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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Több információ kinyerése a fröccsöntésből  

a termékminőség és a nyereségesség javításához 

 
A stuttgarti IKT kutatói új módszert fejlesztettek ki, melynek során a fröccsszerszámba 

beépített érzékelőkkel mérték és regisztrálták a kidobási erőt, illetve a szerszámmagra 

merőleges irányba ható erőt. Ezekből kiértékelhető az egyes bekevert adalékanyagok 

(csúsztató) kidobást megkönnyítő hatása és még más, a feldolgozási paramétereket és a 

termék tulajdonságait érintő hatások is. Az Engel cég új vezérlő programja intelligens 

megoldásokkal támogatja a beállított gyártási folyamattól való eltérések okainak feltá-

rását és a fröccsparaméterek átállításának optimálását. 

 
Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; műanyagok vizsgálata;  

adalékanyagok; PP; PA6; PC; POM; csúsztatók. 

 

 

Csúsztató adalékok hatása a fröccsciklusra 

A műanyagok előállításánál a polimerizáció befejezése után mindig kevernek be 

különböző adalékanyagokat, részben a feldolgozás megkönnyítése, részben a termék 

tulajdonságainak módosítása érdekében. A kiterjedt alkalmazásnak megfelelően ma 

már nagyon sokféle fajtájú adalékanyagot használnak különböző koncentrációkban és 

kombinációkban.  

A fröccstermékek gyakran bonyolult geometriájúak, és maga a fröccsöntés is na-

gyon komplex folyamat, amely érzékenyen reagál az alapanyag tulajdonságainak már 

csekély változásaira is, amit a különböző adalékanyagok akár kis mennyiségű bekeve-

rése okoz. Így például a különböző töltő- és erősítőanyagok általában jelentősen meg-

növelik a műanyagömledékek viszkozitását és a teljes formakitöltéshez jelentősen na-

gyobb feldolgozási nyomást tesznek szükségessé. Más adalékanyagok olyan hatásúak, 

hogy a darab felületére jutva megnövelik a műanyag tapadását a szerszám falához, és 

ezáltal megnehezítik a termék kidobását. Ez pedig a darab vagy a kidobó szerkezet 

alkatrészeinek károsodásához vezethet. 

Az alapanyaggyártó és kompaundáló cégek igyekeznek az új anyagösszetételek-

nél meggátolni a rossz feldolgozhatósági jellemzők kialakulását. Ennek érdekében 

gyakran speciális adalékanyagokat alkalmaznak, amelyek a felület súrlódását csökken-

tik, vagy az ömledék folyóképességét javítják, illetve gyorsítják a kristályosodási fo-

lyamatokat. Általában laboratóriumi vizsgálatokkal igyekeznek feltárni a polimer és az 
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adalékanyagok közötti hatásmechanizmusokat. Ezért a fröccsöntő üzemben, a sorozat-

gyártás nem mindig igazolja vissza a laboratóriumban elért eredményeket. A stuttgarti 

Műanyag-technológiai Intézet (IKT) olyan vizsgálati eljárást dolgozott ki, ahol a szer-

szám belsejében elhelyezett érzékelők segítségével a fröccsöntési folyamat közben, 

tehát reális körülmények között mérik a műanyagba bekevert adalékanyagoknak a fel-

dolgozhatóságra gyakorolt hatásait.  

Az olyan adalékanyagok, mint a csúsztatók elsősorban a szerszámkitöltést és a 

darab kidobását befolyásolják. Az úgynevezett külső csúsztatók egyfajta elválasztó 

réteget hoznak létre a darab felületén, ami lecsökkenti a súrlódást a műanyag termék és 

a szerszám felülete között. A kutatók már évek óta igyekeznek a szerszámba integrált 

érzékelőkkel vizsgálni a kidobási viselkedést. A kidobáshoz szükséges FE erőt folya-

matosan mérik, és ennek maximális értékével jellemzik a csúsztató hatásosságát (1. 

egyenlet). 

FE = µ•FN•AF             (1) 

FE: kidobási erő 

µ:  súrlódási koefficiens 

FN: felületi nyomás (a szerszámmagra gyakorolt normál irányú, azaz arra 

merőleges  erő) 

AF: a szerszámmag palástfelülete 

A csúsztatóra még jobban jellemző µ súrlódási koefficiens mérése így nem 

valósítható meg, mert nem ismert az FN felületi nyomás értéke. Ezt ugyanis számos 

faktor, mint például a darab geometriája, a zsugorodás, a műanyag E-modulusaés a 

feldolgozási paraméterek befolyásolják, és így értékét nem lehet minden további nél-

kül megbecsülni. 

Kísérleti elrendezés 

Az IKT által kidolgozott új vizsgálati eljárásnál mind az FE kidobási erőt, mind 

pedig az FN normál irányú erőt folyamatosan mérni lehet. Ehhez egy 60 mm magassá-

gú oktaéder alakú terméket (1. ábra) gyártó fröccsszerszámot készítettek, amelynél 

nem alkalmazták a kidobás megkönnyítésére szolgáló enyhén kúpos kialakítást, hogy 

kidobás közben a darab végig érintkezzen a szerszámmag felü-

letével. A mérőpohár kialakításánál a hengeres forma megköze-

lítésére törekedtek, hogy a műanyag minél egyenletesebben 

zsugorodjon rá a magra, de ugyanakkor lapos felületet is bizto-

sítsanak a normál irányú erő méréséhez. 

 

 

 
1. ábra Kidobóerő mérésére szolgáló oktaéder: ezzel a 

geometriával egyaránt lehet a kidobási érőt és a szerszám-

mag síkjára merőlegesen ható (normál irányú) erőt mérni 
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A mag felületére normál irányú erő mérésére egy érzékelőt építettek be a szer-

számmagba (2. ábra), amely a teljes fröccsciklus folyamán méri és regisztrálja a szer-

számmagon a normál irányú erőhatást. A kidobórendszerbe is beépítettek egy érzéke-

lőt (3. ábra), amely azt a kidobóerőt méri és regisztrálja, amely ahhoz szükséges, hogy 

a kidobólap mozgatásával a darabot a szerszámból teljes mértékben eltávolítsák. A 

fröccsöntési kísérletekhez egy Arburg gyártmányú Allrounder 520S 1600-400 fröccs-

öntő gépet használtak, amely számítógépéhez hozzákapcsolták az érzékelőket és így 

közvetlenül a fröccsgép monitorán lehetett a kidobóerő-elmozdulás, illetve a normál 

irányú erőre vonatkozó diagramokat ábrázolni. 

 

 

 

2. ábra A szerszámon belüli folyamat közbeni mérést lehetővé tevő szerszámkialakítás 

vázlatos metszete 

Eredmények és kiértékelés  

A teljes fröccsöntési ciklus során regisztrált normál irányú erő lefutása jelentősen 

eltérő a részben kristályos és az amorf műanyagok esetében. A szerszámüregen belüli 

tipikus nyomáslefutás a szerszám kitöltése folyamán jelzi a műanyag folyási tulajdon-

ságait, az utónyomás ideje alatt pedig az anyag kristályosodási tulajdonságait. Az eb-

ben a munkában alkalmazott érzékelők esetében azonban a hűtési időszak során a szer-

számmagra gyakorolt zsugorodási erőhatást is mérni lehetett. Ez a normál irányú erő 

közvetlenül a kidobás előtt érte el FN,max maximális értékét.  

Egy jellemző görbelefutásnál a kidobóerő is eléri FE,max maximális értékét a ki-

dobási folyamat elején. A kidobóerő a kidobási folyamat során többé-kevésbé lineári-

san csökkent 
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3. ábra A szerszámmagra ható normál irányú erő lefutása egy részben kristályos  

és egy amorf műanyag esetében. A hőre lágyuló polimerek megújuló erőhatást  

mutatnak a fröccsciklus hűtési szakaszában 

 

 

Ezzel a mérési módszerrel lehetővé vált a különböző műanyag típusok normál 

irányú és kidobási erő értékeinek mérése (4. ábra). Az eltérő kidobási erők a különbö-

ző mértékű tapadással, felületi feszültségekkel, illetve a műanyagok és a szerszám fe-

lület között fellépő eltérő súrlódási erőkkel magyarázhatók. Így például a poliamid 

(PA6) nagyobb normál irányú erőt mutat, mint egy polipropilén (PP), ugyanakkor ki-

sebb kidobóerőt igényel. Az (1) egyenlet alapján előre jelzett összefüggés szerint ez 

kisebb tapadást jelez az PA6 és a szerszám felülete között. Az üvegszállal erősített 

poliamidnál (PA6-GF30) ez még kisebb.  

 

 
 

4. ábra A kidobóerő és a normál irányú erő különböző műanyagok esetében  

(GF = üvegszál, GM = csúsztató) nagy eltéréseket mutatnak 
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A PP-hez különböző arányokban kevertek hozzá csúsztatót, amely lecsökkentette 

a kidobáshoz szükséges erőt. Ugyanakkor a normál irányú erő megnövekedett. Ez azt 

jelzi, hogy a csúsztatószer gócképzőként felgyorsítja a kristályosodást, mely feltétele-

zést a kristályossági fok mérése megerősített. A gyorsabb, nagyobb arányú kristályo-

sodás egyúttal a darab gyorsabb megszilárdulását, és ezáltal a ciklusidő rövidíthetősé-

gét is magával hozza, illetve növeli a késztermék merevségét. A csúsztatószer nagyobb 

arányú bekeverése ezt a hatást fokozta.  

Az adalékanyag bekeverésének hatása kvantitatív módon jellemezhető a µE kido-

bási súrlódási együttható alkalmazásával, amelyet a már említett, a hűtési idő végén 

mért maximális normál irányú erő, az FN,max és a kidobóerő maximumának FE,max há-

nyadosaként lehet kiszámítani: 

 

Ez az érték hasonlít a klasszikus tribológiai µ súrlódási együtthatóhoz és lehetővé 

teszi az egyes bekevert adalékok csúsztató hatásának általános jellemzését. Az így, a 

fröccsszerszámban meghatározott súrlódási értéket (a jobb összehasonlíthatóság érde-

kében a PP-re normálva) összehasonlították a laboratóriumban mért súrlódási együtt-

hatóval, és azt tapasztalták, hogy értékük alig tér el egymástól. A fellépő eltérések 

feldolgozástechnikai hatásokra vezethetők vissza, amelyeket nem lehet minden továb-

bi nélkül nyomon követni.  

A µE kidobási súrlódási együttható érték alkalmas arra, hogy az egyes adalék-

anyagok csúsztató hatását a korábbiakhoz képest pontosabban tudják meghatározni. Ily 

módon a feldolgozási paraméterek hatása a kidobási viselkedésre is hatékonyan lemér-

hető, és így segítséget nyújt a feldolgozási paraméterek optimalizálásához, illetve a 

minőségbiztosításhoz is.  

Új vezérlőprogram a paraméterek beállításához 

A fröccsöntésnél az egyik alapvető gazdaságossági követelmény a lehető legki-

sebb selejtarány. A reprodukálható gépmozgások ellenére az előállított darabok minő-

sége bizonyos mértékű ingadozásokat mutat, például a környezeti körülmények vagy 

az alapanyag minőségének változásai következtében.  

Ha ezeket a körülményeket a gyártási folyamat során azonnal felismerik és meg-

felelő intézkedésekkel reagálhatnak rá, javulni fog a folyamat gazdaságossága. Feltéte-

lezve természetesen, hogy ennek ráfordításai és költségei minimális értéken tarthatóak. 

A legköltséghatékonyabb jeleket kell használni, amelyek a fröccsöntő gépben már ere-

detileg is beépített érzékelőkből származnak. Így például, ha azokból az érzékelőkből 

származó jelek, amelyek a gép vezérlésére és a gépmozgások szabályozására szolgál-

nak, egyúttal a termék minőségéről is információkat adnak. Ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni, hogy ezek az érzékelők távolabb helyezkednek el azoktól a pontoktól, ahol 

az események lezajlanak, mint a fröccsszerszámban elhelyezett érzékelők. 
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A fröccsöntő gépeket gyártó osztrák Engel cég ezen tényezők figyelembe vételé-

vel kifejlesztett egy intelligens asszisztens rendszert, amely a műanyag- feldolgozókat 

abban támogatja, hogy a gyártás hatékonyságát és a termékek minőségét tovább javít-

sák. A cég CC300 gépvezérlésébe úgy integráltak egy rendszert, hogy az a gyártás 

közben folyamatosan optimálja a feldolgozási paramétereket. Ez a jövő vállalatainál 

rutinszerűen fog működni. 

A gyártási folyamatot felügyelő és optimáló szoftver, amelynek elnevezése „iQ 

weight monitor” (azaz iQ súly monitor), előkészíti az utat az „okos gyár” számára, és 

információkat szolgáltat a műanyag-feldolgozóknak arról, hogy mely eljárásoknál ér-

demes további asszisztencia rendszerekbe invesztálni. Ez a szoftver minden Engel 

fröccsgép rutinfelszerelésében megjelenik. 

Fókuszban a szerszámüreg kitöltése 

A szoftver kidolgozása során az Engel szakemberei különös figyelmet fordítottak 

a szerszámfészkek kitöltésére. A sebesség által szabályozott töltőfázisban a csiga 

mozgatására a gépkezelő megad egy kezdőpontot, egy sebességprofilt és egy átkapcso-

lási pontot, mint célértéket. A gép vezérlése kiszámítja ebből azt a célfüggvényt, 

amellyel a befröccsöntés szabályozása ezt a lehető legjobban megvalósítja. 

A befröccsöntési sebességen kívül az eredményezett nyomáslefutás függ az 

ömledékadagtól a csigaelőtérben, az anyagok folyóképességétől és a fúvóka, a forró-

csatorna, és a szerszámfészek együttesének nyomással szembeni ellenállásától. A be-

folyásoló tényezők sokrétűsége miatt a nyomás lefutása az adott termék gyártására 

jellemző, vagyis egyedi. Az egy vagy több befolyásoló tényező gyakorlatban fellépő 

ingadozásai nem csak a fröccsdarab minőségének ingadozását okozzák, hanem meg-

változtatják a nyomáslefutási göbét is. Ezért e görbe lefutása alapvető fontossággal bír 

az indirekt minőségfelügyelet szempontjából. 

Már a fröccsgép-vezérlések több generációja kínálja azt a lehetőséget, hogy 

olyan érzékelő jelekből, mint a fröccsnyomás vagy a csigaelmozdulás, ciklusról ciklus-

ra mérőszámokat nyerjenek ki, és ezeket a termék gyártásának egész időtartama alatt 

figyelemmel kísérjék. Az ilyen elemzési módszerek mindeddig viszonylag egyszerűek 

voltak. Célértékeket állapítottak meg bizonyos időpontokra, mint a kapott, pl. minimá-

lis, maximális és közép- vagy integrál értékek.  

Anyagpárna és folyásszám alakulása 

Így például figyeljük meg két gyakran használt kitöltési mérőszám, az anyagpár-

na és a folyásszám alakulását (5. ábra). Azt várjuk, hogy az anyagpárna felvilágosítást 

ad a fröccstömegről, és az anyag folyásszáma a kitöltéssel szembeni ellenállásról. 

Vizsgáljuk meg e klasszikus feltételezések helyességét. Ennek érdekében a kuta-

tók méréssorozatot végeztek 0,8 mm falvastagságú és kb. 8,5 g fröccstömegű PP (HG 

385 MO, gyártó:Borealis) mintadarabokkal egy Engel victory 330/120 hidraulikus 

fröccsöntő gépen. A fröccsgépet ellátták egy inline precíziós mérleggel, hogy automa-

tikusan megállapíthassák a fröccstermékek tömegét. 
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Arra kerestek választ, hogy hogyan reagálnak ezek a mérőszámok a viszkozitás, 

a sűrűség, a hőmérséklet, az anyagmennyiség, vagy az áramlással szembeni ellenállás 

ingadozásaira. Hogy ilyen hatásokat szimuláljanak, célzott változtatásokat vezettek be 

a feldolgozási folyamatba. Az így megcélzott hatások elemzése és kihatásuk az anyag-

párnára, a folyásszámra, illetve a fröccstermék tömegére azt mutatta, hogy ezek a mé-

rőszámok nem minden esetben a várt irányba változtak (1. táblázat). Így például arra 

számítanánk, hogy az anyagpárna a darab tömegével fordított irányba változik, vagyis 

minél nagyobb a megtett csigaúthossz, annál kisebb lesz a párna. A folyásszámnál vé-

gül is abból indulunk ki, hogy az az anyag folyóképességét másolja. A számértékek a 

változás nagyságát mutatják. Itt nem került számérték a táblázatba, mivel a változás 

kisebb volt, mint az adott tényező szóráshatása.  

 

 
 

5. ábra Az anyagpárnát és a folyásszámot gyakran használják a folyamat ellenőrzésére, 

noha információtartalmuk korlátozott 

 

 

Az, hogy a mérőszámok a gyakorlatban másképpen reagáltak, többek között az-

zal magyarázható, hogy a folyásszámnál egy integrált értékkel állunk szemben. A 

nyomásgörbe alatti terület nem csak a nyomásváltozásoknak megfelelően reagált, ha-

nem a görbének az időtengely mentén történő eltolódására is. Ezáltal a folyásszám 

nem csak az ömledék folyóképességében bekövetkező ingadozások függvényében vál-

tozik, hanem a visszaáramlás-gátló zárópontjaitól függően is, vagyis az előtte fekvő 

anyagmennyiségtől. Az anyagpárna értelmezésénél a probléma abban rejlik, hogy ez 

az érték mindössze azt jelzi, hogy milyen messzire haladt előre a csiga, de azt nem, 

milyen ömledékmennyiséget mozgat meg ezáltal. 

Az anyagpárna és a folyásszám a legtöbb esetben csak abban a helyzetben van, 

hogy a folyamatban bekövetkezett változásokra felhívja a figyelmet, de ez a két mérő-
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szám nem teszi lehetővé sem a változást kiváltó okok visszakeresését, sem pedig a ter-

mék minőségére gyakorolt kihatását. 

 

1. táblázat 

A fröccsöntési folyamatba ismert módon történő beavatkozás és ennek kihatásai a ter-

méksúlyra, és a két mérőszámra: az anyagpárnára és a folyásszámra. A (+) jelzés azt 

mutatja, hogy a mérőszám a várt irányba változott, a (–) jelzés ennek ellenkezőjét 

 

  Mért 

termék-

súly, g 

Várt 

anyag-

párna 

Mért 

anyag-

párna, 

cm
3
 

Várt 

folyás-

szám 

Mért 

folyás-

szám, 

bar 

Változás Hatás 5,453  8,10  480 

3% viasz bekeveré-

se 

kisebb viszkozitás ˅ 

–0,054 

˄ ▼(–) 

–0,41 

˅ ▼(+) 

–156 

Szerszámhőmérsék-

let megnövelése 

kisebb áramlási ellen-

állás 

O O ●(+) ˅ ●(–) 

Utónyomási idő 

lerövidítése 

kisebb anyag-

mennyiség 

˅ 

–0,069 

˄ ●(–) O ●(+) 

Torlónyomás csök-

kentése 

kisebb anyagmennyi-

ség 

alacsonyabb ömledék-

hőmérséklet 

˅ 

–0,053 

˄ ▼(–) 

–0,13 

˄ ▼(–) 

–54 

Mozgás leállást 

követően 

alacsonyabb ömledék-

hőmérséklet 
˅ 

–0,550 

˄ ▼(–) 

–0,32 

˄ ▼(–) 

–130 

 

Az iQ weigth monitor alkalmazásával azonban az Engel cég más mérőszámokat 

helyez fókuszba. A program minden ciklusban összeveti a befröccsöntés nyomáslefu-

tását egy korábban definiált referenciagörbével. Az aktuális nyomáslefutás és a refe-

renciagörbe közötti eltérések alapján, egy itt közelebbről nem részletezett matematikai 

módszerrel, meghatározza a viszkozitás- és fröccstérfogat-változást, továbbá meghatá-

rozza az eltérések egyéb okokra visszavezethető részarányát is. 

Jelentőségteljes mérőszámok 

Ennél a módszernél a fröccstérfogat a központi mérőszám. Még amikor a csiga a 

kiindulási pontjától a végállapotáig mozdul előre, vagyis az anyagpárnáig, mindig pon-

tosan azonos mozgást végezve, ez nem jelenti azt, hogy mindig azonos mennyiségű 

ömledéket fog szállítani. Ennek oka a visszaáramlás-gátló működésében rejlik. Ez a 

befröccsöntés előtt kinyílik, hogy az anyag az eltérő nyomásviszonyok következtében 

a csigamenetek közül a csiga előterébe folyhasson. A befröccsöntés kezdetekor meg-

fordulnak a nyomásviszonyok. Ez azt jelenti, hogy az anyag olyan hosszan fog a csiga 

előteréből a csiga menetei közé visszafolyni, amíg a visszafolyás-gátló bezár. Az iQ 

weight monitor program figyelembe veszi ezt a jelenséget, és a fröccstérfogatként egy 
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olyan értéket szolgáltat, amely ténylegesen megfelel a szerszámba bejuttatott anyag-

mennyiségnek. 

A második mérőszám, a viszkozitásváltozás, azért sokatmondó, mivel a viszkozi-

tás az ömledék folyóképességét határozza meg, amitől a fröccstérfogat függő viszony-

ban van. A viszkozitás változásait okozhatják az egyes anyag szállítmányok eltérései, 

a visszadolgozott hulladék aránya, a nedvességtartalom vagy a hőmérséklet változásai. 

Harmadikként az aktuális nyomáslefutás és a referenciagörbe összehasonlításánál 

az eltérés mértéke értékes jelzéseket szolgáltat a befröccsöntést megzavaró további 

tényezőkről. Egy erősen ingadozó érték például azt jelezheti, hogy a fröccsöntési fo-

lyamat paraméterei rosszul vannak beállítva vagy pedig a fúvókában egy megszilárdult 

anyagdarab alakult ki. 

Kevesebb ráfordítás, több haszon 

Egy példán keresztül mutatjuk be, hogy a befröccsöntési folyamatot egyidejűleg 

több tényező is befolyásolhatja (6. ábra). Itt a referenciagörbéhez képest a csiga előte-

rében 1 cm
3
-rel több ömledék található. A megnövekedett ömledékmennyiség korábbi 

nyomásnövekedéshez vezet. Ugyanolyan viszkozitásnál a szaggatott vonal mutatja a 

nyomáslefutást. Ebben az esetben azonban az anyag folyóképessége mintegy 20%-kal 

rosszabb. Mintha ez nem lenne elegendő, a fúvókában egy megszilárdult anyagdarab 

képződött, ami a befröccsöntési folyamat kezdetén jelentős erőnövekedést igényel. Az 

iQ weight monitor algoritmusa még az ilyen komplex esetekben is képes felismerni az 

egyes tényezők hatásainak mértékét. 
 

 
 

6. ábra A befröccsöntési volumen, a viszkozitás és a nyomáslefutás változásai  

befolyásolhatják a termékminőséget. Az itt bemutatott kedvezőtlen esetben  

több zavaró hatás együttesen jelentkezik. A jobb megértés érdekében a referencia  

lefutáshoz képest nagy eltérést választottak 

a nyomáslefutás változásának 
okai 

nagyobb anyagmennyiség 

magasabb viszkozitás 

egyéb ok 

aktuális lefutás 

referencia lefutás 

csigapozíció, mm 

fr
ö
c
c
s
n
y
o
m

á
s
, 
b
a
r 



MŰANYAGIPARI SZEMLE 2019/1. 

35 

Az asszisztencia rendszer használata eléggé egyszerű. A felhasználó a szokásos 

módon optimálja a feldolgozási paramétereket a kívánt termékminőség eléréséhez. 

Ezután egy gombnyomással elindítja a referenciamérést, és ezzel megerősíti, hogy az 

aktuális állapot célértékként eltárolható. A szoftver az ezt követő 20 ciklus során önál-

lóan megállapítja, hogy a folyamat ténylegesen stabilizálódott-e. 

Ha ez még nem következett be, az iQ weight monitor automatikusan megismétli 

a referencia létrehozását. Ennek során az asszisztencia rendszer meghatározza a 

fröccstérfogatot, az anyag viszkozitását és a nyomáslefutás görbe alakját, és a további-

akban úgy ezeket az értékeket tekinti összehasonlítási alapként. A mért ingadozások-

ból határozza meg a program a megengedhető eltérések határértékeit, amelyeket a 

gépkezelő elfogadhat vagy tetszése szerint módosíthat. 

Ugyancsak a gépkezelő dönti el, mi történjen abban az esetben, ha a gyártás köz-

ben valamelyik határértéket túllépik. Ilyenkor lehet figyelmeztető jelzést adni, leállíta-

ni a gyártást, vagy pedig a darabot automatikusan a selejt termékek közé juttatni. 

A referencia értékek a feldolgozási paraméterekkel együtt eltárolhatók és mind-

addig érvényesek maradnak, amíg a fröccsparamétereket a kezelő nem módosítja. A 

gyors ellenőrzés érdekében a monitoron a határértékeken belüli és az azokon kívül-eső 

értékeket a rendszer ciklusonként zöld és piros színnel jelöli  

2. táblázat 

A fröccsöntési folyamatba ismert módon történő beavatkozás és ennek hatásai  

a terméksúlyra és a két mérőszámra: a fröccsvolumenre és a viszkozitás-változásra.  

A (+) jelzés azt mutatja, hogy a mérőszámok minden esetben a várt irányba változtak 

  
  Mért 

termék-
súly [g] 

Várt 
Fröccs-
térfogat 

Mért 
Fröccs-
térfogat 

[cm
3
] 

Várt 
Viszko-
zitás-

változás 

Mért 
Viszko-
zitás-

változás 
[%] 

Nyo-
más-

görbék 
illesz-
kedése 

[%] 

Változás Hatás 5,453  13,49  0 100 

3% viasz be-
keverése 

kisebb visz-
kozitás 

˅–0,054 ˅ ▼(–)–
0,32 

˅ ▼(+)–3,5 ˅–6 

Szerszám-
hőmérséklet 
megnövelése 

kisebb áram-
lási ellenállás 

O O ●(+) ˅ ▼(+)–0,5 O 

Utónyomási 
idő lerövidíté-
se 

kisebb 
anyag-
mennyiség 

˅–0,069 ˅ ▼ (+)–
0,17 

O ●(+) O 

Torlónyomás 
csökkentése 

kisebb 
anyag-
mennyiség 
alacsonyabb 
ömledék 
hőmérséklet 

˅–0,053 ˅ ▼(+)–
0,18 

˄ ▲ (+)1,5 O 

Mozgás leál-
lást követően 

alacsonyabb 
ömledék 
hőmérséklet 

˅–0,550 ˅ ▼(+)–
1,12 

˄ ▲ (+)6,0 ˅–30 
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Folyamatfelügyelet szabályozási potenciállal 

Az, hogy mérőszámként a fröccstérfogatot, a viszkozitásváltozást és a fröccs-

nyomás görbék lefutásának egybeesését választották, lényegesen jobban tükrözi azok a 

folyamat megzavarása esetén várható viselkedésének előre jelezhetőségét (2. táblázat). 

Ezért e mérőszámok sokkal alkalmasabbnak látszanak arra, hogy segítségükkel a fo-

lyamatot visszacsatolásos módon vezéreljük, vagyis a zavaró tényezők hatását ciklus-

ról ciklusra a paraméterek változtatásával kompenzálni tudjuk. 

Természetesen a szerszámban és/vagy a csiga előterében elhelyezett nyomásér-

zékelő adatai további fontos információkat szolgáltathatnak ehhez. Az iQ weight moni-

tor rendszer lehetővé teszi, hogy minden ciklusban az átkapcsolási pontot az adott cik-

lus jellemzői alapján automatikusan módosítsuk és ezáltal a fröccstérfogatot állandó 

értéken tartsuk. Az átkapcsolási pont módosításával együtt a szerszámban lévő fúvó-

kazárak nyitási és zárási időpontjai is megfelelően módosulnak. Ha a program válto-

zást érzékel a viszkozitás értékében, az utónyomás megváltoztatásával gondoskodik a 

rendszer arról, hogy még a volumetrikus befröccsöntési szakasz lezárulása után is a 

fészkekben állandó ingadozáskiegyenlítés valósuljon meg. 

Az, hogy milyen mértékben képes a szoftver javítani a folyamat reprodukálható-

ságát, az több tényezőtől is függ. Természetesen azok a folyamatok, amelyek már ere-

detileg is nagyon stabilan futottak, nem, vagy csak kis mértékben fognak javulni. Az 

iQ weight monitor a felhasználóknak egy hasznos funkciót kínál: kiszámítja, hogy al-

kalmazásával mekkora a javulási potenciál. Egyrészt megadja, hogy az átkapcsolási 

pont változtatása a darabsúlyra nézve mekkora javulást eredményez, másfelől pedig 

kiszámítja az utónyomás változtatásának hatását is.  
Összeállította: Dr. Füzes László 
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