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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A mai fröccsgépek nemcsak termelnek, hanem  
mérnek, értékelnek, szabályoznak, adatokat tárolnak  
és mérőeszközként is szolgálhatnak 

 
A mai fröccsgépek alapvető funkciójuk, azaz a műanyagok formázása mellett a beépített 
érzékelők segítségével minden egyes ciklusban mérik a folyamat paramétereit, a hőmér-
sékletet, a nyomást és számos más jellemzőt; ha ezek a megengedett tűrési tartományon 
kívül vannak, korrigálják őket, mielőtt az éppen készülő termék selejtté válna. Az ada-
tokat tárolják, ezek később is bármikor visszakereshetők. Az ilyen fröccsgépek ezért 
akár mérőberendezésnek is tekinthetők. Ezt a lehetőséget kihasználva egy kutatócsoport 
azt elemezte, hogy valójában mekkora is a fröccsöntés reprodukálhatósága, egy másik 
kutatócsoport pedig már elsősorban mérőeszköznek használva a fröccsgépet hőre kemé-
nyedő anyagok minőségét vizsgálja vele, mielőtt azokat feldolgozásra vinnék.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; hőre keményedő műanyagok;  
reprodukálhatóság; feldolgozási paraméterek; méréstechnika; fo-
lyamatparaméterek; fröccsgép mint mérőeszköz. 

 
 

A fröccsöntés reprodukálhatóságának vizsgálata 

A tömegtermelésben fontos, hogy az egymást követő gyártási ciklusban előállí-
tott termékek egymás pontos másai legyenek, az ettől eltérő darabok selejtnek számí-
tanak, és rontják a gazdaságosságot. Ezért célszerű már a gyártás megkezdése előtt 
felmérni, hogy mekkora a kiszemelt gyártóeszköz reprodukciós képessége. A magas 
reprodukciós képesség azt jelenti, hogy a rendszer viszonylag hosszú időn keresztül ki 
tudja védeni a hirtelen vagy fokozatosan fellépő zavaró körülményeket, mint pl. a kör-
nyezetben bekövetkező változások vagy a gép, ill. a szerszám kopása, de ilyen lehet 
egy új anyagtétel tulajdonságainak változása is. Az efféle változásokat a feldolgozó-
üzemekben többnyire figyelmen kívül hagyják, és legfeljebb a fröccsöntés aktuális 
reprodukálhatóságának pontosságát mérik fel. De ebben a felmérésben is lehet hibákat 
elkövetni.  

Gyakran alkalmazott és viszonylag gyors módszer az egymás követő ciklusokban 
a szerszámba befröccsentett ömledék, a fröccsadag tömegének összehasonlítása. Az 
adatokból meghatározzák a szórást (standard eltérés, standard deviáció) vagy a tűrés-
határokat (1. ábra). Mindkét értéket a befröccsentett tömeg középértékének százaléká-
ban kifejezve jellemezték a reprodukálhatóságot. Ilyen módon a kapott értékeket köny-
nyebben tudták összehasonlítani a gyakorlati tapasztalatokkal. Ha a tűrési tartomány 
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szélessége kisebb a terméktömegek középértékének 0,1%-ánál, azt jó értéknek tartják. 
Ennek az értékelési elvnek hátránya, hogy a tűréshatárokat mindössze két szám, a leg-
nagyobb és a legkisebb mért érték jelöli ki, és egyáltalán nem veszik figyelembe a 
többi fröccsöntött darab tömegét.  

 

 
 

1. ábra A szerszámba befröccsentett ömledék tömegváltozásának szórása  
(szaggatott vonalak) és tűréshatárai (folytonos vonalak) 50 egymást követő ciklus 
alatt, továbbá a repodukálhatóságot ezekből számított százalékos mutatószámok 

 
 
Az elmúlt évtizedben a gépek és azok reprodukciós képességét vizsgálva előre 

meghatározott keretfeltételek mellett vettek mintadarabokat az egymást követő ciklu-
sokból, és a termék majdani funkciója szempontjából fontos tulajdonságokat mérték 
rajtuk. Ilyen tulajdonság lehet pl. a darab mérete, ennek értékeiből számolták ki a szó-
rást. Ebből és a méretekre vonatkozó tűréshatárokból határozták meg a gép reproduk-
ciós képességét.  

A 2. ábra az Engels Austria GmbH-nál végzett ilyen mérés eredményeit mutatja. 
A + szórás nagyságát (σ) kicsi dupla nyíl jelzi. A jobbra látható világos oszlopban a 
nyilak számából kiszámítható, hogy a tűrési tartomány szélessége 2,3-szorosa a szó-
rásnak. Ezt a számot a fröccskép reprodukciós indexének nevezve és cm-mel jelölve  
cm = 2,3. Az ábra jobb oldalán látható sötét oszlopok ugyancsak a nyilak számával ér-
zékeltetik az alsó tűréshatárral (cm,u) és a felső tűréshatárral (cm,o) kiszámított repro-
dukciós indexeket, cm,u = 3,05, cm,o = 1,59. Az elvárt érték >1,67. 

Minél nagyobb a kapott szám, annál messzebb van a termék – ez esetben annak 
hossza – a tűréshatártól. A kísérletben a felső tűrési tartományban kritikus értéket mér-
tek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a beállítási paraméterek változtatásával el lehet-e 
érni, hogy a termék hossza zsugorodás révén kicsit csökkenjen. Ha ez nem lesz ered-
ményes, a szerszámot kell módosítani. 

Ha a fröccsöntő üzemben elvégezték a reprodukálhatósági vizsgálatot, kapnak 
egy számértéket, amelynek alapján a gyártási folyamatot – azaz inkább annak pillanat-
nyi állapotát – minősíthetik. A gyakorlatban azonban sűrűn előfordul, hogy egy meg-
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ismételt alaposabb vizsgálat nem erősíti meg a korábbi vizsgálat eredményeit. A mérés 
alatt ugyanis számos hibát lehet elkövetni. 

 

 
 

2. ábra 50 egymást követő ciklusban fröccsöntött termékek  
hosszúságának változásaiból számított szórás  

(nagyságát kis dupla nyilakkal érzékeltetve), továbbá a fröccsgép reprodukciós indexe 
a teljes, a felső és az alsó tűrési tartományban 

 
 
Az egyik hiba lehet a sietség. Ha pl. egy munkatárs a nap végén befejezte egy 

szerszámon a próbagyártást, de még gyorsan befröccsent a szerszámba 50 ömledék-
adagot, majd az így gyártott termékeket sebtiben leméri a mérlegen. A későbbiekben 
már nem lehet kideríteni, hogy a műszak végén a fröccsöntési folyamat még stabil ál-
lapotban volt-e, azaz a befröccsentett tömeg, az adagolás időtartama, a viszkozitás-
változás, a temperáló körök hőmérséklet-változása még benne volt-e a megengedett 
tartományban. A mérleglést nem befolyásolta-e a huzat? (A fröccsöntött darabok tö-
megét célszerű az üzem helyett laboratóriumban mérni, és a darabok ne terjedjenek túl 
a mérleg serpenyőjén!) Hibaforrás lehet a fröccsöntött darabok mérés előtti hosszabb 
tárolása, mert nedvességet vehetnek fel, elektrosztatikusan feltöltődhetnek (ezért cél-
szerű ionizált levegővel kezelni őket). A mérések elvégzéséhez és a folyamat stabilitá-
sának vizsgálatához javasolt útmutató a keretes szövegben található.  

Az útmutató szerint elvégzett vizsgálat korrekt eredményt – pontosabban az adott 
keretfeltételek között valós eredményt ad. A legfontosabb keretfeltétel az ún. üzem-
pont, azaz azoknak a beállított paramétereknek az összessége, amelyeket a feldolgozó 
meghatározott. A reprodukálhatóság ugyanis függ a beállításoktól. Ha a szerszámhő-
mérséklet kicsit csökken, vagy a befröccsentési sebesség kicsit nő, a reprodukálható-
ság megváltozik. 
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Gyakorlati tanácsok 

A folyamat stabilitásának ellenőrzése 

Ehhez egyszerre több paramétert változását kell hosszabb idő (nagyobb 

számú ciklus alatt) megfigyelni. A CC300 vezérlőrendszerrel felszerelt fröccs-

gépeken ez nem különösebben nehéz feladat, mert a képernyőn hat paraméter 

grafikus formában jelenik meg [a befröccsentett ömledéktömeg, a 

viszkozitásváltozás, a befröccsentés időtartama, a záróerő csúcsértékei (kö-

nyökemelős gépeken a záróerő csúcsértékei a hőtágulás következtében meg-

változnak, amikor a szerszám felmelegszik), a szerszám hűtéséhez befolyó és 

kifolyó víz hőmérséklet-változása], ezért nem kell végeérhetetlen számoszlo-

pokat böngészni, a változások egy szempillantással felmérhetők. Az első há-

rom paraméter a gyártás megindításakor néhány ciklus után többnyire stabili-

zálódik, a záróerő csúcsértékeinek stabilizálásához az szükséges, hogy a 

szerszám teljesen átmelegedjék.  

Ha a hat paraméter mellett továbbiak stabilitásának ellenőrzése is szük-

séges volna, a gép által rögzített adatokból ezt meg lehet tenni, vagy a válto-

zásokat akár grafikusan is fel lehet rajzolni. Ilyen vizsgálatok alapján pl. meg-

állapították, hogy a hengerhőmérséklet stabilizálódásához legalább 25 ciklus 

szükséges.  

Az előírt értékek megjelenítése a mért értékek grafikonjában 

A folyamat adatainak protokolljában és a grafikonokban egy ciklusban az 

egyes paramétereket egyetlen érték képviseli, de arról nincs információ, hogy 

az hogyan alakult ki. A feldolgozó számára viszont hasznos volna, ha a be-

fröccsentés sebességének előírt profilját összehasonlíthatná a valódi fröccsse-

besség és a valódi fröccsnyomás grafikonjával. Ilyen grafikon birtokában nem 

nehéz ellenőrizni, hogyan követi a fröccssebesség előírt profilját a befröccsen-

tést irányító hajtás (Einspritzantrieb). A fröccsnyomás lefutásából pedig követ-

keztetni lehet az anomáliákra, pl. a fúvókában megrekedt és a befröccsentést 

késleltető, tökéletlenül megolvadt műanyagrészecskékre.  

A 3. ábra olyan grafikont mutat, amely tartalmazza a befröccsentés se-

bességének előírt lefutását. Jobbról balra haladva az első (sötét színű) „a” tar-

tományt a kompresszió megszűnése jellemzi. A „b” tartomány a befröccsentés 

szabályozott sebességű szakasza. A „b”-ből „c” tartományba átmenetnél van az 

átkapcsolás az utánnyomásra. Ebben a grafikonban (ciklusban) a fröccssebes-

ség valódi profilja hűségesen követi az előírt sebességprofilt. A fröccsnyomás 

görbéjén sem lehet anomáliát (pl. nyomáscsúcsot) észlelni. 
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3. ábra A fröccssebesség előírt lefutásának megjelenítése  
a valódi fröccssebességet és a fröccsnyomást ábrázoló grafikonon megkönnyíti  

a ciklus hibátlanságának értékelését. Jobbról balra haladva  
az „a” tartományban megszűnik a kompresszió;  

a „b” tartományban a befröccsentés szabályozott sebességgel megy végbe,  
a „c” tartomány elején kapcsol át a gép utánnyomásra. A befröccsentés sebességét  

a felső (1) vonal, a fröccsnyomást az alsó (2) vonal ábrázolja. 
 
 
A gyakorlatban nehezen sikerülhet a folyamat optimalizását és robusztusságát 

(azaz reprodukálhatóságát) egyszerre elérni. Célszerű először a folyamatot optimali-
zálni, ezt követően pedig a reprodukálhatósággal foglalkozni.  

A beállítás helyességét két indikátor jelzi:  
Az első: Kísérleti úton kell meggyőződni arról, hogy a befröccsentést végző csiga 

képes-e a kiválasztott befröccsentési sebességprofilt követni. Ez nem sikerül olyankor, 
ha a szerszám megkímélése érdekében kiválasztott fröccsnyomás határértékét az 
ömledék elérte.  

A második: Meg kell nézni, hogy a fröccsnyomás görbéjének alapvető formája 
ciklusról-ciklusra hasonló-e. Ha nem, előfordulhat, hogy nem megfelelően megömlött 
polimerrészecskék gátolják a fúvókában az akadálytalan beömlést.  

Az Engel Austria GmbH korszerű gépvezérlő rendszerei, pl. a CC300 ezeket a 
hibákat kijelzi, amivel nagyon megkönnyíti a fröccsöntési folyamat robusztusságának 
megvalósítását.  

Felmerülhet az a kérdés, hogy a korszerű gépek által szolgáltatott adatokból nem 
lehetne-e kiszámítani a reprodukálhatóságot. Bármennyire kényelmes volna is ez, nem 
lehetséges, mert ehhez szükség van a tűréshatárokra, amelyek a gép adatai között nem 
szerepelnek.  

Ha a feldolgozó tisztában van a hibalehetőségekkel és ezeket tudatosan elkerüli, 
képes meghatározni a reprodukálhatóság valódi mértékét – legalább is a mérés idősza-
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kában, de semmi sem biztosítja arról, hogy akár rövid időn belül ez az érték már nem 
lesz érvényes. Ez kivédhető az Engel cég folyamatszabályozást kiegészítő iQ weight 
control nevű moduljával, amely felülírja a gép befröccsentést és utánnyomást szabá-
lyozó eredeti rendszerét. Ha a folyamatban valamilyen zavar lép fel, a kisegítő modul 
ennek megfelelően megváltoztatja a befröccsentés, az utánnyomásra való áttérés és az 
utánnyomás paramétereit, mégpedig a zavar fellépésekor futó cikluson belül, ezért a 
szerszámba befröccsentett ömledék tömege nagy biztonsággal azonos lesz. A szoftver-
csomag az inject4.0 csomag része. Ezzel a rendszer – eltérően a hibajelzést adó és az 
operátor beavatkozását igénylő rendszerekkel ellentétben – maga avatkozik be aktívan, 
még mielőtt a gép selejtet gyártana.  

Egy fröccsgép átalakítása mérőeszközzé 

Az utóbbi időben ismét megnőtt az érdeklődés a hőre keményedő fröccsanyagok 
iránt, mert ezek magas hőállósága, vegyszerállósága és méretállandósága nagyon 
hasznos a kritikus körülmények között alkalmazott formadarabokban. Némileg ké-
nyelmetlen, hogy ezek az anyagok a formaadás folyamatában irreverzibilisen térháló-
sodnak; ennél nagyobb gond, hogy az ilyen anyagok minőség-ellenőrző módszerei 
sokkal kevésbé fejlettek, mint a hőre lágyulóké, és a vizsgálati körülmények erősen 
eltérnek polimerek fröccsöntésekor fellépő hatásoktól. Egy gyúrókamrában („knéter-
ben”) lehet ugyan képet kapni a minimális viszkozitásról és a térhálósodás sebességé-
től, de ebben a kamrában nem lehet létrehozni a fröccsöntéskor fellépő nyírósebessé-
geket és nyomásviszonyokat. A hőre lágyuló anyagok folyási számának (MFI) megha-
tározására szolgáló módszer hőre keményedő anyagokhoz kevéssé használható, mert a 
viszkozitás és a térhálósodási folyamat előrehaladása nem választható szét.  

A hőre keményedő műanyagokkal foglalkozó Hexion GmbH (Iserlohn, Németor-
szág) a „FiberSet”  projekt keretében vállalkozott arra, hogy saját üzemében kifejleszt 
egy olyan központilag támogatott anyagvizsgáló eljárást, amellyel a hőre keményedő 
műanyagok feldolgozás alatti anyagtulajdonságait rövid idő alatt meg lehet határozni 
és össze lehet hasonlítani.  

Abból indultak ki, hogy a korszerű fröccsgépek sokféle adatot mérnek és jelez-
nek ki, de ezek inkább a minőségbiztosítást erősítik, és csak kevéssé informálnak a 
folyamat részleteiről. Nem tudósítanak pl. arról, hogy milyen különbségek vannak az 
azonos anyag különböző tételeinek tulajdonságai között. Ezért egy hőre keményedő 
anyagok fröccsöntésére alkalmas fröccsgépet, a KraussMaffei Technologies GmbH 
(München) CX 50-380 Duroset típusú gépét számos más szenzorral szerelték fel, és 
ezzel kétfészkes szerszámban szakítópróbatesteket gyártottak. Az egyik fészekben a 
beömlés közelében, a másik fészekben attól távol építettek be nyomásérzékelőt. Első 
lépésben a 4. ábrán látható alaprendszert építették fel, emellett meghatározták azokat a 
paramétereket, amelyek a plasztikálás és a befröccsentés alatti viszkozitáslefutás meg-
ismeréséhez szükségesek (1. táblázat). A második lépésben a plasztikálás követése 
érdekében az SP380-as fröccsegység két temperálózónájának belső hengerfalára egy-
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egy hőmérőt, a 2. zóna második felébe két ömledéknyomás-mérőt szereltek be. Mind-
két érzékelőfajta közvetlenül érintkezett az ömledékkel.  

 

 
 

4. ábra A fröccsgépbe pótlólag beépített nyomásmérő és hőmérő,  
ill. a forgatónyomatékot és fordulatszámot mérő eszközök vázlatos helye 

 
 
Az érzékelő beépítésekor a legnagyobb kihívást az ömledékzónában fellépő akár 

2300 bar nyomás és a fröccsgépben lévő helyszűke jelentette. Emellett ügyelni kellett 
arra, hogy az érzékelők ne akadályozzák az ömledék haladását és ne okozzanak tömí-
tetlenséget a rendszerben. Közvetlen nyomásmérőt helyeztek el a meghosszabbított és 
temperált fúvókában is. A becsavarható menetes fúvóka különleges konstrukciója le-
hetővé tette az ömledéknyomás és a hőmérséklet mérését a csiga előterében. Emiatt 
azonban az eredmények nem hasonlíthatók össze közvetlenül egy standard fúvókáéval. 

A plasztikáló csiga forgatónyomatékának méréséhez két hidraulikaérzékelőt kel-
lett alkalmazni. A hidraulikamotorból kiáramló és visszaáramló olaj nyomáskülönbsé-
géből közvetlenül meghatározható a forgatónyomaték. A teljes ciklusban mért forga-
tónyomaték és a fordulatszám ismeretében könnyen kiszámítható a plasztikálási telje-
sítmény, ill. az ehhez szükséges energia.  

Ahhoz, hogy a folyamat jellemzőinek pontos lefutását, ezáltal a hőre keményedő 
műanyag feldolgozás alatti viselkedését le lehessen írni, szükség volt a mérési ered-
mények automatikus és időbelileg szikronizált összevezetésére. Ezt a munkát a Natio-
nal Instruments Corporation (Austin, Texas, USA) és a Beckhoff Automation GmbH 
& Co. KG (Verl, Németország) munkatársainak segítségével végezték el. 

Munkájuk eredményeképpen először vált lehetségessé egy felhasználó számára 
egy ciklust a maga teljességében átlátni, és az összefüggéseket felismerni. Ugyancsak 
először nyílt meg a lehetőség az adatcsoportok kombinálására és az egyes részletek 
elemzésére. Az 5. ábrán látható, hogyan jelennek meg az egymás utáni ciklusok fonto-
sabb paraméterei az előzőek alatt vagy fölött. Ilyen módon ábrázolva a hőre keménye-
dő műanyag gyártója egyetlen pillantással át tudja látni a feldolgozási folyamatban 
várható ingadozásokat. Egy későbbi időben várhatóan lehetséges lesz ezeknek az ada-
toknak matematikai szűréssel vagy statisztikai eszközökkel végzett offline analízise is.  

„belépő” 
állapotpont 

műanyag 
bevezetése 

„kilépés” 
állapotpont 

forgatónyomaték M, 
fordulatszám n 

2. zóna 1. zóna 
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1. táblázat 
A mért értékeket a ciklus teljes tartama alatt vették fel, az egyedi értékeket  

hozzácsatolták az aktuális kísérletsorozathoz 
 

Mért értékek Egység 
Ömledéknyomás az 1. és 2. zónában bar 
Ömledék-hőmérséklet az 1. és 2. zónában °C 
Ömledéknyomás (p3) a fúvókában bar 
Anyagnyomás bar 
Csigapozíció mm 
Csigaelőtolás sebessége mm/s 
Forgatónyomaték Nm 
Belső nyomás a szerszámban a beömlés közelében bar 
Belső nyomás a szerszámban a beömléstől távol bar 
Olajhőmérséklet a henger 1. zónájában °C 
Olajhőmérséklet a henger 2. zónájában °C 
Egyedi értékek  
Kezdő ciklusszám  
Gyártmányszám  
Műanyagfajta  
Tételszám  
Utolsó ciklus/fröccsparaméter  
Fűtött csatorna hőmérséklete °C 
Szerszámhőmérséklet a kidobóoldalon, beállított érték °C 
Szerszámhőmérséklet a kidobóoldalon, mért érték °C 
Szerszámhőmérséklet a fúvókaoldalon, beállított érték °C 
Szerszámhőmérséklet a fúvókaoldalon, mért érték °C 
 
 

A végső cél az, hogy a hőre keményedő műanyagok anyagtulajdonságainak és 
feldolgozási folyamatainak ingadozásait gyorsan, pontosan és gazdaságosan meg tud-
ják határozni. Korábban a műanyaggyártmányok egyes tételeiből próbatesteket készí-
tettek, és a frissen fröccsöntött próbatestek fizikai tulajdonságait, legtöbbször húzó-
vizsgálatban, laboratóriumban mérték. Ha ezek a tulajdonságok rendben voltak, a tételt 
feldolgozásra küldték, egyúttal a minőségbiztosítás érdekében az anyagból bizonyos 
mennyiséget raktárban tároltak. Ha a kérdéses anyagfajta további szállítmányaiban 
minőségeltérést észleltek, elővették a korábbi mintát, majd a régi és új mintából ismét 
próbatesteket és laboratóriumi méréseket végeztek összehasonlítás céljából. Ez a fo-
lyamat kb. három napot vett igénybe.  

Az automatikusan felvett mai adatcsoportok segítségével közvetlenül és teljesen 
automatikusan lehet összehasonlítani a tételeket. A fröccsöntés folyamatában fellépő 
eltéréseket fel lehet ismerni és pontosan meg lehet határozni, nincs szükség betárolt 
mintaanyagokra és azok ismételt bevizsgálására. Az adatok alapján végzett összeha-
sonlítás legfeljebb egy órát igényel.  



www.quattroplast.hu 

 
 

5. ábra Több ciklus fontosabb paramétereinek lefutása és egyidejű ábrázolása  
a mérési adatok időbeli szinkronizálása után 

 

 
 

6. ábra Az esettanulmányban az 1. anyag befröccsentéskor jóval nagyobb  
anyagnyomást ér el, és adagoláskor (a csiga hátrafelé mozgásakor, a 12–30 s között)  

is eltérően viselkedik, mint a 2. anyag.  
Ennek oka az volt, hogy az 1. anyagból kimaradt egy komponens. 

 
 
Az adatok alapján végzett összehasonlításnak az előnyei azonban jóval nagyob-

bak, mint az erre fordítandó, megrövidült idő. Ilyen pl., hogy az anyagok várható vi-
selkedését és annak következményeit sokkal precízebben meg lehet becsülni. Koráb-
ban az anyag gyártója csak az optikai és a fizikai tulajdonságokra támaszkodhatott, ma 
már rendelkezésére állhatnak a tulajdonságok és a feldolgozási folyamatok közötti 
közvetlen összefüggések is. A 6. ábra egy esettanulmány görbéit mutatja. Két anyag-
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minta a Brabender gyúrókamrában végzett vizsgálat és a viszkozitásmérés alapján egy-
formán megfelelt az anyagra vonatkozó szabványnak. A feldolgozási paraméterek 
elemzésekor azonban kiderült, hogy befröccsentés és az adagolás adatai erősen külön-
böznek, amiből az egyik anyag egyik komponensenek hiányára következtettek.  

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Gießauf, J.: Maier, Ch.: Wie reproduzierbar ist die Reproduzierbarkeit? = Kunststoffe, 106. k. 
6. sz. 2016. p. 62–66. 
Löhl, Th.; Weidlich, M.; Wolf, S.: Die Spritzgießmaschine als Messinstrument = Kunststoffe, 
106. k. 4. sz. 2016. p. 73–76. 
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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Problémák és lehetőségek a szálerősítésű hőre lágyuló 
műanyagok feldolgozásánál 

 
A műanyagok számos mechanikai és termikus tulajdonsága javítható szálerősítéssel, 
ugyanakkor sok gazdasági és műszaki hátrány is jelentkezhet, továbbá az anyag feldol-
gozása is nehezebbé válik. Megfelelő terméktervezéssel és a feldolgozási paraméterek 
helyes beállításával azonban e nehézségek leküzdhetők és a szálerősítés előnyei érvénye-
sülhetnek. A végtelen hosszú szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagok kiváló mecha-
nikai tulajdonságaik miatt fontos szereplők lehetnek a tömegcsökkentési igények kielégí-
tésére alkalmas szerkezeti anyagok között. Az εεεε-kaprolaktám reaktív fröccsöntésének 
szimulációjára kidolgozott rendszer nagyban megkönnyíti a feldolgozási paraméterek 
optimalizálását és a termék tervezését. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; reaktív öntés; kompozitok;  
POM; poliftálamid (PPA); PA6. 

 
 

Szálerősítésű műanyagok fröccsöntése 

A GA Rötgers német cégnek komoly tapasztalatai vannak a szálerősítésű hőre 
lágyuló műanyagkompozitok fröccsöntése terén. A cég 170 dolgozója 2014-ben 19,1 
millió EUR árbevételt ért el autóipari, egészségügyi és repülőgép-ipari alkatrészek 
fröccsöntésével, öntött alumíniumtermékeivel. Noha a járműgyártók elterjedten emle-
getik a tömegcsökkentés fontosságát, pl. a fém alkatrészek műanyagra cserélését, de a 
cég tapasztalatai szerint általában ennél sokkal fontosabb szempont az adott alkatrész 
ára.  

Nem tagadható, hogy a műanyagok számos tulajdonsága elmarad a fémekétől. 
Így például az alumíniumöntvények húzószilárdsága 270 MPa, az autóiparban elterjed-
ten használt POM-é csak 65 MPa, az alumínium E-modulusa 68 GPa, a POM-é 2,5 
GPa. A műanyagok kis merevsége az egyik fő oka annak, hogy számos fém alkatrészt 
nem cserélnek műanyagra, mivel könnyen deformálódnak és alakjuk eltorzul. A szál-
erősítés sokat javíthat ezen, de ugyanakkor számos új problémát is okoz. Így például a 
poliftálamid (PPA) húzószilárdsága 50% üvegszál-erősítéssel eléri a 240 MPa-t, azaz 
megközelíti az alumíniumét. A szálerősítés egyben javítja a hőállóságot és csökkenti a 
kúszási hajlamot. 

Ugyanakkor a szálerősítés növeli a költségeket és negatív kihatásai is vannak az 
anyag bizonyos tulajdonságaira, így például csökkenti a szakadási nyúlást és az ütésál-
lóságot, továbbá rontja a felületi minőséget. A legnagyobb problémát a szálak orientá-
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ciója okozta anizotróp zsugorodás jelenti, ami a fröccsszerszám tervezésekor nagyon 
megnehezíti a termék pontos méreteinek meghatározását és esetenként a késztermék 
vetemedéséhez is vezethet. A fröccsöntési folyamat során a szálak növelik az ömledék 
viszkozitását, ezáltal a folyási út csökken, koptatják a fröccsgépet és a szerszámot. 
Emellett a szálerősítés növeli a felületen jelentkező folyási nyomok megjelenésének 
kockázatát, és az összecsapási helyeken megszűnik a szálak erősítő hatása.  

A termék tervezésekor elkerülendő, hogy az összecsapási helyek a nagy terhelés-
nek kitett részekre essenek, de ezáltal csak mintegy eltolják a problémát máshová. Az 
alumíniumöntésnél alkalmazott (az összecsapási helytől mintegy 5 mm-re elhelyezett) 
túlfolyók kialakításával azonban e probléma kezelhető, mivel ezekbe a műanyag csak 
akkor fog beáramlani, ha előtte már a szerszámot teljesen kitöltötte, és így az erősítő-
szálak az összecsapási helyeken is elrendeződnek és kifejtik erősítő hatásukat.  

A fröccsdarab felületén megjelenő szálak komoly esztétikai problémákat okoz-
nak, de nagyobb fröccssebesség alkalmazásával, illetve a szerszámhőmérséklet meg-
emelésével e jelenség erősen visszaszorítható, mivel ilyenkor egy szálmentes felületi 
réteg alakulhat ki. A megfelelő anyag kiválasztása szintén segíthet e probléma kezelé-
sében, mivel egyes alapanyagok jobb felületi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint 
más, hasonló termékek. 

Az erősítő szálakat tartalmazó fröccstermékek gyakori vetemedését az okozza, 
hogy a szálak az ömledék áramlása során rendeződnek, és szálirányban a zsugoro- 
dás kisebb, mint arra merőlegesen. A termék tervezésekor nagy figyelmet kell for- 
dítani a bordák szerkezetére, az áramlás irányát megváltoztató részekre és a falvastag-
ságok helyes megválasztására. A szénszálak erősebben csökkentik az ömledék folyó-
képességét, mint az üvegszálak, ezért a fenti problémák fokozottabban jelentkezhet-
nek. 

Végtelen szálakkal erősített εεεε-kaprolaktám reaktív fröccsöntésének  
szimulációja 

A „végtelen” hosszú szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagok kiváló mecha-
nikai tulajdonságaik következtében fontos szereplők lehetnek a tömegcsökkentésnél 
szóba jöhető szerkezeti anyagok között. Emellett jobb feldolgozhatóságuk és újrahasz-
nosíthatóságuk is előnyt jelent a hőre keményedő, térhálós polimerekkel szemben. 
Ugyanakkor tulajdonságaik és feldolgozási folyamataik komplex jellege következté-
ben gyakran csak hosszadalmas kísérletezéssel lehet a megfelelő termékstruktúrát ki-
alakítani és az optimális feldolgozási paramétereket beállítani. 

A linzi Johannes Kepler egyetem és az osztrák Engel Austria GmbH közös pro-
jektje során egy olyan szimulációs számítógépes programot fejlesztettek ki, amely al-
kalmas a végtelen szálakkal erősített ε-kaprolaktám reaktív fröccsöntésének szimulá-
ciójára. E technológia során a száraz erősítő szálakat (pászmák, szövetek, paplanok, 
stb. formájában) behelyezik a fröccsöntő szerszámba, majd ennek összezárása után a 
meleg (120–160 °C) szerszámüreget elárasztják a megolvasztott, katalizátorral és 
aktivátorral összekevert ε-kaprolaktámmal, amely a szerszámban polimerizálódva 
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(PA6) megszilárdul. A katalizátort és az aktivátort tartalmazó kaprolaktámömledéket 
két külön tartályban tárolják, amelyek tartalma csak az injektálófejben keveredik ösz-
sze, így a polimerizáció csak a szerszámüregben indulhat be. 

A programhoz a nyílt forráskódú OpenFoam rendszert alkalmazták, ezért köny-
nyen illeszthető más rendszerekhez (pl. a feldolgozógéphez). A numerikus áramlásme-
chanikai számításokkal és a polimerizáció fokát és a viszkozitás alakulását kezelő 
egyenletrendszerekkel sikerült a szerszámkitöltési folyamatokat is jól leírni. A szimu-
lációs program validálásához számos polimerizációs kísérletet is végeztek. 

A folyékony ε-kaprolaktám ömledék mozgását a kontinuitá egyenlettel, a Navier-
Stokes egyenlettel és az energiaegyenlettel lehetett leírni. Emellett, a folyamatot mint 
többfázisú rendszert kellett figyelembe venni. A polimerizáció leírásához a formakitöl-
tés során az egyenleteket ki kellett terjeszteni konkrét értékekre. A reakció exoterm, 
ezért egy további hőforrást is számításba kellett venni. Ezáltal a T hőmérsékletre az 
energiaegyenlet a következőképpen alakul: 

 
ahol nem csak a k hővezető képességet és a cp fajlagos hőkapacitást kell figyelembe 
venni, hanem a folyadék u sebességű mozgását is az injektálás alatt. Az utolsó tag Qpol 
az exoterm reakcióhőt írja le, amely a reakciósebességből kapható meg. 

A polimerizációs reakció leírására az empirikus Malkin kinetikát használták, 
amely a ß polimerizációs fok időfüggését írja le. 

 
A polimerizáció sebessége egyrészt a T hőmérséklettől függ, másrészt magától a 

ß polimerizációs foktól. Ez azt jelenti, hogy a reakció annál gyorsabb, minél jobban 
előrehalad. A modellre jellemző E és R állandókat az aktuális aktivátor- és katalizátor-
koncentrációkra kísérleti úton kell meghatározni. Ez egy adiabatikus reaktorban törté-
nik, pontosan meghatározott körülmények között. Első lépésben a hőmérséklet lefutá-
sát kell kimérni (1. ábra, felső rész), amely az exoterm reakció következtében meg-
emelkedik. Az adiabatikus körülmények között ez ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy 
a polimerizációs sebesség egyenesen arányos a hőmérséklet időbeli változásával: 

 
Továbbá, a hőmérséklet időbeli lefutásból, ismert ∆Hpol polimerizációs entalpiá-

val és cp fajlagos hőkapacitással számolva, a polimerizációs fok lefutása kiszámítható 
(1. ábra alsó rész).  

A monomer viszkozitása több nagyságrenddel kisebb, mint a polimeré, ezért na-
gyon fontos a viszkozitás változásának követése a polimerizáció folyamán az alábbi 
összefüggés szerint:  
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A monomer viszkozitása hőmérsékletfüggő, változása a polimerizáció folyamán 

exponenciális. A monomer viszkozitása, továbbá az Eμ és μ0 állandók jól definiált ér-
tékek. A kμ állandó, amely a polimerizáció és viszkozitás közötti összefüggést írja le, a 
reológiai mérésekkel együtt határozható meg. Ehhez szintén adiabatikus körülmények 
között kell a viszkozitást megmérni (2. ábra). Egy adott termék esetében az erősítő 
szálak elrendezése egyedi változásait, anizotrópiáját figyelembe kell venni, amikor a 
folyadék áramlásával szembeni ellenállását kalkulálják.  

 

 
 

1. ábra A reakcióelegy hőmérsékletének lefutása (fent) alapozza meg  
a polimerizációs fok lefutásának (lent) számítását. Két eltérő szerszámhőmérsékleten 

végzett kísérlet eredményeinek összehasonlítása a számított értékekkel 
 
 

A megfelelő pontosságú modell használatával a szimuláció lehetővé teszi, hogy 
ne csak a kísérleti úton, pontszerűen mérhető értékeket – mint a nyomás vagy a hő-
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mérséklet – állapíthassák meg, hanem a kísérletileg nehezen követhető olyan paramé-
tereket is, mint a polimerizációs fok vagy a viszkozitás.  
 

 
 

2. ábra A viszkozitás – polimerizációs fok összefüggésből számítható  
a kμ állandó 

 
 
Ezen a bázison pedig az olyan feldolgozási paraméterek hatását, mint a katalizá-

tor és az aktivátor koncentrációja, vagy az injektálás sebessége, a feldolgozási hőmér-
séklet, a szálak elrendezése, illetve ezek kölcsönhatásai is követhetők. Így például 
azonos szerszámkitöltéshez a nagyobb reakciósebesség (magasabb katalizátor- és 
aktivátorkoncentráció, vagy magasabb hőmérséklet) esetében növelni kell az injektálá-
si térfogatáram mértékét, különben a megszaladó polimerizációs reakció következté-
ben megnövekedő viszkozitás meggátolja a teljes kitöltést. Ugyanakkor ez nagy mére-
tű termékeknél csak egy bizonyos határig lehetséges, emellett a nagyobb áramlási se-
besség elmozdíthatja a szálerősítést. Ezért ilyenkor, a szimuláció alapján, célszerűbb a 
reakciósebességet csökkenteni, azaz a katalizátor- és aktivátorkoncentrációt vagy a 
feldolgozási hőmérsékletet csökkenteni, vagyis a szimulációs programmal elkerülhető 
a feldolgozási paraméterek hosszas próbálkozást igénylő kísérleti optimalizálása. 

 
Összeállította: Dr. Füzes László 

 
Eldridge, D.: The issues of moulding with fibres = Plastics News Europe, 42. k. 10. sz. 2015. 
p. 26–27. 
Nagy J., Steinbichler, G. et. al.: Mit simulation schneller in die Anwendung = Kunststoffe, 3. 
sz. 2016. p. 99–103. 

 
 

polimerizációs fok 

a mért pontokra illesztett egyenes 
mért viszkozitás 135 °C-on 
mért viszkozitás 150 °C-on 
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MŰANYAGOK PIACI HELYZETE 

 
Műanyagok ára Európában 
 

 A hosszabb távra visszatekintő legalacsonyabb adatokhoz hasonlítva a polisztiro-
lok ára 2016 februárja és októbere között – átmeneti, mérsékelt ingadozások mellett – 
nem változott, de 2017 márciusáig várhatóan 35%-os drágulással kell számolni. 

 A poliolefinek ára 2016 folyamán jelentősen nem változott; 2016 decembere és 
2017 márciusa között kisebb mértékben, 7-9 %-os tartományban drágultak. 

 A polisztirolok és a poliolefinek között a sávszélesség az utóbbi hónapokban is-
mét jelentősen megváltozott (1. táblázat, 1. ábra). 

1. táblázat 
A megfigyelt műanyagok ára 2016 februárja és 2017 márciusa között 

 
Hónap márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc.* 

Mű-
anyag EUR/tonna 

PS 
ütésálló 1735 1845 1905 1875 1745 1745 1745 1690 1725 1860 1950 2185 2275 

PS 
normál 1655 1755 1815 1785 1660 1660 1640 1605 1645 1770 1860 2095 2148 

PE-LLD 
fólia 1445 1485 1530 1495 1415 1365 1365 1365 1370 1320 1330 1370 1410 

PE-LD 
fólia 1435 1510 1510 1530 1475 1450 1450 1450 1465 1425 1465 1510 1555 

PE-HD 
fúvás 1435 1505 1555 1525 1500 1465 1460 1455 1470 1430 1480 1518 1545 

PP.co 
fröccs 1220 1305 1323 1318 1298 1293 1310 1333 1343 1308 1353 1403 1480 

PP 
fröccs 1165 1245 1255 1255 1225 1220 1235 1255 1270 1230 1265 1310 1360 

PVC 
cső 938 980 1045 1030 1030 1030 1030 1025 1035 1020 1042 1070 1110 

*becsült érték 
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1. ábra A megfigyelt műanyagok ára 2016 februárja és 2017 márciusa között 

 
Az elemzők a világ és egyes régiói gazdasági fejlődését mérsékelten kedvezőnek 

ítélik.  
 Az olaj ára az utóbbi hónapokban jelentősen nem módosult. 
 *A műanyagok márciusi árát a döntő mértékben meghatározó monomerek árának 

a februári és márciusi kötésárainak változása (sztirol: 1560–1650 USD; etilén: 1020–
1050 USD; propilén: 815–865 USD) ismeretében becsültük meg.  

 A műanyag-feldolgozó vállalatok piaci helyzete kiegyensúlyozott.  
 Az elemzők az év végéig a műanyagok piacán lényeges változásra nem számíta-

nak, az árak enyhe növekedését valószínűsítik. 
Az árak a jövőben a legnagyobb mértékben a polisztiroloknál ingadozhatnak. 

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Kunststoff Informationen, 2017.03.02. 

 
 


