
www.quattroplast.hu 

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Kompaundáló extruderek fejlesztése: nagyobb kihozatal 
és jobb termékminőség 

 
A műanyagok amúgy is széles választékát kompaundokkal tovább lehet növelni. Gyártá-
sukhoz különböző felépítésű extruderek állnak a kompaundáló cégek rendelkezésére. Az 
alábbiakban ezekről a berendezésekről adunk áttekintést. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; extrudálás; kompaundálás;  
kétcsigás extruder; egycsigás extruder; knéter; polipropilén. 

 
 
A hőre lágyuló műanyagok kompaundálása a műanyag-feldolgozás egyik fontos 

területe, akár a töltött/erősített rendszerek, akár a mesterkeverékek gyártását tekintjük. 
Kevesen gondolnak arra, hogy szinte kivétel nélkül bármelyik hőre lágyuló műanyag 
tulajdonképpen már egy kompaund: az alappolimer (PE, PP, PS stb.) és a szükséges 
adalékanyagok (csúsztató, stabilizátor, gócképző stb.) keveréke, amelyet kompaundáló 
extruderen áteresztve homogenizálnak és granulálnak. 

Kompaundáló extruderek típusai 

A műanyagok piacának dinamikus bővülése egyben a kompaundáló berendezé-
sek, gyártósorok fejlesztését is igényli. Egyre jobb minőségű kompaundokat akarnak 
gyártani: az alkalmazott adalékanyagok, töltőanyagok, színezékek minél tökéletesebb 
eloszlatása a polimerömledékben újabb műszaki megoldások kifejlesztését igényli. 
Fontos még, hogy az extruderek fajlagos energiafelhasználása is csökkenthető legyen. 
A kompaundáló extruder kiegészítő berendezéseivel (adagoló, granuláló, vezérlő, sza-
bályzó rendszerei) szemben követelmény, hogy egyre inkább felhasználóbarát, bizton-
ságosan üzemelő egységek legyenek. 

A kompaundáló extrudereknek számos típusa létezik. Az utóbbi évtizedekben a 
fejlődés iránya egyre inkább az egyirányba forgó ikercsigás berendezések (angolul: 
twinscrew extruder, rövidítése TSE) felé fordult. Ezeknél forgás közben a csigaszár-
nyak speciális kialakítása miatt rendkívül hatékonyan megy végbe az adalékanyagok 
diszpergálása a polimerömledékben. Legtöbb esetben az extrudercsiga geometriája a 
kívánt kompaundálási feladathoz igazítható. Ezt úgy érik el, hogy a csigatestre (mint 
ahogy a gyöngysor esetében a gyöngyöket) fűzik fel az egyes csigaszegmenseket, így 
az egyes feladatokhoz optimalizálható a csiga hatékonysága; a behúzó, gyúró-
dagasztó, ömledéktovábbító vákuumozható zónák meglehetősen szabadon változtatha-
tók.  
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Kompaundáló extruderek fejlesztése 

A legújabb fejlesztésű 100 L/D-s gépekkel „tökéletesen” lehet diszpergálni az 
adalékokat. Ugyanakkor napjainkban már az 1000 fordulat/min (rpm) feletti csigafor-
dulattal dolgozó gépeket ajánlják a vezető cégek, így 1800 RPM, illetve több ezer for-
dulat/min is található a palettán (Coperion, japán gépgyártók). A fenti fejlesztéseket az 
tette lehetővé, hogy nagyobb szilárdságú csigaelemeket alkalmaznak, mint korábban 
(metallurgiai fejlesztések), valamint pl. a csigaszegmens csigatestre való rögzítését 
módosították, aszimmetrikus bordázat alkalmazásával (1. ábra). A Leistritz cég pl. a 
fenti megoldással el tudta érni, hogy a csiga ún. szabad térfogatát jelentősen megnö-
veljék, mivel az adott csigaszegmens ún. külső/belső átmérő viszonyát 1,55-ről 1,66-ra 
emelte, ezáltal a fajlagos nyomatékot 15 Nm/cm3-re növelve. A K 2013-on a Leistritz 
bemutatott egy extrudert, amely visszatért az egy darabból készült csigához, ezzel már 
20 Nm/cm3-es nyomatékot értek el, amivel jelentősen nőtt az extruder anyagkiho-
zatala.  

 
 

1. ábra Aszimmetrikus bordázattal ellátott csiga (jobb oldali kép),  
külső/belső átmérő = 1,66. A bal oldali kép a szimmetrikus bordázatot mutatja,  

külső/belső átmérő = 1,55 
 
 
A Coperion ZSK Mc 18 típusú extrudere számos fejlesztés mellett kompakt, jól 

tisztítható külső felületével tűnik ki, amely a gyógyászatban alkalmazott műanyagok 
gyártását is megkönnyíti. Ez az extruder könnyen kiszolgálható: a személyzet lépcső-
járás nélkül kezelheti a gépet, a víz, vákuum, alap- és segédanyag-adagolók csatlakoz-
tatása ergonómiai szempontból optimális, és pormentes környezetet biztosít (2. ábra).  

A ZSK MC típusú extruderek 18, 26, 32 mm csigaátmérővel rendelkeznek. Hang-
súlyt fektettek az egyes csigaszegmensek nyomatékfelvételére is, ezeket külön-külön 
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lehet mérni, míg korábban csupán a meghajtó motor terheléséből következtettek a tel-
jes terhelésre. A nyomatékfelvétel esetleges változása a gyártás során figyelmeztethet 
valamely diszperzitási anomáliára. 

 

 
 

2. ábra A Coperion ZSK Mc18 típusú extrudere 
 
A KraussMaffei Berstorf BE Blue Power kompaundáló extrudere is megnövelt 

szabad csigatérfogattal rendelkezik, és a törőelemek külső/belső átmérő aránya 1,65, 
ezáltal nagyobb kihozatal érhető el csökkentett energiafelvétel mellett. 

Az ICMA San Giorgio cég HP szériájú gépein szintén alkalmazza az előbbiek-
ben említett nagyobb nyomaték és magasabb kihozatal műszaki megoldásait. Ugyan-
akkor vízhűtésű AC motorral hajtja az extrudert, a csigaház jobb hőszigetelésével pe-
dig a hőveszteséget csökkenti.  

Egycsigás keverőextruderek 

Napjainkban a keverőextruderek (knéterek) új generációját fejlesztik. A knéterek 
olyan egycsigás extruderek, ahol a csigán keverő szárnyelemek vannak, a csigaház 
belső faláról pedig tűszerű csapok nyúlnak a csiga felé. A knéterek széles körben al-
kalmazhatók, különösen hőérzékeny anyagok – pl. PVC keverékek – kompaun-
dálására. 

A B és P Process Equipment cég kifejlesztette a Trivolution elnevezésű 
extruderét, ez egy új triknéter, utalva a hagyományos gyúró-dagasztó gépek hatékony-
ságának jelentős emelésére. Ezt a berendezést a cég PVC és egyéb termoplasztikus 
anyagok, valamint speciális töltött rendszerek és termoreaktiv kompaundok keverésére 
javasolja. Triknéterrel a természetes szálas anyagokat is jobban lehet diszpergálni a 
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polimerömledékbe, mint a TSE extruderekkel, az energiafelhasználás akár 80%-kal is 
kisebb. Így a berendezés túlmelegedésének veszélye is jelentősen csökken.  

A triknéter technológiát 2010-ben fejlesztették ki. Az alapelv: lényegesen megnö-
velni a csigaszárnyak és a csigaházról belógó „tűk” közötti kölcsönhatást. A reaktiv 
extrúziós folyamatoknál előnyös pl. a lényegesen jobb vákuumozhatóság, temperálható-
ság, a kisebb lokális túlmelegedés. A BP cég 30, 60 és 120 mm átmérővel gyártja fenti 
extrudereit, de tervezi egy 160 mm-es méret építését is, ez 13 t/h kapacitású lenne. 

A K2013-on a Buss cég bemutatta a harmadik generációs quantec G3 
kompaundáló berendezését, amely a korábbi keverőextrudereihez képest nagyobb csi-
ga-szabadtérfogatú és emiatt kihozatala is nagyobb. A csigaszárnyak szabadalmazta-
tott geometriájúak, az ömledékben fellépő nyírás állandó értéken tartható, elkerülve az 
anyag helyi túlmelegedését, így hő- és nyírásérzékeny anyagok kiválóan feldolgozha-
tók a gépsoron. Természetesen a quantec G3 felszereltsége tartalmazza az összes szük-
séges berendezést (adagoló, temperáló, granuláló), amely egy kompaundáló soron nél-
külözhetetlen. A cég a megrendelő igényeinek megfelelően a komplett rendszer be-
üzemelését is elvégzi kiszállítás előtt. Ezáltal rengeteg időt takarítanak meg a vevők-
nek, nem kell hosszadalmas kísérletezésekkel és esetleg sokkal gyengébb műszaki és 
személyi feltételekkel egy termelő üzemben optimalizálni a rendszert. 

A kompaundálás számos esetben nem granulálással végződik, hanem direkt 
extrúzióval késztermék (pl. faliszttel töltött PP profil, PVC padló) kerül le a gépsorról. 
Így elkerülhető, hogy a töltött polimerrendszer kétszeres hőterhelésnek és degradáció-
nak legyen kitéve, és megtakarítható a dupla felmelegítés költsége is. A direkt 
extrúziónál igen fontos a gépsor megbízhatósága, mivel a folyamatos anyagáram fenn-
tartása elengedhetetlen. Napjainkban a kompaundálás területén még jórészt a nyomás 
és hőmérséklet mérése jelenti a folyamatellenőrzést, de természetesen elmozdulás ta-
pasztalható a termékminőség folyamatos ellenőrizhetősége irányában. Ilyen kontroll 
lehet pl. az ömledékviszkozitás folyamatos mérése, amelynek eredményét visszatáp-
lálva a rendszerbe szükség esetén módosítani tudják a feldolgozás paramétereit. A 
viszkozitás folyamatos ellenőrzése mellett a kompaundált termék színének ellenőrzése 
is hasonló jelentőségű lehet. 

A folyamatszimulációs szoftverek kidolgozása is megkezdődött a kompaundálási 
folyamatok megkönnyítéséhez. Ennek igen nagy előnye lehet, hogy nem kell egy több 
komponensből álló keverék összes paraméterével üzemi vagy laborkörülmények kö-
zött kísérletezgetni, hanem a megfelelő szoftverrel jó közelítéssel előre látható az op-
timális kompaundálási folyamat. 

Kompaundáló extruderek fejlesztése a Japan Steel Works-nél 

Számos alkalmazásnál, így az autóipari felhasználásoknál is egyre újabb minősé-
gi követelmények lépnek fel a kompaundokkal szemben. Az utóbbi évtizedekben ta-
pasztalható, hogy a drága anyagok (pl. ABS, PS-HI, PUR) helyett az autóipar egyre 
inkább speciális PP kompaundokat használ a lökhárítóktól kezdve a műszerfal és  
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egyéb beltéri elemek gyártására. A keverékek alapvetően PP mátrixból, elasztomerből 
és töltőanyagból épülnek fel. Itt az ár és a reciklálhatóság valamint a könnyű feldol-
gozhatóság egyaránt szerepet játszik. A keverék összetétele mellett kulcskérdés a 
kompaundáló extruderek homogenizáló/diszpergáló képessége, ez viszont nagymér-
tékben függ az egyes csigaszegmensek és a csigaház kialakításától, az alkalmazott for-
dulatszámtól, hőmérséklet- és nyomásviszonyoktól.  

A Japan Steel Works (JSW) a poliolefinek kompaundálását két újdonsággal fej-
lesztette tovább: a csigaház módosításával (NIC technológia) és a csigaszegmensek 
geometriájának optimalizálásával (TKD dizájn).  

A JSW 1979-től gyárt kétcsigás kompaundáló extrudereket, eleinte ún. egymásba 
forgó csigákkal látták el berendezéseiket, de hamarosan szinte kizárólag az egyirányú 
(korotációs) típus gyártására álltak rá. Fejlesztéseik során a csiga és a ház anyagait a 
kopásállóság, a korrózióállóság és a szívósság szempontjai szerint választották ki. Lét-
rehoztak három fejlesztési központot, az USA-ban, Japánban és Belgiumban, a fejlesz-
tési feladatokhoz (beleértve a berendezésfejlesztést és az újabb vevőigények minél 
tökéletesebb kielégítését) összesen 13 kétcsigás extruder áll rendelkezésükre. Az el-
múlt 30 év tapasztalatait adatbázisban összegezték, amelyet felhasználnak az üzleti 
partnereik kompaundokkal kapcsolatos új problémáinak megoldásában.  

Speciális gyúró/dagasztó csigaház (NIC rendszer) 

A NIC rendszerű extruderház speciális belső hosszanti hornyokkal van ellátva, 
ezáltal lényegesen javítja a polimerömledék diszperzióját, és az anyagáramlás javítása 
révén a kihozatal is növekszik.  

A keverő csigaszegmenseket a TKD elnevezésű geometria szerint úgy alakították 
ki, hogy azok optimálisan diszpergálják a beadagolt komponenseket, ugyanakkor az 
anyagáramlás elősegítésével a kihozatal is emelkedjen. NIC és a TKD rendszer kom-
binációja szinergetikus kölcsönhatást mutat, ez jól látható, amikor kis méretű töltő-
anyaggal az ütésállóság növelhető.  

A poliolefinekben történő töltőanyag-diszpergálás széles körű tanulmányozása 
során azt találták, hogy a por formájú anyag diszpergálása a műanyagömledékben 
elsősorban a csigacsúcs és a csigaház közötti résben történik. Fontos, hogy az 
ömledék viszkozitását megfelelően magas értéken tartsák, mert ezzel tökéletesebb lesz 
a keverés hatásfoka, jobb lesz az anyageloszlatás, így a keletkezett kompaundból jobb 
minőségű termékek gyárthatók. A JSW csigaátmérői kisebbek, mint az általában szo-
kásos egy adott méretű extruderháznál, ugyanakkor a speciális keresztmetszetű hosz-
szanti hornyokkal is ellátták a csigaház belső hengeres felületét (3. ábra). A NIC csi-
gaházban a csiga és a csigaház közötti hézag megnövelése alacsonyabb nyomást és 
magasabb ömledékviszkozitást eredményez, valamint intenzívebb gyúró/dagasztó ha-
tást is. Ugyanakkor a nagyobb réshézagban az ömledék nagyobb térfogatárammal tud 
haladni a granulálófej irányába. A NIC technológiánál további előnyt jelent még, hogy 
a polimer hőmérséklete és a kompaundálás fajlagos energiaszükséglete alacsonyabb, 
mint a hagyományos berendezéseké. 
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3. ábra NIC csigaház keresztmetszete (Groove

 

 

4. ábra Korom diszperzitása PE
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3. ábra NIC csigaház keresztmetszete (Groove-horony)

Korom diszperzitása PE-ben kétféle csigaházban kompaundált keverékben

Összehasonlító méréseket végeztek egy hagyományos kompaundáló extruderen 
 extruderen (TEX 65, átmérő 69 mm), PE + korom diszpergálása volt 

metrikusan adagolták az extruderbe, a kormot pedig (szintén 

horony 

hagyományos  
csigaház 

NIC  
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kihozatal, kg/h 
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ben kétféle csigaházban kompaundált keverékben 

hagyományos kompaundáló extruderen 
 69 mm), PE + korom diszpergálása volt 

metrikusan adagolták az extruderbe, a kormot pedig (szintén 
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gravimetrikusan) oldaladagolón keresztül juttat
be, az extruder megfelelő zónájáb
cm2 nagyságú felületén a koroma
ményei szerint a NIC technológiával jóval kevesebb koromszemcse maradt a 
kompaundban.  

Egy másik kísérletben
és 11% talkumot kevertek
extruderben. Az 5. ábrán látható, hogy a NIC rendszerrel nagyobb hajlítószilárdságot 
és ütésállóságot lehet elérni.

 

 

5. ábra Kétféle csigaházban kompaundált PP

Új típusú keverőelem (TKD)

A JSW kifejlesztett egy 
knéterdiszk (törőelem) és az extruder szállító csigaszegmensének házasításával 
ra). A hagyományos knéter diszk (
mens pedig egy folyamatos csigavonal által meghatározott elem. A KD elemek nagyon 
hatékonyan diszpergálnak, viszont az anyagtovábbítást visszafogják, vissz
okoznak. Emiatt gyakran fellép az ömledék degradációja. 
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ő zónájába. A kompaundból fóliát préseltek, amelynek 

nagyságú felületén a koromagglomerátumokat számolták össze. A 
ményei szerint a NIC technológiával jóval kevesebb koromszemcse maradt a 

kísérletben autóipari felhasználásra a PP mátrixhoz 24% elasztomert 
és 11% talkumot kevertek hagyományos, illetve NIC rendszerű

látható, hogy a NIC rendszerrel nagyobb hajlítószilárdságot 
és ütésállóságot lehet elérni. 

Kétféle csigaházban kompaundált PP-elasztomer-talkum keverék 
mechanikai tulajdonságai 

őelem (TKD) 

A JSW kifejlesztett egy TKD elnevezésű új típusú keverőelemet, a hagyom
elem) és az extruder szállító csigaszegmensének házasításával 

knéter diszk (KD) oválishoz hasonló elem, a szállító csig
mens pedig egy folyamatos csigavonal által meghatározott elem. A KD elemek nagyon 
hatékonyan diszpergálnak, viszont az anyagtovábbítást visszafogják, vissz
okoznak. Emiatt gyakran fellép az ömledék degradációja.  
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sével mindhárom esetben emelkedik az ömledék h
szükséglet. A legkedvezőbb a NIC+
nyos KD geometria. Ezzel a
tős energiamegtakarítás érhető
mással lehet dolgozni, mint a hagyományos
fellépő nyomást mérték két 
TKD rendszer alkalmazásával elkerülhet
extruderben, ami fontos a töltő
károsíthatná a csigaszegmenseket valamint
szárnyak csúcsain jelentősen rontva a gyártott kompaund min

 

1. ábra A hagyományos keverő
 
A JSW a töltőanyag-polimer kompaundok feldolgozása területén számos egy

dülálló műszaki megoldást fejlesztett ki. Napjainkban ezek közül legfontosabb a NIC 
és a TKD geometriával bíró extruderhá
teszi különleges kompaundálási feladatok optimális 
végtermékeket előállítva. 

Markarian J.: New designs and controls allow for faster, more efficient, and even safer 
compounding extrusion = Plastics Enginee
Kimura Y.: Co-rotating twin screw extruder compounding technologies = Plastics 
Engineering, 70. k. 10. sz. 2014. p. 32

Hagyományos (KD)  
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visszaáramlás:

a hagyományos és a 
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kombinálása

ROTOR 

előreáramlás:
visszaáramlás:

emelkedik az ömledék hőmérséklete és a fajlagos energi
őbb a NIC+TKD rendszer, a legrosszabb pedig a hagyom

nyos KD geometria. Ezzel a különleges JSW fejlesztésű NIC+TKD rendszerrel jele
megtakarítás érhető el. A TKD technológiával jelentősen alacsonyabb ny

ni, mint a hagyományos KD geometriával. Az egyes t
 nyomást mérték két kihozatali érték esetében a fordulatszám függv

TKD rendszer alkalmazásával elkerülhető a túlságosan nagy nyomás létrejött
fontos a töltőanyag agglomeráció elkerülése érdekében

á a csigaszegmenseket valamint lokális túlmelegedés is felléphet a csig
ősen rontva a gyártott kompaund minőségét. 

 

ábra A hagyományos keverő elem (KD), a rotor és az új TKD keverő

polimer kompaundok feldolgozása területén számos egy
szaki megoldást fejlesztett ki. Napjainkban ezek közül legfontosabb a NIC 

és a TKD geometriával bíró extruderház/csigageometria kombináció, amely lehet
undálási feladatok optimális megvalósítását csúcsmin

Összeállította: Csutorka László

Markarian J.: New designs and controls allow for faster, more efficient, and even safer 
compounding extrusion = Plastics Engineering, 70. k. 5. sz. 2014. p. 12–17.

rotating twin screw extruder compounding technologies = Plastics 
sz. 2014. p. 32–36. 

előre áramlás 
 
visszaáramlás 

őreáramlás:  kevés 
visszaáramlás: sok 

a hagyományos és a 
Rotor el őnyeinek 
kombinálása  

őreáramlás:  túl sok 
visszaáramlás: nincs 

TKD-F 

előreáramlás:   sok
visszaáramlás: k

pla

mérséklete és a fajlagos energia-
egrosszabb pedig a hagyomá-

KD rendszerrel jelen-
ősen alacsonyabb nyo-

Az egyes törőelemeknél 
érték esetében a fordulatszám függvényében. A 

nyomás létrejötte az 
anyag agglomeráció elkerülése érdekében. Ugyanis ez 

lokális túlmelegedés is felléphet a csiga-
őségét.  

 

keverő elem jellemzői  

polimer kompaundok feldolgozása területén számos egye-
szaki megoldást fejlesztett ki. Napjainkban ezek közül legfontosabb a NIC 

csigageometria kombináció, amely lehetővé 
megvalósítását csúcsminőségű 

Összeállította: Csutorka László 
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rotating twin screw extruder compounding technologies = Plastics 

őreáramlás:   sok 
visszaáramlás: kevés 

optimális 
plasztikálás 


