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Egy osztrák szerszámgyártó cég nyílt napján mutatta be új teljesen automatikus fém-

forgácsoló műhelyét, informatikai újdonságait, a 3D nyomtatással készülő speciális 

fröccsszerszám alkatrészeket, továbbá a jelenleg kipróbálási stádiumban lévő nyitott 

forrócsatornás fúvóka (FDU) rendszerüket, amelynek használata rövidebb ciklusidőt és 

energiamegtakarítást eredményez. Egy német, fröccsöntéssel is foglalkozó cég új, szaba-

dalmaztatott eljárásával lehetségessé vált a bevonatos üveg optikai szűrők foglalatát – 

szerelt fém alkatrészek helyett – műanyag ráfröccsöntéssel, egy lépésben előállítani. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; hibrid fröccsöntés;  

szerszámgyártás; optikai foglalatok; PP; PA. 
 

 

A Haidlmair szerszámgyártó bemutatkozása 

Az osztrák Haidlmair szerszámgyártó cég fennállásának 38. évfordulóján nyílt 

napot tartott, ahol az érdeklődők meglátogathatták az üzemet. A látogatás öt állomásán 

különféle újdonságokat és érdekességeket tártak a látogatók elé. 

Az első állomáson egy 5 millió EUR értékű teljesen automatizált, nagyteljesít-

ményű CNC gyártóműhely szerepelt, amely négy egyforma 5-tengelyes univerzális 

megmunkáló központot (DMG Mori) működtet. Ezeket két, egyenként 180 szerszám-

helyes forgótárolóból látnak el megmunkáló szerszámokkal. Egy kezelőrendszer kap-

csolja össze a gépeket a központi szerszámraktárral, amely közel ezer férőhellyel, és 

130 tárolóhelyes raklaptárral rendelkezik. A rendszer központi automatizálási eleme 

egy célszámítógép (Promot Prosys), amely az ERP és CAD rendszerből a három kész-

lethelyről együtt mozgatja a megmunkáló szerszámokat a megmunkálandó munkada-

rabokkal és a valamelyik mérőpontról érkező eltérésjelzés esetén azonnal reagál. A cég 

vezetője szerint ez lehet a világon az első intelligens forgácsoló berendezés, amely 

önmagát korrigálja. 

A második állomáson egy újdonságnak számító műszaki megoldást mutattak be. 

A fröccsszerszámok készítésénél ugyanis kísérleti jelleggel elkezdték alkalmazni a 

düsseldorfi K2016 kiállításon bemutatott FDU (az angol Flat Die Unit rövidítése) nyi-

tott forrócsatornás fúvókarendszert, amelynél az elosztócsatorna a fúvókában egy 

filmbeömlésbe nyílik. A műanyagömledék egyenletesen eloszlik és áramlik át egy 

hosszú keskeny nyíláson a szerszámfészekbe, és ezáltal kisebb nyírófeszültségeknek 

van kitéve, mint a klasszikus kör keresztmetszetű beömléseknél. 
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A kisebb nyírófeszültségek hatására az anyag kevésbé melegszik fel, ezért a 

fröccsdarab hűtési ideje is lerövidül, csökken az energiaigény is. Amikor alkalmazása 

ezen felül kisebb fröccsnyomást is igényel, ahogyan az egy PP termék próbaüzeme 

alapján várható, tovább nőhet a termelékenység. Az FDU technika alkalmazása továb-

bá pozitívan hat a termékminőségre is, mivel az anyag kiegyenlített hőmérséklet- és 

nyomáseloszlású, az egész fúvókaszélességben kilépő anyag a befröccsöntésnél alig 

károsodik, és az utónyomást is nagyobb felületen vezetik hozzá a darabhoz. 

A Haidlmair cégnél az FDU technika első alkalmazásainál 58 mm széles filmbe-

ömléssel dolgoztak, de ezt a második generációs megoldásuknál már sikerült 25 mm-

re lecsökkenteniük. Ennek az az előnye, hogy fúvókánként kevesebb fűtőzónára van 

szükség, és a kidobásnál visszamaradó letépési nyom, az eddigi tapasztalatok szerint, 

lényegesen esztétikusabb megjelenésű (1. ábra). Két vevőjük, akik az FDU kísérleti 

szerszámokat sorozatgyártáshoz alkalmazzák, 50 ezer darabot sikeresen, probléma 

nélkül gyártottak le. Az egyik termék egy logisztikai gyűjtőcsomagolás, a másik egy 

fehérárukhoz használatos hordozólap volt. A ciklusidő 17 és 12%-kal csökkent a ko-

rábbi, tűbeömléses megoldáshoz képest, emellett pedig a gyártási folyamat stabilitása 

is jelentősen javult. 

 

 
 

1. ábra A második generációs FDU forrócsatornás rendszer 25x1 mm-es  

filmbeömléssel csak nagyon kis nyomot hagy kidobás után. A képen egy hústároló 

láda hat beömlési helyének egyike látható 

 

 

Egy szerszámmonitorozó (Mould Monitoring) rendszert is bemutattak, amely egy 

személyre szabott vevőportál alkalmazásával hozzáférést biztosít a tárolt fröccsszer-

számokhoz, akárcsak az aktuális feldolgozási adatokhoz. A rendszer figyelmeztet a 

kritikus paramétereltérésekre és jelzi azt is, ha a szerszámoknak karbantartásra van 

szükségük. 

A következő bemutató állomás a minőség-ellenőrzés digitalizációjával foglalko-

zott. A papírmentes működéshez, ellenőrző listák használatán keresztül egy, a cég 

Dataformers elnevezésű leányvállalata által kifejlesztett applikációt ajánlotta a poten-

ciális felhasználók figyelmébe. 
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Az utolsó állomáson pedig a cégnél alkalmazott 3D nyomtatás szerepelt. A fém-

porokból lézer szinterezéssel készülő alkatrészeknél a szerszámgyártó az eljárás adta 

formaszabadságot használja ki, hogy például a felülethez közeli hűtést lehessen a 

fröccsszerszámok kritikus alkotóelemeknél kialakítani. 

Műanyag optikai foglalatok fémkeretek helyett 

A bevonatokat hordozó optikai üveg eszközöket, mint pl. a szűrőket, az ilyen 

speciális üvegek ridegsége, törékenysége miatt mindeddig nem lehetett műanyag fog-

lalat ráfröccsöntésével ellátni, illetve ilyenkor nagyon nagy volt az üveg sérüléséből 

származó selejt aránya. A német Optische Werke GmbH leányvállalata, a drezdai 

Pentacon GmbH azonban új, szabadalmaztatott eljárásával megoldotta ezt a problémát 

(2. ábra). A cég már régóta foglalkozik optikai termékek gyártásával és hírnevet szer-

zett a tükörreflexes kamerák gyártásánál.  

 

 
 

2. ábra A bevonatos üveg optikai szűrők kerete hagyományosan sárgarézből,  

forgácsolással készül (baloldalt). A ráfröccsöntött műanyag keret (jobboldalt)  

lényegesen gazdaságosabbá teszi a gyártást 
 

 

A cég jelenleg nagy precizitású fröccstermékeket gyárt, többek között az autóipar 

számára is. A hibrid fröccsöntéshez szükséges kompetenciákat az utóbbi években sajá-

tították el. Az anyacég egyik fő termékcsaládját a fotó- és ipari optikai szűrők képezik. 

Ezek foglalata hagyományosan sárgaréz ötvözetekből, finommechanikai megmunká-

lással legyártott, 2-3 alkatrész összeszerelésével készül. A gyakran használt kézi szere-

lésnél az üveg optikát a fémgyűrűk közé erősítik. A különböző bevonatok például a 

nem kívánatos fényvisszaverődést vagy az optika elszennyeződését gátolják meg. Az 

ilyen optikai üveg szűrők nagyon gyakran ridegek, és érzékenyen reagálnak a termikus 

alakváltozásokra vagy a nagy nyomással járó igénybevételekre. Az optikai foglalatok 
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gyártása nagy precizitást igényel, a csavarmeneteket gyakran nagyon kis falvastagságú 

anyagban kell kialakítani. 

A Pentacon cég hibrid fröccsöntéses eljárásánál a sárgaréz ötvözetet műszaki 

műanyaggal helyettesítik az optikai szűrők foglalatainak gyártásánál. Számos akadályt 

kellett leküzdeniük, hogy elérjék a fém termékkel azonos tulajdonságokat. Az első ne-

hézséget az üveg már említett ridegsége jelentette. A fröccsöntés folyamán az üveg 

előgyártmány rövid ideig 1500 bar értékig terjedhető nyomásnak és 320 °C-ig terjedő 

hőmérsékletnek van kitéve. A speciális eljárásuknak köszönhetően a károsodások (re-

pedések, törés), még az üveg sűrűségének ingadozása esetén is, szinte teljes mértékben 

elkerülhető. A cég adatai szerint a selejtarány nem haladja meg az egyéb műanyag 

termékek gyártásánál megszokott értékeket.  

Egy további kihívást a finommechanikai minőségű csavarmenetek kialakítása je-

lentette, amelyeket a fém változatnál CNC berendezésekkel alakítottak ki. A vállalat 

saját szerszámüzemében nagy precizitással készítették el és egy hosszú szerszámpróba 

során optimálták a finom meneteket tartalmazó termék kiemelését a szerszámból és a 

többi fontos jellemző megfelelőségét, mint amilyen például a megfogások kiemelkedé-

sei és a felület strukturáltsága. 

Az forgácsolással megmunkált fémektől eltérően a műanyag fröccstermékek le-

hűlésük során zsugorodnak. Alapos elemzés és a szerszámgyártás kezdeti szakaszában 

alkalmazott Moldflow szoftver segítségével sikerült a folyamatot megfelelően kontrol-

lálni és azt folyamatosan (pl. hűtési idő, szerszámfal hőmérséklete) optimálni. 

A sorozatgyártásnál a fröccsöntő gépet speciális kezelőrendszerrel látták el, 

amely precízen helyezi be az üveg előgyártmányt a szerszámba, majd pedig óvatosan 

emeli ki abból a készterméket. Ez a megoldás alkalmas különböző típusú és méretű 

üvegszűrők használatára. 

Az eljárás előnyei 

A fém alkatrészek műanyaggal történő kiváltásának előnye, hogy számos munka-

fázis (esztergálás, szerelés stb.) elhagyható és egyetlen lépéssel, a fröccsöntéssel he-

lyettesíthető. Ezáltal az anyaghelyettesítés jelentős költségcsökkentéssel jár, az itt al-

kalmazott üvegszállal erősített poliamid (PA6-GK30) sokkal gazdaságosabb, mint a 

sárgaréz ötvözetek.  

A műanyag foglalatok kevésbé érzékenyek a hőmérséklet-ingadozásokra, mint a 

fémből készültek. Ez utóbbiak ugyanis magas hőmérsékleteken beszorultak az optiká-

ba és gyakran csak erőszakkal lehetett a szűrőt eltávolítani. Nagy hidegben viszont az 

optikába becsavart fémkeretes szűrők kilazultak. A műanyag foglalatoknál ilyen prob-

léma nem jelentkezett, és a műanyag ráadásul jobban is védi az üveget. 

Az üveg műanyag keretbe foglalását lehetővé tevő új, termelékeny eljárást ter-

mészetesen más iparágakban, mint amilyen az autóipar, a karórák gyártása vagy pél-

dául a vízórák előállítása, is sikeresen alkalmazhatják.  
Összeállította: Dr. Füzes László 
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