munkáját. A műveletek elemzésének alapjául a hőprés működése szolgál, azaz minden 
művelet ciklogrammját a prés működéséhez kell igazítani. A cikogrammok felépítésének alapjául a berendezések 
és a gyártósor technikai adatai, valamint a műveleti idők szolgálnak. 

A gyártósor ciklogrammjának felépítéséhez feltétlenül szükséges  minden művelet (kézi és gépi) útját, 
sebességét és  időráfordítását   meghatározni. Ezeket az értékeket célszerű táblázatban összefoglalni 
(41..táblázat).   

A préscsomag présbe rakása. Ez a művelet közvetlenül a furnérozott alkatrészek kiszedése után történik. 
A préscsomag mozgatását – kasból a présbe – a betoló gerenda a kezdeti, szélső (kiindulási) helyzetéből végzi. A 
gerenda útja: 

a) A berakandó préscsomag, vagy alátétlemez l1 betolási hossza, 
b)   l2 – a préscsomag/alátétlemez préshez közli élének távolsága a  préshez (általában: 150-300 mm), 

              c)   l3 – a gerenda és  a préscsomag/alátétlemez közötti távolság (általában: 150-250 mm). Ennek meg-
feleően a gerenda egyik irányú útja L= l1+l2+l3 . Esetünkben a védőlemez mérete 2,05 x 1,25 m (Megjegyzés: a 
védőlemez hossza nagyobb, mint a préslap hossza, ami megkönnyíti a préscsomag kihúzását), tehát l1 = 2,05 m, 
l2  = 0,2 m és l3 = 0,15 m. 
 A gerenda útja betoláskor L= 2,05+0,2+0,15 =2,4 m. A gerenda útja a kiindulási állapotba szintén 2,4 m. 
A gerenda összes (oda-vissza) útja 2L= 4,8 m = 4800 mm. A gerenda sebessége adott: v = 400 mm/sec. Ennek 
megfelelően a művelet időszükséglete T = 2L v = 4800/400 = 12 sec. 

A prés zárása. A művelet a betológerenda visszatérésekor kezdődik. A prés zárási sebessége 
v=24mm/sec. A préslapokat emelő traverz Hz útja:  

𝐻 = (ℎ − 𝑠 −  𝑠 )𝑚  

ha h = 60 mm – a nyitott préslapok közötti távolság, scs = 18 mm – a préscsomag préselés előtti 
vastagsága, 6 sl = 6 mm (egy Al védőlemez vastagsága 3 mm), m = 6 – a présszintek száma, akkor 
Hz=216mm, ill.  a művelet időráfordítása Tz = 216 : 24 = 9 sec. 
 A 3., 5., 6. művelet időráfordításai a technológiai utasítások tartalmazzák: a 3 – 24 sec, 5 – 150 sec, 6 – 
24 sec. 
 Nyomásfelvételkor a megtett út Hny:  

 𝐻 = 𝑠
𝑦

100
 m  

 ha a tömörödés mértéke yt = 4%, és a tömörödés sebessége vt - 0,36 mm/sec., akkor Hny = 4,3 mm, 
ill. a művelet időráfordítása Tny = 4,3 : 0,36 = 12 sec.A 

A prés nyitása. Ez a művelet közvetlenül a présnyomás megszűnése után kezdődik. A préslapok sűlyedési 
sebessége 15 mm/sec. A traverzek útja nyitáskor Hny : 
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 𝐻 =  ℎ − 𝑠  
100 − 𝑦

100
− 𝑠 𝑚  

 
 ha a préscsomag maradandó méretváltozása y0  = 5%, akkor a prés nyitási ideje Tny:  

 𝑇 =  
ℎ − 18 100 − 5

100 − 6 ∙ 6
15

 ≅ ퟏퟓ풔풆풄  

 
A préscsomagok kihúzása a présből. A művelet közvetlenül a prés nyitása után kezdődik. A művelet 

végbemehet a berakással egyidőben, vagy utána. Mi az utóbbival számolunk. A kihúzó gerenda sebessége 400 
mm/sec. az oda-vissza útja 4800 mm, tehát a művelet időráfordítása 12 sec.  
 A kas vízszintes mozgása a préshez. A kas – a préscsomagokkal való feltöltése után – a prés irányába 
elmozdul. A megtett távolság (a prés, ill. a kas szervizeléséhez szükséges!) – az alkalmazott berendezéstől füg-
gően – a 600 ÷ 1200 mm, esetünkben 900 mm, a sebesség pedig 150 mm/sec. Ennek megfelelően a műveleti 
idő: 6 sec. Ugyanennyi a visszaút ideje is: 6 sec.   
 A kas süllyedése. A kas – a visszaút után – lesüllyed az összeállított préscsomag emeletenkénti befoga-
dásához. A süllyedés, a kas felső helyzetéből indul és addig tart, míg a kas első betöltendő polca a szállítószalag 
(transzportőr) szintjét el nem éri. A süllyedés Hs útja különböző: ha a berakás a kas alsó szintjén kezdődik, akkor 
Hs = B, ha a felsőn, (mi ezzel számolunk) akkor:  

𝐻 = ℎ + 𝑠 + (𝑚 − 1) + 𝐵  
  ha a préslapok közötti távolság h = 60 mm, a préslapok vastagsága sp = 40 mm, a présszintek száma 

m = 6, ill. az alsó préslap és a transzportőr magasság-különbsége B = 220 mm, akkor Hs = 720 mm. A művelet 
időszükséglete 12 sec, 60 mm/sec süllyedési sebesség mellett. 

A préscsomag betolása a kasba és a tolórúd visszatérése. A kas – a süllyedése után – kész a következő 
préscsomag fogadására. Ez a csomag a transzportőr IV. poziciójában „várakozik”. A préscsomagot a tolórúd tolja 
a kasba. A tolórúd L útja: L = l1 + l2 + l3, ahol: l1 = 1250 mm az alátét lemez szélessége, l2 = 350 mm az alátét 
lemez éle és transzportőr közötti távolság, l3 = 200 mm az alátét lemez éle és tolórúd közötti távolság. Ebből 
következik, hogy a betolási út L = 1800 mm, ill. a tolórúd oda-vissza útja 2L = 3600 mm. Ha a tolórúd sebessége 
300 mm/sec. , akkor a művelet összes ideje 12 sec. 

A kas süllyedése egy szintet. A soron következő préscsomag fogadásához a kas egy szintet süllyed. A 
süllyedési sebesség 60 mm/sec. A megtett út a préslapok közti távolság és a lapvastagság összege: 100 mm. A 
műveleti idő 100:60 = 1,7 sec. 

A kas emelkedése felső helyzetbe. Az utolsó préscsomag berakása után a kas- és a préslapok munka-
nyílásai nincsennek egy szintben. Az emelkedési út a berakási sorrendtől függ. Ha berakás az alsó szintre történik, 
akkor a kast Hz, ha a felsőre, akkor a B = 220 mm szintre kell emelni. Mi a második variációval számolunk. Ha az 
emelési sebesség 60 mm/sec, akkor a műveleti idő 220:60 = 3,7 sec. 

A préscsomag képző transzportőr mozgása.  A kas soron következő préscsomag betöltésekor a transz-
portőr mozdulatlan. Csak akkor tesz „egy lépést”, amikor a kasgerenda visszatér a kiindulási helyzetébe. A transz-
portőrön a préscsomagok, ill. az alátét lemezek közötti távolság 350 mm. Az alátét lemez mérete 2050 x 1250 mm. 
A transzportőr „lépéshossza” értelemszerűen 2050 + 350 = 2400 mm. Mivel a transzportőr sebessége 400 
mm/sec, ezért a műveleti idő 2400:400 = 6 sec. 
 A préscsomag kézi összeállítása a transzportőrön. A vizsgált furnérozási folyamat egyik fontos művelete, 
a kézi teríték/préscsomagképzés. A terítékképzés időráfordításának csökkentése céljából két helyzetet vizsgálunk. 
Az egyik, az alátétlemez, az alsó furnér és a középrész összerakása; a másik a felső furnér és a fedőlemez felhe-
lyezése. A felsorolt műveletek időszükségletei a normaidő mérésfelhelyezése adataiból határozhatók meg. Az alá-
tétlemez felhelyezése részleges időátfedésben van a transzportőr mozgásával, amely 3 sec. A felső furnér és az 
alátétlemez felhelyezése közötti időátfedés szintén 3 sec. Végül a középrész és az alsó furnér közötti időátfedés 
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6 sec. A felső furnér és a fedőlemez felrakása a transzportőr másik helyzetében történik, amely teljes időátfedésben 
van az előző műveletekkel, ezért nem gyakorolt hatást a terítékképzésre.                               41. táblázat 

A gyártósor- 
szakasz 

megnevezése No 
 m

űv
ele

t 
Az elvégzendő 

művelet 

A 
m

űv
ele

t 
idő

ta
rta

m
a,

 
se

c 

A művelet 
időtarta- 
mának 

meghatá-ro-
zása 

A művelet idők meghatározásának tényezői 
N0 idő átfe-
déses mű-

velet Megnevezés Számszerű 
érték 

A számszerű 
érték megha- 

tározása 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Préselési 
szakasz 
 a) Prés 

1 Préscsomagok 
betolása 12 Számítás Kasgerenda útja, mm 4800 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  

2 Préslapok 
zárása 9 Számítás Traverzek útja, mm 216 Számítás  

Sebesség, mm/sec 24 Adott  

3 

Előmelegítés nyo-
más nélkül 

24 Protokoll 
szerint 

A ragasztó típusa K-F 
Adott 

 

 
Préshőmérséklet, 0 C 105-110  
Alátét lemez Fém: Al  
Furnérvast., mm 1  

4 Nyomásfelvétel 12 Protokoll 
szerint 

A gerenda útja, mm 4,3 Számítás  
Sebesség, mm/sec 0,36  

5 
Hőpréselés nyo-
más alatt 150 Protokoll 

szerint 

Préshőmérséklet, 0 C 105-110  
Adott 

 

 
A ragasztó típusa K-F  
Préscsom. vast. mm 18  

6 Nyomáscsök. 24 Protokoll     

7 Présnyitás 15 Számítás Traverzek útja, mm 222 Számítás  
Sebesség, mm/sec 15 Adott  

8 Préscsomag 
kiszedése 12 Számítás Kasgerenda útja, mm 4800 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  
b) Berakó kas 9 Vízszintes mozg. 

préshez 6 Számítás Út, mm 900 Adott  
Sebesség, mm/sec 150  

10 Kas útja préstől 
szalaghoz 6 Számítás Út, mm 900 Adott  

Sebesség, mm/sec 150  

11 Tolórúd 
berakáskor 6 Számítás Út, mm 2400 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  

12 Gerendaút 
 vissza  6 Számítás Út, mm 2400 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  

13 Kas 
 süllyedése 12 Számítás Út, mm 720 Számítás  

Sebesség, mm/sec 60 Adott  

14 Tolórúd oda-visz-
sza útja 12 Számítás Út↔, mm 3600 Számítás  

Sebesség, mm/sec 300 Adott  

15 Kas süllyed egy 
szintet 1,7 Számítás Út, mm 100 Számítás  

Sebesség, mm/sec 60 Adott  

16 Kas felső hely-
zetbe 3,7 Számítás Út, mm 200 Számítás  

Sebesség, mm/sec 60 Adott  

17 Tolórúd oda-visz-
sza útja 12 Számítás Út↔, mm 3600 Számítás  

Sebesség, mm/sec 300 Adott  
Préscsomag 
a) Szállító sza-
lag 

 
18 

 
A szalag mozgása 

 
6 
 

Számítás 
 

Egy „lépés”, mm 2400 Számítás  
Sebesség, mm/sec 400 Adott  

b) Kézi prés-
csomag kép-
zés, 

19 
a) alátét lemez 12 

Számítás 
 

 Számítás 
18/3 sec 

b) alsó borító 12 19/3 sec 
c) közép rész 18 19b/6 sec 

Préselés utáni 
szakasz 
a) Kiszedő kas 

20 Kas süllyedése a 
kiinduláshoz 15 Számítás Út, mm 850 Számítás  

Sebesség, mm/sec 50 Adott  

21 Kihúzó gerenda-
útja a préshez 6 Számítás Gerendaút, mm 2400 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  

22 Préscsomag kihú-
zása présből 6 Számítás Gerenda vissza, mm 2400 Számítás  

Sebesség, mm/sec 400 Adott  

23 Le, a kiinduláshoz, 
kirakáskor 5 Számítás Út, mm 250 Számítás  

Sebesség, mm/sec 50 Adott  

24 Préscsomag ki-
szedése 6 Számítás Út, mm 180 Számítás  

Sebesség, mm/sec 300 Adott  

25 Ereszkedés egy 
szintet 2 Számítás Út, mm 100 Számítás  

Sebesség, mm/sec 50 Adott  
 26 Préscsomag kézi 

bontása 24 Norma sze-
rint 
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                       252. ábra. A gyártósor ciklogrammja 
 

Furnérozás) kétszintes hőpréseken  
 A többszintes hőpréseken történő furnérozás hibáinak kiküszöbölésére alakították ki a 
két-ill, egyszintes présberendezéseket és furnérozó sorokat. A kétszintes hőpréseken történő 
furnérozási technológiát a német Vemhöner, (253. 254 ábra) ill. az orosz PGE-5 (255. ábra) 
típusú gépsoron, ill. présen mutatjuk be. 
  A Vemhöner présen három préslapot alkalmaznak , amely közül a felső, a gépállványra 
fixen fel van szerelve, és mérete megegyezik a prés méretével. A másik két préslap hossza 
kétszerese az elsőnek, így félig "kinyúlnak" a présből. Ezek a préslapok záráskor és nyitáskor 
függőleges, - berakáskor és kiszedéskor pedig vízszintes irányba mozdulnak el. Így a kiszedés 
és berakás a prés mindkét oldalán lehetővé válik. 
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 A prés működési elvét a 253.ábrán, a furnérozó sor helyelrendezési rajzát pedig a 254. 
ábrán mutatjuk be.  

253. ábra. Kétszintes (Vemhöner) prés működési elve 

A- a prés nyitott állapotban, a kinyúló préslapokon a ra-
gasztandó terítékek; B- a prés zárt állapotban, folyamat-
ban a ragasztó megkeményedése, a kinyúló préslapokon 
folyik a terítékképzés; C- a prés nyitott állapotban, a fur-
nérozott alkatrészek leszedése, terítékképzés, prészárás; 
1- hőprés; 2- függőleges és vízszintes irányban mozgó 
préslap. 

254. ábra. Kétszintes furnérozó sor (Vemhöner) helyel-
rendezési vázlata 

1- ragasztóanyag felhordó gép; 2- szállítószalag; 3- két-
szintes hőprés; 4- furnérozott alkatrészek; 5- furnér; 6- 
furnérozandó alkatrészek; 7- ragasztóval megkent közép-

rész; 8- teríték, vagy furnérozott alkatrészek 
A munkamenet röviden az alábbiakban foglalható össze: A furnérozandó alkatrészek (6)  a ra-
gasztó felhordása (1) után a szakaszosan működő transzportőrre (2) kerülnek. A terítékképzés 
– alátétlemez alkalmazása nélkül – mindkét oldalon egy időben a prés (3) kinyúló lapjain tör-
ténik. Egy dolgozó az alsó- és felső furnérokat, egy pedig a ragasztóval megkent középrészeket 
helyezi a megfelelő helyre.  
Ugyanezen dolgozók szedik le a furnérozott lapokat a préslapról és a tárló helyre (4) rakják. A 
prést hat fő szolgálja ki, közülük kettő az anyagok előkészítésével és szállításával foglalkozik, 
a többiek pedig az előbb felsorolt műveleteket végzik. A berakás és kiszedés (a préslapok víz-
szintes mozgása), valamint a prés zárása és nyitása (a préslapok függőleges mozgása) teljesen 
automatikus. A technológiai terület 91 m2.  
 A terítékképzés időszükséglete nem függ a felhasznált ragasztó típusától, de függ a terítékben lévő alkat-
részek számától.  A segédműveletek időszükséglete (préslapok vízszintes mozgása, zárás, nyitás,  nyomásfelvé-
tel) nem függ sem a ragasztó típusától, sem pedig  a terítékben lévő alkatrészek számtól, de függ a prés konstruk-
ciójától: a préslap vízszintes mozgása (0,4 m/s sebesség és 2,1 m út esetén): 6 s; a prés zárása, nyitása, a nyo-
másfelvétel: 18 s, összesen = 24 s. 
 A műveleti idők (a számszerű értékektől eltekintünk -) alapján megállapítható, hogy a Vemhöner prés 
teljesítőképességét a segédműveletek összideje, valamint a présidő együttes értéke határozza meg, de csak addig, 
míg az utóbbi nagyobb, mint a terítékképzés ideje. Amikor ugyanis a préselés-, és a terítékképzés ideje megegyezik 
egymással, akkor a prés teljesítőképessége nem függ a présidőtől, hanem egy állandó értéket vesz fel.  Ebben az 
esetben ugyanis a berendezés teljesítőképességét a segédműveletek és a terítékképzés együttes időszükséglete 
határozza meg.. 
 A berendezés fent elemzett tulajdonságai nem ösztönöznek a gyorsankötő ragasztók és a magas prés-
hőmérséklet alkalmazására. 

A PGE-5 típusú présre épülő furnérozó sor teljesen mechanizált (255. ábra). Itt is há-
rom préslapot alkalmaznak, de a mozgó préslapok csak függőleges irányban mozognak. A ki- 
és berakás a prés "széles" oldalán történik, a vízszintes mozgó fém alátétlemezek segítségével, 
amelynek egyik mérete a préslap rövid oldalának kétszeres méretével egyezik meg, így fele 
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kinyúlik a présből.(A préslap mérete 1900 x 3000 mm). A terítékképzés teljesen mechanizált, 
a hossz- és keresztirányú rakodó berendezések segítségével.  

255.ábra. Mechanizált PGE furnérozó 
sor. 

1-hidraulikus prés; 2, 3- keresztirányú 
vákuumfejes rakodók; 4, 5- hosszirá-
nyú vákuumfejes rakodók; 6- felső fur-
nér; 7- éktárcsás görgősor; 8- ragasztó 
felhordó gép; 9- kefehenger; l0- osz-
tott, adagoló görgősor; 11- középrész; 
12- alsó furnér; 13- furnérozott alkatré-
szek 

 A hossz- és keresztirányú rakodók képesek mind a furnérok, mind pedig a középrész 
szállítására illetve, a teríték/préscsomag képzésre is.  
 Meg kell azonban jegyezni, hogy a berendezés csak háromrétegű, egy alkatrészből álló 
teríték összerakására alkalmas. Így a berendezésen csak nagyméretű lapok furnérozhatók gaz-
daságosan (furnérozott lap utólagos felszabása alkatrészekké. A fenti furnérozó soron a teríték-
képzéskor nem megoldott a furnérok és a középrész orientációja (pontos egymásra illesztése). 
A furnérozó sor területigénye: 59 m2. 

A furnérozó sor működési elvét az alábbiakban ismertetjük: A két rakatból a furnéro-
zandó alkatrészeket (111, 112) a keresztirányú rakodók (21, 22) egyenként, de egyidejűleg az 
osztott adagoló görgősorra (10) helyezi. Ennek megfelelően az alkatrészek az A, B. pozícióból 
az A1, B1 pozícióba kerülnek. A görgősorról az alkatrészek a kefehengeren (9) és a ragasztófel-
hordó gépen (8) keresztül az éktárcsás tároló görgősorra (7) kerülnek. (Alkatrész-pozíció: A1, 
B1 � C1, D1). A felső furnérokat (121, 122) a keresztirányú rakodók (31, 32) a furnérozandó 
alkatrészekre helyezi. (Alkatrész-pozíció: C, D � C1, D1). A keresztirányú rakodók  (2, 3) visz-
szatérnek kiindulási helyzetükbe (A-B, C-D pozíciók). Ezután a hosszirányú rakodók (4, 5) a 
jobboldali szélső helyzetet veszik fel. (A rakodók pozíciói: 43� B1; 42� 62; 41� 1b; 53� C1; 
52� 61; 51� 1a). A három pár rakodók egyszerre emeli fel - a helyzetének megfelelő helyről - 
a terítékelemeket (középrész + felső furnér, alsó furnér és furnérozott alkatrész). A rakodók 
ezután új pozíciót vesznek fel (egy lépés balra!). A bal szélső rakodó-pár (41, 51) a furnérozott 
alkatrészeket a megfelelő tároló helyekre (131, 132), a középső (41, 42) az alsó furnérokat a 
présberakó lemezekre (1a, 1b). Ebben a pozícióban a jobb szélső rakodók  (43, 53) felső helyzet-
ben maradnak, és nem rakják az alkatrész-elemeket (középrész + felső furnér). A következő 
"lépés" során a rakodó-párok a bal szélső (a 9. ábrán látható) pozíciót foglalják el és a 43, 53 
rakodók pár az alkatrész-elemeket – a berakó lemezeken lévő – alsó furnérokra helyezi. Ezzel 
a terítékképzés befejeződik. 
 

A műveleti időadatok (a számszerű értékektől itt is eltekintünk -) összehasonlításából kitűnik, hogy a 
többszintes présen a terítékképzés ideje – a fém alátétlemezek alkalmazása miatt – jóval több, mint a kétszintes 
préseknél. A kétszintes prések kihasználási százaléka nagyobb, mint a többszintes présnél, a technológiai terület-
igény viszont kisebb. 
 A munka termelékenysége a Vemhöner-présen 1,7- szer, a „PGE-5” présen l0- szer magasabb, mint a 
tízszintesen. Ez a nagy különbség azzal magyarázható, hogy a "PGE-5" furnérozó sort csupán l fő szolgálja ki. A 



252 
 

"PGE-5" prés hiányossága, hogy a terítékképzésnél hiányzik a teríték-elemek orientációját biztosító berendezés; 
ezt a műveletet viszont egy dolgozó, két munkahelyen nem képes elvégezni. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ha a kiszolgáló személyzet létszámát 4-6 főre emeljük, a munka termelékenysége 
még így is nagyobb lesz, mint a tízszintes présen.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a többszintes hőprésekkel szemben a kétszintes hőprések jelentős 
előnyökkel rendelkeznek, de az utóbbiak is bírnak néhány kedvezőtlen tulajdonsággal, amelyek röviden az alábbi-
akban foglalhatók össze: 
 l.) Mivel a terítékképzéskor gyakorlatilag nincs „nyílt idő”, meglehetősen nagy a ragasztó átütés veszélye, 
amit vékony ragasztóréteg felhordással kell kiküszöbölni. 
 2.) Mivel a terítékképzés két munkahelyen történik, ez nehezíti a munkaszervezést és a művelet mecha-
nizálását. 
 3.) Az alsó rétegben meglehetősen nagy a ragasztó „idő előtti megkeményedésének” veszélye, mivel a 
terítékképzés a forró préslapokon történik. 
 4.) Az aszimmetrikus melegítés miatt fennáll a furnérozott alkatrészek görbülésének veszélye. 
 5.) Csak korlátozott mértékben van meg az intenzitásnövelés lehetősége a gyorsan kötő ragasztók és a 
magas préshőmérséklet alkalmazásakor. 
 6.) A „Vemhőner” présen meglehetősen nagy a munkaráfordítás, a „PGE-5” prés pedig "vakfurnérozásra" 
alkalmatlan, és nem biztosított a teríték elemeinek orientációja. 
 Meg kell azonban jegyezni, hogy ha a kiszolgáló személyzet létszámát 4-6 főre emeljük, a munka terme-
lékenysége még így is nagyobb lesz, mint a többszintes présen. 
 
Furnérozás) egyszintes hőpréseken  

Az elemzésre egy „KREIBAUM” (256. ábra), illetve egy „VNIIDMAS” (257. ábra) tí-
pusú présre épült furnérozó sort választottunk ki.  

256. ábra. Mechanizált furnérozó 
sor, egyszintes hőprés (KREIBA-
UM) alkalmazásával 

1- furnérozott alkatrészek; 2- hossz-
irányú rakodó; 3- gravitációs görgő-
sor; 4- szállítószalag (terítékképzés, 
berakás és kiszedés); 5- egyszintes 
hőprés; 6- alsó furnér; 7- keresztirá-

nyú rakodó; 8- felső furnér; 9- oldalfogós rakodó; 10- éktárcsás görgősor emelőasztallal; 11- 
ragasztófelhordó; 12- kefehenger; 13- furnérozandó alkatrész; 14- alkatrész-adagoló 
A „KREIBAUM” prés jellegzetességei az alábbiakban foglalhatók össze: 
  - felső nyomóhenger elrendezés, kis dugattyújárat; 
  - nagy zárási- és nyitási sebesség; 
  - alátétlemezek hiánya, és berakás a rövid présoldalon. 
 A furnérozó sor működését az alábbiakban ismertetjük: A furnérozandó alkatrészek (13) 
a pneumatikus adagolóberendezés (14) segítségével meghatározott időközökként kerülnek a 
tisztító kefehengerhez (12). A portól megtisztított alkatrészek kényszerpályán kerülnek a ra-
gasztófelhordó-géphez (11) , ahonnan a ragasztóval megkent alkatrészeket éktárcsás görgősor 
(10) fogadja. Amikor a soron következő alkatrész keresztülhalad a kefehengeren, ill. a ragasz-
tófelhordó gépen, a keresztirányú rakodó (7) felveszi az alsó furnért a rakatból (6) és áthelyezi 
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a terítékképző transzportőrre (4). Ezután az oldalfogós rakodó (9) megfogja a ragasztóval meg-
kent alkatrészt. Az éktárcsás görgősort tartó keret leereszkedik, majd a rakodó (9) átemeli a 
középrészt és ráhelyezi a transzportőrön fekvő alsó furnérra. A rakodó (7) a furnérrakatból (8) 
felveszi a felső furnért, és a középrészre helyezi. A terítékképzés befejezése után a prés (5) nyit, 
és a transzportőr (4) a terítéket a nyitott préslapok közé viszi. Ezzel egy időben a furnérozott 
alkatrész a gravitációs görgősorra (3) kerülnek. Ezután a préslapok záródnak, a furnérozott al-
katrészt a görgősorról a hosszirányú rakodó (5) helyezi a rakatba (1). 
 A furnérozó sort 3 fő szolgálja ki, 122 m2-es technológiai területen. A furnérozó sor 
egyszerre csak egy alkatrész furnérozására alkalmas. A terítékképzés egy munkahelyen törté-
nik, ezért a művelet ritmus-idejét az alsó és felső furnér elhelyezésének ideje határozza meg. A 
furnérok elhelyezése ugyanazon berendezéssel történik, melynek 0,4 m/perc-es sebessége mi-
att, a művelet 44 s-ot igényel. A többi terítékképzéssel, illetve a furnérozott alkatrészek rako-
dásával kapcsolatos műveletek időátfedésben vannak egymással. 
Megjegyzés: az egy munkahelyen történő terítékképzés korlátozza a magas préshőmérséklet 
alkalmazásával járó teljesítménynövekedést. 
 A "VNIIDMAS" furnérozó sor egy P -783 B típusú egyszintes hőprésen alapszik 
(257. 

257. ábra. Mechanizált furné-
rozó sor, egyszintes hőprésen 
(VNIIDMAS P- 783 B)  

1- adagoló görgősor; 2, 12, 13, 
14- szívókorongos rakodó; 3- 
furnérozandó alkatrész; 4- ra-
gasztófelhordó; 5- „oldalfogó” 
rakodó; 6- szalagtálcás transz-

portőr; 7- alsó furnér; 8- felső furnér; 9- egyszintes hőprés; 10- furnérozott alkatrészek; 11- 
gravitációs görgősor. 
 A szívókorongos rakodó (2) a furnérozandó alkatrészt (3) az adagoló görgősorra (l) he-
lyezi. A görgősorra helyezett középrészt egy pneumatikus hengerekkel működő vezetőegység 
irányítja a ragasztófelhordó-géphez (4). Ezután az alkatrész két, függőlegesen elhelyezett gör-
gősorból álló „oldalfogó” rakodóba (5) kerül. Miután az alkatrész teljesen kijön a ragasztófel-
hordó hengerek közül és pontosan a berakó szalagtálcás transzportőr (6) fölé kerül, a rakodó 
görgősora szétnyílik és az alkatrész az alsó furnérra esik, amelyet előzőleg a szívókorongos 
rakodó (12) helyez a furnérrakatról (7) a berakótranszportőrre (6). A felső furnért a rakatból (8) 
a szívókorongos rakodó (13) helyezi a középrészre. A terítékképzés befejezése után a prés (9) 
nyit, a berakó transzportőr a vezetősínen a préslapok közé gördül, miközben a furnérozott al-
katrészt a fogadó görgősorra (11) tolja. A berakás alatt a berakó-transzportőr szalagja áll. Ami-
kor a transzportőr visszagördül a kiindulási helyzetébe, a transzportőrszalag megindul, és így a 
teríték a préslapok között marad. A furnérozott alkatrészeket a fogadó görgősorról (11) a szí-
vókorongos rakodó (14) szedi el. A présidő alatt megtörténik a soron következő teríték össze-
rakása, valamint a furnérozott alkatrész elszedése.  
 Az ismertetett automatikus furnérozó sornál a terítékképzésre fordított idő (figyelem-be véve a műveletek 
átfedését) kevesebb, mint a „KREIBAUM”-sornál a furnérokat rakodó kiegészítő berendezés miatt. 
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  A segédműveletek időszükséglete (berakás, zárás, nyomásfelvétel, nyitás és kiszedés), azonos sebes-
ségek mellett a „VNIIDMAS”-sornál viszont valamivel több, mint a „KREI-BAUM”-nál. Ez annak köszönhető, hogy 
az utóbbi présnél egyrészt jobb a préslapok távolsága, mivel a nyitott állapotú présnek a terítéken kívül a transz-
portőrt is fogadnia kell, másrészt a transzportőr, "oda-vissza" útja időtöbbletet igényel. A furnérozó sort egy fő 
irányítja 113 m2-es technológiai területen. A furnérozó sor egy préselés alatt csak egy alkatrész furnérozására 
alkalmas. 
 A két furnérozósor jellemző adataiból – az alkalmazott ragasztótól és hőmérsékletétől függően – kitűnik, 
hogy a két furnérozó sor munkáját jellemző adatok között alig van különbség, kivéve a termelékenységet. 
 Az egy- és kétszínes furnérozó sorok előnyeinek és hátrányainak elemzését ugyanazon tényezők alapján 
végezzük, mint a többszintes, mechanizált préseknél, ill. furnérozó-soroknál. 
 Az összehasonlításra szolgáló adataiból megállapítható, hogy a nehéz, drága, nehezen kihasználható, 
sokszintes prések alkalmazásáról célszerű áttérni az egy-, és kétszínes présekre. Ugyanakkor ez a megállapítás 
sem lehet végleges, mivel még ezeken a préseken sem használhatók ki a gyorsan kötő ragasztók előnyei. 
 
A furnérozó sorok összehasonlító vizsgálata  
 Az eddigiekben megismert furnérozási módoknál tapasztalhattuk, hogy azok mind a furnérozás techniká-
jában, mind pedig a technológiájában mennyire eltérnek egymástól. 
 Különböznek a technológiai módszerekben, a berendezések bonyolultsági fokában, a furnérozott alkatré-
szek méreteiben, a munkaszervezésben és a mechanizáltsági fokban. 
 Ezek a különböző feltételek meglehetősen nehézzé teszik az összehasonlító vizsgálatot. Ezzel együtt 
azonban egy ilyen összehasonlító vizsgálat nemcsak az objektív összehasonlításra alkalmas, hanem lehetővé teszi 
a legjobb módszer kiválasztását és annak üzemi alkalmazását, illetve meghatározhatja a furnérozási módszerek 
fejlesztésének irányait. 
 Az összehasonlító vizsgálatot lényegesen megkönnyíti, ha az elemzést minden berendezésnél azonos 
feltételek mellett végezzük, azaz elfogadjuk, hogy az elemzést: 
 - az adott berendezésnél a legjobb terítékképzési mód és munkahely-szervezés; 
 - azonos préslap méretek; 
 - egy terítékben azonos számú alkatrész és 
 - azonos furnérozási feltételek (hőmérséklet, nyomás, ragasztó stb.) mellett végezzük. 
 A fenti feltételek betartásával az alábbi hat furnérozó sor összehasonlítását végezzük el: 
 1. Többszintes prés, a berakás és kiszedés mechanizációja nélkül; 
 2. Tízszintes prés, a berakás és kiszedés mechanizációjával; 
 3. Kétszintes prés, a berakás és kiszedés mechanizációjával; 
 4. Egyszintes folyamatos prés; 
Minden berendezésnél a kézi terítékképzést vesszük alapul. Ezt azért tartjuk fontosnak, mivel jelenleg még nem 
létezik olyan terítékképző berendezés, amelyik minden furnérozó sornál egyaránt alkalmazható lenne. Vannak 
ugyan többé-kevésbé megfelelő berendezések, de egyik sem képes az alábbi három fő követelményt egyszerre 
kielégíteni: 
 1. különböző méretű és számú terítékképzés; 
 2. kevesebb időráfordítás, mint a kézi terítékképzésnél; 
 3. nemcsak az alkatrészelemek megbízható rakodása, hanem azoknak egymáshoz, valamint a berende-
zéshez viszonyított pontos orientációjának biztosítása. 
 Az összehasonlító vizsgálatunkat az alábbi, állandó körülmények figyelembevételével végeztük: 
 A.) A préslapok mérete: 2000 x 1000 mm 
 B.) Háromrétegű teríték: 17 mm vastag forgácslap középrész, 2 x 1 mm furnérvastagság 
 C.) Karbamid-formaldehid ragasztó 
 D.) Préshőmérséklet: 120, 135, 150 qC 
 E.) Egy, ill. négy alkatrész egy-egy présszint között. 
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Az összehasonlítás alapját képező adatok a 21. táblázatban találhatók. 
 Az összehasonlításnál az alábbi három mutatót tartjuk a legfontosabbnak: 
 1. A furnérozó sor lehetséges teljesítőképessége; 
 2. A munka termelékenysége brigádra illetve egy főre vonatkoztatva, 
 3. Az össztermék mennyisége 1 m2 technológiai területre vonatkoztatva. 
 A 21. táblázat adataiból látható, hogy a furnérozó sorok különböző lehetséges teljesítőképességgel ren-
delkeznek. Az általunk kiválasztott furnérozó soroknál a munka- és a kézi terítékképzés szervezése a hőpréselés 
időtartamától, valamint a terítékben lévő alkatrészek számától függ. 
 Az összehasonlításnál 1350 C préshőmérsékletet, a terítékeknél 50%-ban egy, és 50%-ban négy alkat-
részt vettünk. 
 A furnérozó sorok lehetséges teljesítőképességét kifejező adatok a 21. táblázat 2. és 3. oszlopában talál-
hatók. Az adatokból megállapítható, hogy a legtermelékenyebb az a furnérozó sor, ahol a háromszekciós beren-
dezést alkalmazzák. Ennek a termelékenysége magasabb, mint a tízszintes mechanizált présre épült furnérozó 
soré (a mechanizáció nélküli prés alkalmazásakor 2,2-szer, a mechanizált prés esetén 37%). A második helyen az 
a furnérozó sor áll, ahol tízszintes mechanizált prést alkalmaznak, a harmadikon a kétszekciós présberendezés, a 
negyediken pedig a kétszintes prés. Az utolsó helyen a két megmaradt furnérozó sor áll azonos termelékenységgel 
                                                                                                                                                   21. táblázat 

A présszintek 
száma 

A furnérozó sor lehetsé-
ges teljesítménye 

A munka 
termelékenysége/brigád 

Termelékenység/1 m2 techno-
lógiai terület 

termék/ 
műszak 

termelé-
kenység, % 

termék/ 
műszak/fő 

termelékeny-
ség, % 

termék/mű-
szak /1 m2 

termelé-
kenység, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Több, mecha- 
nizáció nélkül 365 100 40,5 100 2,1 100 

Több, mecha- 
nizációval 580 159 53,7 132 4,8 238 

Kettö 499 137 83 204 5,5 262 
Egy 336 92 67 166 4,0 190 
Ugyanakkor a kevés etázs (szint) számú prések jellemző tulajdonsága, hogy termelékenységük, a prés-

hőfok emelésével, illetve a gyorsan kötő ragasztók alkalmazásával nagymértékben (2,5-3,5-szörösére) növelhető, 
ami ösztönzőleg hat az ilyen prések alkalmazására. Kivételt képez „VEMHONER” présre épült furnérozó sor, ahol 
négy alkatrész furnérozásakor a kézi terítékképzés ideje limitálja a termelékenységet. 
 A tízszintes préseknél a hőmérsékletemelésével a termelékenység nem növelhető, mivel a kézi teríték-
képzés ideje (meghatározott alkatrészszám mellett) állandó és mindig nagyobb, mint a prés ciklusideje, ezért a 
furnérozó sor termelékenysége nem változik. Ez a termelékenység csak a terítékképzés rövid ritmusidejű mecha-
nizációjával lenne növelhető. A prés technikai lehetőségei csak akkor használhatók ki, ha a mechanizált teríték-
képzés ideje 13,5-16,5 s közé szorítható. Jelenleg ilyen berendezés még nincs. Ezért nincs értelme a tízszintes 
hőpréseknél, a gyorsan kötő ragasztók illetve a magas préshőmérséklet alkalmazásának. 
 Vizsgáljuk meg a különböző furnérozó sorokon a munka termelékenységének alakulását. A 21. táblázat 
5. 6. oszlopának adataiból megállapítható, hogy a munka termelékenysége a két- és háromszekciós berendezések 
alkalmazása mellett a legnagyobb. Ezen berendezéseken a munka termelékenysége 2,5-3, 6-szor nagyobb, mint 
a tízszintes mechanizációs nélküli, illetve 1,2-2,1-szer, mint az egy- és kétszintes présberendezéseken.  
 A fenti oszlopok adatai a brigádok munkatermelékenységét is jellemzik, kézi terítékképzésnél. A teríték-
képzés mechanizációja, illetve automatizációja nagymértékben növelheti a szóban forgó mutatót, mivel ezzel csök-
kenthető a brigádlétszám a berendezés teljesítőképességének csökkenése nélkül. Ez minden, de legfőképpen a 
nagy teljesítőképességű furnérozó soroknál fontos, mivel azonos brigádlétszám mellett (akik a mechanizált teríték-
képzést szolgálják ki) a munka termelékenységét a berendezés termelékenysége határozza meg. 
 A gyorsan kötő ragasztók alkalmazásakor olyan terítékképző mechanizmusok alkalmazása a célravezető, 
amelyek terítékenként 4-6 alkatrészt biztonságosan képesek összerakni, illetve orientálni. 
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 Ami az alacsony etázs számú préseknél a terítékképzés mechanizációja alapjában véve a munka terme-
lékenységére van hatással, addig a többszintes préseken a legfontosabb mutatót - a furnérozó sor lehetséges 
termelékenységét - változtatja meg. 
 Elemezzük a harmadik összehasonlító mutatót: az 1m2 technológiai területre vonatkoztatott termelékeny-
séget. Ezeket az adatokat a 21. táblázat 7. 8. oszlopai tartalmazzák. Ezek azt bizonyítják, hogy a legjobb ilyen 
adatokkal a két-háromszekciós berendezések rendelkeznek, mivel ezek 2,7-3,2-szer magasabbak, mint az I. jelű 
furnérozó sornál. Meglehetősen magasabbnak tűnnek a II. és III. furnérozó sor e mutatói. A tanulmányo-
zott furnérozó sorok három legfontosabb mutatóit a 22. összefoglaló táblázat tartalmazza.  

   
          

22. táblázat 

Meg kell azonban je-
gyezni a fenti megállapítással 
nem minden szakember ért 
egyet, főleg azok, akik nem a 
furnérozó sorok teljesítőké-
pességét, hanem a présbe-
rendezések lehetséges telje-

sítőképességét hasonlítják össze. Mivel az egyes présberendezések csak akkor képesek a maximális teljesítmény 
leadására, ha a terítékképzés maximálisan biztosított. Ez a feltétel azonban kézi terítékképzéssel csak igen ritkán 
valósítható meg. Így például, egy tízszintes hőprés 1500 C-on, egy műszakban 1550 alkatrész furnérozására ké-
pes, de a kézi terítékképzéssel csak 680 alkatrészt lehet elkészíteni műszakonként, ami lényegében a furnérozó 
sor tényleges teljesítőképességét határozza meg. 
 Teljesen világos tehát, hogy egy furnérozó sor teljesítőképességének meghatározásakor nemcsak a prést, 
hanem a terítékképzést is tanulmányozni kell. 
 
A furnérozó sor teljesítőképessége az alábbi általános összefüggéssel határozható meg: 

                                                      
Q T n k

x
 

� � �60
W                                                                    

ahol:T = a heti munkaórák száma; 
        n = a présszintes száma;  
        k = a berendezés kihasználási tényezője: 0.90 y 0.95 
        Wx = a présberendezés ciklusideje (percben), de csak abban az esetben, ha a ciklusidő egyenlő vagy na-
gyobb, mint az egy préseléshez szükséges alkatrészek terítékképzés ideje. 
 Ha terítékképzés ideje nagyobb, mint a berendezés ciklusideje, akkor az előző képletbe a 

                                                         
4��W W ncx                                                               

összefüggést kell behelyettesíteni, ahol:  
 Wc = az egy teríték összerakásának ideje: 
 n = a présszintek száma; 
 4 = az egy préselés ciklusidejének az a része, amely alatt a brigád vagy a terítékképző transzportőr 
munkája szünetel (pl. berakás). 
 A különböző furnérozó sorok összehasonlítása csupán három – általunk alkalmazott – paraméter alapján 
természetesen nem tekinthető teljesnek. Ezeken kívül még igen lényeges összehasonlító adatnak kell tekintenünk  

N0 A présszintek 
száma 

A furnérozó sorok termelékenységi mutatói %- ban 
az I. jelű berendezéshez viszonyítva 

A sor lehetséges 
termelékenysége, % 

A munka terme- 
lékenysége, % 

Termékmennyi- 
ség/1 m2 

I. Több, mecha-  
nizáció nélkül 100 100 100 

II. 
Több, mecha-  
nizációval 159 132 238 

III. Kettö 137 204 262 
 IV. Egy 192 166 190 
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a felhasznált gőz- és elektromos energiát; az egységnyi termékre vonatkoztatott üzemeltetési és beruházási költ-
ségeket; a berendezések bonyolultságát, kihasználását és biztonságos működését, amely kifogástalan termék 
előállítását biztosítja. 
 A többszintes hőprések több paraméter tekintetében felülmúlják az egy-kétszintes berendezéseket. 
 A többszintes hőpréseket méretei, szerkezeti anyagszükségletük, kisegítő berendezéseik (berakó-kiszedő 
kas, alátétlemezeket hűtő berendezés, stb.) drágává és nehezen szerelhetővé teszik. Az igen jelentős fűtött hőszi-
getelés nélküli felületek megnövelik a hőveszteséget és a gőzfelhasználást, amely különösen a berendezések ala-
csony kihasználása mellett igen jelentős. 
 Az egy- és kétszintes hőprések a többszintes hőprésekkel szemben vitathatatlan előnyökkel rendelkez-
nek, de nem szabad megfeledkeznünk hátrányaikról sem. A legolcsóbbak és legegyszerűbbek az egyszintes hő-
présekre épült furnérozó sorok. De amint az a 21. táblázatból is látható, az egyszintes furnérozó sor nem tűnik ki 
a magas teljesítményével és kézi terítékképzésnél alacsony a munka termelékenysége is. 
 Az egyszintes préselésnél gyakorlatilag hiányzik az úgynevezett "zárt idő" ami növeli a ragasztóátütés 
veszélyét. 
 A kétszintes hőprések is rendelkeznek néhány hátránnyal: 
a kettéosztott folyamat;  
b.) a megkettőzött terítékképzés;  
c.) az alkatrészek vetemedésének veszélye; 
 d.) a ragasztó átütés veszélye. 
 A szakaszos működésű berendezésre épült furnérozó sor alapvető hibája a fémszalagos transzportőr. De 
ezek a berendezések rendelkeznek a legnagyobb termelékenységgel. Ezeken a berendezéseken már van értelme 
a gyorsan kötő ragasztók alkalmazásának. A nyomás nélküli hőközlés (I. fázis) kiküszöböli a ragasztóátütést. Az 
első fázisban a karbamid ragasztók megszilárdulásának első periódusa játszódik le, megteremtve a nagyszilárd-
ságú ragasztók üzemi feltételeit. Ezért a szakaszos működésű berendezés a jó minőségű furnérozás alapjának 
tekinthető. 
 Befejezésül feltétlenül alá kell húzni, hogy bármilyen technikai megoldású furnérozó sor munkája elsősor-
ban a terítékképzés ütemétől és minőségétől függ, ezért a terítékképzés mechanizációja, illetve automatizációja 
látszik a legfontosabb feladatnak. Ezt a feladatot nemcsak a háromrétegű teríték összerakásánál, hanem külön-
böző rétegszámú illetve darabszámú terítékek összerakásánál is meg kell adni. 
 A különböző furnérozó sorok munkáját jellemző mutatók nemcsak a furnérozás technológiáját és az alkal-
mazott présberendezések jellegzetességeit, hanem a terítékképzés technikáját és annak szervezését is meghatá-
rozzák.  
 Tehát a furnérozási folyamat korszerűsítésénél mindhárom kérdés komplex vizsgálata, illetve megoldása 
szükséges. 
 

Felületborítás membránréseken. 
A membránprések olyan speciális hidraulikus prések, amelyek mind sík, mind profí-

lozott munkadarabok furnérral, vagy fóliával való bevonására egyaránt alkalmasak. Nagy elő-
nye az eljárásnak, hogy lehetségessé válik a profilozott alkatrészek borítása, külön erre a célra 
előállított ellenforma nélkül. 
 Különösen megnőtt a membránprések szerepe az MDF lapok (finomfelületű forgácslap) 
bevezetésekor. Az MDF és a membránprés-technika fejlődése között szoros összefüggés van. 
Az MDF az egyetlen laptípus, ami 3 dimenziós (3D)formálást tesz lehetővé, amellyel a design 
divat ideálisan megvalósítható. 
  A megmunkált fafelület általában bevonatot kíván, így az MDF is. De a 3D ki-
alakításnál jóformán minden hagyományos lakkfelviteli módszer alkalmatlan, kivéve a szórást.  
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Ez azonban (az ismert okoknál fogva) az MDF-nél csak akkor ad jó felületet, ha előbb 5-8 
előkészítő műveletet alkalmaznak. Ez költséges. 
 Ezen kívül a lakkszórásnál nincs lehetőség olyan dekoratív felületek kialakítására, mint 
amit a különböző fóliák és impregnált papírok nyújtanak. 
 Ezért vált szükségessé egy olyan eljárás kialakítása, amely egyrészt csökkenti a műve-
letek számát és ezek költségeit, másrészt pedig biztosítja a dekoratív felület kialakítást. A meg-
oldáshoz az alapokat a „jó, öreg” dugattyús prés, a vákuumzsák és a termoplasztikus elvet al-
kalmazó termoformázó gépek adták. Ezek számtalan eleme került be abba a gépbe, melyet ma 
„membránprés”-nek nevezünk. 
 

Jelenleg a gyártók a következő membránpréseket ajánlják: 
V vízágyasprés; 
V membránprés infravörös (IR) fűtéssel; 
V ellenállás fűtésű membránprés;  
V membránprés kombinált kontakt és konvekciós fűtéssel; 
V kombinált termoformázó és membránprés; 
V kétoldalas membránprés 

Vízágyas prés: A legrégibb membránprés típus. Itt a fűtő- és nyomó közeg a víz. Ez adja 
a berendezés korlátait is. Alig fűthető 850 C fölé, mivel akkor a gőz állandó eltávolításáról kel-
lene gondoskodni. Így a ragasztóréteg hőmérséklete csak 65-700 C lesz. Ez alig éri el a ragasztó 
kikeményedéséhez szükséges hőfokot, ami PU-diszperziós ragasztónál ugyan csak 750 C, de 
célszerűbb a 950 C alkalmazása, mert csak itt várható egy kielégítő térhálósodás. Víz helyett 
termo olajat alkalmazva a hőfok emelhető lenne, de ezt biztonsági megfontolásokból eddig el-
vetették. 

Membránprés infravörös (IR) fűtéssel: Ilyen kialakítása volt a membránprések első ge-
nerációjának. Néhány gépgyártó még most is ajánlja, de a kínálat csökkenő tendenciát mutat. 
Az IR fűtés egy intenzív és közvetlen hőközlési módszer. A szóba kerülő hőmérséklet-tarto-
mányt biztosítja ugyan, mégis egy sor hátránya miatt a fejlesztők más módszerek felé fordultak. 
 

Ellenállás-fűtésű membránprés: Új fejlesztésű prés (258. ábra), melynél a fűtést egy 
flexibilis ellenállásfűtésű paplan adja.  

258. ábra. Ellenállás-fűtésű membránprés 
1- felső préslap; 2- ellenállás fűtésű fűtőpaplan; 
3- belső nyomástartó keret; 4- membrán; 5- 
membránkamra; 6- membránrögzítő és terítő; 7- 
alsó tömítő ráma; 8- multi-funkciós keret; 9- alá-
tét; 10- munkadarab; 11- fólia; 12- vákuum-rend-
szer; 13- sűrített-levegős rendszer 

Ezek a gépek egész sor előnyt mutatnak 
az IR fűtésűekkel szemben: 

[ a belső nyomókeret magassága a felére csökkenthető, s ezzel sűrített levegő és hő-
energia takarítható meg, 

 [ a fűtőpaplanok gyorsan és finoman szabályozhatók, míg az IR fűtés nem, 
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 [ a hőeloszlás egyenletes s ez a membrán élettartamát növeli, 
 [a membrán egység gyorsan leszerelhető s a prés, mint egyszerű síkprés használható. 
a membránt a fűtőpaplan közvetlen érintkezéssel fűti, ezért egyenletes hőeloszlást nyújt. 

A munkadarabot az alsó préslapon helyezik el egy alátéten (9). Ennek a széle a munka-
darab élétől körbe 5-10 mm- rel visszaáll azért, hogy a fóliát a membrán a hátsó élekre is szo-
rosan rápréselje.  
 A behelyezett munkadarabot (10) fóliával (11) takarják be, melyet a felső préslap (1) a 
rászerelt membrán és az ellenállás fűtésű fűtőpaplan egységgel lefelé mozogva a felületre pré-
sel. A membrán rögzítése és feszítése (6) egyszerű. A membránkamra (5) tömítése nem szigorú, 
mivel nyitott állapotban nincs nyomás alatt. Mielőtt még a teljes formázási nyomás kiépülne 
egy vákuumrendszer (12) segítségével a fólia alól a levegőt elszívják levegő zárványok kiala-
kulásának megakadályozására. Ez után egy sűrített levegős rendszer fűtött levegőt fúj a memb-
ránkamrába, hogy a közben plasztifikálódott fóliát átformázza. 
 

Kontakt és konvekciós fűtésű membránprés: Ez egy új szerkezeti variációt jelent. Kísér-
letei tapasztalatok alapján igazolható, hogy ezzel a kombinált módszerrel a mély profilok és az 
aláhajlások kielégítő felfűtése is megoldható. Működési elvét a 259. ábrán mutatjuk be. 

 
259. ábra. Kontakt és konvekciós fűtésű 
membránprés elve.  
1- felső fűtőlap; 2- alsó fűtőlap; 3- belső nyo-
mást tartó keret; 4- membrán; 5- membrán-
kamra; 6- membrán-rögzítő-, és feszítő; 7- alsó 
tömítő keret; 8- multifunkciós keret /a- vá-
kuum b- leválasztó (hűtő) levegő/; 9- alátét; 
10- munkadarab; 11- fólia; 12- vákuum-rend-
szer (c- elszívás); 13- vákuum-rendszer (a), el-

szívás, egyéb egyébként meleg levegő, illetve forró sűrített levegő átfújás. Amikor a prés nyitott 
állapotban van, akkor a membrán kamarában (5) vákuumot létesítenek (13a), mely a membránt 
a forró felső fűtőlapra szorítja, hogy a membránt kontaktmódon felfűtse. 

A prés zárása után a mebránkamarában a vákuum megszűntével forró levegőt keringtet-
nek a membrán megfelelő hőfokon tartására. Ezután a multifunkciós keretben (8b) hoznak létre 
vákuumot (a fólia és a membrán között), ami a fóliát a forró membránra tapasztja, ahol az plasz-
tifikálódik. Ezzel egy időben az alsó rendszerben (12c helyen) vákuum lép fel, ami a profil-
mélyedésekben megakadályozza a légzárványok kialakulását. A membrán-kamrában forró sű-
rített levegő segítségével túlnyomást hoznak létre, melynek hatására a plasztifikált fólia „for-
mázódik”, illetve a ragasztó térhálósodik. A forró sűrített levegőt keringtetik a kamrában és így 
konvekciós módon is, biztosítják a további hőközlést a ragasztó kikeményedéséhez, amely még 
a negatív profilokban, sőt az alámetszéseknél is végbemegy. A présidő lejárta után a multifunk-
ciós keretben leválasztó levegőt fújnak be a membrán alá azért, hogy az a felületről kíméletesen 
leváljon, hiszen a ragasztóréteg térhálósodása még tökéletlen. Szükség szerint ekkor hideg le-
vegő is befújható, a ragasztóréteg járulékos keményedésének (pl.: különösen bonyolult profi-
loknál) érdekében. A membránt ez után vákuummal ismét a fölső fűtött préslapra szívják, hogy 
újra felfűtsék. A présnyitása után a bevont alkatrészeket kiveszik. Új présciklus kezdődhet. 
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Kombinált termoformázó- és membránprés  A berendezés alapelve, hogy membránként 
maga a fólia szolgál, és így nincs szükség a drága membránra, és a fólia is kisebb energiával 
plasztifikálható. A berendezés működési elvét a 260. ábrán mutatjuk be. 

 
260. ábra. Kombinált termoformázó- és 

membránprés elve 
1- felső fűtött préslap; 2- felső tömítő és terítő 
keret; 3- vákuum illetve sűrített levegős rend-
szer; 4- membrán-kamra; 5- alsó fűtött préslap; 
6- alsó tömítő és feszítő keret; 7- vákuum-, il-
letve sűrített-levegős rendszer; 8- fólia; 9- mun-
kadarab; 10- préstér.   

A prés zárása után a „membrán-kamarában” (4) vákuum lép (3) fel, ami a fóliát (8) a 
felső fűtött lapra (1) szorítja, ami ott plasztifikálódik. Az alsó préstérbe (10) fujt sűrített levegő 
(7) fokozza a szorítást. A plasztifikálódott fólia alatt vákuum lép fel ezzel a levegőzárványok 
kialakulását akadályozzák meg. A „membrán-kamrába” egyidejűleg sűrített levegőt (3) juttat-
nak, ami a plasztifikált fóliát a munkadarab felületére préseli és ragasztja. Alulról vákuum, fe-
lülről nyomás egyidejű alkalmazása még finom kontúrok esetén is jó bevonatot ad. 

A membrán nélküli eljárás akkor lenne igazán indokolt, ha a finom felületi kialakításra 
valóban alkalmazni lehetne. Itt azonban kétségek merülnek fel. Maga az MDF lap megmunká-
lási felülete okozhat problémát, de a ragasztóréteg hibái, vagy akár egy porszem is hibát okoz-
hat. Ennél az eljárásnál ezek a hibák ugyanis könnyen átmásolódnak a fóliabevonatra. A tech-
nológia komoly hátránya, repedések és gyűrődések keletkezése a fólián. A repedés azt idézi 
elő, hogy a nyomás-vákuum rendszer összeomlik, és selejtet gyártanak. A repedések képződése 
valószínű arra vezethető vissza, hogy a felső préslapon történő hevítés nem elegendő olyan 
mértékű plasztifikálódásra, amely a mélyhúzást lehetővé tenné. A gyűrődések képződésének 
pedig az lehet az oka, hogy a fólia kétirányú nyúlást szenved, miközben a plasztifikáláshoz a 
felső fűtőlapra szívják. 

Kétoldalas membránprésre akkor van szükség, ha a munkadarabot egy műveletben 
akarjuk bevonni, vagy ha a ellen oldali megmunkálást meg akarjuk óvni a deformálódástól. A 
legtöbb membránprés kétoldalivá alakítható.  

Û Û Û 
Segédberendezések, membránok, ragasztó- és bevonó anyagok 

Segédberendezések: Egyes alkatrészek bevonása – a speciális profilkialakításuk miatt 
(261. ábra) – csak megfelelő feltételek mellett lehetséges, mint például:  megfelelő prés, segéd-
berendezés (262. ábra), vagy bevonó anyag alkalmazása. 

 
261. ábra. Néhány alkatrész profilkialakítása 
  i- PVC fólia 
  h- furnér 
  k- segédberendezés 
  j- kétoldalas membránprés 
 
  



261 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

262. ábra. Segédberendezések speciális profilok borításához 
1- segédberendezés, 2- alkatrész, 3- borítóanyag, 4- membrán 

 
Ragasztó anyagok: Az oldószermentes térhálósodó ragasztók a ragasztás hőállóságát és 

a környezetvédelmi követelményeit is kielégítik. A felhasználók egyéb kívánságait azonban 
még nem tudják teljesíteni. A jelenlegi vizes diszperziók a mart felületeken átnyomódnak a 
felületre, ami különösen az „uni” színekben és magas fénynél zavaróak. Ezeket egyelőre csak 
költséges felület-előkészítő műveletekkel lehet elkerülni. 
 További zavaró jelenség a „narancs-effektus”, ami ugyancsak „uni” színekben és a ma-
gas fénynél lép fel erőteljesen. Ez a felhordott ragasztó mennyiségével és a helyes módszerével 
valamelyest korlátozható, de teljesen nem szüntethető meg.  
 Azok a kísérletek, melyek a diszperziós ragasztót film formájában használták, vagy ami-
kor ragasztót előbb a fólia hátoldalára vittek fel, csak részeredményeket hoztak, miközben új 
problémák merültek fel. Mindkét módon alkalmazva a ragasztót a „narancsosodás” teljesen el-
kerülhető, de sajnos a ragasztás hőállósága nem megfelelő.  

A ragasztófilmek elektrosztatikus feltöltődése miatti gyűrődések keletkezése a filmek 
behelyezésekor szintén megoldhatatlan problémát jelentenek. A hátoldalukon ragasztózott fó-
liáknál a munkadarabon túlnyúló fóliarészek jelentenek ugyancsak egy nehezen megoldható 
feladatot, azon kívül a beadagoló berendezés is elpiszkolódik tőlük, sőt a vákuum-rendszer szí-
vónyílásait is eltömik. 

Membránok: Nehezen tekinthető át a membránanyagok területe. A természetes kaucsuk 
membránok olcsók, de csak 120 C-ig fűthetők tartósan. Élettartamuk korlátozott. Kémiai ösz-
szetételüktől függően a PVC fólián sárgulást okozhatnak.  
 Szilikon kaucsuk membránok jelentősen drágábbak, ugyanakkor hosszabb élettarta-
múak. Repedéseik könnyen javíthatók. Tartósan használhatók 1800 C-on. 
 Membrán nélküli technológia csak akkor alakítható ki, ha a munkadarab felülete töké-
letesen hibamentes. Minél vékonyabb és lágyabb egy membrán annál inkább átmásolódnak a 
felület finom részletei, sajnos a nem kívánatosak is a bevonó anyagra. Membrán nélkül magi a 
vékony fóliával történik ez meg. 
 Membrán nélküli préselés feltétele, hogy a fólián repedések nem keletkezhetnek. Ezért 
csak egyszerű felületekre alkalmas, ahol kicsi a repedés keletkezés kockázata. 
 Nem valószínű tehát, hogy a membránok jelentősége e technika alkalmazásával csök-
kenne, sőt ellenkezőleg, hiszen például 20 bár (2,0 N/mm2) nyomás feletti alkalmazás új terü-
leteket nyithat meg. 
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Bevonó anyagok: A PVC és a A PVC fólia a membránprés technika legfontosabb be-
vonó anyaga. Membránpréseléshez csaknem kizárólag kemény PVC fóliát használnak. A ke-
mény PVC, a lággyal szemben kevésbé piszkolódik, jobb a hőállósága, jól ellenáll a kémiai 
anyagoknak és öregedése is lassúbb. A PVC fóliák sokfélesége komoly problémát okoz a fel-
használóknak, mivel hiányzik egy jól definiált követelmény rendszer. A fóliák sokfélesége ab-
ból adódik, hogy a tulajdonképpeni PVC mellett még számtalan adalékanyagot (stabilizátoro-
kat, pigmenteket, modifikátorokat, nyújtóanyagot, mattító anyagot stb.) kevernek be a gyártók 
azért, hogy a fólia „kalanderezhető” legyen. Ehhez jönnek még a kalander eljárások eltéréséből 
adódó különbségek is. Ma már leginkább nemesített felületű fóliákat alkalmaznak, amelyek 
dekoratív nyomtatott mintázatúak, vagy préseléssel strukturált felületűek, lakkozottak, magas-
fényűek stb. Ezek a fajták közvetlen hatással vannak a membránpréselés technikájára is. A ma-
gas fény, a „prégelés” (3D-és felület ) megóvása – hogy csak a két legnehezebb feladatot em-
lítsük – még sok tapasztalatot és újítást követel.  

[ [ [ 
A membrán-préselés technikája 

A membrán-préselés profilozott, vagy sík munkadaraboknak furnérral és alkalmas fóli-
ákkal történő bevonására szolgál. A prés berakása kézzel vagy adagoló berendezéssel történhet. 

A maganyag (borítandó alkatrész) előkészítése: A maganyag készítéséhez csak megfe-
lelő, jó minőségű, előzetesen csiszolt alapanyag (finomfelületű forgácslap, MDF lap) használ-
ható fel. A maganyagot – a felhasználás előtt – egyenes alátétlemezen minimum egy hétig kli-
matizálni (20-250 C, 65-70% relatív légnedvesség) kell. Profilozott alkatrész esetében problé-
mát jelenthet az ívek találkozása, amennyiben ez „kicsúcsosodó”, akkor furnérszakadást idéz-
het elő. A furnérozás sikeressége membrán présen továbbá attól is függ, hogy a borítandó profil 
„teknőszerű” (negatív ív), vagy kidomborodó (pozitív ív).  

A maganyag kialakításának korlátai: 
- a legkisebb lekerekítési sugár furnérnál:  Rmin=5 mm 
- a még furnérozható legkisebb negatív sugár: Rmin=8 mm 

A membrán élettartamának növelése érdekében a sarkos éleknél védőprofilt kell hasz-
nálni. Nagyobb szériáknál célszerű fix alátétet kell készíteni (463. ábra). 
 

263. ábra. Membránvédő alátét 
 

A furnér előkészítése: A furnérokat 
rendkívül gondosan kell előkészíteni. Felhasz-
nálás előtt a bevonó anyagokat 65-70 % relatív 
légnedvesség mellett és 20-250 C hőmérsékle-

ten minimum 5 napon keresztül kell tárolni. A furnérok formálhatósága jelentősen függ a fafaj-
tól, a mintázattól és a vastagságától.  
 A furnérok (ellentétben egyes fóliákkal) kevésbé hajlamosak nyúlásra és a kis rádiusszal 
történő hajlításra; ezért háromdimenziós formázásuk csak korlátozottan lehetséges. 
 Nagyobb alkatrészek esetén szükségessé válik a furnérok toldása, amit perforált ra-
gasztó papírral (fugpapírral), műanyag szálas olvadékragasztóval (KUPER), vagy élragasztás-
sal oldható meg. 
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A furnér belső felületére ragasztott fugpapír biztosítja ugyan a furnér egyenletes simulását a 
maganyagra, de helyenként gátolja a ragasztó beszívódását, illetve pozitív profilok furnérozá-
sakor nem biztosítja az élek összezáródását (a fuga megnyílik). A külső felületen alkalmazott 
„fugpapír” csökkenti a furnér szétnyílásának veszélyét, viszont a ragasztás utáni csiszolásnál 
nagy gondot jelent az eltávolítása. 
 A műanyag szálas (KUPER) szélesítő toldás negatív íveknél jól alkalmazható úgy a 
furnér külső, mint a belső felületén, de a pozitív íveknél itt is gondot jelent a toldás szétnyílása. 
A legjobb, (de költséges) megoldás a furnérok szélesítő toldása élragasztással. 

Membránpréselés során, profilozott felületek esetén gyakran felmerülő probléma a fur-
nér, szálirányra merőleges szakadása. Ilyen veszély főként negatív íveknél áll fönn, melynek az 
a magyarázata, hogy a membrán először a pozitív sugarú ívekre fekszik fel, így ezek a részek 
veszik fel elsőként a nyomást. A nyomás növekedésével a negatív sugarú ívekbe préselődik a 
furnér. Ha ezek a sugarak kicsinyek, illetve mélyek akkor a furnér nem tud megfelelően utána 
csúszni, és így benne a szálirányra merőleges húzóerők lépnek fel, melynek következtében a 
furnérban repedések keletkezhetnek.  

A fenti probléma megoldásának egyik módja a furnér „csúszásának” biztosításában, a 
másik, a furnér szilárdságának növelésében rejlik.  

A furnér megfelelő csúszását jó csúszási tulajdonsággal bíró leválasztó fólia alkalmazá-
sával lehet biztosítani. A végső présnyomást két lépcsőben célszerű létrehozni, mivel egy ala-
csonyabb kezdeti nyomásnál, a furnér könnyebben csúszik be az ívekbe. Mély, negatív íveknél 
megoldható, hogy a furnért kézzel besimítják az ívekbe, majd kapoccsal ideiglenesen rögzítik. 

A kapcsokat a ragasztás után eltávolítják. Hátránya, hogy a kapcsok nyoma rontja a 
felület esztétikai értékét. Kevésbé mély íveknél keresztirányú ragasztópapírral, vagy KUPER 
műanyagszálas olvadékragasztó alkalmazásával növelhető a furnér szilárdsága.  
 Igen jó megoldás, amikor a furnér alá előzetesen „vlies”-t (flíz) ragasztanak fel, amely 
nagymértékben megnöveli a furnér alakíthatóságát, illetve szakítószilárdságát. 
 

Hajlékony dekorlemezek előkészítése: A lemez többrétegű alacsony hőmérsékleten for-
málható „laminátum”. Az AP típusú lemezek speciális gyártási móddal készülnek, általában a 
fenoplaszt impregnálású nátronpapír középréteg térhálósodási folyamatának megszakításával 
érik el a hajlíthatóságot. Hő hatására alakíthatók, de a hőközlés következtében meginduló ké-
miai reakció egyúttal meg is szünteti ezt a tulajdonságukat, tehát az alakíthatóság csupán egyet-
len alkalomra korlátozódik. A membrántechnológia - a jó minőségű felület elérése miatt - 0,8 
mm, vagy ennél vastagabb lemezek alkalmazását követeli meg. Az előkészítési méreteit, vala-
mint a munkadarab présbe helyezés előtti állapotát a 264. ábra szemlélteti. 

264. ábra. A fóliák túlméretei 
 
A fóliát felhasználás előtt folyamatosan, 
méretre vágva, kiterítve, közé „kalappa-
pírt” helyezve 20-25° C-on, 65-70 % re-
latív nedvesség tartalmú helyiségben (fu-
mér-klimatizáló) egy hétig klimatizálni 

kell. A présnél 2 órai felhasználásnak megfelelő mennyiség tárolható, de ezt is fólia-takarással 
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kell ellátni. A fólia előkészítésének fontos része a felületek tisztítása. A fólia felületét ragasz-
tófelhordás előtt gondosan portalanítani kell. A portalanítást kefével, sűrített levegővel és tiszta 
nedves ruhával lehet elvégezni, s az anyagmozgatásnak kesztyűs kézzel kell történnie. 

Előformázás. Egyes hajlékony fóliák (pl. Tacon, AP jelű), a préselés előtt, előformázást 
követelnek meg. Az előformázásnál a következő szempontok veendők figyelembe: 

XAz előformázás hőfoka általában 120° C. 
UAz előformázást saját maganyagon (borítandó alkatrészen), sablonban kell elvégezni, 

majd le kell hűlni. 
´ Az előmelegítés inffa-sugárzóval történik (400-600 W/db). 
a Annyi sugárzót kell elhelyezni, hogy a fólia hosszát éppen meghaladja. 
� A fólia és sugárzó távolsága állandó (3-6 cm). A fóliát teljes hosszban, mindkét ol-

dalon alá kell támasztani! 
 ¿ A melegítési időt kísérleti módszerrel kell meghatározni. 
 C A pontos melegítési időt úgy kell beállítani, hogy a fólia a sablonba helyezéskor ne 
repedjen. 
 ? A repedés megjelenési formája alapján a melegítési időt növelni, illetve csökkenteni 
szükséges. Hosszú, egybefüggő repedés megjelenése esetén a melegítési időt növelni, rövid 
helyi repedések megjelenése esetén a melegítési időt csökkenteni kell. 
 � A melegítési idő alatt huzatmentes állapotot, árnyékolással (védőkeret) kell biztosí-
tani. 
Az előmelegítő-, illetve a formázó-sablon kialakítását a 265-267. ábrán mutatjuk be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ragasztóanyag előkészítése: Furnér- és dekorlemezez ragasztásához általában kar-
bamid-formaldehid alapú ragasztót (KF) alkalmaznak. A KF alapú ragasztóhoz a fuga-érzé-
kenység csökkentésére nyújtóanyagot (pl. rozsliszt) célszerű adagolni 4-6% PVAc diszperziós 
ragasztó adagolása is kedvezően befolyásolja a ragasztás minőségét. Vizes, diszperziós ra-
gasztó (PVAc) csak akkor alkalmazható, ha megfelelő hőállósággal rendelkezik. A ragasztó 
felhordása kézzel vagy géppel a maganyagra, illetve fóliára is történhet. Kézi felhordás után a 
ragasztót még a felhordás irányára merőleges irányban oszlatni kell. Az élekre a ragasztó felvi-
tele ecsettel, vagy kézi ragasztóanyag felhordó készülékkel (roller) végezhető. A katalizátor 
(ammóniumklorid 25% -os vizes oldata) mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy a 1000 C-

266. ábra. Az előmele-
gítő sablon keresztmet-

szete 
1- támasz, 2- sugárzó, 
3- alkatrész, 4- felfogó 
sín, 5- keret, 6- borító 
anyag, 7- támasz, 8- 

vezetősín 

267. ábra. Formázó-
sablon 

1- velúros szegélyléc, 
2- borító anyag, 3-al-
katrész, 4- alaplemez 

 
265. ábra. Előmelegítő 

sablon (felülnézet) 
1- nyílás, 2- támasz, 3- al-
katrész (maganyag), 4- su-
gárzók középvonala, 5- ke-

ret, 6-lemez 
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on mért kötésidő 1 és 2 perc között legyen. Amennyiben ettől eltérne, úgy a katalizátor meny-
nyiségét csökkenteni, illetve növelni szükséges. 
 

Ragasztás-technológiai paraméterek: A présnél általában maximum 9 bar (0,9 N/mm2) 
nagyságú fajlagos nyomást lehet alkalmazni. A kamranyomás ezt az értéket nem lépheti túl. A 
ragasztás technológiai paramétereinek irányadó értékeit a 23. táblázat tartalmazza. 

23. táblázat 
 
A táblázatban megadott méretek 
betartása a jó eredmény elérése és 
a membrán élettartamának növe-
lése érdekében fontos. A kész al-
katrészek közé méretre vágott 

cso-magoló-, vagy hullámpapírt kell helyezni, már préselés után, de kiszállításig minden mű-
veletnél. A membrán élettartamának növelésére a lekerekítetlen éleknél védőéket kell hasz-
nálni. Nagyobb szériáknál állandó sablonokat kell alkalmazni. A sablon készítésénél is kerülni 
kell az éles sarkok megjelenését.  

VVV 
Kasírozási eljárások 

A „kasírozás” olyan felületborító eljárás, amely során a bevonandó felületet hajlékony 
(flexibilis) borítóanyaggal vonják be úgy, hogy a feltekercselt borítóanyagot hengerek segítsé-
gével viszik a felületre (268. ábra). 

268. ábra. A kasírozó 
berendezések külön-

böző fajtái (Bürkle ka-
talógus alapján) 

Elsősorban 
nagyméretű lapok be-
vonására alkalmas el-
járás. Amennyiben a 
borító hordozóra (pl. 
forgácslapra) préselése 
hengerekkel történik, 
folyamatos üzemmód-
ról beszélünk; ha 
ugyanezt síkpréssel 
oldják meg, a gyártás 
szakaszos. Néhány gép 
összeállítási lehetőség 
és azok alkalmazása 

látható a 268. ábrán.(Bürkle katalógus alapján). A berendezések adagolókkal és rakodókkal 
egészíthetők ki. 

Ragasztóanyag típus Diszperziós Kondenzációs 
Préshőfok 20-65 qC 85-100 qC 
Fajlagos présnyomás 0,2-0,3 N/mm2 0,2-0,5 N/mm2 
Présidő 10-30 perc  5-8 perc 
A ragasztó felhordása (gépi) 150-180 g/m2 150-180 g/ m2 
A ragasztó felhordása (kézi) 180 g/m2 180 g/m2 
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 A legegyszerűbb kasírozó sor ragasztóanyag felvivő hengerből és kasírozó gépből áll 
(268/a ábra), amely kiegészíthető a hordozólapok tisztítására alkalmas kefehengerekkel, vala-
mint a ragasztóanyag tulajdonságaitól függően előmelegítő egységgel, fűtött vagy fűtés nélküli 
hengerprésekkel (268/b, c), esetleg rövid ütemű síkprésekkel (268/d).  
 

Hidegkasírozás: A kefehengerek a felület és az élek portalanítására szolgálnak. Az elő-
melegítő egység, többnyire elektromos IR-lámpákkal van ellátva, és a PVAc ragasztóanyagok 
kötési idejének csökkentése miatt használatos (40/b. ábra).  
A ragasztóanyag felhordó gépek adagolóhengeres kivitelűek, és a viszkozitás-változás csök-
kentése céljából burkoltak. A gumihengerek felülete általában sima, a ragasztóanyaggal ellátott 
lapok fémtüskékkel felszerelt szállítópályán jutnak a kasírozó gépbe. (A fémtüskék folyamatos 
tisztítására beépített műanyag kefék szolgálnak)  
 A kasírozó gép szorítóhengerei gumiborításúak, az alsó rögzített, a felső állítható hely-
zetű. A szükséges présnyomás a két henger közötti nyílás nagyságával, továbbá a felső hengerre 
ható pneumatikus dugattyúval szabályozható. A kasírozó gép alsó és felső hengeréhez kapcso-
lódik a fóliatekercs tartó, amelynek tengelye fékberendezéssel van ellátva. Ez utóbbi több hen-
gerrel együtt biztosítja a fólia feszességét. A fólia estleges egyenetlenségeit további feszítőhen-
gerekkel lehet csökkenteni (pl. szélességben nyújtó). A vastag, egyenetlen fóliák alakíthatósága 
fűtött feszítőhengerekkel növelhető. Az alkatrészek követési távolsága szabályozható, (min. 25 
mm-re csökkenthető). Folyamatos előtolás közben ezen a résen végezhető a fólia átvágása, pne-
umatikus működésű, fogazott élű ollóval. 
 A berendezéshez kapcsolódó hengerprés (258/b ábra.) növeli a kezdeti tapadás mérté-
két, javítja a felület minőségét. Főleg termoplasztikus fóliák rögzítésére alkalmas. A kötési szi-
lárdság kialakulásáig a lapfelületeket egymásra helyezve kell tárolni. Ennek időtartama az elő-
melegítés függvényében 0,5-3 óra. A ragasztás főbb paramétereit (Böhme nyomán) a 24. táb-
lázat tartalmazza. 
                           24. táblázat 

 Jellemzők 
Hidegkasírozás Termokasírozás 

Ragasztófelvitel 
Hordozóra Hordozóra Borítóanyagra Hordozóra és borítóanyagra 

A fólia típusa 

Flexibilis duro és ter-
moplasztikus alapozó 
és készfelületű fólia  
(kivéve mikrofólia) 

Duroplasztikus teker-
cselhető fóliák (papírvá-

zas fóliák) 
Főként mikrofóliák Hajlékony dekorlemezek, du-

roplasztikus fóliák 

Hordozók MDF-lap, kemény farostlemez, finomított felületű forgácslap 

Ragasztóanyagok PVAc diszperzió PVAc, UF 
Hőaktiválású (oldó-
szeres, vagy disz-
perziós) ragasztók 

UF ragasztó, hőaktiválású 
diszperziós (oldószeres) ra-

gasztó 
Ragasztóanyag mennyi-

ség g/m2 50-80 40-60 40-60 40-80 

Lapok előmelegítése qC 40-60 20-80 60-120 60-120 
Fólia előmelegítése qC 30-40 - - - 
Préshenger hőmérsék-

lete qC fűtés nélkül 60-80 220 220 

Présnyomás 
Mpa cm 1-2 5 5 5 

Pórusnyomás 
Mpa cm - - 15 15 

Előtolási sebesség 
m/min 525 525 540 525 
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Szakaszos üzemű kasírozás: A kasírozó sor és rövid ütemű hidraulikus prés összekap-
csolása révén létrehozott berendezés (469/d. ábra), amellyel bővíthető a kasírozáshoz felhasz-
nálható fóliatípusok és ragasztóanyagok köre. A borítóanyagok közül nem csak a fóliák, hanem 
néhány filmtípus rögzítésére is alkalmas módszer. Ragasztóanyagként karbamid-formaldehid 
gyanta használható, ami a legolcsóbb típusok egyike. 
  További előny, hogy a préslapok felülete a pórusnyomás céljaira matricaként képezhető 
ki, s így a ragasztóanyag rögzítésével egy időben pórusnyomás is végezhető. /A fűtött szorító-
hengerekkel végzett pórusnyomásnál (lásd a termokasírozás c. fejezetben) jobb hatást ad, mivel 
a matrica függőleges irányban haladva találkozik a felülettel/.  
 A kasírozó gép és a hőprés között hengerprés is elhelyezhető, ezáltal a berendezés al-
kalmazása sokrétűbbé válik (pl. hidegkasírozás is lehetséges). A kasírozó gépet és a hőprést, 
gyorsítószalag köti össze. Ennek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a hőprés szakaszos 
üzeme mellett is folyamatos kasírozás legyen végezhető. (A kész felületű fóliák ragasztásához 
szükséges hőmérséklet 100-1800 C, a présidő: 6-10 s, 30 g/m2 felülettömegű mikropapír és 1600 

C préshőmérséklet esetén). A pórusnyomás 0,5 Mpa -t kíván. Ezzel a nyomással, matricák elő-
állítására is lehetőség van. 

Termokasírozás: A hideg kasírozástól abban tér el, hogy a ragasztóanyag rögzítésére 
fűtött szorítóhengereket használnak. E megoldásnak gazdasági előnye, hogy a lapok pihentetés 
nélkül tovább munkálhatók. Lehetővé teszi, hogy a hidegragasztáshoz képest olcsóbb fóliákat 
és ragasztóanyagokat alkalmazzanak. A hengerek pórusnyomatok képzésére is alkalmassá te-
hetők. 
 A termo-kasírozás fogalma tulajdonképpen az eljárások egész sorát jelenti. Ezeken belül 
a ragasztóanyag felvitelének módja alapján megkülönböztetünk  

a.) a hordozólap felületére, 
b.) a borítóanyag felületére, 
c.) a hordozók és borítók felületére- való felvitelt (lásd 24. táblázat). 
Ragasztófelvitel a hordozóra. Az agglomerált lapok (forgácslapok) borítására leggyakrab-

ban használt módszer (268/c. ábra), amin számos gépi megoldás is alapszik. A berendezések 
munkaszélessége a 3000 mm-t is elérheti. A 24. táblázatból látható, hogy főleg vizes rendszerű 
ragasztóanyagok alkalmazására épül., amelyek a felületen kisebb-nagyobb dagadást idéznek 
elő. Az így kialakuló érdesség nagysága – adott lapszerkezet és ragasztóanyag esetében – a 
ragasztófelvitel és a préselés közötti időtartamtól (nyitott időtől) függ. E hatás a felületek elő-
melegítésével, illetve a felvitt ragasztóanyag szárításával csökkenthető, mikro-fóliák ragasztá-
sára azonban így sem felel meg. 

Ragasztófelvitel a borítóanyagra. Ebben az estben a ragasztóanyagot a fólia hátoldalára 
viszik fel. Az oldószer, illetve a víz elpárologtatása fűtött szakasszal gyorsítható. Így lényege-
sen kevesebb nedvesítő hatású anyag kerül felvitelre, és csökken a nyitott idő is. További előny, 
hogy a ragasztóanyag jobban tapad a fóliára, mint az előző eljárásban, ami előnyös azért is, 
mert általában a fóliák nedvesíthetősége rosszabb. A módszer főként mikro-fóliák és egyéb lágy 
fóliák ragasztására szolgál. Ezen az elven működnek a „szoft-forming” eljárásra kiképzett be-
rendezések is.  

A reaktiválásos módszer az előbbitől abban tér el, hogy a ragasztóanyagot a fólia előál-
lítása során viszik fel hátoldalukra. A hőközlés hatására a ragasztó megömlik. Az alkalmazható 
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ragasztók magas ára, a fóliák összetapadásának veszélye és a ragasztó öregedése miatt széles 
körű alkalmazásukról nem beszélhetünk. 

Ragasztófelvitel a hordozók és a borítók felületére. A teljes ragasztóanyag mennyiséget a 
bevonó anyagra és a hordozóra elosztva viszik fel. Elsősorban rosszul nedvesíthető borítóanya-
gok esetén alkalmazzák. Kétkomponensű ragasztóknál (pl. UF, PUR) lehetőséget ad a gyanta 
és az edző elkülönített felvitelére, így gyorsan kötő ragasztóanyagok alkalmazására is. Egyes 
gyártmányoknál az edzőt a fólia hátoldalára már az előállítás során felviszik (pl. Alkorcell). 

A „transzfer finish” eljárás a termokasírozás speciális esete, melynek lényege, hogy a 
felületre együtt vagy külön-külön, fólia segítségével viszik fel a dekor-erezetet és a lakkbevo-
natot. A rétegek (hőaktiválású ragasztó+dekorréteg+lakkréteg) hajlékony, polietilén fólián ke-
resztül kerülnek a felületre (269. ábra).  

269. ábra. A „transzferfinish” eljárás elve 

Kasírozáskor a ragasztókat 140-2000 C hőmérsékleten aktivi-
zálják, majd a dekor- és/vagy lakkréteget a felületre rögzítik 
(ragasztják). 
 

Profilfelületek kasírozása (szoftforming) eljárás): Szó szerinti fordításban „lágyan for-
mázható” és a profilos hordozók kasírozással való borítását jelenti. A kasírozott profilelemeket 
különböző alapanyagokból, különféle alkalmazási területekre készítik. Ezek általában lécszerű 
termékek, amelyek magrésze a formának megfelelő kiképzésű, s felületüket részben, vagy 
egészben dekoratív bevonat takarja ( 270. ábra.). De idetartoznak a síklapok tagolt éleinek ka-
sírozására kialakított módszerek is, amelyeknek leírását az élborító eljárások között találjuk 
meg. 

270. ábra. Profil-kasírozással (szoft-forming eljárással) bo-
rított elemek. 

A bevonó anyag végtelen tekercs, vagy méretre vá-
gott lapok formájában áll rendelkezésre. Egyesítésük ragasz-
tással történik. A kasírozott profillécek, elemek alkalmazása 

ma széles körű. Elterjedését a bútorok formaváltása gyorsította (párkányok, díszlécek stb.) de 
széles körben alkalmazhatók funkcionális elemként is, pl. fiókoldalak, lábazatok, oszlopok, ke-
retek bevonására. A különböző profilelemek borítását az e célra kifejlesztett gépek és berende-
zések magas ára és nagy teljesítőképessége miatt általában a háttéripar végzi.  
 Jelenleg 10-500mm szélességű, 3-100 mm vastagságú elemek kasírozására alkalmas gé-
peket ismerünk (a profilpalástok szélessége, ami megegyezik a fólia szélességével: # 600 mm).  
 Magrészként jó alakállóságuk miatt, az agglomerált lapok a legmegfelelőbbek. Közülük 
a forgácslap nyújtja a legszűkebb formai variáció lehetőségét (profilfelületen a laza középrész 
aránya minél kisebb legyen) Az MDF-lapok egyenletes szerkezetük miatt ideális anyagnak te-
kinthetők. Kisméretű, erősen tagolt profilokon a magrészt olcsó, viszonylag jó alakállóságú tö-
mör fából célszerű kialakítani. Ritkábban fém- vagy műgyanta magokat is alkalmaznak. A lap-
vastagság növelése ragasztással történhet, a formai változatosságot farost-, rétegelt lemez ráté-
tek is növelik. A magrészek csiszolásával javul a felületi egyenletesség. 
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 A bevonó anyagok termoplasztikus, vagy hőre keményedő műanyagokkal impregnált 
papírok, fóliák, illetve furnérok is lehetnek. A termoplasztikus fóliák főleg félkemény PVC 
bevonó anyagok 150-300 Pm vastagságban.  
A fóliák igénybevétele profilkasírozáskor nagyobb, mint síkfelületek kasírozásakor. A bevonó 
anyagban keletkező belső feszültség függvénye a profil alakjának, lefejtési hosszának, az alak-
változtató út hosszának és az alkalmazott előtolási sebességnek. Az igénybevételt a stacioná-
rius alakváltoztatási fok fogalmával jellemezzük. amely a gépen a két leszorító görgőegység 
között végbemenő hajlítást jelöli. A fóliák melegítésével alakíthatóságuk növelhető.  
 Jelenleg széles körben alkalmaznak lakkozott, vagy lakkozatlan furnér bevonó-anyago-
kat is. Általában egyenes szálú, hosszú, göcsmentes, 0,5-0,8 mm vastag késelt furnérok hasz-
nálhatók. Ha a profil lefejtési hossza nagyobb a furnér szélességénél, akkor a kasírozást két 
lépcsőben célszerű végezni úgy, hogy a szélek valamely profilélen találkozzanak. (A furnér 
szélességi toldása hibákat okozhat). A magrész formájának és a furnér deformációjának össze-
hangolása is csökkenti a hibalehetőségeket (271. ábra). 
A furnérbevonattal megvalósítható lekerekítés sugarának mértéke a bevonat hajlékonyságától 
függ (általában r !5 mm). Ezt elsősorban a furnér nedvességtartalma határozza meg (u=14 %), 
de speciális módszerek alkalmazásával fokozható. Ilyen pl. a furnér külső oldalára fólia vagy 
papírréteg felkasírozása, vagy rugalmas gyantával való impregnálás. Célszerű figyelembe venni 
azonban, hogy a hajlékonyság javul a hátoldalra felvitt ragasztóanyag hatására is. 

 
271. ábra. Lécek furnérozása soft-forming eljárással 
A ragasztáshoz diszperziós, olvadék,- ritkábban ter-
moaktiválású UP-ragasztókat használnak. Egyes spe-
ciális célú termékeken (pl. ablakprofil bevonás) a két-
komponensű PUR ragasztók alakítanak ki megfelelő 
tulajdonságokkal rendelkező réteget.  

A diszperziós ragasztók viszonylag hosszú 
párologtató szakaszt igényelnek, s az egyesítés után 
több órás kikeményedési idő (pihentetés) szükséges. 
Ezen okok miatt napjainkban főleg csak termoplasz-
tikus (PVC) fóliák esetén alkalmazzák őket. A papír-
vázas fóliák és furnérok rögzítése olvadékragasztók-
kal végezhető. Ezáltal megnövekszik az alkalmaz-
ható előtolási sebesség, a borított elemek azonnal to-
vábbi megmunkálásnak vethetők alá, s csökken a tá-

rolási helyszükséglet. Felvitelük- ömlesztett állapotban – a borítóanyag hátoldalára – hengeres 
gépeken történik, 80-90 g/m2 mennyiségben (lásd forró-hideg eljárás az élragasztásnál). 
 A korszerű gépeken a diszperziós és olvadékragasztók is használhatók, így furnérok és 
különféle típusú fóliák rögzítésére is lehetőséget adnak. A furnéradagoló kiegészíthető fóliák 
tárolására és továbbítására szolgáló tárcsákkal is.  

A 272. ábrán furnér és termoplasztikus fólia kasírozására alkalmas berendezés elvi váz-
lata látható.  
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272. ábra. Furnér és fóliafelvitelre al-

kalmas profil-kasírozó gép. 
1- furnéradagolás, 2- fűtött olvadékra-
gasztó tartály, 3- ragasztóanyag felvivő 
henger, 4- ellennyomó henger, 5- fur-
nérkasírozó henger, 6- magléc adago-
lás, 7- hajlítógörgők, 8- színbemaró ké-
szülék, 9- fóliatekercs, 10- késes enyv-

felhordó, 11- szárítóalagút, 12- fóliakasírozó henger, 13- a magrész előmelegítése, 14- fóliame-
legítés 

A forrólevegős fúvókák beépítése az egyesítés szakaszába lehetővé teszi a reaktiválási 
technológia alkalmazását (ragasztóanyaggal ellátott bevonatok használatát). A gépek lényeges 
része az alakváltoztatást, a rögzítést végző présszakasz. Az elhelyezhető szorítóelemek (görgők, 
csúszó talpak) száma és állíthatósága meghatározza a kivitelezhető formákat és a profilváltoz-
tatás esetén szükséges állítási időket is.  
 
Sík felületek borítása filmekkel (laminálás) 

Az eljárás lényege a filmek impregnálásához használt előkondenzált gyanta kémiai re-
akciójának megindítása hőközléssel és nyomással. A művelethez hőprések szükségesek.  

A folyamat során először megömlik a papírréteggel a felületre juttatott gyanta (273-274. ábra) kialakul a 
bevonat és a hordozó közötti adhézió, majd a megömlesztett gyanta – a présfelületek negatív lenyomataként kike-
ményedve – különböző fényességű bevonatokat hoz létre. Polírozott préslapok, és megfelelő gyanta tartalmú fil-
mek esetén magas fényű, érdesített lapok között matt vagy selyemfényű felület alakul ki.  

 
 

 

 

 

A tömöríthetőség (Z) jellemzésére a lapvastagság préselés előtti (ak) és préselés utáni (ap) vastagságának viszo-
nyát kell meghatározni: 
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A különféle rendeltetésű filmek (fedő/overlay, dekor, alapozó/underlay) együtt és külön külön is alkalmazhatók. 
Optimális hatás mind a forgácslapok, mind a farostlemezek esetén a 3 réteg egyidejű felhasználásával érhető el 

 

273. ábra. A filmek megfolyásának tar-
tománya 

1 – 1a- MF gyantával 
2 – 2a- PU gyantával impregnálva 

224. ábra. A különböző reaktivitású MF gyanta impregnálású 
filmek megömlésének folyamata, a préshőmérséklet és a prés-

idő függvényében 
B-B' től C-C' ig a felület záródása; D-D' ig a megömlési folya-

matok lezáródása; E-E' a megkeményedési folyamatok befeje-
ződése; - - - visszahűtés. 
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("front" minőség). Kisebb felületi igényeknél az overlay-, vagy az over- és underlay rétegeket elhagyják ("korpusz" 
minőség). MDF-lapoknál az alapozó (underlay) réteg laminálása lehetővé teszi a tapaszolás mellőzését a folyékony 
filmképzők (lakkok, zománcok) felvitele előtt, így közvetlenül alkalmasak felületkezelésre. A lap és lemezanyagok 
tulajdonságait a 25. táblázatban foglaltuk össze. 

Legjobb alakállóságot a szimmetrikus felépítésű borítás eredményez, gazdasági okokból azonban ez nem 
mindig valósítható meg. Az aszimmetrikus felépítésű lapok vetemedésre hajlamosak. A deformációt előidéző hú-
zóerők függenek a papírrétegek tömegétől és a borítás nedvességtartalmától is.  

                                                                                                                    25. táblázat 

Jellemző 

Forgácslap Farostle-
mez 

MDF lap 

Többszintes 
présen 

Rövid ütemű 
présen 

Az eljárástól függetle-
nül 

Vastagsági mérettűrés, mm ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 
Sűrűség, kg/m3  640-730 600-680 950-1050 600-900 
Nedvesség-tartalom, % 5-9 6-11 3-7 6-9 
Lapra merőleges húzószilárd-
ság, Mpa 0.35 0.30 0.5 0.6 

Hajlítószilárdság, Mpa     
14 mm 
16 mm 

  
16 
16 

 
- 
- 

 
30 
28 

Összenyomhatóság, % 6-8 5-7 - - 
 
Kétfajta laminálási eljárást alkalmazható: 

-a többszintes présekben, főként több filmréteg (underlay, dekor, overlay) egyidejű rögzítésére és 
 -a rövid ütemű présekben történő, főként egy film réteg (dekorréteg) rögzítésére. 
A két eljárás nem csak technológiai paramétereiben tér el egymástól, különböző lapok (24. táblázat) és eltérő 
gyantatípusok (különböző reakciósebességű) használatát igénylik, és eltérő felületi minőségű bevonatot hoznak 
létre.  
 A többszintes prések általában 12-20 szintűek. A gyanta megkeményedése 1400 C-on  6-8 perc alatt megy 
végbe (normál ütemű papírok estében). A folyamat végén a préscsomagot vissza kell hűteni kb. 600 C-ra. Az új 
préscsomagot visszahűtött vagy ismételten felfűtött lapok közé tolják be. A normál ütemű laminálás présdiagramját 
a 275. ábrán láthatjuk.  
A fényes felületek kialakítását, a vékony lemezek, lapok kétoldali borítását napjainkban is ezzel az eljárással vég-
zik. Hátránya a hosszú ciklusidő, a hűtési szakasz miatt energiaigényes, és a tömörítő hatás ellensúlyozására 
nagyobb sűrűségű lapok alkalmazása szükséges. 
 A rövid ütemű prések általában egyszintűek és nagy lapmérettel rendelkeznek. A préslapok fixen vannak 
rögzítve, ami a lapok ki-berakásának műveleteit bonyolultabbá teszi.  

A lebegtetve történő beszállítás (pl. szorítólécekkel) s a vákuumfejes kiszedés nem csak a préslapokat 
védi, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a préscsomagnak nyomás nélküli várakozási idejét minimalizálják. Ezen 
eljárással 40-50 s présidő, így 60-70 ciklus/óra teljesítmény érhető el. A présdiagram a 276. ábrán látható.  

A visszahűtés nélküli megoldás energia megtakarítást eredményez. A rövid présidők következtében csök-
ken a forgácslapok tömörödése, de ezzel egyidejűleg romlik a felületkiegyenlítő hatás, ezért inkább a kisebb sűrű-
ségű, finomított felületű forgácslapok használhatók. 
Az eljáráshoz alkalmazott filmek impregnáló gyantája nagyobb reaktivitású, mint a normál ütemű eljárásban, ezért 
a meleg lapok rakodását nagy gonddal kell végezni, az utókeményedés és az ez által fellépő hibák elkerülésére. 
Impregnáló gyantaként MF, UP, UP – DAP gyantákat vagy ezek keverékeit használják. 
 A normál ütemű eljárással fényes felületek is előállíthatók. A rövid ütemű eljárásokban, selyemfényű, matt 
bevonatok alakulnak ki. 8 mm-nél vékonyabb lapok rövid ütemű eljárással 2 oldalról nem boríthatók, mivel a lapok 
présnyitáskor szétrobbannak. 
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 A fenti eljárásokat a forgácslap-gyártás és laminálás különválása miatt kétütemű eljárásoknak nevezzük. 
Ismertek azonban olyan gyártási technológiák is, ahol a lap vagy idompréseléssel együtt megy végbe a borítófilm 
felvitele is (együtemű eljárás). Kiforrott gyártási módszer főleg az idompréselt forgácslapokra fejlődött ki. (pl. Wer-
zalith eljárás) 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Az eljáráshoz alkalmazott filmek impregnáló gyantája nagyobb reaktivitású, mint a normál ütemű eljárás-
ban, ezért a meleg lapok rakodását nagy gonddal kell végezni, az utókeményedés és az ez által fellépő hibák 
elkerülésére. Impregnáló gyantaként MF, UP,-UP-DAP gyantákat vagy ezek keverékeit használják. 
 A normál ütemű eljárással fényes felületek is előállíthatók. A rövid ütemű eljárásokban, 
selyemfényű, matt bevonatok alakulnak ki. 8 mm-nél vékonyabb lapok rövid ütemű eljárással 
2 oldalról nem boríthatók, mivel a lapok présnyitáskor szétrobbannak. 
 A fenti eljárásokat a forgácslap-gyártás és laminálás különválása miatt kétütemű eljárá-
soknak nevezzük. Ismertek azonban olyan gyártási technológiák is, ahol a lap vagy idomprése-
léssel együtt megy végbe a borítófilm felvitele is (együtemű eljárás). Kiforrott gyártási módszer 
főleg az idompréselt forgácslapokra fejlődött ki. (pl. Werzalith eljárás) 
 
Formázott élek bevonása dekorlemezekkel (posztforming eljárás). 

Az eljárás lehetőséget ad a lekerekített élű termékek lapjainak és éleinek egyazon felü-
letű borítóval történő bevonására, a borító törése vagy szakadása nélkül. A formai kialakítás 
változatossága mellett az ilyen módon készült termékek kevésbé okozhatnak sérülést. (Gyerek-
szoba-, kórházi berendezések esetén ennek jelentősége különösen nagy). Konyhabútorok mun-
kafelületein pedig megszüntethetők a lap és az él találkozásának rései, amelyek esztétikai és 
funkcionális jellegű hibákat (pl. elszíneződést, elválást) okozhatnak. 

Az eljárás – a merev dekorlemezek közül – az AP-lemez alkalmazását feltételezi, ame-
lyek speciális gyártási móddal készülnek, általában a fenoplaszt impregnálású középréteg tér-
hálósodási folyamatának megszakításával érik el a hajlíthatóságot. Hő hatására alakíthatóak, de 
a hőközlés következtében meginduló kémiai reakció egyúttal meg is szünteti ezt a tulajdonsá-
gukat, tehát az alakíthatóság csupán egyetlen alkalomra korlátozódik. A hajlítás sémáját és az 
ebből származó igénybevételeket a 277. ábrán láthatjuk. 
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275. ábra. A normál ütemű (vissza-
hűtéses) eljárás présdiagramja 

276. ábra. A rövid ütemű eljárás présdiagramja 
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277. ábra. A dekorlemez hajlításának vázlata (a) és a 
borítórétegben ébredő feszültségek (b) 

A lemezek alakíthatóságát kétféle mérőszámmal jel-
lemzik:  
a) A s- ban megadott jellemző azt az időtartamot hatá-
rozza meg, amely alatt állandó nyomatékkal, fűtött 
hengeren 1200-ra elhajlítható tönkremenetel nélkül az 
adott méretű lemezcsík;  
b) A m/s- ban kifejezett érték az a legnagyobb konstans   
hajlítási sebesség, amelyen az anyag nem törik.  

Felépítésükön kívül a lemezek vastagsága, tárolásuk és feldolgozásuk körülményei is befolyásolják az 
alakíthatóságot, ami a termelésben közvetlenül a selejtképződés alakulásával mérhető.  
 Ezek közül ki kell emelnünk a dekorlemezek tárolási időtartamát, ami a borítóanyagokban végbemenő 
lassú utókeményedési reakciók, továbbá a lapok száradása révén befolyásolja az alakíthatóságot (tárolási idő max. 
1 év) és nedvességtartalmukat. A síkfelületen borított félgyártmányokat az élbevonás előtt klimatizálni kell.  
A nedvességváltozás mértékét (Menge /1977/ mérései szerint) a síkpréselés módja is befolyásolja (248/a ábra).  
Adatai szerint a lapokra szétszedett anyagokat 72 órán keresztül 20r20 C-on és 70% relatív légnedvességű térben 
kell tárolni. 

A feldolgozás körülményei közül a hőközlés nagysága, időtartama, továbbá az alakváltoztatási sebesség 
befolyása igen jelentős. Az alakíthatóság a termikus bomlás határait megközelítő hőmérsékleteken a legkedve-
zőbb. A berendezésen a hőközlés módjától függően (kontakt vagy sugárzó) különböző mértékű hőmérséklet-inga-
dozás jöhet létre. Az optimális értékek kijelölésekor gondolni kell arra, hogy a felmelegedés a termikus bomlás ha-  
tárán belül maradjon, ezért a 140-2300 C közötti tartomány alkalmazása terjedt el. A hőingadozás megengedett 
értéke általában r 100C.  

 
278/a. ábra. A dekorlemezek nedvességtartalma a síkpré-

selés körülményei, illetve a klimatizálás időtartamának 
(t=20r20 C; M =70% r 10%) függvényében 

1- szabadon álló dekorlemez; 2- a laborprésen (1200 
C, 70 s, 0,1 Mpa); 3- a több-szintes présen (500C, 10 min, 

0,4 Mpa) 4.-a rövid idejű présen (750C, 70 s, 0,4 Mpa) felra-
gasztott dekorlemez nedvtartalom változása. 

 
A termo-olajjal fűtött sablonokat stacionárius beren-

dezéseken használják, ezek a hőmérséklet megfelelő pon-
tosságú szabályozására adnak lehetőséget. Hátrányuk, 
hogy profilonként eltérő fűtőcsövet kell alkalmazni.  
Folyamatos berendezésen IR-sugárzókkal és meleglevegő-
fúvókákkal megy végbe a hőközlés, célszerűen a dekorleme-
zek mindkét oldala felől. A felmelegedés mértékét a felület 
színe, egyenletessége, a felvitt ragasztóréteg vastagsága 
befolyásolja, ezért nehezen szabályozható.  
  

278/b. ábra. az alakíthatóság optimális tartománya 
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A lapok kiszáradásának megelőzésére fontos, hogy a kívánt hőmérsékletet a felületek rövid idő alatt érjék el. Ez a 
tényező – a folyamatos berendezéseken – összefügg a hajlítási sebességgel is. A csekély selejtképződéssel járó 
kis alakváltoztatási sebesség mellett ugyanis növekszik a felmelegedés időtartama, ezáltal a kiszáradás mértéke. 
Az optimális tartomány viszonylag szűk területre korlátozódik (278/b ábra). 
 A berendezések kivitele a hajlítás módja és az alkalmazható ragasztási eljárások szerint egyaránt eltérhet.  

 
A szakaszosan működő berendezéseken megoldható a borítórétegek külön műveletben 

való előformázása (279/a ábra) vagy a sík lapokra ragasztott dekorlemezek hajlítása (279/b 
ábra) is.  

279. ábra. A szakaszos üzemű post-forming eljárás két 
alapesete; a) a dekorlemez előformázása, b) a síkla-

pokra ragasztott dekorlemez hajlítása 
 

E berendezéseken a paraméterek szabályozásának lehe-
tősége nagyobb, a bevonatok hajlítási igénybevétele cse-
kélyebb, így a selejtképződés mértéke is kisebb.  
 
 A folyamatos hajlítás esetében 280. ábra) a de-
korréteg igénybevétele, s ezáltal a selejtképződés 
megnő. Ennek az a magyarázata, hogy minden egyes bo-
rítóelem részecske a kúppalástról való lefejtésnek meg-

felelő utat tesz meg. Leggyakoribb a meghibásodás a lapok kezdetén, ahol nincs előformázás 
ezért a hajlítási sebesség különösen nagy, s a lapvégek keresztirányú vágásából származó 
mikro-repedésekkel is számolni kell. 

280. ábra. A folyamatosan működő postforming gé-
peken tőrténő megmunkálás fő fázisai: 
a) ragasztófelvitel;  
b) síkpréselés;  
c.) a dekorlemez felmlegítése;  
d) profilra formálás; 
e) rögzítés 
 A konkáv alakítást igénylő elemek kiképzése több 
lépcsőben történik. Az élek lezárása után 281. ábra) a 
forgácslapon korábban kimunkált árok szélességében 
átvágják az anyagot, és egy szakaszos működésű be-
rendezésen, olajfűtésű sablonnal meghajlítják, majd a 
lapot sarokléccel megerősítik.  
 
281. ábra. A konkáv hajlítást igénylő elemek meg-

munkálásának fő fázisai: 
a.) nyers forgácslap; b.) profilkialakítás; c.) síkprése-
lés; d.) profilra formálás és ragasztás; e.) felhajlítás, 

gömbölyítés; f.) a sarok merevítése 
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 A ragasztás gyakori módja az egy- vagy kétkomponensű PVAc diszperziókkal, illetve 
az UF gyantával végzett hideg-forró megkeményítés. Szakaszos berendezéseken a ragasztó 
megkeményedéséhez szükséges hő fűtött sablonokkal, folyamatos berendezéseken nagyfrek-
venciás erőtér kialakításával is biztosítható. 
 A folyamatos berendezések főleg a hőaktiválású oldószeres vagy diszperziós ragasztók 
használatára alkalmasak: a túlnyúló dekorlemezre és a forgácslapra fúvókával, vagy hengerrel 
vihető fel a ragasztó. A fűtött szakaszban eltávozik a réteg nedvességtartalma, aktiválása köz-
vetlenül a hajlítás előtt, megfelelő fúvókákkal történik.  
 A flexibilis dekorréteg hajlítása, alakítása az előbbiekhez hasonló módon, de kisebb 
energiaráfordítással, kevesebb selejtképződéssel valósítható meg. Egyes berendezések lehető-
séget nyújtanak a lap és élfelületek egy gépsoron való bevonására is. Ezeken a folyamatos sík-
préshez közvetlenül csatlakoznak a post-forming gépek. 
 
Formázott élek bevonása laminált lapokon (direkt poszt-forming) 

 
Főként kisebb lapvastagságú elemek éleinek borítására kidolgozott módszer (pl. bútor- 

ajtólapok). Folyamatos előtolással rendelkező gépeken készíthető. Az előzőekben részletezett 
módszerhez képest eltérést elsősorban az jelent, hogy a dekorlemez felragasztásának művelete 
elhagyható, többrétegű laminátummal borított lapok közvetlen felhasználásán alapszik (282. 
ábra).  

282.ábra. A direkt post-forming eljárás mű-
veleti vázlata: 

1 – 8- műveleti sorrend 
A forgácsoló szerszámok a profil kimunkálása, 
a felesleges anyagrész eltávolítása mellett egy 
olyan árkot is kialakítanak, amely olvadékra-
gasztóval feltöltve, hajlításkor rugalmas ellen-

támasz-ként csökkenti a borítóréteg törésének veszélyét.  
A műveletekhez használt ragasztók és szorítóelemek nem különböznek az előző fejezetben is-
mertetettektől.  
 
Éllezárási eljárások (sík- és tagolt felületű élek borítása) 
 Az élborító anyagok flexibilitásuktól függően tekercsben vagy csíkokban kerülnek for-
galomba és olvadékragasztókkal, diszperziós, polimerizációs, vagy polikondenzációs úton ke-
ményedő gyantákkal rögzíthetők az élekre. A megfelelő típus kiválasztása a berendezés adta 
lehetőségektől, továbbá a borítóanyagok termoplasztikus tulajdonságaitól függ, figyelembe ve-
endő a ragasztott szerkezetek hő-igénybevétele is. 
Az eljárásokat a gyantafelvitel módja és a megkeményedés körülményei alapján csoportosítják. 
Ezek alapján megkülönböztetünk forró-hideg és hideg-forró eljárást. A két elnevezéssel a ra-
gasztófelvitel és kikeményedés hőmérsékletére utalunk.  
 A „forró-hideg” eljárás olvadékragasztókkal, a „hideg-forró” pedig diszperziós konden-
zációs, vagy hőaktiválású polimerizációs ragasztókkal valósítható meg. A ragasztóanyag felvi-
tel mindkét esetben végezhető a megelőző technológiai fázisban is (pl. élfóliák gyártásakor), 
ilyenkor forró-hideg vagy hideg-forró reaktiválásos módszerről beszélünk. 
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Forró-hideg módszer: Jelenleg az élragasztások legelterjedtebb módszere, amely az ol-
vadékragasztók alkalmazására épül, egyenes és tagolt élek esetén egyaránt. Bármely típusú – 
rövid idejű hőhatások során nem károsodó – élborító anyag esetén használható. (Ide sorolhatók 
a furnérok, a többrétegű papírvázas élborító anyagok, stb). A gépek egy-, vagy kétoldalas kivi-
telben készülnek és a következő fő egységekből állnak (283. ábra):  

283. ábra. A kétoldalas élfóliázó gép felépítése 
1-csíkokban, tekercsekben lévő borítóanyagok 
adagolására, illetve tárolására alkalmas egység; 2, 
3-ragasztóanyag tartály, függőleges tengelyű ada-
golóhengerrel; 4-szorítóhengerek; 5-hosszvágó 
egység; 6-marófejek a borítóanyag színbemará-
sára; 7-csiszolóegységek (furnér élborításoknál). 
 

A ragasztóanyag hőmérséklet változását a 284. ábrán követhetjük nyomon.  

284. ábra. A forró-hideg eljárás hőmérséklet változá-
sának jellemző mértéke. 

A-B a ragasztóanyag felvitele; B-C a nyílt idő; C-D a 
nyomószakaszban eltöltött idő 

A tartályban 190-2200 C-ra melegített anyag 
160-1800 C-ra fűtött felhordó hengerrel jut a lap élére, 
vagy a borítóanyag hátára úgy, hogy ott zárt, összefüggő 

réteg képződjön. A ragasztóanyag mennyiség és a lap tömörségétől függően 150-250 g/m2. A 
ragasztóanyag felvitel és az élborító anyaggal való találkozás közötti nyílt idő a gépkonstruk-
ciótól és az előtolási sebességtől függ. 
 A borítóanyag hosszának levágása után az első szorítóhenger kb. 200 N erővel szorítja 
össze a felületeket, a következő hengerek szorítónyomása fokozatosan csökken. Mérések sze-
rint a ragasztó lehűlése, illetve kötése 3-5s alatt történik meg. Az alkalmazható előtolási sebes-
ség a 25-50 m/min értéket is elérheti. A reaktiválásos módszerrel a bevonatok hátoldalára ko-
rábban felvitt, kb. 80-120 g/m2 ragasztót 250-4000 C-os forró levegővel ömlesztik meg. 

A hideg-forró eljárás: A szobahőmérsékletű ragasztóanyag felvitele után a megkemé-
nyedés hő és nyomás hatására jön létre. Főként nagy hőállósági igények esetén használják. A 
hőmérsékletváltozás lefolyása a 285. ábrán látható. Folyamatos működésű és szakaszos üzemű 
berendezéseken valósítható meg.  

285. ábra. A hideg-forró eljárás jellemző hőmérséklet vál-
tozása. A, B- a nyomószakaszban eltöltött idő 

A folyamatos eljárásnál a ragasztót mindkét felületre fel-
hordják. Egyesítés után a hőközlés fűtött hengerekkel, szaka-
szos berendezésen pedig fűtött síneken keresztül történik, a 
nyomást pneumatikus úton hozzák létre. Ismertek nagyfrek-
venciás melegítőzónával ellátott élbevonó gépek is.  

 Az aktiváló eljárás főleg termo-aktiválású diszperziós ragasztókkal valósítható meg. A 
ragasztóréteggel korábban ellátott élbevonó anyagot a felülettel való találkozás előtt meleg le-
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vegővel aktiválják. Az eljárással 50 m/min előtolás is elérhető. Ennek megválasztásakor figye-
lembe kell venni a véglevágó szerszám működésének ütemét is. A berendezések teljesítőképes-
sége ezért nagymértékben függ az alkatrész hosszától. 
 

Élborítás szoft-forming eljárással: Síklapok, profilozott éleinek borítására alkalmazott, 
folyamatos előtolással működő berendezések esetén a profil alapja ez által az él- és felületborító 
anyagok találkozásának helye határozza meg a borítható oldalélek számát (Lásd 286. ábrát).  

A mechanikai megmunkálás pontossága, a maráskor, bázisfelületként használt borított 
lapfelület geometriai tulajdonságai alapvetően meghatározzák az élborítás minőségét. A szük-
séges az 287. ábrán láthatjuk. A ragasztóanyag felvitele a borító hátoldalára történik. Figye-
lembe kell venni a megkeményedett ragasztóréteg (általában olvadékragasztó) színét is, amely 
a kikeményedés után nem kívánatos vékony csík formájában látható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.9.5. Szendvicsszerkezetek ragasztása 

Az ajtók és hasonló termékek (szendvics szerkezetek) gyártására a szokványos sokeme-
letes prések, be- és kirakó-berendezéssel; vagy a nagy felületű, rövid idejű ütemprések nem 
alkalmasak. Az alkalmazható présrendszerek két alapvető csoportba sorolhatók: 

a) Rendszerek, amelyeknél a prések mozognak: körbe (Fama Rotation), vízszintesen 
(Bürkle), függőlegesen (Sergiani). Ezeknek a rendszereknek az előnye, hogy a prés előtti és 
utáni szállítási szükséglet minimális. 

b) Rendszerek, amelyeknél a berakó- és rakodó-berendezéseket mozgatják: 
függőlegesen (Fama Vario), vízszintesen (Wemhoner). 

A berendezések ismertetése „ABC”- sorrendben következik. 
 

Bürkle- rendszer. A Bürkle-cég által kifejlesztett présrendszer egymás mellé épített füg-
gőleges présegységekből áll, amelyek egy fix berakó állomás előtt mozognak. A függőleges 
présegységek sajátossága, hogy egy függőleges présegység két présből áll. Az alsó prés egy 

  
286. ábra. Élkialakítási lehetőségek a 
szoft-forming eljárási technológiában 

287 A szoftforming műveletek sorrendje 
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alulról, a felső prés pedig egy felülről ható hidraulikáva1 rendelkezik. A mereven beépített kö-
zépső lap az alsó présnek a felső, illetve a felső présnek az alsó lapja.  
 Meg kell azonban jegyezni, hogy mind az alsó, mind a felső présbe további préslapok 
építhetők be, azaz növelhető a présszintek száma. Ugyanakkor tetszés szerinti függőleges prés-
egység sorolható egymás mellé. 
 Az elemzést 3 függőleges présegységből álló rendszeren végezzük, ahol egy függőleges 
présegység két, kétszintes présből áll (288. ábra). 

288. ábra. Két, kétszintes préssel 
ellátott, 3 függőleges présegység-
ből álló prés rendszer (12 szint). 

Ennek a rendszernek, egy 
négyszintes préssel szembeni elő-
nye, hogy rövidebb a pihentetési 
idő (nyílt idő + zárt idő), mivel két 
ajtólap összeforgatása után történik 
a berakás. A rendszer hátránya az, 
hogy állandóan nagy tömeget kell 
elindítani, illetve lefékezni. Egy to-
vábbi hátrány a hő - és villamos ve-
zetékek állandó mozgása. A bera-
kás történhet szalagtálcával, vagy 
kétszalagos rendszerrel.  

 
Fama Rotation rendszer. A 

forgó présberendezést a Fama cég 
(Atlas-multiprés) gyártotta először, melyet átütő sikerrel alkalmaztak az ajtógyártásban (289. 
ábra). Négy változatban gyártják: 4 prés egy-egy, vagy két-két szinttel; 6 prés egy-egy, vagy 
két-két szinttel. Ez a forgó prés technikailag merész megoldásnak számít, melynek alap-ötlete 
valószínűleg a csillagprésen alapszik. 

289.ábra. Fama Rotation rendszerű forgóprés a berakó 
oldalról nézve. 

A forgó présberendezés töltése kétféle módon történhet: 
a) az alsó null-ponton. (Ilyenkor hátrányos a mun-

kacsarnokban az „óriáskerék” nagy magassági mérete). 
b) a felső null-ponton.(Ebben az esetben a prést a 

„pincében” kell elhelyezni). Ez ugyan meglehetősen drága 
megoldás, de nagy előnye ennek az elrendezésnek a gyár-
tócsarnok jobb áttekinthetősége. 
 Amikor megjelent ez a prés, egyesek nagy sikerében hit-

tek, mások pedig a mérnökök rögeszméjének tartották. Ezek a kétségek nem voltak alaptalanok, 
mivel: 

 ilyen nagy tömeg forgómeghajtása- az első prések gyártásának idejében- még nem 
volt olyan biztonságosan és elegánsan megoldható, mint ma; 
  a berendezés összes tömege több mint, 60 t; 
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  a fűtőközeg- és a villamosvezeték meghibásodási lehetősége nagy; 
  a terjedelmes hidraulikus rendszerben szintén nagy a meghibásodás veszélye; 

 nagy a beruházási költség, ami nemcsak a berendezésre, hanem az alapozásra (pince) 
és a csarnok belmagasságára is vonatkozik. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a berendezés előnyei felülmúlják a lehetséges hátrá-
nyait és így a forgóprést, világszerte sikeresen alkalmazzák. 

Végezetül megállapítható, hogy a Fama Rotation rendszer technikai adatai még ma is 
nagyon érdekesek. Az alkalmazási köre csak azért csökken, mert ma már egyszerűbb, sokszor 
olcsóbb megoldások vannak. A helyszükséglete (magasságban és szélességben) szintén a rend-
szer ellen szól. 

Fama Vario rendszer. A Fama cég egy különös présrendszert fejlesztett ki. Minden ha-
gyományos megoldást félretett és a legújabb technikai lehetőségeket használták fel (290. ábra). 

290. ábra. A Fama Vario rendszer, há-
rom préselemes sémája. 

1- préselem, 2- közös présállvány, 3- a 
préselemek zárásmechanizmusa (Pl. or-
sók), 4- a présnyomás emelés mechaniz-
musa, 5- berakó-berendezés, 6- a magas-
ságállítás meghajtása, 7- állvány a préselt 
alkatrészek tárolására, 8- a magasságállí-
tás meghajtása. 

A Vario-rendszer (a 3 préselemes kivitel) az alábbi lényeges tulajdonságokkal rendelkezik: 
 x teljesen azonos, egymástól külön működő préselemekből áll, amelyeket egy közös 
présállványba, egymás fölé helyeznek el. 
 x nincs préslapokat működtető hidraulika. 
 x minden egyes préselemnek külön mechanikai mozgatórendszere van. 

x a nyomásnövelés membrán segítségével történik (Présnyomás: max. 1,0 N/mm2). 
x a membrán felosztható, így egyes részek kikapcsolhatók (pl. ha a présfelület kihasz-

nálásában különbségek vannak). 
x minden egyes préselem – tetszés  szerint – egy , vagy kétszintes lehet. (Így maximáli-

san 12 alkatrészt lehet egy ciklusban préselni). 
x a berakás szalagtálcával történik, egyidejű kiszedéssel. 

A munkadarabokat (ajtókat) folyamatosan összeforgatják, melyeket szállítószalag adagol a be-
rakó-berendezésbe. A berakó-berendezés szalagtálcája állandó sorrendben tölti a présemelete-
ket az alkatrészek egyidejű, a tároló állványra történő kitolásáva1. A tároló állvány több eme-
lettel rendelkezik, mint ahány présemelet van. Ez a megoldás biztosítja az alkatrészek hűtését 
és pihentetését. A préstestek alacsony építési módja miatt (a hidraulika elmaradása) nincsenek 
hosszú függőleges szállítási utak, ami rövid zárási időt tesz lehetővé. A préselemek egymástól 
függetlenül működhetnek. Megfelelő vezérlés alkalmazásával minden préselem külön présidő-
vel, présnyomással és hőmérséklettel rendelkezhet.  
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Sergiani LAS rendszer. Ennél a 10 emeletes berendezésnél elsősorban az alábbi techni-
kai finomságokról van szó: 
 x mindig csak egy emelet nyit, a többi teljes nyomás alatt marad, 
 x a préstest függőlegesen mozog, így a berakási sík mindig állandó marad. 
A többi rendszer sokkal bonyolultabb technikai megoldásokat alkalmaz: a függőleges körmoz-
gás miatt (Fama Rotacion), a berakó-berendezés függőleges mozgása miatt (Fama Vario), több 
prés (Bürkle), illetve a berakó-berendezés vízszintes mozgása miatt (Wem-honer). A Sergiani 
Cég több évtized óta építi a LAS-típusokat. Annak ellenére, hogy már több százat gyártottak 
belőle az ismertsége nálunk nem arányos a technikai előnyeivel. 

A LAS-rendszer az alábbi elven működik (291. ábra):  
291. ábra. A Sergiani LAS 230 rendszer mun-

kafolyamata. 

1- rögzített présállvány, 2- hidraulikusan moz-
gatott állvány, 3- a mozgatott állvány hidrauli-
kája, 4- préslapok, 5- felső nyomás hidraulikus 
hengere, 6- véghelyzet kapcsoló, a mozgó prés-
test a munkasíkba való beállításához, 7- ellen-
hidraulika (a munkasíkon levő emelet nyitásá-
hoz, a többi emelet teljes présnyomásának a 
megtartása mellett), 8- préstér, 9- szalagtálca, 
10 leszedő-asztal, 11-12- munkadarabok. 

A teljes prés az állvánnyal, a felső- és alsó asztalla1, a préslapokkal és a hidraulikus 
hengerekkel együtt mozog egy rögzített állványban, mint egy lift segítségével. A "lift" felfelé 
menet közben minden emeletnél a munkasíkban megáll. A préselt alkatrészeket egy szalagtálca 
kitolja, visszafelé pedig berak a présbe egy újabb munkadarabot. Az egyes emeleteket egy el-
lenhidraulika nyitja. Záráskor az ellenhidraulika rugalmasan „utánenged” A ciklus a felső vég-
állásban végződik. Nyitáskor az egész préstest lefelé mozog, a legfelső emelet nyit. A présidőt 
szükség szerint az alsó végállásban való megállással lehet hosszabbítani a technikailag szüksé-
ges minimális présidőn túl. Kisebb kapacitásszükséglet esetén egy, vagy több emelet a munka-
ciklusból kihagyható. 
A LAS-rendszer előnyei: 
 V Minimális helyigény, ezért jó1 beiktatható szűk, vagy kedvezőtlen helykörülmények 
között zajló bonyolult munkafolyamatokba. 
 V Minimálisak a szállítási utak, nincsenek gyors mozgások, ezért kicsi a hibalehetőség 
és megfelelően nagy a kihasználtság foka. 
A mindennapi gyakorlatban a bonyolultnak ható hidraulika (a préstest mozgatásához és a prés-
nyomás kialakításához, illetve az ellenhidraulika a présemeletek szétnyitásához rendkívül za-
varmentesnek bizonyult. 
 A hátrányai inkább az elvi felépítésben keresendők. Ha pl. meg akarják emelni az előírt 
maximális fajlagos présnyomást (0,5 N/mm2), vagy az előírt présnyomás mellett a munkadara-
bok méretét, akkor egy teljesen új prést kell tervezni és építeni.  
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A kis helyszükségletük és egyszerű berakó- és kiszedő technikájuk miatt a LAS prések 
a bútoriparban is jó1 alkalmazhatók. A rendszerből adódó hosszú présidő és a nagy kapacitás 
miatt lehetővé válik a lassabban kötő, olcsóbb és nagyobb adalékanyag tartalmú ragasztók, vagy 
alacsonyabb préshőmérsékletek (100o C) alkalmazása. Ez egy fontos gazdasági tényező, mivel 
nem mindegy, hogy a saját energiaellátást egy 1000 C alatt vagy felett működő kazánberende-
zésre kell méretezni. 

 
Wemhoner rendszer. Akapacitás szükségletének megfelelő számú prést egymás mellé 

helyeznek. A berakás, i1letve a kiszedés keresztben mozgatható szalagrendszerekkel történik 
(292. ábra), ahol 3 db, 4-4 emeletes préssel sorba kötött rendszert vizsgálunk. Két prés zárva 
van, miközben a harmadikat újra töltik. 

292. ábra. A Wemhoner rendszer munkafo-
lyamata 

1-keresztirányú szállítókocsi; 2- emelőasztal; 
3- adagoló berendezés; 4- csiszológép; 5- köz-
pontosító görgősor; 6- edzőfelhordó gép; 7-ra-
gasztó-felhordógép; 8- tárcsás görgősor, for-
dító-berendezéssel; 9- tárcsás görgősor; 10- kö-
zéprész-szállítóberendezés; 11- keresztirányú 
átadó; 12- szállítószalag automatikus közép-és 
fedőrész adagolóval, , illetve összerakóhellyel; 
13- keresztadagoló furnértárolóval; 14- szállí-
tószalag; 15- többszintes berakókas; 16- több-

szintes hőprés; 17- többszintes kiszedőkas 
A két-, vagy többemeletes préseket egy mozgatható berakó-berendezés kapcsolja össze. 

A rendszer az adott szükségleteknek megfelelően jól alkalmazkodik, a prés és az emeletszám 
kiválasztása révén. A rendszer előnye – a Bürkle-rendszerhez hasonlóan – az üzemi feltételek-
hez való jó alkalmazkodás. Minden alapadat változtatható: a prések száma, az emeletek száma, 
a fűtőlapok mérete, a présnyomás stb. Az egy-egy központi dugattyúsorral rendelkező prések 
lényeges szerkezeti ráfordítás nélkül a vevő speciális kívánságai szerint építhetők. 
 Nehezebb probléma a prés előtti és mögötti anyagmozgatási probléma megoldása. Mi-
vel a négy emeletet egyszerre kell tölteni, hosszú fekvésidők keletkeznének. Ezért egy négy-
emeletes közbenső tárolóegységet célszerű alkalmazni. Már a berakó-berendezésbe való beme-
net közben egy fotocella ellenőrzi a munkadarabok hosszanti és szélességi elhelyezkedését. Így 
megakadályozható a hibás berakás. 
 Hátrányos a Wemhoner rendszer nagy helyszükséglete (az összes szélesség: kb. 12000 
mm; az összes-hosszúság: kb. 24000 mm) a párhuzamosan álló prések és az előtte és mögötte 
keresztirányban futó berakó- és rakodó-berendezés miatt.  
 

A legegyszerűbb és legáttekinthetőbb a Sergiai Cég 10 emeletes LAS 230-as préssel 
működő rendszere. Az összes szállító berendezés egy síkban fekszik, amely szalagtálcából és a 
kiszedő-görgőpályából áll. A többi feladatot a hidraulika rendszer látja el, amely csak látszólag 
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komplikált. A LAS 230 hátránya a fajlagos présnyomásban (0,5 N/mm2) és a préslapok mére-
teiben (1250mm x 2300 mm) található. Hosszabb préslapok a fajlagos présnyomást csökkentik. 

Nagyon jól áttekinthető és helytakarékos a Fama Vario rendszer is. Ennél a rendszernél 
a szabványosított préselemek, amelyek egymástól függetlenül működnek, egy közös présáll-
ványban vannak felfüggesztve. A préslapokat mechanikus rendszer zárja. A nyomást 7,0 
N/mm2-ig egy membrán állítja elő. Az alkatrészeket, egy relatív bonyolult mechanizmus viszi 
(vízszintes irányban) a berakó-berendezésbe. A kész alkatrészeket tároló állvány a prés mögött 
helyezkedik el, amely egyben hűtőállványként is szerepelhet. 
 A Wemhoner Cég a szükséges mennyiségű teljesítmény és présnyomás előállításához 
három, egymás mellé helyezett, 4 emeletes présből álló rendszert kínál. A berakó- és a kiszedő 
berendezés keresztirányban mozog a prés előtt, , illetve után. Egyszerű- a vevő kívánságai sze-
rint flexibilisen alakítható- a rendszer felépítése. A nagymennyiségű szállítóberendezésnek 
nagy a helyigénye. Az egységenkénti 4 emelet miatt relatívan kritikus nagyságú pihentetési 
idővel kell számolni. 
 A Bürkle Cég rendszere szintén 3 egymás mellé helyezett présegységgel rendelkezik, 
amelyek együtt, egy egységként mozognak oldalirányban. Minden présegység két présből áll, 
melyek egymás felett helyezkednek el. A prések egy, vagy kétemeletesek lehetnek. A Wemho-
ner préshez képest egyszerűbb szállító berendezéssel rendelkezik (nincs oldalirányú mozgása). 
Hátrányként jelentkezik viszont a nehéz présegység rövid ütemű indítása, illetve lefékezése. 
  A Fama Rotation 6, kétemeletes prése körmozgást végez, amelynek nagy a hely-
szükséglete. Ezt a rendszert világszerte majdnem minden ajtógyárban alkalmazzák, de ettől 
függetlenül, túl körülményesnek kell tekinteni. 

hikj  
- 
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 MELLÉKLETEK 
  

Ragasztók felosztása eredet és felépítés szerint   
 

1. Természetes eredetű ragasztók 
 
 A természetes ragasztók alap-polimerei a természetben adottak. A növényi és állati eredetű 
ragasztóanyagok polimerei a növényi, illetve állati élővilág építőanyagai vagy termékei; az életfolyamatok során 
bioszintézissel keletkeznek. Az ásványi eredetű ragasztók a földkéreg  alkotóanyagaiból, illetve a földkéregből nyert 
fosszilis anyagokból készíthetők. 
 
 1.1. Növényi eredetű ragasztók 
 
 A növényeket (fa, len-, kender-, gabonaszalma stb.) felépítő anyagok és bizonyos fák nedveként nyerhető 
kaucsuklatex, továbbá egyes növények terméséből kivont makro-molekuláris anyagok, kisebb-nagyobb fizikai 
módosításával vagy kémiai átalakításával ragasztási célokra alkalmas anyagok készíthetők. 
  
1.1.1. Cellulóz származékok 
  A cellulóz az egyik legfontosabb, a Földön legnagyobb mennyiségben előforduló 
makromolekulájú anyag. A növényi sejtfal építőanyaga. A levegő szén-dioxidjából és vízből bioszintézissel 
keletkezik. 
  
 Cellulóz-nitrát: Cellulózból, salétromsav-kénsav-víz keverékéből nitrálással1 készül.  
Ragasztó céljára a 10,5-12,4% nitrogéntartalmú cellulóz-nitrát alkalmas. Fizikai úton (száradás) kötő ragasztó. 
 A cellulóz-nitrát legfontosabb felhasználási területe a nitrolakk-ként való felhasználás. A magas nitrálási 
fokú (>13%) termékek robbanóanyag-alapanyagok (0), a kámforral lágyított cellulóz-nitrát a celluloid (N tartalom: 
11%). 
 A cellulóz-nitrát hígítószereként, etanol, benzin, toluol, használható (tűzveszélyes NINÓ! NINÓ! 1).  
 A kereskedelemben forgalmazott cellulóz-nitrát ragasztók a kötőanyagon kívül lágyítókat (pl. kámfor, dibutil-
ftalát), továbbá töltőanyagot és pigmentet is tartalmazhatnak. 
 A celluóz-nitrát különböző gyantákkal jól kombinálható. Rugalmas kötésekhez előnyös alkidgyanták, 
fenolgyanták vagy poli (vinil-acetát) hozzákeverése. 
 A keményítővel szemben penész- és rothadásálló. Alkáliákkal, fénnyel és oxigénnel szemben is relatíve 
ellenálló. Vízzel, olajokkal, szerves oldószerekkel és savakkal szembeni ellenálló képessége kicsi. 
 A század elején nagy sikert ért el a cellulóz-nitrát ragasztóval dolgozó AGO-eljárás a cipőiparban (gumi 
cipőtalp ragasztása). A cellulóz-nitrát egyike volt az első, átlátszó biztonsági üvegragasztóknak. Felhasználták 
öntapadó ragasztószalagok készítésére is. 
 Jelentősége napjainkban csekély. Kis mennyiségben a papír- és bőriparban használatos. Alkalmas celluloid, 
cellulóz-aceto-butirát és poli(metil-metakrilát) ragasztására. 
  
 Cellulóz-acetát: A cellulóz ecetsavval képezett észtere. A cellulóz-acetát hidrofób, rideg, nehezen 
oldható műanyag. A legtöbb oldószerben (pl. aceton) jól oldódik. 
 Műselyem gyártására, fólia készítésére (foto-filmek, mozifilmek anyaga), lakkok kötőanyagául és 
ragasztásra használják. Alkalmas bőr, papír, fa, textíliák hőaktíválásos2 ragasztására is. Gyantákkal 

                                                 
1 nitrocsoport bevitele szerves vegyületekbe a szénatomhoz kapcsolódó hidrogén helyébe 
2 valaminek a reakcióképességét hőközléssel fokozza  

1. melléklet 
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kombinálva ragasztószalagok gyártására is alkalmas. Szerkezeti ragasztásokhoz nem megfelelő. Adhéziója gyenge 
fémekhez, üveghez, gumihoz, de kerámiához kielégítő. Maximális felhasználási hőmérséklete 500 C. 
 Cellulóz-aceto-butirát: A 40-50% butirát- és 16-24% acetát-tartalmú észterek formadarabok, csövek 
előállítására használatosak, de ezek alkalmasak ragasztási célokra is. 
 Metil-cellulóz: Legnagyobb jelentősége a víz-oldható termékeknek van. Főleg védőkolloidként, sűrítő- és 
kötő-(ragasztó-) anyagként használatos. 
 Etil-cellulóz: Hőre lágyuló műanyag. Savaknak, lúgoknak ellenáll. Elsősorban formadarabok és lakkok 
készítésére használják. Ragasztófilmje lágyabb és rugalmasabb, mint a cellulóz-észtereké. Cellulóz-nitráttal 
keverve növeli annak szilárdságát. Papír, szövet és celofán ragasztására használható. 
 Karboxi-metil-cellulóz /CMC/. Kereskedelmi forgalomba vizes paszta, vagy por formában kerül. 
Magasabb hőmérsékleten könnyen bomlik. Jó filmképző tulajdonságú. Védőkolloidként emulgeáló- és sűrítő-
szerként (festék- és textilipar) használatos. Az építőanyag-ipar a cement reológiai tulajdonságainak javítására 
használja. Ragasztóként jelentős a kerámia iparban és a papíriparban. Általánosan használatos, mint tapétaragasztó 
 
1.1.2.  Keményítők 
  A keményítő már az ókorban is ismert és használt anyag volt. Ipari méretű felhasználása a XIX. 
században a textil-, papír-, majd az élelmiszeriparban kezdődött. A növények belsejében bioszintézissel képződik.  
 Az alapmolekula az D-d-glükóz, amelyből két molekula összekapcsolódásával a maltóz, majd a polimer 
keletkezik. A polimer átlagos polimerizációs foka 1000-2000. A lineáris polimert amilóznak, az elágazottat 
amilopektinnek nevezik.  
 A legfontosabb keményítőforrások a burgonya, a kukorica, a búza és a rizs. 
 A burgonyakeményítő: a burgonyából zúzás után egyszerű kimosással nyerhető. A burgonya, 
keményítőtartalma kb. 20%. A burgonyakeményítő fehér vagy sárgás színű, szemcséi nagyok, egyedi vagy 2-4 
szemből összetettek. Méretük változó 70-100 Pm, rétegződésük excentrikus, alakjuk szabálytalan vagy tojásdad. 
 A kukoricakeményítő kinyerése nehézkesebb. Keményítőtartalma 55-60%. A szemcsék mérete 12-18 
Pm. A külső réteg szemcséi sokszögűek, a belsők kerekdedek. Rétegződés nincs; gyakori a háromsugaras 
repedés. Ragasztófilmje merev, rideg. 
 A búzakeményítő a búza tömegének 60-70%-t alkotja. Kinyerése egyszerű, a búzaliszt vizes áztatásával. 
Két jól elhatárolható szemcseméret-tartományban fordul elő: 2-9 Pm, ill. 20-30 Pm. A kis szemcsék kerekdedek, 
ritkán sokszög alakúak, a nagyok lencse formájúak Ragasztó filmje papír jellegű, könnyen repedezik. 
 A rizskeményítő kinyerése körülményesebb. Keményítőtartalma 70-80%. Szemcséi a legkisebbek, 6 Pm 
körüliek, sokszögűek. A rizskeményítő kiváló filmképző.  

³ 
 A keményítő  vizes főzéssel nyert csiriz-készítmények ragasztóként használhatók. A ragasztókötés 
azonban gyenge, nedvesség-érzékeny, vízgőz hatására degradációt szenved.  További feldolgozásához a 
keményítőt általában lebontják, így kisebb móltömegü poliszacharidokat, dextrineket nyernek.  
 Ezeket lágyító- és stabilizáló adalékokkal keverve borítékok, bélyegek és egyéb papírgyártmányok (pl. 
üvegcímkék) készítéséhez használják. A nagy viszkozitású, dextrin alapú ragasztóanyagok címkézésre és a 
dohányiparban cigarettagyártásra használhatók. 
 
1.1.3. Kaucsuklatex 
 A kaucsuklatex ismerete Amerika felfedezéséig vezethető vissza. Az anyag neve az inkák nyelvén „cahuchu” 
volt, ami könnyező fát, a fa könnyét jelenti. A vadon termő növények között több olyan található, amely latexet 
ad. Napjainkra azonban egyeduralkodóvá vált a „Hevea Brasiliensis”, amely eredetileg Brazíliában az Amazonas menti 
őserdőkben őshonos. A legnagyobb ültetvények jelenleg Délkelet-Ázsiában vannak, ezek adják a világ összes 
természetes kaucsuktermelésének 90%-át. 
 A természetes kaucsuk, szénhidrogén, az izoprén polimere. Móltömege 105-106, üvegesedési hőmérséklete -
73 °C, szobahőmérséklet körül (Tm = 29 °C) kristályosodik. A latexben a kaucsukszemcsék közelítőleg gömb alakban 
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vannak jelen, ezeket fehérjeburok veszi körül, amely negatív töltésű és ez akadályozza meg a polimer szemcsék 
egyesülését és kicsapódását. 
 A vizes alapú latexek ragasztóként való használatának előnye – környezetbarát voltukon kívül – hogy 
velük a ragasztás nedves felületen is végrehajtható. 
 A természetes latex hajlékony, jó tapadási szilárdságú filmet ad. Fő felhasználási területei a papír-és 
fafeldolgozó ipar. 
Ragasztóként a latexből, koaguláltatással3 kinyert, majd mechanikai úton (hengerléssel) lebontott természetes 
kaucsukot oldatok formájában is felhasználják. Oldószerként benzin, benzol, toluol és klórozott szénhidrogének 
használhatók. Szárazanyag-tartalmuk 12-20%. 
 A természetes kaucsukoldatokkal létrehozott ragasztókötések vízállók; olajokkal, oldószerekkel és 
oxidálószerekkel szembeni ellenállásuk gyenge. A ragasztások maximális tartós használhatósági hőmérséklete 
60°C, térhálósított rendszereknél 90°C. 
 Fő felhasználási területük: porózus anyagok (fa, bőr, textília) ragasztása, fém-gumi ragasztása. 
Használják a cipőiparban, ideiglenes kötést adó, ún. „bőrcementként", és alkalmas öntapadó ragasztószalagok 
gyártására is.  
 

             
 
 1.2. Állati eredetű ragasztók 
 
 Az állati eredetű ragasztóanyagok, az enyvek lényegében víz-oldható fehérjék, amelyek az állati 
szervezetben bioszintézissel képződnek.  
 Alapvegyületeik az D-aminosavak. A fehérjemolekulák alakja lehet globuláris vagy fibrilláris. A globuláris 
fehérjék egy része kristályosítható. Oldhatóságuk különböző: az albuminok vízoldhatók, a globulinok sóoldatban, 
a prolaminok alkoholban oldódnak. A fehérjeoldatok semleges sóoldattal reverzibilisen koaguláltathatok. Melegítés, 
savak, különböző anyagok hatására a koaguláció irreverzibilis. Ilyenkor a fehérje denaturálódik. 
 Összetételük alapján két nagy csoportba oszthatók: 
-egyszerű fehérjék vagy proteinek, csak aminosavakat tartalmaznak; 
-összetett fehérjék vagy proteidek, felépítésükben az aminosavakon kívül egyéb anyagok is részt vesznek. 
 Kazeinenyv: A kazein a tej fehérjéinek egyike. Az összes tejfehérje 76-86%-a kazein, a fennmaradó rész 
a savófehérje. Ragasztási célokra por formában kerül forgalomba. Ezt vízbe keverve lehet feldolgozni. A 
ragasztókötés a víz elpárologtatósával (száradás )szilárdul meg. Tulajdonságai az egyéb vizes alapú, természetes 
eredetű ragasztókénál jobb, kültéri használatra azonban ez sem alkalmas. A száraz meleget +700 C-ig tűri, azonban 
gőz hatására a ragasztókötés elveszti szilárdságát és hajlamos bomlásra. Szerves oldószerekkel szembeni 
ellenállása jó. 
 Mivel a kazein lúgos kémhatású, előnyösen használható nagy gyanta- és olajtartalmú fák ragasztására, 
azokat ugyanis a felületen elszappanosítja és a szintetikus ragasztókénál jobb kötést ad.  
 A kazein ragasztókötések szívósságának növelésére gyakran keverik egyéb vizes bázisú ragasztókkal. 
Természetes vagy szintetikus kaucsuk-latexszel kombinálva jobb kötésszilárdság és növelt öregedésállóság érhető 
el. Ezek a ragasztókötések nedvesség-, időjárás- és biológiai hatásra a módosítatlan kazein ragasztókhoz 
hasonlóan viselkednek. Az ilyen keverékeket, főleg fa- és fém ragasztásához, továbbá műanyagok fához és 
fémhez való ragasztására használják. 

                                                 
3 kolloid oldat részecskéinek kicsapódása 

A híres kauri gumi hasonlít a borostyánhoz, sok 
ezer évvel ezelőtt egy nagy pókot zárt be és őrzött 
meg az utókor számára. 
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 Glutinenyv: A glutinenyv egyike a legrégebben ismert és felhasznált ragasztóanyagoknak. Állati eredetű, 
kollagén (vázfehérje) tartalmú nyersanyagokból nyerik. Fizikai úton, száradás útján köt.  
 A nyersanyag fajtája szerint korábban megkülönböztettek bőrenyvet, csontenyvet, halenyvet stb. Ezeket 
ma összefoglalóan glutinenyvnek nevezik. A glutinenyvek közül ma a bőr- és csontenyv a jelentős. 
 Az enyvek por, szemcsés anyag, ritkábban gyöngy, táblák, ill. enyvkocsonya formájában kerülnek 
forgalomba. Színük világossárgától a sötétbarnáig terjed. Az enyvet 60-70° C hőmérsékleten dolgozzák fel.  
 A glutinenyv nagy előnye, hogy a ragasztókötés lehűlésekor – kis ragasztókoncentráció esetén is – az 
enyv gyorsan átmegy szolállapotból gél állapotba, így azonnal kielégítő kezdeti tapadó szilárdságot ad. Minthogy 
a glutinenyvet porózus, nedvszívó anyagok – fa, papír, bőr, textíliák – ragasztására használják, ezt fokozza a 
pórusokba ágyazódó ragasztóanyag mechanikai adhéziója is.  
 A glutinenyv előnyös tulajdonsága még, hogy levegőbekeveréssel könnyen habosítható. A glutinenyv 
habot a gyufaszálak jobb égésének biztosítása céljából azok impregnálására használják. 
 A glutinenyv ragasztókötések majdnem minden szerves oldószerrel szemben ellenállók, azonban víz, 
nedvesség és mikroorganizmusok hatására lebomlanak.  
 Különböző additívokkal4 elérhető, hogy a glutinenyv feszültség- és hullámosodás-mentes ragasztókötést 
adjon. Így felhasználási területe – a szintetikus ragasztók térhódítása ellenére – a könyvkötészetben, a kasírozó 
üzemekben és a karton-előállításban bővül.  
 A glutinenyvet – az eddig említetteken kívül – a csiszolóvászon és csiszolókorong gyártásban is 
használják, mint kötőanyagot. 
 Véralbumin-enyv: A véralbumin szárított állati vérfehérje. Világosbarna por formában forgalmazzák, 
melyet lúgos pH-értékre beállított vízben elkeverve kapják a ragasztót. A ragasztókötés 800 C-os szárítással, illetve 
a fehérje koagulációjával alakul ki. 
 A véralbumin ragasztókötések vízállók, még forrásban levő víz hatásának is ellenállnak, azonban bio-
degradációra5 hajlamosak. Öregedésállóságuk mérsékelt, csak beltéri használatra kerülő tárgyak ragasztására 
alkalmasak. 
 Főleg rétegelt lemezek, pórusos anyagok, (parafa, bőr, textília, papír) ragasztására használták. Karbamid-
formaldehid ragasztók módosítására is alkalmazzák. 
 
1.3. Ásványi eredetű ragasztók 
  
 Az ásványi eredetű ragasztók lehetnek szervetlenek (cementek) és szervesek (bitumen). Rendszerint 
kémiai vagy fizikai (ásványolaj-lepárlás) folyamat révén hozhatók feldolgozásra alkalmas állapotba. 
Felhasználásuk általában szűk körű, de az adott szakterületen nagy fontosságú és sok esetben pótolhatatlan 
anyagok. 
 
1.3.1. Üvegömledék (üvegfrittek6) ragasztók 
 Hő- és tűzálló fémkötések kialakítására kezdték alkalmazni az üveg-ömledék ragasztókat. Ez a ragasztás 
5400 C-on 140 N/cm2 nyíró szilárdságot ad. Az üvegragasztó hátrányai: szobahőmérsékleten törékeny, hőtágúlása 
kicsi, a ragasztás általában magas hőmérsékleten (500-600° C) végezhető, a fémfelület előkészítési igénye 
bonyolult. A hátrányok miatt az üvegfrittek használata a rádió- és televíziócsövek gyártására korlátozódik, ahol az 
elektromos szigetelőképesség, a nagy kötésszilárdság és hőállóság továbbá a vákuumozott elektroncsövek 
előállításának lehetősége miatt szükségesek. 
 
1.3.2. Kerámia alapú ragasztók 

                                                 
4 adalékanyagok 
5 fokozatos lebomlás 
6 finom üvegporból előállított mázszerű anyag: a port annyira felhevítik, hogy a részecskék felületileg egymással összetapadnak, de nem 
olvadnak meg 



287 
 

 A kerámia alapú ragasztók általában alkáli-szilikátok, alumínium-foszfátok és hasonló vegyületek. Az 
üvegfritteknél általánosabban használhatók hőálló kötések kialakítására. A kerámia „cementek” különböző típusai 
felhasználhatók: kerámiák, üveg, kvarc, fémek (rozsdamentes acél, króm-acél, nikkel ötvözetek, platina), grafit 
ragasztására. A kötés hőállósága a típustól függően 400-24000 C. 
 A vízüveg a legegyszerűbb szervetlen ragasztó, amely színtelen, viszkózus, vizes, nátrium szilikát oldat. 
A ragasztó kezdeti ragadóssága kicsi, ezért a szubsztrátumok illesztése után a nyomást tartani kell a kötés 
megfelelő kialakulásáig. A száraz ragasztó törékeny és víz-érzékeny. A vízüveg jó hőálló (11000 C-ig), és szervetlen 
anyag lévén penész- és baktériumálló. Savállósága jó, de lúgállósága gyenge. Legnagyobb felhasználója a 
papíriparipar: hullámpapír, karton és doboz gyártáshoz nagy sebességű gépeken is használható. Ezen kívül 
használják még: fémek, pl. réz- és alumíniumfóliák papírhoz, azbeszthez, üveghez történő ragasztására, üveg-
üveghez, -bőrhöz, -porcelánhoz, -kőáruhoz történő ragasztására, optikai üvegek, törhetetlen üvegek gyártására, 
fém, kerámia, azbeszt, üvegszál stb. alapú tűzálló-szigetelő lemezek előállítására, kályhák, kazánok, bojlerek 
hőálló ragasztójaként, öntvények, brikett és csiszolókorongok gyártásához. 
 A foszfátcementek foszforsav-sók vagy foszforsav és fém-oxidok, hidroxidok, szilikátok kombinációi. A 
Zn-foszfát az egyik legfontosabb fogászati cement, szilikáttal kombinálva fogtömő anyag. Az Al-, Mg-, Cr-, Zn-
foszfátok 3000 C-ig melegítve jó hőállóságú kötést adnak. Ezek hőálló anyagok kötőanyagai. Ólom-oxid alapú 
cementek kerámiacsövek, -szelepek, kőagyag áruk és ammóniagáz-vezetékek javítására használják. 
 Kéncementek. Az ömledékként jó szervetlen ragasztó, oxidáló savak tárolására szolgáló 
tartálykonstrukciók kialakításánál. Adhéziója fémekhez – különösen rézhez – általában jó. Tulajdonságai korom és 
poliszulfid hozzátétek hatására javulnak. 
 Hidraulikus cementek a vízfelvétel révén kötő cementek. Ide tartoznak a portlandcement (kalcium-
szilikát, kalcium-aluminát), bárium-aluminát, bárium-szilikát, mész és gipsz. Ezek fontos kötőanyagok a magas- és 
mélyépítészetben, út- és hídépítészetben. 
 
1.3.3. Bitumen 
 A bitumen zömében szénhidrogénekből álló, oxigéntartalmú szerves vegyületeket is tartalmazó, sötét 
színű, amorf anyag. A kőolaj lepárlási maradéka. Víz-, sav- és lúgálló, de oldószerek és olajok megtámadják. 
Hideg- és hőállósága (450C) gyenge. Felhasználják épületaljzatok, út- és hídburkolatok kötőanyagaként, csempe 
és parketta ragasztására.  
 

2. Szintetikus ragasztók /2. sz. melléklet/ 
 
2.1. Polikondenzációs úton kötő ragasztók 
  
 A polikondenzációs úton előállított ragasztóféleségek egyik jellegzetessége, hogy ún. egyensúlyi 
reakcióban keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy az előállított termékben a kiinduló anyagok és végtermékek is jelen 
vannak, a kiinduló anyag kémiai természete és az alkalmazott feltételektől függő mennyiségben. A polikondenzáció 
másik jellegzetessége, hogy melléktermék, általában víz is keletkezik a folyamatban. Ennek mind a ragasztó 
előállításánál, mind a ragasztó kötésénél fontos szerepe van. A polikondenzációs folyamatok harmadik 
jellegzetessége, hogy ún. lépcsős folyamatok; a reakció elvben minden reakciólépés után leállítható, a keletkezett 
termék kinyerhető. Ez teszi lehetővé a féltermék, a ragasztógyanta előállítását, majd a kötési folyamat újraindítását. 
 
 2.1.1. Aminoplasztok (UF) 
  Az aminoplasztok különböző amino-vegyületek és formaldehid reakciójában keletkeznek. A 
ragasztó gyanta állapotának elérésekor, melyet meghatározott viszkozitás mutat, a folyamatot hűtéssel, és a pH 
semleges értékre való állításával fejezik be. Ragasztáshoz a lelassított kémiai reakció sebességét 
katalizátorokkal és/vagy a hőmérséklet emelésével növelik meg. A technológiai szempontból kedvező 3,5-
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4,5-ös pH-t savanyúan hidrolizáló sókkal, elsősorban ammónium-kloriddal, valamint gyenge savakkal, 
foszforsavval, oxálsavval stb. állítják be. 
 A polikondenzációs folyamat eredményeképpen a gyanta térhálósodik, először gélesedik, majd 
szilárd, oldhatatlan, olvaszthatatlan állapotba kerül. A kötés ideje a ragasztó reakcióképességétől, az 
alkalmazott hőmérséklettől és a katalizátortól függően 1-2 perctől 3-8 óra. A magas szabad formaldehid 
tartalmú ragasztók reaktívabbak. 
 A kötéskor lejátszódó kémiai reakciók során formaldehid hasad le a kialakuló molekulából, (lehasadó 
formaldehid), mely a gyanta zsugorodásában is szerepet játszik.  
  
 A karbamid formaldehid (UF) gyanták a faiparban legelterjedtebbek, mivel a lapgyártások (bútorlap, 
rétegelt lemez, forgácslap, farostlemez és MDF ) kötőanyagai. 50-70%- os szárazanyag-tartalmú vizes oldatban 
kerülnek forgalomba – ma már csak alacsony szabad formaldehid-tartalmú – hidegen és melegen kötő formában. 
A tárolhatóságuk csekély, 1-3 hónap. Ragasztóként való felhasználásukhoz a kialakuló rideg kötés miatt gyakran 
szintetikus és természetes töltő- és nyújtóanyagokat használnak.  
 A karbamid-gyantakötések vízállósága nem a legmegfelelőbb. A vízállóság fokozása érdekében 
kombinált műgyantákat használnak. Leginkább melamint, (UMF) rezorcint (URF) és más fenol-
komponensek kombinációkat alkalmaznak módosító komponensként. A tárolhatóság növelése érdekében a 
karbamid-gyantákat gyakran por-alakúra szárítják. Ilyen esetekben gyakran a töltőanyagokat is a rendszerbe 
keverik. 
 A karbamid-gyanták kötéséhez leggyakrabban alkalmazott katalizátor az ammónium-klorid mellyel a 
kívánt 3,5-4,5-es pH-t, a gyantára számolva |1,5% szilárd katalizátorral, illetve 100ml gyantaoldatra számolva 6-
7ml 20-25%-s ktalizátor oldattal lehet elérni. A gélesedési idő ilyen feltételek mellett 100°C-on 1 min, 20° C-on ~2 
óra. 
 A melamin-gyantáknál a kémiai egyensúly erősen a keletkező termék irányában van eltolva. Ennek 
következtében a melamin-gyanták vízállósága jobb, főzésállóak; formaldehid-leadásuk lényegesen kisebb. A 
melamin-gyanták kémiai szerkezete következtében a ragasztó szilárdsága is jobb, rugalmassága is nagyobb, 
mint a karbamid-gyantáé. A melamin-gyanták magasabb hőmérsékleten (65°C felett) kötnek, megfelelő 
minőségű kötést adva.  
 Katalizátoruk ammónium só, vagy gyenge sav. 100° C felett katalizátor nélkül is megfelelő 
sebességgel és minőségben kötnek. 
 Az aminoplasztok legnagyobb mennyiségű, legfontosabb felhasználási formái – a már tárgyalt – 
kötőanyagok, ragasztók, lakkok mellett igen széles az egyéb felhasználási területük is. 
 Présporok előállításához faliszt, kőzetliszt, pamut és viszkóz esetleg egyéb szálas anyagokat használnak 
vázanyagként. UF gyanta alapú présporok – jó fényállóságuk, tetszés szerinti színezhetőségük, magas fényük és 
jó elektromos szigetelőképességük alapján – alkalmasak villanykapcsolók, dugaszolok, elosztók, háztartási gépek 
vázának és alkatrészeinek, továbbá WC-ülőkék gyártására. Az MF gyanta alapú présporok magas (esetenként 280 
°C) hőállóságúak, ezért alkalmazhatók háztartási edények, fedők fogantyúinak, fűtőtest és háztartási eszközök, 
továbbá lámpák alkatrészeinek gyártására. 
 Az aminoplaszt alapú habanyagok kiváló hőszigetelő képességűek, alacsony sűrűségűek (7-10 kg/m3). 
Mechanikai szilárdságuk kicsi, ezért beépítéskor bitumenbevonattal vagy fóliaborítással kell ellátni. Tetők, fűtő- és 
melegvíz-vezetékek szigetelésére alkalmasak. 
 A textílkikészítésben elsősorban a pamutszövet nemesítésére mind UF, mind MF gyantákat használnak 
módosított formában. A papíriparban az aminoplasztokat (elsősorban karbamid formaldehid ragasztókat) a papír 
nedves szilárdságának javítására használják, de emellett nő a száraz szilárdság, a repesztőszilárdság és a nedves 
beszakadási ellenállás is. Melamingyantát elsősorban nedvességálló térképpapír előállításához használnak. 
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2.1.2. Fenoplasztok (PF) 
  Az első szintetikus műanyag a fenol-formaldehid gyanta volt, amelyet ugyan Baeyer már 1872-
ben előállított, de ipari alkalmazásra alkalmassá Bakeland tette 1907-ben. Termékét bakelitnek nevezték el. A 
fenoplasztok nyersanyagai fenolok és aldehidek. A fenolok közül a legfontosabb alapanyag maga a fenol. A fenolok 
megtalálhatók a feketeszén- és barnaszénkátrányban, de a felhasznált fenol nagy részét szintetikusan állítják elő. 
A fenolok jellemző szagú, általában szilárd, magas forráspontú anyagok. Vízben csak korlátozott mértékben 
oldódnak. 
 Az aldehidek közül az iparban leggyakrabban a formaldehidet használják. Ez a legegyszerűbb aldehid 
(CH20). Színtelen, szúrós szagú, irritáló gáz. Forráspontja -210 C. A kereskedelemben többnyire 40%-os vizes 
oldatban (formalin) kapható 
 A fenoplasztok (fenol-formaldehid) a fenol és fenol-homológ ragasztógyanták  nagy szilárdságú 
víz- és főzésálló ragasztókötést biztosítanak emellett – adalékanyag nélkül is – bizonyos gombaállóságot is 
biztosítanak. Hátrányuk a sötétbarna szín, valamint a fenolok jellegzetesen kellemetlen szaga, amely az 
illékony fenol-komponens mérgező (111/)hatása. Reaktív ragasztók ezért hosszabb idejű tárolásuk proble-
matikus. Mind hideg, mind meleg ragasztóként felhasználhatók.  
 Hidegen a kötéshez a pH-t 1,0 körüli értékre kell beállítani, melyhez híg kénsavat, vagy p-toluol-
szulfonsavat használnak. Melegen 100° C-on 7-8-as pH mellett, 150-170° C-on lúgos közegben, 10-12-es 
pH-n térhálósítják őket.  
 A fenol-gyanták híg alkoholban oldhatók, bizonyos típusaik vízoldhatók.  
 A fenol-gyanták térhálósodásuk során a kondenzációs reakció miatt jelentősen zsugorodnak, 
felhasználásukkor ezért jelentősebb nyomást kell alkalmazni. 
 A rezorcin-formaldehid gyanták a fenoplasztok különleges típusai. Szobahőmérsékleten, semleges 
pH mellett köt. Erős svas közegben is térhálósodik, ezt más fenol-gyantával való kombinálásánál alkalmazzák. 
Leglassabb a reakció 3,5-ös pH-nál. A kialakuló kötés nagy szilárdságú, nagy rugalmasságú, főzésálló.  
 Elsősorban nagy rugalmasságot igénylő, szélsőséges klimatikus igény-bevételnek kitett ragasztásoknál, 
fatartók, magasépítési szerkezetek készítésénél alkalmazzák. 
 A rezorcin-fenol-formaldehid gyanták kiváló ragasztók pórusos anyagokhoz (fatartók, , máz nélküli 
porcelán, kemény PS, PUR, PVC habok, bőr és linóleum) továbbá dekoritlemezek ragasztására, ill. gyártására. 
 A fenol-epoxi ragasztó 250°C-ig hőálló, vegyszer-, olaj-, benzin-, szervesoldószer-álló, és fém illetve 
üveg ragasztására is alkalmas. Ásványi eredetű szálas-anyagok impregnálásával jó hőszigetelő tulajdonságú 
anyagok készíthetők. 
 A fenoplaszt-vinil ragasztók közül legfontosabbak a fenoplaszt poli(vinil-acetál)- kombinációk. A 
fenolgyanta-acetál arány 0,3:1-től 2:1-ig változhat attól függően, hogy milyen kötésszilárdság, rugalmassági 
modulus, illetve hőállóság elérése a követelmény.  
 A fenol gyanta-vinil-acetál ragasztókombinációkat különböző méhsejt konstrukciók, mozgatható 
válaszfalak kialakításában, sílécek és a sport-repülőgépek fa légcsavarjainak készítésénél  alkalmaznak. 
 A fenolgyanta-PVB ragasztók réz ragasztójaként is használatosak pl. nyomtatott áramkörök készítésére. 
Itt nagy leválasztó erő, jó elektromos szigetelési tulajdonságok, továbbá jó oldószer- és hőállósági követelményeket 
kell kielégíteniük. A repülőgépgyártásban használt nyomtatott áramköröknél magas hőmérsékletű nyírófeszültség-
állóság, jó kifáradási ellenállás, valamint olaj- és benzinállósági igények is jelentkeznek, amelyeket ezek a 
ragasztókombinációk kielégítenek.  
 A fenolgyanta-elasztomer ragasztókeverékek több változata ismert: A PF-NBR ragasztókombinációk 
elsősorban fém-műanyag, de fém-fém és fém-gumi ragasztásokban is használatosak. A PF-NBR ragasztók jó 
nedvesség-, benzin-, olaj-, oldószer- és vegyszerállók. A PF-polikloroprén ragasztókeverék a fenoplaszt-
elasztomer ragasztó kombinációk változata A CR önmagában is jó ragasztó, de fenolgyantával kombinálva 
olcsóbb, hőállósága jobb. 40-45% PF tartalom optimális. A PF-CR oldószeres ragasztók használhatók a 
cipőiparban (bőr, textília, műanyag és gumi) ragasztására, az autó- és konstrukciós iparban és a bútoriparban. Jó 
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kötésszilárdság érhető el fémek, gumi, duroplasztok, kerámia és üveg ragasztása esetén. A ragasztókötés 
rugalmas, dinamikus terhelésnek ellenáll, benzin- és olajálló. 
 A rezolgyanta-butilkaucsuk keverék meghatározott körülmények között térhálósítva jól alkalmazható 
gumiabroncsok újra-futózására, gumicsövek ragasztására. 
 
2.2. Poliaddiciós reakció útján kötő ragasztók 
  
 A poliaddiciós ragasztók jellegzetessége, hogy a lejátszódó reakció gyakorlatilag nem-egyensúlyi, a 
folyamat teljesen a keletkező termék irányába van eltolva. Szabad monomer tehát nincs jelen a ragasztóban. Az 
addíció további jellegzetessége, hogy melléktermék, víz nem keletkezik tehát pórusmentes anyagok ragasztására 
is jól felhasználhatók. A víz lehasadásának elmaradása a kötés közben zsugorodást is jelentősen csökkenti, ezért 
az ilyen ragasztókkal csak összetartó-nyomás alkalmazása mellett is lehet ragasztani. 

   
 2.2.1. Poliuretán-ragasztók (PUR) 

 Ma a világon a hatodik legnagyobb mennyiségben gyártott polimer. Széles körű elterjedésüket különleges 
tulajdonságaikkal magyarázzák. Gable szerint: a PUR-ok úgy lágyulnak, mint a plasztomerek7, olyan rugalmasak 
mint a gumi, és olyan ellenállóak, mint a fémek. Ez a jellemzés persze kissé túlzott, de a lényege igaz. Használnak 
egykomponensű, lineáris PUR oldatokat, kétkomponensű reaktív rendszereket és vizes diszperziókat is. 
 Az egykomponensű PUR oldatok alkalmasak textíliák, bőr, fa, papír és PUR fóliák ragasztására. 
Ragasztást követően csak szárítást igényelnek. A felületen lévő vízzel (fa esetében a fa hidroxil csoportjaival is) 
kémiai reakcióba lépnek és így a fával kémiai kötést alakítanak ki. Nagyon érzékenyek a fa nedvességtartalmára, 
(az optimális nedvességtartalom 8-10%).  
 A kétkomponensű PUR rendszerek lehetnek oldószermentesek vagy oldószertartalmúak. A reaktív 
prepolimer rendszerek „A” és „B” jelzéssel külön kiszerelésben állnak rendelkezésre, Felhasználásuk előtt adott 
arányban kell a két komponenst összekeverni. A ragasztókeveréket néhány órán belül fel kell használni, mivel a 
reakció már szobahőmérsékleten is megindul. 100-1500C-os hőkezelésre 1-3 óra alatt a reakció lejátszódik. 
Hőkezelés hatására nemcsak a kötési idő rövidül, hanem a kötés szilárdsága és hőállósága is nő.  
 A ragasztásoknál ügyelni kell a víz (és alkoholok) eltávolítására, mert a reakcióban képződő szén-dioxid 
az adhéziós réteget porózussá teszi, ezáltal a szilárdságot lényegesen gyengíti. 
 Ismeretesek egykomponensű reaktív PUR ragasztók is. Ebben az esetben az izocianát blokkolt 
formában van, így a ragasztó szobahőmérsékleten tartósan tárolható. A ragasztó felhordását követő hőkezeléskor 
a blokkolás 140-1800 C-on hasad és megindul a ragasztó térhálósodása. 
  Műanyagok ragasztásához az egyik legjobban bevált ragasztó a PUR. PUR ragasztóval jól 
ragaszthatók az egyébként problematikus duroplasztok, mint pl. préselt fenol- és melamingyanta formadarabok. 
 A PUR ragasztók alkalmasak cellulózszármazék polimerek, lágy és kemény PVC, poliizobutilén, továbbá 
különböző PUR gyártmányok (habok, elasztomerek) ragasztására. Jó kötésszilárdságot adnak szervetlen anyagok, 
pl. üveg, porcelán és fém ragasztások esetén is. A PUR ragasztókötések elasztikusak, jó víz-, olaj-, zsír- és 
oldószerállók. Ellenállnak az ózon és az időjárás hatásának és különböző sugárzásoknak. Hőállóságuk 600 C-ig 
jó, egyes típusok elérik a 1400 C-t, azonban elmaradnak a fenol- és epoxigyanta alapú ragasztók hőállósága 
mögött. 
 A poliuretán ragasztók használata kiterjed:x laminátumok ragasztásában,x cipőiparban xszerkezeti 
ragasztóként:x háztartásban papír, karton, fotók, textíliák, bőr, filc, háncs, parafa, műanyag fóliák, fémek, porcelán, 
kerámia, üveg, fa stb. ragasztására. 
 A vizes diszperziós PUR ragasztókat kiváló háztartási „mindent ragasztó”-nak találták. 
Gyakran használják a PUR ragasztókat más ragasztótípusokkal kombinálva speciális területeken.  
 Ilyenek: 

                                                 
7 maradandó alakváltozást szenvedő műanyagok 
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 Y PUR és EVA keverékek: üveg-laminátumok ragasztására, 
 [  PUR és epoxi ragasztókeverékek: biztonsági üvegekhez, 
 Z blokkolt izocianát tartalmú PUR rendszer és epoxi keverékek: kiváló tapadásjavítók PVC 
plasztiszólokhoz, 
 ]  uretán és akrilát kétkomponensű hibrid ragasztók: növelt szakítószilárdságú szerkezeti ragasztások, 
  ^  PUR bázisú akrilát végcsoportú rendszerek: UV- fényre térhálósíthatók és növelt kötésszilárdságot 
adnak. 
 
2.2.2. Epoxigyanta ragasztók 
 A ragasztóanyag, az addíciós reakcióban résztvevő két komponens mindegyike többlépcsős folyamatban 
keletkező "féltermék". Az egyik komponens az epoxi végcsoportokat tartalmazó vegyület, melyről a 
ragasztórendszer a nevét is kapta. A másik komponens ragasztók esetében elsősorban amino-csoportokat 
tartalmazó vegyület.  
Ragasztóként való felhasználásuk széles körű, mivel e területen számos előnyük van: 
 x felületaktívak, ezért a legkülönbözőbb a nyagokat jól nedvesítik, 
 xx jó adhéziós tulajdonságaikon túl, magas a kohéziós szilárdságuk, 
 xxx a kötés során illékony anyag nem keletkezik, 
 xxxx zsugorodásuk kicsi, 
 xxxxx kúszásuk terhelésre is alacsony, 
 xxxxxx jól módosíthatók más polimerekkel. 
Felhasználhatók a legkülönbözőbb anyagok: fémek, kerámia, porcelán, fa és különböző műanyagok ragasztására. 
Az epoxigyanta ragasztókat a faiparban csak speciális feladatok pl. fém-fa kötések kialakítására alkalmazzák. Jó 
nedvesítő-képessége és a kötés közbeni kis zsugorodása következtében igen nagyszilárdságú kötést biztosít. 
 
 Rendkívül jelentősek az egyes speciális műszaki feladatok megoldására kidolgozol különleges 
epoxigyanták vagy epoxigyanta kombinációk. Az ilyen gyantákban sűrű térháló alakítható ki, ezért a termék 
hőállóbb, vegyszerállóbb, de ridegebb. 
 Poli(amino-amid)-poIiepoxidok. Kétkomponensű ragasztóként forgalmazzák. Térhálósodásuk 
szobahőmérsékleten vagy emelt hőmérsékleten megy végbe. A térhálósodás sebessége gyorsítókkal (fenol, 
trifenil-foszfit) növelhető. Az ezzel készült ragasztókötés jól ellenáll alifás és aromás oldószereknek, zsíroknak, 
olajoknak, víznek, gyenge lúgoknak és oxidáló savaknak. Hőállóságuk gyenge, de hidegállóságuk -1000 C-ig jó. 
Ütésállóságuk és rugalmasságuk az amid komponens hányadának növelésével nő, de egyidejűleg csökken a 
nyírószilárdság és a hőállóság. Fémek, üveg, kerámia, bőr, gumi, műanyagok, fa ragasztására alkalmasak. 
 Poliszulfíd-poliepoxidok. A Kétkomponensű ragasztóként forgalmazzák. Kötésük szobahőmérsékleten 
lassú (24 óra), 1000 C-on 20perc. A ragasztókötés ellenáll víznek, sóoldatnak, szénhidrogéneknek, alkoholoknak, 
ketonoknak. Időjárás-állósága kitűnő. Hidegállóságuk egyes keverékeknél -2000 C-ig jó. Gázáteresztő képességük 
kicsi, ezért vákuum-berendezések ragasztott kötéseihez használják. A ragasztókötés nyíró-, lefejtő- és 
hajlítószilárdsága, valamint rugalmassága jó. Ütésállóságuk jobb, törékenységük kisebb mint az alifás aminnal 
térhálósított epoxigyantáké. 
 Epoxi-poliuretán kombinációk. Egykomponensű, pasztajellegű ragasztóként kerülnek forgalomba. 
Térhálósodásukhoz magas hőmérséklet (1800 C) szükséges. Nagy lefejtő- és szakítószilárdsági igények esetén 
fémek ragasztásához használják szerkezeti ragasztóként. 
 Epoxi-szilikon kombinációk. Szilikon- és epoxigyanták keveréke. Hőállóságuk nagyobb, mechanikai 
szilárdságuk kisebb a módosítatlan epoxigyanta kötésekénél. Némely kombináció 4000 C-os rövid idejű 
igénybevételnél is megtartja eredeti nyírószilárdságának 80%-át, illetve 100 órás 2600 C-os öregítés után 30%-át. 
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 Policianurát-poliepoxidok. Ezek az anyagok, mint poliepoxidok, kiváló ragasztók és öntőgyanták. 
Felhasználhatók az epoxigyanta alapú ragasztók helyett mindenütt, ahol az átlagos epoxigyanták teljesítményét 
meghaladó hőállóság, vegyszerállóság, elektromos szigetelőképesség fontos 
 Polibutadién-poliepoxidok. A polibutadién-poliepoxidok az epoxigyantáknál jobb dielek-tromos 
tulajdonságúak, nagyobb a sav- és lúgállóságuk. Más polimerekkel való összeférhetőségük jobb. Hátrányuk a 
kisebb szilárdság. 
 Elasztifikált epoxidok. Az epoxigyanták önmagukban sűrű térhálós, kemény és merev ragasztókötéseket 
adnak, amelyek kötésszilárdsága nagy, de ütés-, vagy rezgésállóságuk, különösen hidegen, kívánnivalót hagy 
maga után. Ezért különös jelentőségük van az olyan polimer kombi-nációknak, amelyek a kötés elaszticitását 
növelik.  
 UV- keményíthető epoxigyanták. Az epoxicsoport  reakcióba vihető UV-fény hatására is, ha foto-
iniciátorokat alkalmaznak. Ezek az epoxirendszerek jó hő- és vegyszerállósággal és mérsékelt zsugorodással 
rendelkeznek. 
 Az UV-keményedő epoxi ragasztók alkalmazásának előnyei a kétkomponensű epoxi ragasztókkal 
szemben: 
 j adagolásuk egyszerűbb, 
 k a folyamat könnyebben automatizálható, 
 i időciklusa kicsi (120 s), ezért a folyamatos gyártósorba könnyebben integrálható, 
 h a hőkezeléses utókeményítés szeparáltan elvégezhető. 
Ez a ragasztórendszer előnyös pl. villamosmotorok rotorjainak beragasztására, elektronikai eszközök forgó 
tengelyeinek beragasztására stb. 
 
2.3. A polimerizációs úton kötő ragasztók 
  
 A polimerizációban kettős kötést tartalmazó monomerek kapcsolódnak össze makromolekulává. A 
polimerizáció láncreakció, melyben nem keletkezik melléktermék. A polimerizáció legfontosabb lépése a 
láncindítás (iniciálás), amely végrehajtható: 
  Ì hő hatására bomló iniciátorokkal,  
  Í redox8 katalizátorokkal bontott iniciátorokkal és 
  Î a fénnyel, ill. a nagyenergiai sugárzással történő iniciálás (ragasztásnál csak elvi jelentőségű). 
  A polimerizációban nem keletkezik melléktermék, tehát pórusmentes rendszerek is ragaszthatók 
velük. Zsugorodásuk a kiinduló rendszertől függ, de általában kisebb, mint a polikondenzációs ragasztóké. 
 
 2.3.1. Polibutadién [BR] és kopolimerei 
 A szintetikuskaucsuk-gyártás legfontosabb monomere a butadién. Az elasztomergyártás összes monomer 
felhasználásának 40%-át teszi ki. Oldószerként a klór-benzol, triklór-etilén, metil-etil-keton, toluol, benzol alkalmas. 
Ma előtérbe kerül az egészségre nem káros és környezetbarát oldószerek használata. A szokásos 
oldatkoncentráció 15-20%.  
 Butadién-akrilnitril kopolimerek [NBR]  
 1934-ben Németország. Ragasztóként az NBR kaucsuk vizes diszperziói, továbbá keton, észter és 
klórozott szénhidrogénes oldatai használatosak. Az oldatok 15-40% szárazanyag-tartalmúak.  
 Az NBR-ragasztókötések olajokkal, vízzel, szerves oldószerekkel, a legtöbb savval (oxidáló savakat 
kivéve), lágyítókkal szemben ellenállóak. Hőállóságuk 120-150 °C, de hosszú ideig csak -50 és +60 °C 

                                                 
8  Olyan anyagi rendszer, amelyben egyidejűleg jelen van ugyanazon anyag redukált (minden olyan folyamat, amelynek 
következtében elktronokat vesz fel) és oxidált (oxigén felvétele vagy hidrogént ad le) változata 
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hőmérséklet-tartományban használhatók.  Alkalmasak fa, papír, bőr, szövetek, lágyított vinil-műanyagok, hidegálló 
gumik, CR és NBR kaucsukok ragasztására. 
 
  2.3.2. Poliizobutilén [PIB] 1935. Németország.  
 Ragasztóként a 3-100 ezer mól-tömegű termékek alkalmasak. A poliizobutilén ragasztókötések víz-, híg 
sav-, bázis-, ózon- és öregedésállósága megfelelő. Szénhidrogén-állóságuk gyenge. Gáz-, vízgőz- és 
nedvességzáró képességük kiemelkedően jó. A nagyobb molekulatömegű PIB alkalmas fa, fém, és üveg 
ragasztására. 
 
 2.3.3. Polikloroprén /CR/  
 Az első polikloroprént 1932-ben a Du Pont cég állította elő. Szobahőmérsékleten is gyorsan 
kristályosodnak. Kiváló ragasztóanyagok. Zömében oldószeres, kis mennyiségben diszperziós ragasztóként 
forgalmazzák. Ragasztási célokra 20-40% szárazanyag-tartalmú oldatait használják. 
A CR alapú ragasztókötések rugalmasak, az összes kaucsuk között a legnagyobb kohéziós szilárdságot adják, jól 
ellenállnak víznek, gyenge savaknak és bázisoknak, sóoldatnak, alifás  szénhidrogéneknek, acetonnak, 
alkoholnak, olajoknak. Mikroorganizmusok nem károsítják. Aromás és klórozott szénhidrogének, oxidálószerek 
roncsolják.  
 Alkalmazhatók -5 és +90 °C közötti hőmérséklet tartományban. Nyírási és lefejtési szilárdságuk jó. 0,2-
0,7 MPa terhelési tartományban a folyamatos igénybevételt bírják. A rezgéseket elnyelik. 
 Felhasználhatók természetes és szintetikus kaucsukok, PVC, PS, bőr, fém, gumi, alumínium- és 
acéllemezek, padlóborítók, szintetikus textíliák ragasztására. A legnagyobb mennyiséget a cipő-, autó-, bútor- és 
konstrukciós ipar használja. Nem alkalmasak PE és poli(tetrafluor-etilén) ragasztására. Hidegfolyásra hajlamosak, 
ezért 2 MPa-t meghaladó nyíró igénybevételű szerkezeti ragasztásokra nem megfelelők. Szerkezeti 
ragasztásokhoz szintetikus gyantákkal (pl. fenolgyanták) társítva alkalmasak. 
 
 2.3.4. Polisztirol [PS@  
 A polisztirol a sztirol (vinil-benzol) polimere. Nagyiparilag Németországban 1936 óta gyártják. 
Ragasztóként a polisztirol oldatát, elsősorban PS tárgyak ragasztására, használják. Ügyelni kell arra, - mivel a 
ragasztó oldószere a ragasztandó anyagot is oldja, - hogy az átlátszó tárgy homályos lesz, sőt, repedések is 
keletkezhetnek.  
 
 2.3.5. Poliakrilátok [PAE]  
 Oldatban vagy 40-70%-os vizes diszperzió formájában forgalmazzák. Az oldószeres poliakrilát ragasztók 
néhány műanyag (PS, PVC, PET), fa, papír, bőr és textíliák ragasztására használhatók. Savaknak és lúgoknak jól 
ellenállnak. Készülnek UV-fénnyel szemben stabilizált formában is, amelyeket az optikai iparban hasznosítanak. 
Az oldószeres akrilát alapú ragasztóknál jelentősebbek a poliakrilát diszperziós ragasztók. Ezek a legszélesebb 
körben és legnagyobb mennyiségben felhasznált diszperziós ragasztók. Szárazanyag-tartalmuk 40-70%, 
viszkozitásuk 40-3000 mPas.  
 A ragasztókötés kialakulása fizikai folyamat, száradás következménye. A száradás utolsó szakasza, a 
szemcsék összefolyása oldószerek vagy lágyítók hozzáadásával gyorsítható. Ezek az meggyorsítják az 
összefolyást. A ragasztókötés szilárdságának növelése kémiai módszerekkel is lehetséges. A ragasztókötés 
szilárdsága növelésének másik útját kínálják az öntérhálósodó poliakrilát diszperziók. 
 Használatuk előnyös és gazdaságos, a csempe, a faltapéta és padlóborítók ragasztásában. Speciális 
változataik alkalmasak öntapadó etikettek és ragasztószalagok gyártására. Kiterjedten használatosak a fa- és 
bútoriparban, a papír-, bőr- és textiliparban, nemcsak mint ragasztók, hanem mint impregnáló- és be vonóanyagok 
is. 
 Ciano-akrilátok. A hétköznapi nyelvhasználatban pillanatragasztóként emlegetik. A monomer keverék a 
ragasztandó felületre jutva polimerizálódik. A polimerizációt gyenge bázisok és a víz iniciálja.  
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 A ciano-akrilát alkalmazásának előnnyei: 
  n mol tömege kicsi, viszkozitása alacsony , 
  o nincs szükség több komponens összekeverésére, 
  p a kötésszilárdulás rendkívül gyors (néhány másodperc) és 
  q a legtöbb ragasztandó anyag felületét jól nedvesíti. 
  
A ragasztó tulajdonságaiból adódóan a következőket kell figyelembe venni: 
 �a képződő polimer termoplasztikus, ezért a ragasztókötés maximális igénybevételi hőmérséklete 70 °C, 
 �a polimerizáció gyors, a végleges kötésszilárdság azonban csak órák múlva alakul ki, 
 �magas légnedvesség esetén magas az iniciátor koncentráció, így a reakció sokkszerű, aminek 
következtében mind az adhezív, mind a ragasztó kohezív rétegében feszültségek keletkeznek, 
 �savas felületek zavarják, illetve gátolják a polimerizációt, így a ragasztószilárdulás lassú vagy végbe 
sem megy. Ez utóbbiak elkerülhetők a körülmények megfelelő megválasztásával, ill. a felület előkezelésével. 
 A ciano-akrilát ragasztók alkalmasak sima felületű szervetlen anyagok (fémek, üveg, kerámia stb.) 
önmagukhoz és egymáshoz való ragasztására. Előnyösen használhatók az elektronikai és optikai iparban. Fémek 
ragasztásánál a szilárdságuk eléri a szerkezeti ragasztók szilárdságát. 
 
 UV-fényre térhálósodó ragasztók. A polimerizáció sugárforrása rendszerint higanygőzlámpa. 
Megkülönböztetnek kis-, közép- és nagynyomású sugárzókat. A keményítési idő a sugárzási teljesítménnyel, a 
lámpák számának növelésével csökkenthető. Legfontosabb felhasználási területük az üvegfeldolgozó ipar, optikai, 
elektrotechnikai és elektronikai ipar, továbbá a gyógyászat. 
Az UV-fényre keményedő ragasztórendszerek előnnyei a hagyományos ragasztókkal szemben: 
 � anyagtakarékosak: nincs párolgás, a teljes felhordott anyagmennyiség megszilárdul, 
 � oldószermentesek, így nincs tűzveszély és környezetszennyezés, 
 � energiatakarékosak (nincs párolgáshőigény), 
 � a termelékenység nagy, a keményítési idő rövid (0,5-60 s), 
 � a termikus terhelés kicsi, így hőérzékeny anyagok is ragaszthatók, 
 � egykomponensű rendszerként forgalmazzák, így a ragasztó-előkészítő műveletek kiesnek, 
 � könnyen adagolhatok és felhordhatok, 
 � más reaktív ragasztókkal szemben tárolási idővel (nyitott, vagy fazékidő) nem kell számolni, 
 � a keményítő berendezés helyigénye kicsi, 
 � a folytonos gyártósorba jól integrálható. 
Hátrányos tulajdonságai: 
 � esetenként irritáló szag és toxikusság, 
 � behatárolt hőállóság, 
 � az oxigéninhibíció miatt tapadós felület, 
 � a ragasztóréteg zsugorodása. 
 
 UV-fényre térhálósodó poliakrilát ömledék ragasztó. Az ömledék ragasztó feldolgozási hőmérséklete 
120-1400 C.  A létrehozott kötésszilárdság jó, hőálló fény- és öregedésálló. Alkalmazásuk különösen az optikai 
iparban előnyös, mert az ott használt anyagok zöme inkább áteresztő a látható fényre, mint az UV-fényre.  
 Anaerob ragasztók. Az anaerob ragasztók olyan dimetakrilát alapú, egykomponensű, oldószermentes, 
folyékony ragasztók, amelyek a levegő oxigénje jelenlétében inaktív, latens redox térhálósító komponenst 
tartalmaznak. 
  Az anaerob ragasztók kiváló tulajdonságaikkal tűnnek ki. -55 és +1750C-ig hideg-, ill. hőállóak, gyorsan 
kötnek, szabályozható kötésszilárdságot adnak.  
 A ragasztókötés vegyszer-, olaj-, benzin- és oldószerálló. A folyékony ragasztók nem mérgezők, illékony 
összetevőt nem tartalmaznak, így a levegőt nem szennyezik. 
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 Alkalmasak fémek, műanyagok, üveg és kerámia ragasztására, víz- és gázvezetékek, továbbá különböző 
berendezések tömítésére és szegecsek, csavarok rögzítésére. Legnagyobb felhasználójuk az autóipar. 
 Aerob ragasztók. Az anaerob ragasztókkal szemben ezek az egykomponensű, aerob akrilát ragasztók 
olyan iniciátor rendszert tartalmaznak, amely a levegőre jutva, a levegő oxigénjének hatására aktiválódik, és gyökös 
polimerizációt indít. A telítetlen poliészter (UP) alapú ragasztók lineáris, telítetlen kötést tartalmazó poliészter és 
sztirol kopolimerizációja útján kötnek. A polimerizációs reakció indítását redox katalizátorral (rendszerint kobalt-
II/III rendszerrel), szerves hidroperoxid iniciátorból létrehozott gyökök végzik el. A katalizátor szükséglet 2-3%, az 
iniciátor igény 1,5-2% a tiszta anyagokra számolva. A telítetlen poliészter ragasztók előnye a 100 % testtartalom, 
jó tapadás kitűnő kémiai ellenálló képesség. Hátrány a viszonylag jelentős zsugorodás a kötés alatt. 
 
 2.3.6. Poli(vinil-acetát) [PVAC@ 
 A poli(vinil-acetát) a legjelentősebb poli(vinil-észter). 1912-ben fedezték fel. Lakkok, festékek és 
ragasztók céljára kiválóan alkalmas. Adhéziós tulajdonságai kitűnőek. Ragasztásra használnak PVAC oldatokat 
is, de sokkal nagyobb a PVAC diszperziós ragasztók jelentősége.  
 A PVAC diszperziós ragasztók alkalmasak textíliák, papír, bőr, műbőr, fa, parafa ragasztására. Nagy 
mennyiségben használatosak parketta és csempe ragasztására, továbbá betonadalékként a nyomószilárdság 
növelése, illetve a régi és új beton közötti jó tapadás elősegítése céljából. 
 A PVAC ragasztófilmek időjárás- és nedvességállósága kicsi, ezért csak belső felhasználásra alkalmasak. 
A vízállóság PVC, műgumi és cellulóz-nitrát adalékokkal, bizonyos fémsókkal (Al3+, Cr3+) is növelhető. 
 A PVAC ragasztások nem oldószerállók, de zsír- és olajállóságuk jó, nem hajlamosak biodegradációra. 
Savak és lúgok elszappanosítják, tehát gyengítik a kötést. 
 A PVAC ragasztók fizikai úton, száradással gyorsan kötnek. Kezdeti tapadó szilárdságuk nagy. A legjobb 
tapadás oldószeres vagy hőaktiválással érhető el. 
 A PVAC a műanyagok közül nem alkalmas PE, PS, PA ragasztására, és nem kielégítő a PVC, gumi és 
duroplasztoknál elért tapadószilárdsága sem. 
 Az etilén-vinil-acetát (EVA) kopolimerek elaszticitása – különösen nagy etiléntartalom esetén – 
kaucsukszerű. Adhéziós tulajdonságaik kiválóak. 
 Az EVA diszperziók kiválóan alkalmasak előkezelt és lakkozott papírok, padlókárpitok, faltapéták, és 
különböző műanyag fóliák ragasztására. Ömledék ragasztóként is jelentősek. Ilyen formában, a bútoriparban 
bútorfóliák, különösen élfóliák ragasztására, továbbá a könyvkötészetben és a csomagolásban használatosak. 
  
 2.3.7. Poli(vinil-alkohol) >PVAL@ 
  Ragasztóanyagok gyártásához a kb. 88%-ban hidrolizált PVAC-t használják. Az így kapott 
kopolimer vizes oldatát ragasztóként forgalmazzák.  
 A ragasztózott felület nedves tapadása jó. A ragasztókötés fizikai úton, a víz elpárologtatásával jön létre. 
A PVAL ragasztókötés rugalmas, átlátszó. Vízállósága gyenge, de ez olyan esetekben előny is lehet, amikor 
bontható ragasztókötés szükséges. Nem hőálló, maximális használhatósági hőmérséklete 660C. 
 Felhasználása nem széleskörű. Élelmiszeripari és egészségügyi papírragasztóként, vízzel aktiválható, 
ragasztózott, és rászárított hátoldalú termékek (faltapéták, címkék) gyártásához alkalmazzák.  
 
 2.3.8.  Poli(vinil-acetál)-ok 
  Poli(vinil-butirál) [PVB]. Legnagyobb jelentősége a szilánkmentes üveggyártásban van, ahol a 
szilikátüvegek közbülső ragasztórétege (triplex üveg). Kitűnő átlátszósága, fényállósága, hidegállósága, 
mechanikai és adhéziós tulajdonságai miatt e célra az összes polimer közül a legjobb. Novolak- és rezolgyantákkal 
kombinálva a PVB kiváló fém-, fa-, szilikát- és műanyagragasztó. A műanyagok közül alkalmas fenoplasztok, 
aminoplasztok, és poliészter ragasztására is.  
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 2.3.9. Poli(vinil-éter)-ek 
 A poli(vinil-éter)-ekre jellemző a nagyon jó adhézió, de a csekély kohézió. Hőállóságuk mérsékelt, viszont 
alacsony hőmérsékleten is megtartják ragadósságukat. Fényállóságuk jobb a kaucsuk alapú ragasztókénál. 
 
 2.3.10.  Poli(vinil-klorid) >PVC@ 
 A PVC kemény és lágy változata, kiváló tulajdonságai  és sokrétű feldolgozhatósága eredményeként a 
legszélesebb körben használt termoplaszt.  
 A PVC ragasztóként való felhasználása mennyiségileg elenyésző az egyéb területekhez képest, azonban 
jelentős a PVC-nek PVC-hez, fémekhez, fához és különböző műanyagokhoz való ragasztásában. A PVC nehéz 
oldhatósága miatt gyakran az után-klórozott PVC-t használják ragasztóként. 
 Az utánklórozott PVC ragasztók alkalmasak kemény PVC-csövek összeragasztására. Legnagyobb 
mennyiségű felhasználása fém-, fa- és beton tartályok PVC-fóliával való bélelésére. A ragasztók bőr-, műbőr-, 
hajtószíjak-, továbbá textíliák és papírok ragasztására is alkalmasak. A 13% vinil-acetát-tartalmú kopolimereket 
vizes diszperziók formájában is használják.  
 Külön csoportot képeznek a leginkább az autóiparban, a karosszéria hegesztési varratainak takarására 
és az alváz védelmére használt öntapadó-tömítő PVC-paszták. 
  
2.2.4. Különleges ragasztók 
 
 A különleges ragasztók csoportjába a kémiai eredet szerinti csoportosított ragasztók valamelyikének 
különböző formában kiszerelt, aktiválható vagy tartósan tapadós termékként forgalmazott, ragasztási célokra 
ajánlott változatai tartoznak.  
Ilyenek: 
 ¢ az öntapadó ragasztószalagok, 
 ¡ etikettek (címkék) és 
 £ ragasztó zsinórok, fóliák, hálók stb. 
 
 2.4.1. Öntapadó ragasztószalagok 
 Kezdetben papírra vizes oldatból felhordott és rászárított csontenyv képezte a ragasztószalag kötő-
anyagát, amelyet felhasználáskor vizes nedvesítéssel aktiváltak. Később az enyvet nagyrészt felváltotta a sokkal 
könnyebben kezelhető, burgonyából és kukoricából nyert keményítő. A szintetikus hordozók közül elsőként PVC 
fólia, majd a PP fólia, ill. a nagy szilárdságú PET fólia nyert teret. Az öntapadó szalagok hordozója lehet fém- (Al, 
Cu, Pb) fólia is.  
 Speciális felhasználási területekre különböző hordozó/ragasztó felépítésű öntapadó szalagokat dolgoztak 
ki.  
Ilyenek: 
 U a papír/elasztomer o grafikai célokra, 
 V a PA fólia/szilikon o elektronikai célokra, 
 D a műnemez/poliakrilát o légáteresztési igények kielégítésére, 
 ? a celofán/elasztomer o vegyszerállósági igények esetén, 
 � az üvegszövet/szilikon o nagy szilárdság, hő- és lángállósági igények esetén. 
 
A ragasztószalagok gyártásához használt ragasztóanyagok napjainkban gyakorlatilag teljesen szintetikus 
ragasztók. Oldószeres ragasztóként elasztomereket, ömledék ragasztóként főleg elasztomereket és EVA 
kopolimereket, vizes diszperzió formában zömében módosított poliakrilátokat használnak. 
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 A ragasztószalagok tulajdonságai: Az öntapadó ragasztószalagokkal szemben támasztott követelmények 
a felhasználási céltól függően változnak, de a felhasználhatóság biztosítása érdekében a ragasztó adhéziójának a 
hordozóhoz nagynak, a hordozó hátoldalához kicsinek kell lennie. A szalagok letekercselésekor a hordozó 
hátoldalán ragasztónyom nem maradhat. 
 A ragasztószalagok felhasználása: Az öntapadó ragasztószalagok három félék lehetnek: | csomagoló 
ragasztószalagok, ~ felületvédő tapadó fóliák, � speciális ragasztószalagok. 
 
2.4.2. Etikettek 
 Az etikettek (címkék) felhasználása világszerte a legdinamikusabban fejlődő ragasztópiaci szektor.  
 Az etikettek hordozója zömében papír, de jelentős a fém és műanyag fóliák szerepe is. 
Ragasztóanyaguk mintegy 80%-ban akrilát diszperzió. Viszonylag sok, természetes alapú víz-oldható (keményítő, 
kazein) ragasztót használnak, főleg üveg csomagolóeszközök címkézésére. 
 Az etikettek lehetnek nedvesítésre ragadók vagy tartósan ragadósak. Ez utóbbi esetben a 
ragasztófelületet leválasztó papírral fedik, és így forgalmazzák. 
Az etiketteket felhasználási területük szerint három csoportba sorolják: 
 � termékazonosítók ( termék neve, a gyártó cég, a tömeg, a szavatossági idő stb.), 
 �információt adók (felhasználási útmutató stb.), 
 �speciális etikettek (a dekorációs, hirdető, zsugorodó (ún. mandzsetta) etikettek, egészségügyi 
gyógyszer tartalmú bőrtapaszok stb.). 
 
2.4.3. Ragasztózsinórok, ragasztófóliák, ragasztóhálók 
 Egyes termoplasztikus műanyagok hőkezelésre, vagy hőképződéssel járó hatásra (nagyfrekvenciás vagy 
ultrahangos) meglágyulnak és tapadóképessé válnak. Ezek az anyagok forgalmazhatók: 
�különböző átmérőjű és méretű kör, ellipszis vagy szögletes keresztmetszetű zsinórok, 
�különböző vastagságú fóliák és 
�különböző szerkezetű hálók formájában . 
 A fóliák és hálók önmagukban, védőpapírral vagy fóliával, esetleg PP-„vlies”(esd: flíz) hordozón 
feltekercselve kerülnek forgalomba. Anyaguk főleg PVC, EVA, PE, PUR, de elvben minden termoplasztikus polimer 
lehet. 
 Felhasználásuk sokrétű. A ragasztó- (hegesztő-) zsinórokkal pl. a műanyag (PVC) padlókárpitok 
végteleníthetők forró levegős „hegesztéssel". A ragasztófóliákkal és hálókkal különböző tekercsanyagok, textíliák, 
papírok, műanyag (PE, PP, PUR, PA, PET stb.) és fémfóliák, továbbá formadarabok egyesíthetők. A ragasztókötés 
-40 és +600 C között általában tartós, 100-1500C-ra melegítve oldható. 

𠁏 ¶ � 
                   A ragasztóként alkalmazott polimer rendszerek és azok rövidítései.     2. melléklet 

Termoplasztok Elasztomerek 
Cellulóz-nitrát CN Természetes kaucsuk NR 
Cellulóz-acetát CS Izoprén kaucsuk IR 
Jíarboxi-metil-cellulóz CHC Butadién BR 
Poli(etilén-tereftalát) PET Polisziloxánok SÍ 
Poliamidok PA Poliizocianát PÍR 
Polietilén PE Poli(izobutilén PIB 
Poliaknlát PAE Polikloroén  CR 
Poli(vinil-acetát) PVAC Duromerek 
Etilén-vinilacetát kopolimer EVA Karbamid-formaldehid gy. UF 
Poli(vinil-alkohol) PVAL Melamin-formaldehid gy. MF 
Poli(vinil-formál) PVFM Fenol-formaldehid gy. PF 
Poli(vinil-butirál) PVB Rezorcin-formaldehid gy. RF 
Utánklórozott PVC CPVC Melamin-rezorciform.gy. MRF 
Poli(vinilidén-klorid) PVDC Epoxigyanta EP 
Polisztirol PS Poliuretánok PUR 
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   Néhány szubsztrátum hőtágulási 
 tényezője 20y100° C között           

                                                                                                                3. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        A különböző anyagok ragaszthatósága.                                 4. melléklet                   

Ragasztó Szubsztrátumok 
� jó, u korlátozott, � nem megfelelő 

A rag. kötés jellemzői:� kicsi 
�� magas, � közepes 
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Diszperziós 1 � � � � � � u u u u � ��;� � � 
Oldószeres 

Kontakt 
1 �  � � � � u u u u � � � � 
2 � � � � � � u � � � � � � � 

Ömledék 1 � � � � � � � u � � � �� � � 
Cianó-akrilát 1 � � � � � � � � � � � �� � � 

PUR 
1 � � � � � � � � � � �; � �; � � � 
2 � � � � � � � � � � ��;� ��;� ��;� � 

Fenol gyanta 1 � u � � � � u � � � � �� �� ��;� 
Aminóplaszt 1 � u � � � � � � u � �� �� �� � 
Epoxigyanta 1:2 � � � � � � � � � � ��;� �� ��;� ��;� 

Poliakrilát 
1 � � � � � � � � � � ��;� �� � � 
2 � � � � � � � � � � ��;� �� �� � 

 
 
 

 
 

Anyag Hőtágulási tényező 
D . 10-6 . K-1 

Fémek 
acél 12,3 

acél (rozsdamentes) 17,5 
alumínium 19,0-23,0 

cink 36,0 
réz 17,0 

sárgaréz 19,0 
ólom 29,0 

Szervetlen anyagok 
üveg 4,8-8,0 
beton 7,0-10,0 

falazótégla 5,0 
homokkő 2,0 

Műanyagok 
 

PVC 80-100 
PE (lágy) 230 

PE (kemény) 200 
PP 160 
EP 60 

UP (üvegszál erősített) 25-40 
Bük (rostal párhuzamos) 6,5-7,0 
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               A ragasztóanyagok szilárdsági  tulajdonságai                             5. melléklet 

Ragasztók 
Szakító-

szilárdság 
[N/cm210-3] 

Rugalmassá
gi 

modulus 
[N/cm2 105] 

Nyúlás 
[ % ]  

Nyomó 
szilárdság 
[N/cm210-3] 

Hajlító- 
szilárdság 

[N/cm210-3] 

Termoplasztok 

CA 1-10 0,5-3 7-80 1-24 1,5-8,5 
CAB 0,5-7 0,5-1,5 40-100 1-15 1-8 
CN 4-6 20-120 25-45 10-22 5-8 
EC 1,5-7,5 0,5-3 10-40 7-22 2,5-8 
PVAC 0,1-3,5     
EVA 1-2     
PVC 1-6 0,5-3 10-400 7-9 8-11 
CPVC 3-5    9,5-10,5 
PVDC 2-3,5 0,5-3 10-40 1-10 3-4 
VC-VAC CP 2-6 2-3 10-300 1-8 6-10 
VC-VDC CP 6-10 - 20-40   
PVB 0,5-7 17-28 10-450  7-8 
PVF 3-8 14-50 5-200  9-13 
Ciano-akrilát 3-6     
PA 0,5-3 1-3 10-600 7-8 9-9,6 
PMMA 4-7 2-4,5 5-10 8-13 7-12 
PS 3-6,5 2-4 3-20 7-11 4-9 

Elasztomerek 
NBR 2-3  450-650   
SBR 1,5-2  500-750  7,5-8,5 
BR 0,5-2  650-950 12-14 9-10 
NR 2-3  450-650   
CR 1-2,5  350-750  6-10 
PIB 3-7  600-950   
IR 0,5-2  300-700   
PSUD 1-1,5  250-700   
PUR 1-5  350-800   
SI 0,5-1 1-3 40-600  1-6 

Duromerek 
MF 5-9 7-12 1-3 12-38 6-13 
PF 4-6 4-34 1-60 10-35 4-12 
UF 4-9 6-11  16-24 6-11 
PF-AN 5,5-8 0,1-1 1-10 8-23  
PF-EP 3-8  1-5 11-16 7-12 
Sí-gyanták 2-3 0,1-0,5 80-95 11-17 4-8 
EP-PA 3-5 2-3 l^t 4-12 4-9 
EP-PSUD 3-3,5  10-90 1-10 1-9 
Pl 7,5-10,5 4-5 5-8 12-17 12-17 

Egyéb 
Kazein 3-8 3-4 1-5 17-38 7-12,5 

Üveg, kerámia 7-16 80-120    
Oldható szilikát 0,2-0,5   10-20  
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Ragasztók Vízfelvétel 
[ % ]  

Tartós 
hőállóság 

[°C]  

Def. hőm [°C] 
182 N/cm2 
terhelésnél 

Hővezetési 
tényező 

[J/ms0C] 

Hőtágulási 
tényező 

[105/°C] 
Termoplasztok 

CA 4,0-7,0 -40 - +60 50-90 20-36 7-18 
CAB 1,0-4,0 -40 - +50 60-100 16-32 11-37 
CN 0,5-1,0 ' -40 -+50 60-70 12-20 7-16 
EC 1,0-2,0 -40 - +50 50-80 22-24 9-20 
PVAC 2,5-3,0 -30-+50  16-20 12-13 
EVA 0,5-1,0 -35-+60  32-34 16-20 
PVC 0,5-2,0 -50 - +90 60-75 13-16 5-9 
CPVC 0,2-0,5 -30 - +80 85-100 14-17 8-10 
PVDC 0,0-0,2 -25 - +60 55-65 12-15 18-20 
VC-VAC CP 0,0-2,5 -50 - +60 60-70 12-66 3-5 
VC-VDC CP 0,0-0,2 -40-+90  74-88 9-10 
PVE  +60    
PVB 1,0-2,0 -25 - +75 10-55 12-14 8-22 
PVF 0,5-1,0 -25-+100 10-90 12-14 6-10 
Ciano-akrilát  -25 - +75    
PA 0,0-0,2 -45-+75 80-90 24-26 10-11 
PMMA 0,2-0,7 0 - +85 70-90 22-42 3-8 
PS 0,0-0,2 -50-+75 65-90 78-82 4-7 

Elasztomerek 
NBR 2-3 -25 - +50   19-21 
SBR 0,2-0,7 -60-+50  25-27 20-22 
BR 0,2-0,5 -50 - +50  26-28 17-19 
NR 1,0-2,0 -50 - +50  13-15 20-21 
CR 3,0-4,0 -35 - +65  12-14 19-27 
PIB 0,0-0,2 -55 - +60  66-68 20-23 
[R 3,0-4,0 -50 - +60  10-12 15-20 
PSUD 0,0-0,2 -50 - +65    
PUR 0,5-1,0 -150-+75  68-70 17-20 
SI 0,5-2,5 -60 - +75  20-30 5-6 

Duromerek 
MF 0,2-1,0 40 - +90 140-180 30-40 2-3 
PF 0,5-1,0 -25-+100 120-160 12-80 1-8 
UF 0,5-4,0 -35 - +75 130-140 30-42 4-6 
PF-AN  -60-+85 120-220 20-52 3-8 
PF-EP 0,0-0,2 -40-+250 225-240   
Sí-gyanták 0,0-0,2 -50 - +275 250-260 10-14 11-20 
EP-PA 0,0-0,5 -50-+80 85-95 14-20 8-9 
EP-PSUD 0,5-1,5 -50-+90   2-10 
Pl 1,5-3,0 -40-+350 250-360 9-18 3-5 
PUR reaktív  -75-+100    

Egyéb 
Kazein 7,0-11 -30-+50 115-125  4-7 
Üveg, kerámia 0,0-0,2 +2000  20-140 1-2 
Oldható szilikát  25-+1300   0,1-1,5 

 

               A ragasztóanyagok vízfelvétele és termikus tulajdonságai                      .     6. melléklet.  
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RAGASZTÓK ELLENÁLLÁS 
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CN � � -- -- -- � � 0 � � � � 0 � � � � -- + ++ 
CA -- -- � � 0 � � � � � � � � � � � � � � 0 0 ++ 
Cellulóz-acetobutirát -- -- 0 + � �  � � � � 0 � � � � 0 + ++ 
Metil-cellulóz + + � � � � � � + � � � � + � � � � � � � � ++ 
Etil-cellulóz 0 ++ � � + � � + � � � � + � � � � -- + ++ 
Hidroxi-etil-cellulóz + + � � � � -- + + + + + + -- + ++ 
Keményítő -- -- � � � � � � 0 0 0 0      
Szójaprotein -- � � � � � � � � 0 0 0 0     -- 
Kaucsuklatex -- 0 -- + + � � � � � � � � � � -- -- -- + 
Kazeinenyv 0 0 � � � � 0 + + + +     -- 
Glutinenyv 0 + � � � � � � + + + +      
Véralbuminenyv -- -- � � 0 0 0 0 0 0   � � � � -- 
Üvegfittek ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++   ++ 
Kerámia ++  + + + + + + + + +   ++ 
Bitumen + + 0 + � � + + + + � � + +  ++ 
PF + + + + + + + + + + + + +  
Fenol -rezorcin-form. ++ + + + + 0 +  0 � � � � + + ++ 
Rezorcin-formaidehid + + + + + + + + + + + + +  
Fenol-epoxi ++ +  + + + 0 � � + � � � � + + ++ 
Fenol-uretán + 0 + + + + � � � � + � � � � + +  
Fenol -nitril -- +  +  + � � � � + � � � � -- +  
Fenol-neoprén -- -- -- + � � + � � � � + � � � � � � +  
PF-PVF ++ ++ � � + � � + � � � � + � � � � � � 0  
PF-PVB � � � � � � + � � + � � � � + � � � � � � +  
UF + + � � + + + + + + + + + +  
MF + + + + + + + + + + + 0 0  
Poliészter (lineáris) -- + 0 +  + � � + + + + -- +  
Poliészter + izocianát � � -- � � -- + + � � � � + � � � � 0 � �  
UP -- -- � � + + + + + + + + + +  
PA � � + � � � � � � + + � � + + + � � + ++ 
Pl ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ � �  
SI gyanta 0 � � -- 0 0 0 0 � � + � � � � + + ++ 
SI kaucsuk ++ ++ + + -- -- -- -- + -- -- 0 -- ++ 
PSUD � � + � �  + + + � � + � � � � + + ++ 
PUR kaucsuk � � -- � � + + � � � � � � � � + + + + ++ 
EP (amin) ++ � � + + + + + + � � � � � � + + ++ 
EP (anhidrid) � � + � � + 0 + -- 0 + � � � � -- � � ++ 
EP-PA 0 � � + +  + -- � � + � � � � + � � ++ 
EP-PUR + ++ + + + + + � � + � � � � � � � �  
IIR � � � � � � + + � � � � � � � � � � � � -- -- ++ 
SBR -- -- 0 + + � � � � � � 0 � � � � -- + ++ 
NBR 0 -- � � + -- + -- � � + � � � � � � � � ++ 
PIB � � -- � � + + � � � � � � � � + + + + ++ 
CR 0 � � + + -- + -- � � + � � � � + + ++ 
PS  + + +  � � � � � �  + +  +  
PMMA � � +  0   � � � �  � � � � 0  ++ 
Poliaknlát � �  � � 0 0 � � � � � � � � � � � � 0 + ++ 
Ciano-akrílát � � � � � � � � � � 0 � � � � 0 � � � � � � � � ++ 
PVAC � � � � � �   + � � � � + � � � �   ++ 
EVA � � + 0 +  � � � � + + + � � 0  0 
PVAL -- -- � � � � -- ++ ++ ++ ++ ++ ++ � � � �  
PVFM � � + 0 + + + + + + + � � � � � �  
PVB � � + 0 + � � + � � + + � � � � � � 0  
PV-éterek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -- +  
PVC � � � � � � + + + -- � � + � � � � + + + 
CPVC � �  � � + + + � � � � +   + + ++ 

Jelzések 
++  kiváló 
 +  jó 
 0  közepes 
 --  gyenge 
 � �  rossz 

 

Ragasztók hideg-, hő-, víz-, vegyszer- és biodegradációs ellenállósága.                           7. 
melléklet 
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Ragasztók 
Dielektromos 

állandó 
60 Hz-nél 

Dielektromos 
állandó 
1MHz-nél 

Dielektromos 
veszteség 
103 60 Hz 

Dielektromos 
veszteség 
103 1 MHz 

Dielektromos 
szilárdság 
[ kV/cm ] 

Termoplasztok 
CA 3,5-4,0 3,5-4,0 8-50 10-70 100-240 
CAB 3,5-5,0 3,5-5,0 10-40 10-40 100-160 
CN 7,0-7,5 6,0-6,5 90-120 60-90 120-240 
EC 2,4-2,8 2,0-4,0 5-20 10-60 120-200 
PVAC 2,8-6,0 3,0-10   360-400 
EVA 2,0-3,0 0,02 2-20 30-40 200-240 
PVC 3,3-6,0 2,6-4,4 12-150 5-100 120-400 
CPVC 3,0-3,5 3,2-3,6 20-40 17-35 180-580 
PVDC 5,0-6,0 3,0-4,0 30-60 30-80 150-180 
VC-VAC 
CP 

3,0-11,0 3,0-3,5 8-150 5-140 60-200 

VC-VDC 
CP 

4,0-4,8  30-80  200-1200 

PVB 3,8-6,0 3,2-4,0 5-20 8-30 160-780 
PVF 3,4-4,0 3,0-3,2 7-10 9-25 160-780 
Ciano-
akrílát 

 3,2-5,0    

PA  3,0-3,2 40-52 40-68 180-320 
PMMA 3,5-4,5 2,0-3,0 40-80 20-30 160-200 
PS 2,3-2,6 2,4-2,8 1-2 1-3 200-280 

Elasztomerek 
NBR 4,0-10,0 4,0-10,0 30-50 30-80 160-320 
SBR 2,3-4,2 2,8-4,2 2-10 1-6 180-240 
BR 2,0-2,5 2,0-4,0 3-5 9-12 160-240 
NR 2,5-5,0 2,5-5,0 1-3 1-3 180-240 
CR 7,5-14,0 7,3-14,0 8-15 30-33 40-200 
PIB 2,1-2,5 2,0-2,5 1-4 2-5 240-280 
IR 2,5-2,8     
PSUD 7,0-9,3 7,0-9,5 3-20  100-150 
PUR 5,5-7,5 4,0-7,0 12-50 50-80 170-190 
SI 2,5-7,0 2,5-7,0 1-10 3-8 120-280 

Duromerek 
MF 4,0-11,0 6,0-8,0 50-160 20-40 120-160 
PF 4,0-9,0 4,0-7,0 5-100 10-70 40-200 
UF 6,2-9.0 6,3-7,0 25-40 25-35 80-160 
PF-AN 3,0-8,0 2,8-6,0 2-30 10-40 100-200 
PF-EP 3,0-4,2 3,2-4,0 3-4 4-5  
Sí-gyanták 4,0-5,0 3,5-5,0 1-12 2-8 40-160 
EP-PA 3,5-4,2 3,0-3,5 16-80 30-60 160-200 
EP-PSUD 3,5-6,5  8-40 20-90 90-130 
Pl 3,5-3,8  2-3 7-8 200-240 

Egyéb 
Kazein  6,0-7,0 38-42 50-53 160-180 
Üveg, 
kerámia 

5,5-5,8  2-3 4-5  

 
 
 
 
 
 

A ragasztóanyagok dielektromos tulajdonságai.                                                8. melléklet 
 
 



303 
 

 
Fafaj megnevezése Hővezetési 

tényező,    
W/mK 

Tölgy rostokkal II 0,29 
rostokra A 0,16-0,18 

Kőris rostokkal || 0,31 
rostokra A 0,16-0,18 

Balsa rostokkal II 0,04 
rostokra A 0,048-0,077 

Lucfenyő rostokkal II 0,22 
rostokra A 0,10-0,11 

Egyéb: 
faanyagok: 

forgácslap 0,12-0,14 
kemény farost 0,17 
szigetelő farost 0,048 
rétegeit lemez 0,14 

Egyéb 
anyagok: 

levegő 0,026 
víz 0,60 

beton 0,8-2,0 
réz 386 
acél 210 

 

Sorszám 

A kezelőfürdő A kezelési 

Megjegyzés 
anyagai tömegré

sz 
hőmérsékl

et 
[°C] 

idő 
[ min ] 

1 
Cr, O3 
Kénsav (93%, p =1,84) 
Víz 

5,0 
15,0 
80,0 

60 30 Repülőgép-gyártásban 

2 
Kénsav (93%, p =1,84) 
Na2Cr207-2H20 
 Víz (desztillált) 

27,0 
7.5 
2.5 

60-65 30 
Öblítés deszt. vízzel, 
szárítás levegőn,  
max. hőmérséklet 65 °C 

3 
Na-metaszilikát 
Detergens (nem ionos) 
Víz (desztillált) 

1,0 
0,1 

40,0 
65 

5 Öblítés deszt. vízzel, 
szárítás levegőn,  
fóliákra javasolt 

4 

Na-metaszilikát 
NaOH 
Na,P207 
Detergens 
 
Víz (desztillált) 
 Öblítés után: 
 Na2Cr207. 2H20 
Kénsav (93%, p =1,84) 
Víz (desztillált) 

30,0 
1,5 
1,5 
0,5 

 
128,0 

 
1,0 

10,0 
30,0 

 
 

71-83 
 
 
 
 

65-70 

 
 

10 
 
 
 
 

10 

Öblítés deszt. vízzel, 
szárítás levegőn, 
nem javasolt fóliákra 
 
 
Öblítés deszt. vízzel,  
szárítás levegőn 

5 

Salétromsav 
(67%, p=l,41) 
 Hidrogén-fluorid (48%) 

3,0 
 

1,0 20 0,05 

Öblítés deszt. vízzel, 
szárítás levegőn, 
 magas réztartalmú 
 ötvözetekhez 

Fafaj 

Sűrű
ség 
(u 

=12%)  
kg/m3 

Hőtágulási együtthatók, 
10 6 

húr 
(Dh) 

sugár 
(D s) 

rost 
 (Dr) 

Cukorjuhar 680 37,6 28,4 4,16 
Balsa 170 24,1 16,3 - 
Nyír 660 39,4 32,3 3,57 
Nyár 430 33,9 23,3 3,17 
Tölgy 690 41,0 29,3 3,60 
Bükk 720    34,8    22,0 5,40 
Lucfenyő   420     34,6    23,9 3,50 
Erdeifenyő   520     29,0   15,0 4,20 
Duglászfeny   510     45,0   27,1 3,52 

  Faanyagok lineáris hőtágulási együtthatói.   9. melléklet  

 

Fa- és egyéb anyagok hővezetési tényezője   10. melléklet 

Alumínium és ötvözeteinek kémiai felület-előkészítési 
módszere  11. melléklet 
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                                 Réz és ötvözeteinek kémiai felület-előkezelési módszerei.                  13. melléklet 

 A kezelőfürdő A kezelési  

Sorsz
ám anyagai tömegrész hőmérséklet  

[OC] 
idő, 
[m] Megjegyzés 

1 

Vas-szulfát 
 Kénsav (95%) 
 Víz 
majd áttenni: 
 Na2Cr2O7 (telített 
oldat) Kénsav (93%, 
p=1,84) 
 Víz 

1,00 
0,75 

98,25 
 

5,00 
10,00 
85,00 

 
66 

 
 
 

20 

 
10 

Sárgarézhez és bronzhoz 
is. Max. kötésszilárdság 

eléréséhez. Öblítés vízben, 
mártás ammónium- 

hidroxidba (p=0,88), mosás 
csapvízzel, öblítés deszt. 
vízben, szárítás levegőn 

2 

FeCl3, (42%-os vizes 
oldat) 
Salétromsav (p=l,42) 
 Víz 

 
0,75 
1,50 

10,00 

 
 

20 

1-2 Hideg vizes mosás, öblítés 
deszt. vízben, szárítás 20 

°C-on légáramban 

3 
Ammónium  
Peroxi -diszulfát 
Víz 

1,0 
4,0 
30,0 

20 0,5 Hideg vizes mosás, öblítés 
deszt. vízben, szárítás 

légáramban 

 
 
 
 
 

.                         Vas és acél (közepes) termékek kémiai felület-előkezelési módszerei.              12. melléklet 

Sorszá
m 

A  kezelőfürdő A kezelési 
Megjegyzés anyagai tömegr

ész 
hőmérsékl

et [°C] idő [ min ] 

1 HCl (37%) 
Víz 

1,0 
1,0 20 5-10 

Kezelés után azonnal 
ragasztandó 
(rozsdásodik) 

2 Ortofoszforsav  (88%) 
Etil-alkohol (denaturált) 

1,0 
2,0 60 10 

Öblítés deszt vízben, 
hőkezelés 120 °C, 1 óra, 
max. kötésszilárdság 
eléréséhez 

3 
Na-ortoszilikát 

Na-alkil-aril-szulfonát 
Víz 

30,0 
3,0 

967,0 
60-65 5 

Öblítés deszt. vízben, 
szárítás 
120 °C, általánosan javasolt 

4 
Na,Cr,07 

Kénsav (93%, p=l,84) 
Víz 

0,35 
10,00 
30,0 

50 15 
Öblítés deszt. vízben, 
szárítás 
93 °C-on 
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                   Rozsdamentes acél kémiai felület-előkezelési módszerei.                             14. melléklet 

 A kezelőfürdő A kezelési  
Sorszá

m 
anyagai tömegrés

z 
hőmérsé
klet [°C] 

idő [ 
min ] 

Megjegyzés 

1 

Na-metaszilikát 
Na2P2O7 
Detergens 
Víz 

6,4 
3,2 
3,2 

32,1 

70-85 10 

Öblítés deszt. vízzel, szárítás 
levegőn, 93 °C-on 

általánosan javasolt 

2 
Na-metaszilikát  
Detergens 
 Víz (desztillált) 

5,0 
9,0 

236,0 
65 15 

Öblítés forró deszt. vízzel, szárítás 
levegőn, 70 °C-on 

3 
Na2,Cr2O7 (telített oldat) 
Kénsav (93%, p = 1,84) 

0,35 
10,00 50 15 

Öblítés deszt. vízzel, szárítás 
70 °C-on, 

4 

HCl (p=1,18)  
Formalin (40%) 
 H202 (30%)  
VÍz (desztillált) 
 Öblítés utáni áztatás: 
H2S04 (93%,p=1,84) 
Na,Cr,07 Víz (desztillált) 

100,0 
20,0 
4.0 

90,0 
100,0 
10,0 
30,0 

 
 

65 
 
 

65 

 
 

10 
 
 

10 

Öblítés deszt. vízzel, szárítás 
70 °C-on 

5 

HCl  (37%) 
Hexametilén-tetramin 
Víz 
Oldás után 
H2O2 (30%)- hoz keverni 

2,0 
5,0 

20,0 65-70 5-10 

 
 

Öblítés deszt. vízzel, szárítás 
70 °C-on 

6 
HCl (37%) 
 Ortofoszforsav (85%) 
 HF (48%) 

20,0 
3,0 
1,0 

93 2 
Öblítés meleg vízben, majd deszt. 

vízben, szárítás 93 °C alatt 

7 

HCl  (p=l,18)  
Víz 
majd öblítés 
 Foszforsav (p = 1,75) 
Víz 

10,0 
90,0 

 
1,0 

99,0 

50 5 

 
 

Szárítás 70 °C-on 

8 

Salétromsav (67%, p=l 
,41) Hidrogén-fluorid 
(40%) 
 Víz 

10,0 
2,0 

88,0 85-90 10 

 
Öblítés forró deszt. vízben, szárítás 

70 °C-on 

9 
Oxálsav 
Kénsav (93%, p= 1,84)  
Víz 

37,0 
36,0 

300,0 
85-90 10 

öblítés deszt. vízben, szárítás 
meleg levegőn, maximális hőállóság 

eléréséhez 
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                     Magnézium és ötvözeteinek kémiai felület-előkezelési módszerei       15. melléklet 

Sorszám A kezelőfürdő A kezelési Megjegyzés 
anyagai tömegr

ész 
hőmérséklet 

[°C] 
idő [ min ] 

1 

NaOH 
Víz 
Hideg vízben 
mosni, majd: 
Cr,03  
Víz 
Na,S04 vízmentes 

126,0 
1000,0 

 
 

100,0 
1000,0 
28,0 

70-75 
 
 
 

20 

5 
 
 

5 

Max. kötésszilárdság 
eléréséhez kezelés 
után azonnal 
ragasztandó 
Mosás vízben, öblítés 
deszt. vízben, szárítás 
levegőn, 40 °C-on 

2 

Cr,03 
NaNO3  
Jégecet  
Víz 

16,6 
20,0 

105,0 
100,0 

 
20 

3 Mosás vízben, 
öblítés deszt. vízben, 
szárítás 40 °C-on 

3 

NaOH (63%-os 
oldat) 
majd öblítés és 
áthelyezés: 
Cr2O3 
Ca(N03)2 
Víz 
majd öblítés és 
áthelyezés: 
Cr2O3 
Na2SO4 
Víz 

 
 
 

13,8 
1,2 
85,0 

 
 

10,0 
0,5 
89,5 

70 
 

 55 
 
 
 
 

55 

10 
 

 5 
 
 
 
 

3 

Öblítés deszt. vízben, 
szárítás 60 °C-on 

4 

Na2Cr2O7 

MgSO4  
MnSO4 
 Víz 

10,0 
5,0 
5,0 
80,0 

60-70 30 

Öblítés vízben, majd 
deszt. vízben, szántás 
levegőn 

5 

Ammónium-
dikromát 
Ammónium-szulfát 
Na2Cr2  
Ammónia (p=0,88)  
Víz 

1,5 
3,0 
1,5 
0,3 
93,7 

100 20 

Öblítés meleg vízben, 
majd deszt. vízben, 
szárítás levegőn 
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                                 Egyéb fémek kémiai felület-előkezelési módszerei                  16. melléklet 
 A kezelőfürdő A kezelési  

Fém anyagai tömegr
ész 

hőmérsékl
et  [0 C] idő [min] Megjegyzés 

Sárgaréz, 
bronz 

ZnO 
Kénsav (93%, p=1,84) 
Salétromsav (67%, p=1,41) 
Öblítés vízben 65 °C alatt, 
viszszahelyezés 

20,0 
460,0 
360,0 

 
20 

 

 
5 

Hőmérséklet nem emelkedhet 
65 °C fölé. Mosás, öblítés 
deszt. vízben, szárítás 
levegőn 

Króm 

HCl  (37%)  
Víz 

17,0 
20,0 

 
20 

 
3 

Max szilárdságú 
ragasztókötéshez mosás 
forró vízben, öblítés deszt. 
vízben, szárítás forró levegőn 

Zn és 
ötvözetei 

1. 
HCl (37%)  
Víz 

 
10,0 
20,0 

20 2-4 Öblítés meleg vízben, majd 
deszt. vízben, szárítás 
levegőn, 70 °C-on. Alkalmas 

 2.  38 3-6 frissen galvanizált fémre, 
 Kénsav (93%, p=l,84)  

Na-dikromát  (kristályos)  
Víz 

2,0 
1,0 
8,0 

  öblítés vízben, majd deszt. 
vízben, szárítás 40 °C-on 

 
 

Titán és 
ötvözetei 

1. 
NaF  
Cr2O3 
Kénsav (93%, p=1,84) 
 Víz 

 
2,0 
1,0 

10,0 
50,0 

20 5-10 Öblítés vízben, majd deszt. 
vízben, szárítás 93 °C-on, 
levegőn 

 2. 
HF (60%)  
HCl (37%) 

 
84,0 
8,9 

20 2 Öblítés vízben, majd deszt. 
vízben, szárítás 93 °C-on, 
levegőn 

 Ortofoszforsav (85%) 4,3   
 3.  20 2 Kezelés után áztatás 
 Na3P04 (5%-os oldat)  

KF (2%-os oldat) 
 HF (2,6%-os oldat) 

25,0 
10,0 
15,0 

  vízben 15 percig, 65 °C-on, 
öblítés deszt. vízzel, szárítás 
levegőn 

 4. 
HNO, 
(69,8%-os vizes oldat)  
HF (60%-os vizes oldat) 

 
6,0 

 
1,0 

38-52 10-15 Öblítés vízzel, majd deszt. 
vízzel, szárítás szekrényben 
71-82 °C-on 

 Víz 20,0    
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                Oldószeres duzzasztással ragasztható 
műanyagok        18. melléklet      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Műanyagfelületek zsírtalanítása                                            19. melléklet. 

Műanyag Oldószer Műanyag Oldószer 
Cellulózszármazékok Metanol, IPA Polipropilén Aceton, MEK 
Fenoplasztok* Aceton, MEK Polisztirol* Metanol, IPA 
Aminoplasztok Aceton, MEK Sztirol-akrilnitril Triklór-etilén 
Poliészterek* Aceton, MEK ABS Aceton 
Poliamidok* Aceton, MEK PVC MEK, triklór-etilén 
Poliimidek Aceton, MEK Poli(vinilidén-klorid) MEK, triklór-etilén 
Poliuretánok Aceton, MEK Fluor-karbon polimerek Triklór-etilén 
Polikarbonátok* Metanol, IPA Etilén-vinilacetát kopolimer Metanol 
Epoxigyanták Aceton, MEK Poli(vinil-acetál)-ok Aceton, MEK 
Polietilén Aceton, MEK Poli(metil-metakrilát) Aceton, MEK 

 Anodizáló fürdő 

Munkamenet Fém Összetétele töme
grész 

Alumíniu
m 

Cr203 

Kénsav 
NaCl 
Víz 

100,0 
0,2 
0,2 

899,6 

zsírtalanítás triklór-etilénnel, 
homokszórás, 
anodizálás 40 °C-on, 0-40 V 
növekvő feszültséggel 10 
percig, majd 40 V-tal 20 
percig, feszültségnövelés 50 
V-ra 5 perc alatt 70 °C-on, 
öblítés, szárítás 

Acél 
(rozsda
mentes) 

Kénsav 
Víz 

500,0 
 

500,0 

zsírtalanítás, 
anodizálás ólomtankban 6 V 
90 s, öblítés deszt. vízben, 
szárítás, 
utómüvelet: passziválás 20 
min 5-10%-os krómsavban 

Magnézi
um és 

ötvözetei 

 
 
 
 
 
Ammónium- 
fluorid 
 
Víz 

 
 
 
 
 

10,0 
 
 
90,0 

zsírtalanítás, 
anodizálás 30 °C-on, 90 -  120 
V-on, míg az 

áramsűrűség-esés kisebb, 
mint 0,45 A/m^, utókezelés 20 
°C-on 10-15 s kénsav (p=l, 
84), 1,0 s salétromsav (p= 
1,41), 2,0 s víz 45,0 fürdőben 
öblítés hideg vízben, 
kezelés 3.16. táblázat 1. vagy 
2. müvelet szerint 

 

Elektrokémiai felület előkezelések             17. melléklet 

 

Oldószeres duzzasztással ragasztható műanyagok.  
                                                                          18. melléklet      
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                                       Műanyagok felület-előkészítése                                         20. melléklet. 
   Felületkezelési 
 Műanyag Kezelő-fürdő hőmérséklet 0C idő |min| 

 Poliolefinek                         1. H2,SO4  (p=l.82)  1000 tr.   
 PE lág     K2Cr2O7. 2H20        50 tr. 70 2 
 PE kemény     Víz                          80 tr. 70 10 
 PP  70 2 
 PS (ütésálló: SB vagy ABS)  40 10-15 

 Fluor-karbonok: 2.  THF {vízmentes)    1000 tr.   
 PTFE      Naftalin                   128 tr. 20 5-10 
 Poli (klór trifluor-etilén)       Fém Na                     23 tr.   
 Poli(vinil-f!uorid)    
. Poliacetát:                           3. H3PO4                     (85%-os) 50 0.1-0,3 
 POM                                    4.Perklór-etilén            1000 tr 

. Dioxán                        50 tr.  
  p-ToluolszuIfonsav       5 tr 

75-100 0.2-0,5 

 Poliészter    
 . PET                           .  5. NaOH                       (20%-os) 70-90 2-10 

 
 

                          Felület-előkezelési eljárások összehasonlítása                21. melléklet 

 
 

Alkalmazás 

Homok 
szórás 

Kémiai 
kezelés Lángkezelés Korona 

kezelés 
Kisnyomású 

plazmakezelés 
fémekre, 
kevésbé 

műanyagokra 

fémekre, 
kevésbé 

műanyagokra 
PE, PP PE, PP fémekre, sok műanyagra 

Felületi kiképzés 
szerint 

fóliára, 
bemetszett 
felületekre 

mindenre bemetszett 
felületekre nem 

bemetszett 
felületekre 

nem 
mindenre 

Elérhető kötés-
szilárdság 

fémekre jó, 
műanyagokra 

viszonylag rossz 

fémekre 
kiváló, 

műanyagokra 
kevésbé 

közepes-jó közepes - jó fémekre jó, műanyagokra 
kiváló 

Tárolhatóság a 
ragasztásig jó közepes rossz közepes jó 

A ragasztókötés 
öregedése rossz jó közepes közepes jó 

Munkavédelmi 
szempont 

kissé 
költséges költséges költséges probléma- 

mentes 
probléma- 

mentes 
Környezetvédelmi 

szempont relatíve jó rossz viszonylag jó jó jó 

Beruházási 
költségek 

viszonylag 
kicsi kicsi - közepes kicsi viszonylag 

magas magas 

Energia- és 
üzemeltetési 

költségek 
magas magas közepes kicsi kicsi 

Kezelési idő geometria- 
fitggö 

sarzsnagyság- tól 
függő geometria-függő geometria- 

függő sarzsnagyságtól függő 

Integrálhatóság a 
gyártósorba 

porképződés 
miatt 

problémás 
nehéz 

jó 
(megfelelő 

biztonságtechnika 
esetén) 

jó folytonos üzem nem 
megoldható 
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A Student-féle feloszlás t/D/2 kritikus értékei 

N 
V 

  

0.050 

a 
   

0.200 0.100 0.025 0.010 0.005 0.001 
1 3.078 6.314 12.706 * ' 25.452 63.656 127.321 636.578 
2 1.886 2.920 4.303 6.205 9.925 14.089 31.600 
3 1.638 2.353 3.182 4.177 5.841 7.453 12.924 
4 1.533 2.132 2.776 3.495 4.604 5.598 8.610 
5 1.476 2.015 2.571 3.163 4.032 4.773 6.869 
6 1.440 1.943 2.447 2.969 3.707 4.317 5.959 
7 1.415 1.895 2.365 2.841 3.499 4.029 5.408 
8 1.397 1.860 2.306 2.752 3.355 3.833 5.041 
9 1.383 1.833 2.262 2.685 3.250 3.690 4.781 
10 1.372 1.812 2.228 2.634 3.169 3.581 4.587 
11 1.363 1.796 2.201 2.593 3.106 3.497 4.437 
12 1.356 1.782 2.179 2.560 3.055 3.428 4.318 
13 1.350 1.771 2.160 2.533 3.012 3.372 4.221 
14 1.345 1.761 2.145 2.510 2.977 3.326 4.140 
15 1.341 1.753 2.131 2.490 2.947 3.286 4.073 
16 1.337 1.746 2.120 2.473 2.921 3.252 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.458 2.898 3.222 3.965 
18 1.330 1.734 2.101 2.445 2.878 3.197 3.922 
19 1.328 1.729 2.093 2.433 2.861 3.174 3.883 
20 1.325 1.725 2.086 2.423 2.845 3.153 3.850 
21 1.323 1.721 2.080 2.414 2.831 3.135 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.405 2.819 3.119 3.792 
23 1.319 1.714 2.069 2.398 2.807 3.104 3.768 
24 1.318 1.711 2.064 2.391 2.797 3.091 3.745 
25 1.316 1.708 2.060 2.385 2.787 3.078 3.725 
26 1.315 1.706 2.056 2.379 2.779 3.067 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.373 2.771 3.057 3.689 
28 1.313 1.701 2.048 2.368 2.763 3.047 3.674 
29 1.311 1.699 2.045 2.364 2.756 3.038 3.660 
30 1.310 1.697 2.042 2.360 2.750 3.030 3.646 
40 1.303 1.684 2.021 2.329 2.704 2.971 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.299 2.660 2.915 3.460 

120 1.289 1.658 1.980 2.270 2.617 2.860 3.373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. melléklet  
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