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A fröccsszerszámon belüli dekorációs eljárások 

 
A fröccstermékek felületének ellátását bevonatokkal, grafikával és más dekorációs ele-
mekkel egyre inkább a szerszámba behelyezett egy vagy többféle, többnyire a készter-
mék alakját követő geometriára formázott, gyakran laminált, nyomtatott és/vagy lakk-
réteggel bevont műanyag fóliákkal végzik, amelyekre a szerszám összezárása után a 
műanyagot ráfröccsöntik. Ezzel az utólagos festés, lakkozás, nyomtatás stb. felületkeze-
lési technikákhoz képest sokkal termelékenyebben, gazdaságosan, jobb minőségben 
gyártható, esztétikusabb és masszívabb termékeket eredményező eljárásokkal egyre 
gyakrabban találkozhatunk az autóipari és szórakoztató elektronikai cikkeknél, de más 
termékcsoportoknál is.  
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A fröccsöntött alkatrészek felületét gyakran kezelik, elsősorban az alábbi célok-

kal: 
– feliratok, grafikák felvitele, gyakran több színnel, 
– csillogó, magas fényű lakkozás, vagy éppen matt felület vagy speciális szín 

biztosítása, 
– karcállóság, vegyszerállóság növelése, 
Ezeket a műveleteket nem csak sík, hanem gyakran bonyolult geometriájú, 3D-s 

felületeken kell véghezvinni. Ilyen igények elsősorban az autógyártásnál és ott is főleg 
az utastérben alkalmazott egységeknél, továbbá a szórakoztató elektronikai cikkeknél 
jelentkeznek, de gyakran megjelennek a csomagolástechnikában és még számos más 
területen is. 

Az utólagos felületkezelési módszerek, mint a festés, lakkozás, tampon- és szita-
nyomás, grafikát és/vagy feliratokat tartalmazó fóliák ráprégelése, lézeres feliratozás 
stb. és ezek kombinációja általában kevésbé termelékeny, munkaintenzív és ezért drá-
ga módszerek, amelyek reprodukálhatósága általában nem túl jó, és emellett gyakran 
növelik a gyártás környezeti terhelését is.  

Ezért az utóbbi években egyre gyakrabban használják a szerszámon belüli deko-
ráció (angol nevének „in mould decoration” rövidítése: IMD) különböző módszereit, 
amelyek közül  

– a fóliabetétes fröccsöntés (angol nevének „film insert moulding” rövidítése: 
FIM), 

– a szerszámon belüli címkézés (angol nevének „in mould labeling” rövidítése: 
IML), amely a csomagolóiparban a legelterjedtebb,  
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– de sokszor (különösen poliuretán habfröccsöntésnél) használják azt az eljárást 
is, melynek során a szerszám belső felületére vagy annak csak bizonyos része-
ire festéket, lakkot hordanak fel és erre fröccsöntik rá a műanyagot. 

E módszereknek számos változata ismert, és több újabb módszer van fejlesztés 
alatt. Jelen közlemény ebből kíván a teljesség igénye nélkül bemutatni néhányat. 

A FIM technológia főbb lépései a következők: 
– az általában átlátszó sík műanyag fóliát dekorálják, azaz festéssel, lakkozással, 

laminálással, nyomtatással vagy más módon kialakítják a kívánt felületi minő-
séget, 

– a fóliát hőformázásssal (vákuum- vagy préslégformázással) a fröccstermék 
geometriájához hasonlóra alakítják, 

– a formázott részeket kivágják a síkfóliából, 
– a kivágott fólia formadarabokat behelyezik a fröccsszerszámba és ott pozicio-

nálják, a szerszámzárást követően pedig ráfröccsöntik a műanyagot. 
A fólia formadarabokat általában automata adagolóberendezéssel és robotokkal 

mozgatják a nagyobb pontosság és termelékenység érdekében. A dekorációt a fóliának 
arra az oldalára viszik fel, amelyre a műanyagot ráfröccsöntik, ugyanis így az átlátszó 
fólia védi a feliratokat, grafikát stb. a koptató hatásoktól. Kivételt képeznek a karc- és 
vegyszerállóságot növelő bevonatok, amelyeket természetesen a külső oldalon helyez-
nek el. Hordozófóliaként leggyakrabban polikarbonátot használnak, de a termo-
plasztikus poliésztereket is elterjedten alkalmazzák, és vannak példák a PMMA fóliák 
felhasználására is. 

A kemény bevonatok hátránya a csekély mértékű alakíthatóság, különben repe-
dések jelentkezhetnek. Ezt a problémát, pl. a MacDermid Autotype cég módszerével 
lehet megoldani, úgy, hogy olyan összetett bevonatot alkalmaznak a fólián, amely a 
hőformázás során csak részben keményedik meg, tehát formázható marad, és a végső 
keménységét csak a késztermék utólagos UV besugárzásának hatására éri el. 

A FIM eljárás számos előnyt kínál a hagyományos módszerekhez képest: 
– költségcsökkentés: az olyan elemek, mint pl. a mobiltelefonok lencséi, háza és 

klaviatúrája egyetlen alkatrészbe integrálható. Könnyen biztosítható bizonyos 
feliratok és jelzések megvilágíthatósága hátulról is. A kapacitív és a nyomásra 
aktiválódó membránkapcsolók is integrálhatók; mindez nemcsak drasztikusan 
csökkenti a gyártási költségeket, de jobb minőségű és robusztusabb terméket 
eredményez, 

– hosszabb élettartam: ha a fóliát kemény, karc- és vegyszerálló bevonattal lát-
ják el, és a fólia hátoldalára nyomtatják a feliratokat, grafikákat, ezek fokozot-
tan védettek lesznek a használat során, 

– rugalmas termelés: a fólia nyomatatásánál használt klisék változtatásával sok-
féle, kis darabszámban is gazdaságosan gyártható, eltérő színű, grafikájú ter-
mék állítható elő ugyanazzal a fröccsszerszámmal, 

– formahűség: ezzel a módszerrel jól követhetők a fröccsdarab komplex formái, 
akár 20 mm mélységű hőformázás is lehetséges; a fóliák a rávitt rétegek, fel-
iratok sérülése, torzulása nélkül általában úgy hőformázhatók, hogy eredeti 
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vastagságuk kb. 50%-áig elvékonyodhatnak (elméletileg a 70–90%-os határ is 
elérhető); a formamélység tehát jelentősen függ a lekerekítési rádiusztól, 

– a felület texturája változtatható: különböző lakkok felhordásával a felület ér-
dessége a selymesen simától a csiszolópapír érdességéig változtatható akár 
egy terméken belül. Hasonló a helyzet a termékfelület megjelenésének esztéti-
kájával is, 

– a folyamat jól automatizálható, illetve robotizálható. 
Az IML eljárásnál szintén előre nyomtatott fóliát helyeznek a fröccsszerszámba, 

de itt nem hőformázzák 3D-s előtermékké. Ily módon sík vagy enyhén görbülő felüle-
tekre (pl. joghurtos poharakra) lehet „címkéket” felvinni. A fólia legtöbbször tekercs-
ből, automatikusan adagolva (behúzva) kerül a szerszámba, ahol a szerszám összezárá-
sa egyúttal kistancolja a címkét. 

A német Jacob Plastics által szabadalmaztatott MultiDecoMoulding eljárás so-
rán többféle anyagból, illetve többféle módon felületkezelt fóliából hőformázott 
előgyártmányokat helyeznek be a fröccsszerszámba. Ezzel a módszerrel az erős kont-
rasztok következtében rendkívül hatásos megjelenést lehet kölcsönözni a végtermék-
nek (ld. az új Opel Astra Sport, Cosmo és GSI modellek középkonzolját). Az előgyárt-
mányok pozicionálásánál sikerült biztosítani a nagyfokú (tized mm-es) pontosságot és 
reprodukálhatóságot, ami a megfelelő optikai hatáshoz nélkülözhetetlen, hiszen a de-
korációs elemek között esetenként megjelenő, pláne változó szélességű és/vagy irány-
szögű rések lerontják az összhatást. Ha a hordozófóliát elektrolumineszcens fóliával 
kombinálják, a jelzések hátulról történő megvilágítását is integrálni lehet az eljárásba. 

A jelenlegi fejlesztési projektek ezen eljárások szélesítésére irányulnak. A „zon-
goralakk fekete” színhez képest pl. a fehér felületeken elhelyezkedő, csak hátsó meg-
világításnál megjelenő szimbólumokat nehezebb hátulról megvilágítani, mert a fehér 
színezék mögötti fekete szín gyakran csak szürkeként és a diffúzió miatt kevésbé éle-
sen jelenik meg, mert a fehér színezékek nem nagyon opakok. 

Mások a feketénél is feketébb szín elérésén fáradoznak. Ezt pl. kemény fekete 
záróréteg felvitelével igyekeznek megoldani, mivel a víztiszta polikarbonátfólia hosz-
szabb idő elteltével kékes árnyalatot kap (mikroszkópikus kristályok képződnek). A 
fekete réteg egyúttal a karcállóságot is növeli. Miután a bevonat térhálós szerkezetű, 
azaz nem termoplasztikus, az alkatrész az autó bontását követő újrafeldolgozásánál a 
polikarbonátömledékből kiszűrhető. 

A polikarbonátfóliák relatív rövid élettartamot tudnak csak biztosítani az érintő 
membránkapcsolóknak. Ezért kipróbálták és már iparszerűen alkalmazzák erre a célra 
az orientált PET (OPET) fóliákat a FIM eljárásnál. 

Egyre gyakoribb a sima, csillogó felülettől részben vagy a termék egész felületén 
eltérő textúrák bevezetése. Fejlesztenek „rózsaszirom-tapintást” biztosító textúrát is, 
pl. különböző klaviatúrákhoz. Nanorészecskék bekeverésével különböző fényreflexiós 
hatások érhetők el, és lehetségessé válik az antennák befoglalása is. A bevonatokba 
adagolt felmágnesezhető adalékok mágneses tér hatására beálló orientációja a bevonat 
megszilárdítása után rögzül. 
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Az autók fényezésén a legkisebb karc is meglátszik. Ezért kidolgoztak olyan (el-
sősorban poliuretánalapú) víztiszta bevonatokat, amelyek öngyógyító hatásúak, azaz 
egy idő után a bevonat a megkarcolt részen összezáródik.  

Valamennyi IMD eljárás alkalmazásánál fontos, hogy a termék tervezésének már 
korai, ún. koncepciós szakaszában vegyék fel a kapcsolatot az erre szakosodott cégek 
valamelyikével, mert a fröccstermék és a szerszám geometriájának kialakításánál csak 
így kerülhetik el a költséges és időrabló utólagos módosításokat. 

 
Összeállította Dr. Füzes László 
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