
Egyéb feldolgozási módszerek

Bevezetés
Szálhúzás
Habok
Membrántechnológia
Reaktív fröccsöntés
Lakkok és festékek
Ragasztás

Térhálósodó gyanták 
feldolgozása
– öntés
– sajtolás
– fröccssajtolás
– fröccsöntés
Kompozitok
– nyitott szerszám
– zárt szerszám



Szálgyártás

Követelmények
– ellenállás (kémiai, öregedés)
– mechanikai jellemzők
– biológiai hatás
– külső megjelenés
Előállítás
– ömledékből
– oldatból

száraz eljárás
nedves eljárás

Betáplálás
Megömlesztés

Szabályozott 
szállítás

Hűtés

Kondicionálás

Kenés

Tekercselés

Csomagolás

granulátum
fűtőrács
ömledék
pumpa
szűrő és
szerszám
légbefúvó

gőzkamra

olajozó korong
és tartály

vezető hengerek

bobin
bobin meghajtás



Habok
Osztályozás

Szerkezet szerint
– nyíltpórusú habok
– zártpórusú habok
Tulajdonságok szerint
– hajlékony, rugalmas
– kemény habok
– szerkezeti vagy integrál

A buborA buboréék inicik iniciáálláásasa
–– oldott goldott gááz kioldz kioldóóddáásasa
–– alacsony forralacsony forrááspontspontúú folyadfolyadéékk
–– kkéémiai reakcimiai reakcióóbbóól szl száármazrmazóó ggáázz
–– haboshabosííttóó
Növekedés
– nyomáskülönbség
– határfelületi feszültség
– a buborék mérete
– a határfelület nagysága
– az ömledék viszkozitása



Habok
Szerkezet

lláágy PU habgy PU hab integrintegráálhablhab



Habok
Szerkezeti hab előállítás

extruder

habosító gáz

meghajtás

úszó

nitrogén
hidraulikus 
folyadék

hidraulikus 
folyadék

fröccsdugattyú

ömledék

fröccsfúvóka

szerszámfelfogó lap

szerszám

nyomáscsökkentő szelep

visszacsapó szelep



Habok
Szerkezet, rögzítés
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Habok
PU hab előállítás

Reakciók

Folyamat, lépések: összemérés, homogenizálás; krémesedés; 
a habosodási reakció vége; gélesedés; utópolimerizáció

n  OCN R1 NCO + n HO R2 OH C
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+ OCN R1 NCOn 2 H2O H2N R1 NH2 + 2 CO2



Membrántechnológia
Az elválasztás mechanizmusa

Fizikai, szűrés
Duzzadás, permeáció

Előállítás
– ömledék
– oldat, száraz
– oldat, nedves

l
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Mikroszűrés

Szűrés

Dialízis

Elektrolidalízis
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Membrántechnológia
Az eljárások jellemzői

Elválasztás elve Hajtóerő Membránon áthaladó anyag

ozmózis koncentrációkülönbség oldószer

fordított ozmózis nyomáskülönbség oldószer

ultraszűrés nyomáskülönbség oldószer és kis molekulák

dialízis koncentrációkülönbség oldott anyag

elektrodialízis elektrosztatikus erő oldott anyag



Membrántechnológia
A membránok szerkezete

betáplálás

visszatartott
anyag

termék

szűrőréteg

gélréteg

porózus 
héj

globuláris réteg

üreges mátrix

alsó héj

porózus
hordozóréteg

üveges
héj gumi-

bevonat

elzárt
pórus



Membrántechnológia
Kicsapásos membrángyártás

oldatadagolás

lehúzó kés

túlfolyó

lefolyó

géltartály

csapvíz

áramlásmérő
öblítőtartály

túlfolyó

lehúzó kés

feltekercselés

terítőhenger

szövethenger

feszítőhengerek



Membrántechnológia
Ipari membránszűrők jellemzői

Modultípus Helyigény Költség Elszennyeződési hajlam

cső relatíve nagy relatíve nagy relatíve kicsi

síklap relatíve nagy relatíve nagy relatíve kicsi

tekercs relatíve kicsi közepes közepes

üreges szál relatíve kicsi közepes relatíve nagy



Membrántechnológia
Tekercsmodul felépítése



Gumigyártás
Vulkanizálás, adalékok

VulkanizVulkanizáállááss
kénes
peroxidos

AdalAdaléékokkok
térhálósító
gyorsító
aktivátor
fémszappan
inhibitor
stabilizátor
ttööltltőőanyaganyag
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Gumigyártás
Abroncs

FunkciFunkcióóii
a terhelés hordozása
lengéscsillapítás
sebességtűrés
nyomatékátvitel
úttartás
biztonságos üzemelés
gazdaságosság

RRéészeiszei
futófelület
oldalgumi
peremszerkezet

futófelület

oldalgumi

peremszerkezet



Gumigyártás
Abroncs

halobutil
szigetelőréteg

huzalkarika szövet védőréteg

két poliészter 
szövetréteg

két acélpánt

két poliamid 
szövetréteg

mintázat

futófelület

7,9-8,7 mm 
mélység

különleges 
oldalfal és 

építőelemek



Gumigyártás
Abroncsgyártás folyamata

nyersanyagok
szövet

szövetvágó és
lemezkalander

végső
ellenőrzés mérleg

terhelési vizsg.

röntgen vizsg.

szemrevé-
telezés

vulkani-
zálás

az abroncs 
felépítése

huzalkarika 
építés

huzalkezelés
és vágás

extruderek

szövetkalander
belsőkeverő

természetes 
gumi

adalékok

acél
peremhuzal, 

pánt

huzalkalander



Reaktív fröccsöntés
Folyamat

tartályból

bevezetés

visszavezetés

száraz levegő

keverőfej

szerszám

hidraulikus 
dugattyúk

adagoló
dugattyúk



Reaktív fröccsöntés
Keverőfej

a tartályhoz

a tartályhoz

recirkulrecirkuláácicióó keverkeverééss

az adagoló
dugattyútól

az adagoló
dugattyútól

hidraulikus 
olaj

hidraulikus 
olaj

keverék



Reaktív fröccsöntés
Technológia



Térhálós gyanták
Öntés, sajtolás

felső
szerszámlap

felső
szerszámlap

vezetőcsapok
sajtolóanyag

szerszámüreg

szerszámüreg

szerszám nyitva

szerszám zárva

Öntés – buborékok

Sajtolás – vékony termék, 
hosszú ciklusidő, betét 
nincs



Térhálós gyanták
Fröccssajtolás

felső
szerszámfél

fröccsdugattyú

présfej

alsó
szerszámfél

felső rács

alsó rács

szerszámzáró
dugattyú

előkamra

szerszámlap

sajtolóanyag

szerszám zárva szerszám zárva

dugattyú fel dugattyú le



Térhálós gyanták
Fröccsöntés

EltEltéérréések a hagyomsek a hagyomáányos frnyos frööccsccsööntntééststőőll
minimális nyírás
pontos hőmérsékletszabályozás
leszerelhető henger
két vagy több henger



Szálerősítésű kompozitok
Gyártás nyitott szerszámban

ÉÉrintkezrintkezééses alakadses alakadááss
kézi laminálás
gyantaszórás
száltekercselés

centrifugálöntés



Szálerősítésű kompozitok
Pultrúzió, folyamatos inpregnálás

formaleválasztó fólia

formaleválasztó fólia

alakító heveder 

alakító heveder 

asztal 

üvegszál, paplan

gyanta

lehúzás

térhálósítás



Egyéb eljárások
Lakk, festék; ragasztás

Lakkok festLakkok festéékek kek –– defindefiníícicióó
folyékony anyagok
filmképző tulajdonságok

KomponensekKomponensek
kötőanyagok
oldószerek
pigmentek
adalékok

FilmkFilmkéépzpzééss
elpárologtatás
ömledékből
diszperzióból
adszorpcióval

A ragasztA ragasztáás mechanizmusas mechanizmusa
mechanikai kapcsolódás
interdiffúzió
adszorpció

RagasztRagasztóókk
ömledékes ragasztók
oldatok
vizes diszperziók
aktivált ragasztók
film adhezívek
polimerizáló ragasztók
nyomásérzékeny ragasztók


