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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Ipar 4.0 – a fröccsgépgyártók már keményen dolgoznak 
rajta, a feldolgozók még nem ocsúdtak fel 

 
A negyedik ipari korszak, az Ipar 4.0 már megkezdődött. Először a gépgyártók ébredtek 
fel, és a szakmai kiállításokon megjelentek az ehhez a korszakhoz igazodó első gyártóbe-
rendezések. A feldolgozók még nem döbbentek rá arra, hogy mi előtt állnak. Pedig aki 
kimarad, az lemarad.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; Ipar 4.0; fröccsgépgyártás; 
fröccsgépgyártók; a jövő fröccsüzemei. 

 
 
A vízgőz mint erőforrás a 18. században létrehozta az első ipari forradalmat. A 

második ipari forradalom kiváltója a 19. században a villamosság, a harmadiké a 20. 
században a számítógép volt. A küszöbön álló negyedik ipari forradalmat és a 21. szá-
zadot a gépek közötti kommunikáció fogja jellemezni. 

Az előttünk álló új ipari korszakot első ízben a német kormány számára készített 
és a 2013-as Hannoveri Vásáron bemutatott tanulmányában az Ipari Munkacsoport 
(Working Group on Industry) nevezte Ipar 4.0-nak. Ennek a korszaknak a fő ismérve 
az lesz, hogy a gépek, az eszközök (és az emberek) egy hálózatban egymással össze 
lesznek kötve, a gépek és a „dolgok” egy közös internethálózatot alkotnak (ennek an-
gol neve „Internet of Things”, az ilyen rendszert ezért IoT-ként is emlegetik), a gépek 
egymással kommunikálnak és emberek beavatkozása nélkül önálló döntéseket hoznak 
az optimális termelés érdekében. Ezek az „okos” vagy „intelligens” (smart) gépek 
számos eszközt vesznek majd igénybe: számítógépet, szenzorokat, zárt láncú szabá-
lyozórendszert, internetet, felhőbázisú adattárolókat.  

A fröccsgépgyártók felismerték, hogy ezek az új technológiai elvek nagyon is 
érintik majd a fröccsöntést, és a düsseldorfi K 2016 vásáron a nagyobb gépgyártók már 
bemutatták ilyen irányú fejlesztéseiket.  

Az Ipar 4.0 szellemében megvalósított néhány  
újdonság 

A 4.0 elvei szerint az egymással összekapcsolt gépek hierarchikus rendet alkot-
nak. Egy gyártósor valamennyi egységének szabályozását a primer gép (fröccsgép) 
szabályozórendszerébe integrálják, vagy interfészeken keresztül kapcsolják össze az-
zal. Ezt vállalatonként eltérő módon oldhatják meg. 
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Egyedi gyártást megvalósító, emberekkel „kollaboráló” robotok 

A robotokat gyártó Wittmann cég 2008-ban megvásárolta a fröccsöntő gépeket 
gyártó Battenfeld céget. Ezután robotjainak szabályozórendszerét a Battenfeld Power 
sorozatú villamos hajtású fröccsgépek szabályozórendszerébe integrálta, majd saját 
Tempro szerszámhőmérséklet-szabályozó, Gravimax gravimetriás keverőrendszerét, 
Flowcon automatikus folyadékáramlás-szabályozóját és Drymax szárítóját is aláren-
delte a fröccsgép szabályozórendszerének. A cég az automatikus gépdiagnosztikához 
és a megelőző karbantartáshoz szükséges szenzorokhoz a Prophecy Sensorlytics tech-
nológiát alkalmazza.  

A hálózatba összekapcsolt gyártósoron egészen kicsi, akár egyetlen darabból álló 
sorozatot is elő lehet állítani. Ezt mutatta be az Arburg GmbH + Co KG a hannoveri 
vásáron 2016 áprilisában. A cég teljesen villamos hajtású Allrounder 370E típusú 
fröccsöntő gépét itt összekapcsolta a 3D nyomtatásra kifejlesztett Freeformer berende-
zésével, továbbá a Kuka Roboter GmbH egy héttengelyes „smart” iiwa (intelligens 
industrial work assistant, intelligens ipari segédmunkás) robotjával. A gyártósoron 
személyre szabott egyedi ollókat készítettek. A látogatónak egy tablet formájú számí-
tógépen meg kellett adnia az ollóra szánt feliratot, és ki kellett választania a kíván olló-
formát (hegyes vagy kerekített hegyű, jobb- vagy balkezes). A robot ezután behelyezte 
a megfelelő ollópengéket a fröccsszerszámba, a fröccsgép a pengére fröccsöntötte az 
olló fogantyúját. A robot kivette a fröccsszerszámból az ollót és behelyezte a 
Freeformerbe, ahol a fogantyúra additív eljárással felvitték a kiválasztott feliratot. 

A 4.0 szerinti gyártási folya-
matból nincs kizárva az ember. A 
robotok és az emberek közvetlenül 
egymás mellett, egymással együtt-
működve dolgozhatnak, és a gépet 
nem kell védőráccsal elzárni az élő 
személytől (1–2. ábra). Az együtt-
működésre alkalmas robotokat érzé-
keny pásztázó eszközökkel (szken-
nerekkel) és optikai eszközökkel 
látták el, amelyek azonnal leállítják 
őket, ha valaki túlságosan közel ke-
rül hozzájuk. A Kuka cég iiwa ro-
botjai ún. korlátozott teljesítményű 
és erejű (limited power and force) 
gépek, amelyek megfelelnek az új 
ipari szabványok követelményeinek.  

Az ilyen robotok legtöbbször kis – néha egészen kis – méretűek. A Fanuc Corp. 
CR-iA4 típusú robotja mindössze 4 kg, a CR-7iA 7 kg hasznos terhet tud kezelni (a 
CR-7iAL ugyanennyit hosszú karral). A korlátozott teljesítményű és erejű robotok kö-
zött valószínűleg a Fanuc CE-35iA jelű gépe a legnagyobb, ez maximálisan 35 kg 

1. ábra Egy japán szállodában robotok 
szolgálják ki a vendégeket 
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hasznos teherrel tud megbirkózni. A 
robotok programozását kézi vezérlé-
sű hardverrel vagy „betanítással” 
(standard teaching pendant) végzik. 
A cég emberrel együttműködésre 
alkalmas (kollaboratív) robotjai zöld 
színűek, hogy könnyen meg lehes-
sen őket különböztetni az erre nem 
képes sárga robotoktól.  

Az Ipar 4.0 szerinti „okos” 
üzemekben dolgozhatnak villamos, 
hidraulikus hajtású és hibrid hajtá-
sú gépek is. A német gép- és beren-
dezésgyártók szövetsége, a VDMA 

(Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) újabb állásfoglalása szerint a „telje-
sen villamos” (all-electric) fröccsgépekben nem kell feltétlenül valamennyi tengelyt 
villamos motorral hajtani. Ha egy fröccsgép szerszámfelfogó lapját, továbbá a csigát 
előre és hátra elektromotorral mozgatják, de a kidobókat hidraulika működteti, a 
fröccsgép még „all-electric”-nek minősíthető. Ilyenek pl. a kínai Zaphir Plastics 
Machinery GmbH Zeres márkanevű fröccsgépei, amelyeket az USA-ban a 2015-ös 
nemzetközi műanyag-kiállításon, az NPE-n mutatott be. 

Önmagukat ellenőrző, kijavító/optimalizáló gyártórendszerek 

Az Ipar 4.0 fröccsöntő üzemeiben dolgozó gépekre jellemző lesz, hogy emberi 
beavatkozás nélkül önmagukat korrigálják. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ciklus-
ban automatikusan beállítják a pillanatnyi körülmények között optimális paramétere-
ket, ezáltal növelik a termelékenységet. Ennek az elvnek a megvalósításában az Engel 
Austria GmbH már jelentős eredményeket ért el. A saját gyártórendszereinek hálóza-
tába integrált önjavító kontrolltermékek márkaneve „ Inject 4.0”. Ez magában foglalja a 
2012-ben bevezetett és a termék tömegét szavatoló iQ weight control-t, a 2014 óta al-
kalmazott e-flomo temperature control-t, amely a szerszámot hűtő vízáram hőmérsék-
letét optimalizálja, továbbá a 2015-ös Fakuma vásáron bemutatott iQ clamp conrol-t, 
amely a szerszámzáró erőt szabályozza. 

Az iQ clamp conrol feladata, hogy egy új intelligens algoritmus segítségével au-
tomatikusan a legkisebb szükséges szerszámzáró erőt fejtse ki a szerszámfelfogó lapo-
kon, amelyeket a megfelelő pontokon elhelyezett szenzorok adatai alapján, a szerszám 
„lélegzésének” megfelelően határoz meg. A lélegzés ebben az esetben a szerszám ma-
gasságának változását jelenti. A szerszámzáró erő hatására a magasság ugyanis csök-
ken, emiatt a szerszámba befröccsentett ömledék is összenyomódik. Az adott ciklus-
ban érzékelt összenyomódást az üres szerszám azonos erő hatására bekövetkező ösz-
szenyomódásához viszonyítják. Az iQ clamp rendszer jelenleg az elektromos szer-
számzáró rendszerekhez alkalmazható 2200 kN-os gépekig bezárólag. A cégnél meg 

2. ábra Egy „smart” robottal kezet is lehet rázni 
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vannak győződve arról, hogy a fröccsöntők legalább fele túl magas szerszámzáró erő-
vel dolgozik.  

A Krauss Maffei GmbH már korábban bemutatta önkorrigáló APC (Adaptive 
Process Control) rendszerét. Ez a fröccsöntött darabok tömegének azonosságát szava-
tolja, és a gép paramétereinek szabályozása helyett a fészekbe befröccsentett ömledék 
mennyiségét optimalizálja. A rendszer a fészek 95%-os megtöltése alatt (egy kapillár-
reométerhez hasonlóan, a szerszámban mért áramlási ellenállás révén) minden egyes 
ciklusban érzékeli az ömledék viszkozitását. Ezt a referenciaértékkel hasonlítja össze. 
Ha az aktuális viszkozitás annál alacsonyabb, csökkenti, ha magasabb, növeli az után-
nyomással pótlólag benyomott ömledék mennyiségét. Ezzel sikerült csökkentenie a 
tűréshatárnál erősebben eltérő tömegű selejt mértékét.  

A kanadai Athena Automation Ltd. párhuzamosan két új, egyszerre több polimer 
fröccsöntésére alkalmas (multimaterial) fröccsgépet fejlesztett ki. Az egyiken többszö-
rösen összetett, forgatható szerszámokba (rotary stack molds) lehet párhuzamos 
fröccsegységekből polimereket befröccsenteni; a másik összetett kockaszerszámok 
(cube molds) üzemeltetésére szolgál. Az utóbbi gépen a cég alkalmazza az összetett 
szerszámokhoz kifejlesztett speciális szerszámfelfogó lapját (stack mold carrier), 
amely forgatható, és amelyen keresztül a szerszám összeköthető a központi víz-, leve-
gő- és áramellátással. A gépen stabil és forgatható szerszámok is alkalmazhatók.  

A Milacron cég Ipar 4.0 ihlette két új terméke, amelyeket a 2015-ös NPE vásáron 
mutatott be, az R Monitoring és a SmartMold. Az R Monitoring távolról működtethető 
megfigyelő és a fröccsgépek üzemeltetését optimalizáló, adatelemző felhőbázisú szol-
gáltatás. A SmartMold a fűtött csatornarendszerre telepített szenzorok (feszültség-, 
gyorsulásmérő, hőelem) alapján felméri a szerszám állapotát, elhasználódását, jelzi a 
megelőző karbantartás szükségességét. A két termék a kipróbálás stádiumában van, a 
későbbiekben valószínűleg valamennyi Milacron termékbe be fogják építeni. 

A japán Niigata Machine Techno Co. Ltd. 2015-ben indította meg MD 7000 tí-
pusú fröccsgépei hetedik generációjának gyártását. Ezek ugyancsak felhőbázisú adat-
elemzéssel távolról szervízelhetők PC, tablet vagy okostelefon segítségével. 

A fröccsgépek rugalmasságának növelése 

A szokásos fröccsöntő gépek egy-egy jó ötlettel alkalmassá tehetők szokatlan 
feladat megoldására is. A Toshiba Machine Co. pl. egy kiegészítő berendezéssel, a 
Flexible Injection Downsize kit-tel több mint felére tudja csökkenteni egy fröccsöntő 
egység átmérőjét, így lehetővé teszi az olyan apró, de bonyolult felépítésű formadara-
bok gyártását, amelyek szerszámainak felszereléséhez nagyobb tér szükséges, mint 
amekkora a mikrofröccsgépeken van. A cég két SX II típusú gépet, egy 120 és egy 140 
tonna záróerejűt forgalmaz FIDS kiegészítéssel; ezek 15, ill. 18 mm-es csigával dol-
goznak. A gépek eredeti csigaátmérője 45 mm.  

Egy francia szerszámkészítő, a Plastisud SAS többrétegű, 4x4-fészkes fröccs-
sajtoló szerszámot készített vékony falú margarinos dobozok gyártására. A szerszámot 
a Netstal Maschinen AG (a Krauss Maffei egyik egysége) az Elion 2800-2000 típusú 
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fröccsgépén üzemeltetés közben már 2015-ben bemutatta. Mivel ebben a technológiá-
ban nem képződik beömlőcsonk, csatornába dermedt műanyag és a dobozok fala is 
vékonyabb, mint a fröccsöntött termékeké, 20% anyagot takarítottak meg. Mivel a 
szerszámba az ömledéket kis nyomással viszik be, 40%-kal kisebb szerszámzáró erő-
vel lehetett dolgozni. A Machines Pages S.S a szerszámot automatikus szerszámban 
címkéző egységgel egészítette ki.  

A Krauss Maffei cég víziója a (közel)jövő fröccsöntő üzeméről 

A Krauss Maffei cégnél úgy gondolják, hogy egy már nem is olyan nagyon távoli 
hétfői reggelen a fröccsgép heti időkapcsoló órája annak ismeretében, hogy reggel 7 
órakor megindul a termelés, bekapcsolja a fröccsgép fűtését és hidraulikáját. Pontosan 
annyi idővel a munkakezdés előtt, amennyi elegendő a gép üzemi állapotba kerülésé-
hez. Elindítja a szárítót is, mégpedig kis áteresztésű programmal, „tudja” ugyanis, 
hogy a gépen kis fröccsadaggal fognak dolgozni, és kár volna a szárító kapacitását pa-
zarolni vagy a granulátumot túlszárítani. 7.00 órakor megindul a termelés, és a cég 
APC plus szabályozórendszerének hála, már az első darab is kifogástalan minőségű 
(kívánt méretű és tömegű) lesz.  

A jól szervezett kis üzemekben az ott dolgozó emberek képeznek jól működő há-
lózatot. Mindenki ismeri és átlátja a teljes gyártási folyamatot, bárki akármelyik mun-
kafázisban tudja, mit kell tenni, és az emberek kölcsönösen támogatják egymás mun-
káját. Egy 4.0 típusú üzemben ugyanezt teszi a géppark és a gyártási eljárás. Az ilyen 
üzemek létesítése érdekében a Krauss Maffei cég „Plastics 4.0” programja keretében 
három területen fejti ki aktivitását. Ezek  

– az intelligens gépek, 
– az integrált gyártás és 
– az interaktív szerviz. 

Az intelligens gépek 

Az intelligens gépek ismérve, hogy önszabályozással optimalizálják a gyártási 
folyamatot a jobb termelékenység és a kifogástalan termékminőség érdekében. A 
Krauss Maffei cég ezt a gépekbe integrált APC és APC plus funkcióval teszi lehetővé. 
A szerszámba befröccsentett ömledék viszkozitásának alapján szabályozott utántöltés-
sel (APC funkcióval) biztosítható a fröccsöntött formadarab pontos tömege ingadozó 
alapanyag-tulajdonságok vagy jellemzők mellett is. Ezt részletesebben a korábbiakban 
bemutattuk. Az APC plus annyiban nyújt többet, hogy 20 bázisanyag közül lehet kije-
lölni egyet, amelynek tulajdonságait autentikusnak tekintik. Az utánnyomás fázisában 
az aktuálisan feldolgozott anyag eltérései korrigálhatók. Az 3. ábrán látható egy for-
madarab tömegének szórása hagyományos csigapozícióval szabályozott utánnyomásra 
átkapcsolással, ill. APC és APC plus rendszerrel szabályozott átkapcsolással végzett 
fröccsöntéskor.  

A cég intelligens fröccsgépeinek része az MC6 vezérlőrendszerbe beépített heti 
kapcsolóóra. Korábban a gépkezelők kapcsolták be a gépek plasztikáló egységének és 
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hidraulikájának fűtését, valamennyi gépét egyszerre, függetlenül attól, hogy azok 
mennyi idő alatt melegszenek fel. Ez energiapazarlással járt.  

 

 
 

3. ábra Egy 30% üvegszálat tartalmazó, 200 mm átmérőjű, 2 mm vastag fröccsöntött 
korong tömegének ingadozása az utánnyomás szabályozásához alkalmazott különböző 

technikákkal 

Az integrált gyártás 

A Krauss Maffei értelmezése szerint az „integrált gyártás” a teljes gyártási fo-
lyamat hiánytalan hálózatba szervezését jelenti. Ebben benne van a fröccsgép és az 
anyagellátás egymás közötti kommunikációja, pl. egy közeli szerszámcsere előtt. Ha a 
szárító „tudomást szerez” arról, hogy néhány darab legyártása után már nem lesz szük-
ség az általa szállított anyagra, automatikusan leáll. Fordítva, ha az anyagszállításban 
zavar támad, a fröccsgép segítséget kérhet, mielőtt kifogy belőle az anyag. Ezt a kom-
munikációt a cég a Motan-Coloric GmbH közreműködésével oldja meg.  

A külső tényezők, pl. a granulátumtételek tulajdonságainak ingadozása vagy a 
környezet jellemzőinek változásai nemcsak magára a fröccsöntésre, hanem a perifériá-
ra és a szerszámra is hatnak, és gyors beavatkozást igényelnek. A Krauss Maffei új 
DataXplorer nevű készüléke (4. ábra) ebben segíti fröccsüzem személyzetét. 

A készülék – a fröccsgép felszereltségétől függően – akár 500 nagy felbontású 
szignállefutást is fel tud venni, ezeket felrajzolja, vizualizálja és a kiértékeléshez ren-
delkezésre bocsájtja. Akárcsak egy repülőgép fekete doboza, ez is minden egyes ciklus 
minden momentumát rögzíti, és ezek bármikor visszakereshetők. Erről a K 2016-on 
Düsseldorfban a látogatók egy üvegszálas könnyűszerkezetű építőelem fröccsöntése 
során saját szemükkel meggyőződhettek. A DataXplorer a minőséget meghatározó 
valamennyi adatot (pl. a „szerves bádog” felmelegítésének görbéjét vagy a fröccsöntés 
nyomásgörbéjét) betáplálta a fröccsgép tárolójába, de párhuzamosan egyúttal egy 
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adatbankban is archiválta. A 
fröccsgépbe integrált nyomtató 
minden fröccsöntött darabot 
egyedi QR (Quick Respond) 
kóddal lát el; ennek segítségével 
hívhatók le a kérdéses darab 
gyártási jellemzői online bárhol 
a világon okostelefonra, tabletre 
vagy személyi számítógépre.  

Ugyancsak fontos szerepe 
lehet a DataXplorernek a szer-
szám bemintázásában (Abmus-
terung). Ez az eszköz első ízben 

teszi lehetővé, hogy a folyamat adatait magából a fröccsgépből nyerjék ki. Az adatok a 
gép MC6 vezérlésében láthatóvá tehetők és bármilyen alkalmas online készüléken 
megjeleníthetők.  

A DataXplorer mellett, amely lehetővé teszi, hogy a nagy felbontású szignállefu-
tások révén a feldolgozó tudomást szerezzen minden egyes gyártási folyamat részletei-

ről, a Krauss Maffei a K 2016-on be-
mutatott egy újabb elemző eszközt, 
amelynek segítségével a vállalatok 
termékeik hozzáadott értékét a jövő-
ben tovább növelhetik. A cél az, hogy 
a modern fröccsgépek által szolgálta-
tott nagy számú adat elemzése alapján 
minimálisra tudják csökkenteni az ál-
lásidőket és a selejtet.  

Hogy ezt a lépést megkönnyít-
sék, a Krauss Maffei és a Netstal ügy-
felei számára a jövőben intelligens 
karakterisztikák, tudósítások formájá-
ban vagy vizualizálva bocsátja ren-
delkezésre több évtized alatt össze-

gyűjtött tapasztalatait és ismereteit. A webbázisú platformnak köszönhetően a széles 
körű funkciók mobil eszközökön vagy magán a gépen is hozzáférhetőek lesznek.  

Szervizszolgáltatás interneten keresztül 

Bár számos 4.0 funkció offline módozatban is alkalmazható, az internetes kap-
csolat optimális lehetőségeket nyújt a mindennapos szervizfeladatok megoldásában, pl. 
az alkatrész-megrendelésben. A Krauss Maffei a K 2016-on bemutatta E-Service-
Plattformnek nevezett eszközét (5. ábra), amely a jövőben erre a célra lesz használha-
tó. Segítségével egy speciális és egyedi kezelőfelületen (dashboard) keresztül a neten 

4. ábra A DataXPlorer munka közben 

5. ábra Az E-Service-Plattform 



www.quattroplast.hu 

közvetlenül hozzá lehet férni az egyes márkákhoz. A feldolgozó teljes áttekintést kap a 
cég gépparkjáról, a rá vonatkozó dokumentekről, videókról és útmutatásokról. Hogy a 
Netstal ügyfeleinek munkatársai a cég aXos vezérlőrendszerének legújabb generációi-
val közelebb megismerkedhessenek, a portál egy virtuális „pilótafülkét” is felkínál, 
amelyben szimulátorként gyakorolhatják a beállításokat és megfigyelhetik a folyama-
tokat.  

Egy integrált alkatrészkereső és bevásárlókosár könnyíti meg az alkatrészrende-
lést. A beépített eCommerce-Kachel QR-kódot pásztázó funkciójával okostelefonnal is 
gyorsan és pontosan azonosítja a keresett alkatrészt, egyúttal áráról is tájékoztatja az 
ügyfelet.  

A Live-Monitoring funkcióval a feldolgozó bármikor hozzáférhet az aktuális gé-
pek, a gyártás és a gépek karbantartási szükségletének adataihoz. De tájékozódhat a 
gépek múltjáról, korábbi javításairól is, ami használt gépek vásárlásakor és szervizelé-
sekor nagy segítséget jelent.  

Az effektív szervizszolgálat igénybevételére a rendszer tartalmaz egy 
hibajegyfunkciót (ticketing), amely lehetővé teszi a távkarbantartást. Ha a diagnózis és 
a gép állapota online módon nem határozható meg, a legfontosabb információkat QR-
kódhoz kapcsolódva kell megadni és mobil-app technikával lehet próbálkozni a hiba-
jegyek egyidejű mellékelésével.  

És mit csinálnak a fröccsöntők? 

A németországi kb. 2850, többnyire közepes méretű műanyag-feldolgozó üzem 
összesen 316 ezer munkatársa közül 170 vett részt a német mérnökegyesület (VDI, 
Verein Deutscher Ingenieure) 2016 februárjában Baden-Badenben rendezett hagyo-
mányos fröccsöntő-konferenciáján. Az összejövetel fő témája az Ipar 4.0 volt. 

Egy felmérés eredményeiről beszámoló előadás szerint a fröccsüzemek mindösz-
sze 8%-ában foglalkoznak intenzíven az Ipar 4.0 témájával, a nagy többség, 64%, leg-
feljebb érintőlegesen. A bevezető előadásban beszéltek a korábbi ipari forradalmakról, 
megpróbálták összefoglalni a 4.0 lényegét, és bemutatták, hogy egy tanulmány szerint 
mit is tartalmaz az „intelligens” gyártás fogalma (6. ábra).  

A műanyag-feldolgozás az autógyártáshoz hasonlóan tulajdonképpen már elin-
dult az efelé vezető úton, sok kisebb-nagyobb újdonságot megvalósított vagy befoga-
dott, ami több mint fejlesztés (Evolution), de kevesebb, mint forradalom (Revolution). 
Az előadók többsége ilyen kisebb-nagyobb lépésekről számolt be. 

Az IKT (Institut für Kunststofftechnik, Stuttgart) az összecsapási varratok szi-
lárdságának növeléséről beszélt. Ezek hibahelyet jelentenek a fröccsöntött darabban, 
különösen a magas, 50% szállal erősített termékekben, mivel a szálak a varratban fel-
torlódnak, itt a darab szilárdsága harmadára csökkenhet. Ennek elkerülésére szimulá-
cióval határozzák meg az összecsapás optimális helyét, a szálfeltorlódást pedig egy 
ezen a helyen beépített mozgó maggal csökkentik. Befröccsentéskor a magot vissza-
húzzák, ilyen módon az összecsapás helyén pótlólagos szabad tér képződik, a 
műanyagömledék és a szálak jobban átkeverődnek. Még a megdermedés előtt a visz-
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szahúzott magot előretolják, és teljesen kitöltik a fészket. Az ilyen módon kialakított 
varrat szilárdsága jelentősen javul. Az eljárás meglévő szerszámokban utólagos átala-
kítással is alkalmazható.  

 

 
6. ábra Az Ipar 4.0 szellemében működő jövőbeli fröccsöntő üzem ismérvei a német 

Képzési és Kutatási Minisztérium számára készített tanulmány szerint 
 
 
A Paderboni Egyetem műanyag-technikai tanszékén annak a módját vizsgálták, 

hogy egészen kis tételek gyártásakor hogyan tudnák az alapanyagot a kompaundáló 
üzemek helyett magában a fröccsgépben megkeverni. Ehhez egy fröccsgépet több gra-
vimetriás adagolóval láttak el, amelyek nagy pontossággal tudnak kis mennyiségeket 
is továbbítani. A hatásfokot növelni tudták, ha az anyagok hengerbe jutása előtt a 
komponenseket sztatikus keverőszelepen hajtották át. A csigageometria módosításával 
tovább javították a keverékek homogenitását. Az SGDC-nek (Spritzgieß-Direkt-
kompaundierung) elnevezett eljárással jobb eredményeket adó próbatesteket kaptak, 
mint a hagyományos kompaundálással készített anyagból.  

A Simpatec GmbH (Niederlassung Reutlingen) előadója a fröccsöntésben terjedő 
szimuláció hasznosságát hangsúlyozta, amely különösen a szokásostól eltérő eljárá-
sokban mutatkozik meg. Habosítási eljárásokban előrejelezhető általa a gócképződés, 
a cellák nagysága és növekedése, a felhabosodás mértéke, a várható paraméterek, a 
szerszámnyitás után bekövetkező duzzadás vagy vetemedés. Gázzal vagy vízzel segí-
tett fröccsöntési folyamatban szimulációval kiszámítható a falvastagság-eloszlás. SMC 
eljárásban meghatározható vele a gyantát injektáló beömlők száma és helye. A komp-
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lett szimulációhoz egyelőre nem állnak rendelkezésre az anyagok átfogó tulajdonságai. 
A lipcsei Kunststoff-Zentrumban a mikrofröccsöntés szimulálásával foglalkoznak, 
ahol ugyancsak a nem teljesen egzakt anyagtulajdonságok okoznak bizonytalanságot.  

Az EOS GmbH és a Coffee Solution GmbH (mindkettő telephelye Krailing) té-
mája az additív/generatív gyártás (AM, additive manufacturing) volt. Azt szorgalmaz-
ták, hogy rendet kellene tenni a téma körüli szóhasználatban, és valamilyen rendszert 
kellene kialakítani a különböző technológiák (LOM, 3DP, SLA, AKF, FDM, SLS) 
között. Ezeknek az eljárásoknak az előnye, hogy nem kell hozzá szerszám, és hogy a 
formaadásnak szinte semmilyen korlátja nincs. Hátrányuk a gyengébb mérettartóság és 
szilárdság, a tulajdonságok állandóságának a bizonytalansága, a lassú gyártási sebes-
ség, a támasztószerkezet szükségessége és a minőségbiztosítás jelenleg még hiányzó 
eszközei. Emiatt ezeket az eljárásokat ma még leginkább prototípusok, 0-sorozatok 
gyártásához alkalmazzák. Az eljárások élenjárói azonban meg vannak győződve arról, 
hogy 2020-ig ilyen eljárásokkal versenyképes sorozatgyártást képesek megvalósítani, 
és elő tudnak majd állítani jelenleg (főleg a kidobás megoldhatatlansága miatt) lehetet-
len formájú darabokat is. 

A Hermina Maschinenbau GmbH (Ottobrunn) MPA eljárásában egyesítette az 
AM eljárást egy felhordó/lemunkáló eljárással. Az AM eljárással felhordott anyagból 
marással egyes részeket eltávolítanak, más részeket több száz fokra felmelegített por-
szemekből ráépítenek.  

Az autóvásárlók igényei között egyre gyakoribb a gépkocsi egyedi megjelenése. 
A Yanfeng Europe Automotive Interior Systems Co, Ltd (Neuss) ezt a belső tér egyedi 
dekorálásával akarja kiszolgálni. Ehhez az utastérbe szánt standard elemekre visz fel 
3D technikával egyedi díszítőelemeket. Itt meg kell oldani ezek tartós tapadását. Má-
sik megoldása a szerszámban díszített elemek beépítése. Ezekhez ugyanazt a hordozó-
fóliát alkalmazza, amelyre az ügyfél által kiválasztott mintát nyomtatja.  

A Cavonic GmbH (Engen) a műanyag csomagolóanyagok vízgőz- és gázzáró 
képességét akarja az üvegéhez hasonlóvá tenni az üveg súlya, merevsége és törékeny-
sége nélkül. PECVD eljárásában mindössze 100 nm vastagságú SiOx-réteget gőzöl 
műanyagok felületére, ahol a szilícium-oxidok kovalens kötést képeznek a 
polimermolekulákkal. Emiatt a bevonat rendkívül tartós, a műanyag pedig megőrzi 
rugalmasságát. Az alapanyag ára mindössze 3 EUR/kg, a bevonat vastagsága 50-szer 
kisebb, mint egy EVOH zárórétegé, amely emellett – az üveg zárórétegtől eltérően – 
nedvességre és hőmérsékletre is érzékeny.  
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