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22. konferenciáján a fröccsöntés területén két újdonságot mutattak be. Az 
egyik teljesen újszerű módon közelíti meg a többfészkes szerszámok problé-
máját, míg a másik több technológia előnyeit egyesíti magában. Az IKV egy 
világhírű kutatóintézet, amely elsősorban a feldolgozási technológiák és a 
szerszámok területén folytat kutató-fejlesztő munkát. 

Ömledékátvitel (injection transfer) 
Az ömledékátvitelnek keresztelt új eljárás célja a többfészkes szerszám-

ban készülő kisméretű alkatrészek minőségének javítása. Ez a technológia 
alapvetően a fröccssajtolás és a fűtött csatornás fröccsöntés kombinálásával 
született. A hagyományos fűtött csatornás szerszámokban a termék minősége 
nagymértékben függ a szerszám hőmérséklet-eloszlásától, és ebből fakadóan 
a szerszámüregbe lépő ömledék folyási tulajdonságaitól. Emiatt a fröccsnyo-
más és a kitöltés sebessége különbözhet az egyes szerszámüregekben, ami 
eltérő méretű és minőségű darabokat eredményezhet. Emellett a hagyomá-
nyos melegcsatornás rendszereket általában egy adott szerszámhoz és adott 
anyaghoz tervezik, emiatt eltérő körülmények között gyakran nem működnek 
kielégítően. 

Az IKV által kifejlesztett új szerszám álló szerszámfél felőli oldalán spe-
ciális fűtött lap van. A lap belsejében egy kamra foglalja magába az ömledé-
ket, amelyet egy dugattyúból és hengerből álló rendszer segítségével juttatnak 
a szerszámüregbe. A szerszám hideg fele a mozgó szerszámfél felőli oldalon 
helyezkedik el. A különböző hőmérsékletű szerszámfelek közötti hőátadást az 
álló szerszámfélre rögzített hőszigetelő lemezzel igyekeznek csökkenteni. 
Szerszámzáráskor a dugattyú/henger rendszer az ömledéktároló kamrát meg-
nyomja, és az anyagot közvetlenül a szerszámüregbe juttatja. A fröccsöntési- 
és az utónyomást ebben a rendszerben maga szerszám biztosítja, míg a csi-
gadugattyú nyugalomban marad. Az utónyomási idő lejártával a csiga feltölti 
ömledékkel a tárolókamrát. Az ömledéktároló kamrától függetlenül mozgó for-



malapok csak a termék megfelelő hőmérsékletre hűtése után nyílnak ki és 
dobják ki a terméket. A folyamat vázlata az 1. ábrán látható. 

Az eljárásnak számos előnye van. A szerszámnak az ömledéktároló kam-
rát magába foglaló része a termék geometriájától és nagyságától függetlenül 
működik, így nem kell eltérő gyártmányra való áttéréskor kicserélni. A 
befröccsöntött térfogat a kamra mozgásának a függvénye. Különböző termé-
kekhez eltérő szerszámüregbetétet alkalmazva csökkenteni lehet a szerszám-
költségeket. A melegcsatornás szerszámokhoz használt költséges hőmérsék-
let-szabályozó rendszerek szintén fölöslegessé válnak. A rövid és széles fo-
lyási utaknak köszönhetően igen csekély a nyomásveszteség. Ennek hatására 
csökken a zsugorodás és a vetemedés. Az ömledék kisebb igénybevétele elő-
nyös többek között a hosszú üvegszálakkal erősített és kerámiarészecskékkel 
töltött anyagok fröccsöntésekor. Az IKV a közeljövőben egy több mint 100 
szerszámüreggel rendelkező szerszámmal fogja kipróbálni az új technológiát. 
Egy 12 fészkes szerszámmal és hosszú üvegszálas polipropilénnel már sike-
res kísérleteket folytattak. 

Különböző eljárások egyesítése 
A különlegesen vékony falú és az üvegszálas, üreges és sima belső felü-

letű termékek napjainkban a fröccsöntési technológia csúcsát képviselik. A 
megfelelő minőség elérése érdekében felhasználják a szendvics-, a gázbe-
fúvásos és a vízbefecskendezéses fröccsöntést, valamint a fröccssajtolást 
(injection-compression molding). Ezeket a technológiákat általában magukban 
alkalmazzák, bár ha kombinálják őket, igen figyelemre méltó eredményt lehet 
elérni. Csökkennek a költségek és az egyes technológiák korlátai is áthágha-
tóak. 

Az IKV-nál a szendvicsfröccsöntést fröccssajtolással és vízbefecsken-
dezéses fröccsöntéssel kombinálták. A kezdeti lépést minden esetben a 
héj/mag/héj struktúra létrehozása jelenti a szerszámban. A szendvics-
fröccsöntés és a fröccssajtolás egyesítésével a magban és a héjban egyenle-
tesebb anyageloszlást lehet elérni. Az alacsonyabb és egyenletesebb eloszlá-
sú fröccsnyomás révén csökken a vetemedés és a zsugorodás. A fröccssajto-
lás a falvastagság csökkentésére is lehetőséget ad. Hagyományos szendvics-
fröccsöntéssel 1,5 mm-nél vékonyabb falú terméket nem sikerült előállítani, 
míg a szendvicsfröccsöntés és a fröccssajtolás kombinálásával a falvastagság 
1 mm-re csökkenthető. Ugyanakkor hagyományos szendvicsfröccsöntés al-
kalmazásakor a mag aránya nagyobb lehet a terméken belül. 

A szendvicsfröccsöntés és a vízbefecskendezéses fröccsöntést egy kar-
támaszon próbálták ki, amely részben töltetlen, részben hosszú üvegszállal 
erősített polipropilénből készült. Az eddigi tapasztalatok szerint a vízbefecs-
kendezéses fröccsöntés a szálerősítésű anyagok (például rövid üvegszállal 
erősített PA vagy hosszú üvegszállal erősített PP) esetében csak nagy nehéz- 
 

 



   

 
   



ségek árán használható, mivel a belső felület minősége igen gyatra, a belső 
üreg méretének eltérései pedig elfogadhatatlanul nagyok lettek. 

Az újonnan kifejlesztett eljárás során egy 30% üvegszállal erősített PP ré-
teget vonnak a töltetlen PP mag köré. A kartámasz átmérője 30 mm, hossza 
500 mm. Mikor a vizet befecskendezik, az csak a töltetlen PP-vel kerül érint-
kezésbe, ezért a belső üreg mérete és felületi minősége kielégítő lesz, míg a 
szálerősítésű külső réteg megfelelő merevséget és szilárdságot biztosít. 
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