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Nagy bosszúság a műanyag-feldolgozó üzemben, ha a termelés folya-

mán hirtelen selejtessé válik a termék. Ilyenkor gyorsan be kell avatkozni, 
hogy minél rövidebb ideig álljon a munka, és minél kevesebb hasznavehe- 
tetlen termék keletkezzék. A következőkben a fröccsöntő üzemekben dolgo-
zók találhatnak néhány jó tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan küszöböl-
hető ki az tökéletlen szerszámkitöltés okozta hiba; a fóliagyártók pedig arra, 
hogy mit tegyenek, ha a hibátlanul legyártott fólia feltekercselés közben káro-
sodik.  

Részlegesen kitöltött szerszámüreg  
a fröccsöntő üzemben 

A szerszámüreg részleges kitöltése (short shot) tipikus és gyakori fröccs-
öntési hiba, amely elsősorban nagyon vastag vagy vékony termékeknél és 
többfészkes szerszámokban fordul elő. A probléma általában a fröccsöntési 
nyomásra vezethető vissza. Természetesen a részleges kitöltésnek számtalan 
más oka is lehet, mint például a gép helytelen beállítása, az elosztócsator- 
nák rossz kialakítása vagy a nem megfelelő alapanyag. A fröccsöntési sebes-
ség, a befröccsöntési úthossz, az ömledék és a szerszám hőmérséklete, va-
lamint a szerszám felületi minősége szintén befolyásolhatják a szerszámüreg 
kitöltését. 

A részleges kitöltés leggyakoribb oka a túlságosan alacsony fröccsnyo-
más. Ugyanakkor ne a fröccsnyomás vagy az utónyomás növelése legyen az 
első reakciónk, ha részleges kitöltést észlelünk. Ki kell deríteni, hogy mi törté-
nik a befröccsöntés befejeződése után. Az utónyomás nagyságát nullára kell 
csökkenteni, de a szerszámot a szokott ideig zárva kell tartani. Ebben az 
esetben a kitöltésnek legalább 95–99%-osnak kell lennie, míg a kitöltés mér-
tékének nem szabad változnia az egyes ciklusok között. Ha ez utóbbi feltétel 
nem teljesül, a rendszer elemeit egyenként kell megvizsgálni. A probléma 



eredhet a fröccstérfogat szabályozásának hibájából, a csiga vagy a henger 
kopásából vagy a visszaáramlás-gátló helytelen működéséből. Ellenőrizni kell 
a hengert, a csigadugattyút és a visszaáramlás-gátlót. Szükség lehet az utóbbi 
javítására vagy cseréjére. 

Ha az elégtelen ömledéknyomás a részleges kitöltés kiváltó oka, fényt 
kell deríteni a nyomásveszteség eredetére. A beállított fröccsnyomást vessük 
össze a tényleges maximális fröccsnyomással. A beállított nyomásnak maga-
sabbnak kell lennie a tényleges maximális fröccsnyomásnál. Ha ez a feltétel 
nem teljesül, nagyobb fröccsnyomást előállítani képes fröccsegységre van 
szükség. 

Minden fröccsöntési ciklusnál fel kell jegyezni az utónyomásra való át-
kapcsolás helyét, és ezeket az értékeket össze kell hasonlítani. Az átkapcso-
lás helye nem változhat 1 mm-nél nagyobb mértékben az egyes ciklusok kö-
zött. Ha ennél nagyobb mértékű az ingadozás, a gépet felül kell vizsgálni. 

Ha a befröccsöntés során a kitöltés nem éri el a 95–99%-ot, és a beállí-
tott fröccsnyomás magasabb a tényleges fröccsnyomásnál, át kell állítani az 
utónyomásra való átkapcsolás helyét, vagy meg kell növelni a befröccsöntött 
anyag mennyiségét. Gyakran a sorjásodás elkerülése érdekében az átkapcso-
lást túl koraira állítják be. Ha a sorja miatt arra kényszerülünk, hogy az átkap-
csolást 90%-os kitöltésnél is kisebb értékre állítsuk be, a szerszám osztási sík-
jánál valószínűleg tömítési problémák vannak.  

 Ha a szerszámüreg kitöltéséhez szükséges nyomás nagyon magas, 
hajtsunk végre a gépen egy nyomásveszteségi analízist. Ezzel kideríthető, 
hogy van-e olyan hely az ömledékáramlás útjában, ahol különösen nagy a 
nyomásveszteség. Ugyanazt a befröccsöntési sebességet kell alkalmazni és 
az utónyomást ki kell kapcsolni. Négy próbafröccsöntést kell végezni: egy kb. 
99%-os kitöltést, egy olyan darabot, amelynél az ömledék éppen túljut a gáton, 
egy olyat, amelynél csak az elosztócsatornát töltjük ki, és egy üres „löketet” a 
visszahúzott fröccsegységből a levegőbe. Ha minden alkalommal feljegyezzük 
a befröccsöntéskor fellépő hidraulikanyomást, az adatok összevetéséből meg-
állapíthatjuk a nyomásveszteség helyét. Az elfogadható nyomásveszteségi 
értékek az alábbiak szerint alakulnak: max. 300 bar a fúvókánál, 400 bar az 
elosztócsatornában, 350 bar a gátnál és 2000 bar a szerszámüregben. 

Ha a befröccsöntés során nem mutatkozik semmilyen rendellenesség, el-
lenőrizni kell az utónyomási szakaszt. Meg kell győződni arról, hogy megfelelő 
az anyagpárna nagysága, és a csiga nem ütközik fel a fúvókán. Ha az egyes 
ciklusok között 5 mm-nél nagyobb mértékben változik az anyagpárna nagysá-
ga, ellenőrizni kell a visszaáramlásgátlót, vagy pedig nagyobb dekompressziót 
kell alkalmazni. Az utóbbi esetben vigyázni kell, hogy ne kerüljön levegő a fú-
vókába. Nagyon lényeges a lepecsételődés idejét ismerni. Ha az utónyomási 
idő rövidebb ennél az időnél, az ömledék egy része visszafolyhat a szerszám-
ból a fúvókába. 

 



Nagyobb befröccsöntési sebesség alkalmazása az ömledék magasabb 
nyíró igénybevételéből fakadó viszkozitáscsökkenés révén segíthet a részle-
ges kitöltés megelőzésében. Ez a módszer azonban nagyobb kezdeti fröccs-
nyomást igényel. 

A részleges kitöltés oka gyakran az alkalmazott anyagban, illetve az 
ömledékben rejlik. A folyási utakat át kell vizsgálni, hogy ne legyenek bennük 
lerakódások vagy más szennyeződések. Különös gonddal kell ellenőrizni a 
regranulált alapanyag minőségét. A termékbe ágyazódott nem megolvadt 
granulátumszemcsék és színes csíkok is árulkodó jelek lehetnek. A szilárd ré-
szek jelenlétét a csiga kialakítása és az anyag is előidézheti. Az ömledék-
hőmérsékletnek a gyártó által megadott tartományon belül kell lennie. Az is 
előfordulhat, hogy egy hideg műanyagdarab a fúvókáról leválva keresztüljut a 
beömlőkúpon, és elzárja a gátat. 

Ha jobb folyási tulajdonságokkal rendelkező anyagot választunk, a ter-
mék tulajdonságait ellenőrizni kell, hogy azok az új anyaggal is megfeleljenek 
a követelményeknek. A kiegyensúlyozatlan ömledékelosztó csatornákat tar-
talmazó többfészkes szerszámokban is gyakran előfordulhat részleges kitöl-
tés. A szerszámüregben megrekedt gáz vagy levegő is problémát okozhat, 
ezért gondoskodni kell a szerszámüreg megfelelő szellőztetéséről. Esetenként 
az ömledékből felszabaduló gőzök okozzák a gondot. A szerszám hőmérsék-
letének megnövelése is gyakran segíthet, noha ez minden esetben megnyújtja 
a hűtési időt. 

Hogyan készítsünk hibátlan  
fóliatekercseket 

Az esztétikailag hibás fóliatekercseket a megrendelők gyakran nem ve-
szik át, még annak ellenére sem, hogy egyébként a fólia vastagsága és más 
tulajdonságai megfelelnek az előírásnak. Gyakran lehetetlen felismerni azokat 
az apró vastagságbeli eltéréseket, amelyek a több ezer egymásra fektetett ré-
tegben felhalmozódva kidudorodásokat hoznak létre a tekercs felszínén. 

Minden tekercselőgép a fóliafeszítés és a meghajtónyomaték változtatá-
sával szabályozza a fólia felcsévélését. Egy külön szorítóhenger nyomja ki a 
levegőt a fólia és a tekercs közül, tömör szerkezetet biztosítva a tekercsnek. A 
polietilénfóliáknál az alakváltozás gyakran órákkal a feltekercselés után követ-
kezik be. 

A diagonális irányú hullámosodás alapvető oka, hogy a tekercs puhább a 
közepén, mint a két végén. Az ilyen tekercsen körbefutó hullámok alakulnak ki, 
hasonlóan egy konzervdobozon levő barázdákhoz. Ez a probléma többnyire 
akkor lép fel, ha az extruder nem képes kellő mértékben homogenizálni az el-
térő viszkozitású vagy sűrűségű anyagokat. A hőmérsékleti profil megváltozta-
tásával vagy a torlónyomás növelésével a keverés hatásfoka javítható, ezáltal 
a fenti probléma enyhíthető vagy megszüntethető. 



Extrúziós fóliafúvás esetében a terelőrács és a fólia között fellépő nagy-
mértékű súrlódás a fóliát a tekercs közepére eső részen nagyobb mértékben 
nyújtja meg. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy az alsó részén jobban kinyitjuk a te-
relőrácsot. A magas hőmérséklet is hozzájárulhat az erős nyúláshoz, ezért fel-
tekercselés előtt megfelelő hűtést kell alkalmazni. 

A feltekercselés során a fokozatosan csökkenő húzóerő is segíthet. En-
nek a módszernek az alapját a fólia rugalmassági modulusa képezi. Vékony, 
könnyen nyúló fóliáknál „negatív” húzási profilt kell alkalmazni: kezdetben ma-
gas a húzóerő, majd gyorsan csökken, végül a tekercs vastagodásával párhu-
zamosan állandósul. Ezzel szemben vastag, merev fóliáknál „pozitív” húzási 
profilt kell alkalmazni: kezdetben magas és lassan csökkenő, majd a tekercs 
átmérőjének növekedésével gyorsabban csökkenő húzóerőt kell beállítani. A 
végső húzóerő általában 50–75%-a a kezdeti értéknek. 

Az úgynevezett küllősödés olyan hiba, amelyet legkönnyebben a tekercs 
két végén lehet észrevenni, noha a tekercs teljes hosszában végigfut. A te-
kercs a rétegek keresztirányú hullámosodása miatt oldalról virághoz vagy csil-
laghoz hasonló képet mutat. Fő oka a túl nagy nyomóerő. Hűlés közben a fólia 
fokozatosan zsugorodik, ezért ez a hiba gyakran csak órákkal a tekercs elké-
szülte után válik láthatóvá. 

Az ilyen rendellenesség elsősorban az alábbi okok valamelyikére vezet-
hető vissza: túl meleg a fólia, túl nagy a húzóerő vagy túlságosan nagy erővel 
nyomják össze a rétegeket. Különösen gyakori ez a probléma a koextrudált 
fóliáknál, ahol az egyes rétegek sűrűsége erősen eltérő lehet. Ilyenkor kedve-
ző hatása lehet annak, ha kevésbé eltérő sűrűségű anyagokat választunk az 
egyes rétegekhez. 

Súlyosabb esetben a nyomás a tekercsben annyira megnövekedhet, 
hogy annak belseje eldeformálódik, ami szinte lehetetlenné teszi a tekercs el-
távolítását a tengelyről. Ez akkor is bekövetkezhet, ha a fólia az egyik oldalon 
túllóg a maghoz képest. 

A kúpos tekercsek átmérője az egyik végükön nagyobb, mint a másikon. 
Ezt a rendellenességet gyakran még forgó szerszámmal sem sikerül elháríta-
ni, mivel az csupán a terelőrácsokig egyenlíti ki a fólia vastagságát. A kúposo-
dás leggyakoribb oka az egyenlőtlen hűtés. 

Az úgynevezett teleszkópos tekercsekben a külső rétegek a tekercs egyik 
vége felé csúsznak. Ennek oka a túl sok csúsztató, amely a fólia felületére 
migrálva megváltoztatja a súrlódási együtthatót az egyes rétegek között. A 
súrlódási együttható a feltekercselést követő egy órán belül változik a legna-
gyobb mértékben. Ha az összenyomó henger nem ad egyenletes nyomást, a 
feszültségek a fóliát az egyik oldalra tolják. 

A rétegek közé szorult levegő is okozhat teleszkóposodást. Ezért a szorí-
tóhenger nyomásával, illetve a fólia megfelelő feszítésével gondoskodni kell 
arról, hogy a levegőt kiszorítsuk a rétegek közül. A rétegek közé került levegő 
a tekercs végeit rücskössé, szakadozottá teheti. 

 



A feldolgozók által elkövetett leggyakoribb hiba az, hogy a geometriai 
rendellenességeket a fólia feszítőerejének növelésével próbálják orvosolni. 
Ehelyett először a szorítóhenger nyomását és a hajtónyomatékot kell megnö-
velni. A feszítőerőt csak akkor kell növelni, ha az előbbi intézkedések nem 
hozták meg a kívánt eredményt. A feszítőerő folyamatos változtatását szintén 
tanácsos alkalmazni, ha a gép ezt lehetővé teszi. 

A fóliatekercsek esztétikai problémái egyre jelentősebbé válnak, mivel a 
feldolgozók egyre nagyobb méretű tekercseket igényelnek. A nagyobb teker-
csek a geometriájukban bekövetkező minden változást fokozottan kihangsú-
lyoznak. 
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Röviden… 

Feldolgozást segítő adalékanyag autóalkatrészek  
gyártásához 

Az Axel Plastics Research Laboratories MoldWiz INT-435PAD márka-
nevű adalékanyaga (telítetlen zsírsavészter és szervessav-származék) javítja 
a színezékek és töltőanyagok eloszlását, a feldolgozás alatt elősegíti az anyag 
folyását. Por vagy granulátum formában forgalmazzák. Könnyen készíthető 
belőle mesterkeverék, de közvetlenül is bekeverhető. 

A gyártó cég elsősorban az ASA/PC (akrilnitril-sztirol-akrilnitril és polikar-
bonát keverékpolimer) autóalkatrészek készítéséhez ajánlja Gyakori, hogy a 
gépkocsik belső alkatrészeihez használt színezékek az elégtelen keveredés 
következtében foltosodást, folyásvonalakat okoznak. További hiba lehet, hogy 
nehézkes a darab kiemelése a szerszámból. Ezek elkerülhetők, ha 0,5% 
MoldWiz INT-435PAD-t adagolnak a színezéket tartalmazó mesterkeverékhez 
és 220-240 ˚C-on tartják a feldolgozási hőmérsékletet. Az így előkészített 
mesterkeverékkel egyenletes szín, jó töltőanyag-eloszlás érhető el, és a kész 
darab könnyen kivehető a szerszámból. Következményként emelkedik a telje-
sítmény, főleg a nagy (70-80%) töltőanyag-tartalmú keverékek esetén. (To-
vábbi információ: www. axelplastics.com) 

 
(Plastics Engineering, 60. k.11. sz. 2004. p. 7.) 

 


