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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Megújul a fröccsöntő iparág 

 
A fröccsöntő iparág megújulás előtt áll, amelyben az Industry 4.0, vagyis a digitalizáció 

és automatizálás kulcsszerepet játszik a különböző, a szerszámokat és gépeket érintő 

innovációk mellett. A fröccsöntés és a 3D nyomtatás alapú prototípus gyártás várhatóan 

egyre inkább szolgáltatás jellegűvé alakul. A drága anyagokból készülő, kisméretű al-

katrészek gazdaságos gyártásához jól bevált a speciális, kisméretű fröccsgépek alkalma-

zása. A fröccsöntő iparágban az elkövetkező 5 év során átlagosan 6%/év növekedés vár-

ható. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; üreges test fúvás; szerszámok; 

3D nyomtatás; prototípusgyártás; Industry 4.0; PEEK. 

 
 

Általános trendek 

Az olyan cégek, amelyeknek fröccsöntött alkatrészekre van szüksége, most egy 

új lehetőséghez jutottak: a felhőn keresztül feltölthetik a termék tervrajzát a Xometry 

Inc. (Gaithersburg, USA) szoftver platformjára. A Xometry ezután az igényeket össze-

veti több mint 2000 gyártót tartalmazó hálózata erőforrásaival, így segítve elő a pro-

totípus elkészítését és a megrendelő egy gyors árajánlatot is kaphat, kiegészítve a vár-

ható gyártási határidő becslésével. 

A fröccsöntő technológiai innovációk, párhuzamosan a digitális és tudományos 

fejlődéssel, új arculatot adnak az iparágnak. A fröccsöntési tevékenység határozottan 

javul a fő- és kiegészítő berendezések növekvő mértékű automatizációjával. A jövőben 

a szerszámok vonalán is fejlődésre számíthatunk. Ennek eredményeképpen nagyobb 

pontosság, a szerszámtervezésnél digitalizált módszerek és más újdonságok bevezetése 

várható. 

A fröccsöntés terén egyre nagyobb mértékű integrációra lehet számítani. Növe-

kedni fog a szerszámon belüli összeszerelés részaránya, hogy megtakarítsuk az utólagos 

gyártási műveleteket. Ez különösen a tokozott elektronikai eszközöknél nyilvánul meg, 

ahol az elektronikai alkatrészeket a fröccsszerszámba ültetik, de hasonló irányú fejlesz-

tések várhatók a gépkocsigyártás és a gyógyászati termékek területén is. A szerszámon 

belüli folyamatokat azonban a fröccsgépek képességeinek javulása is kedvezően érinti.  

A fröccsgépeket egyre nagyobb változtathatóság, nagyobb pontosság és haté-

konyság jellemzi. A többrétegű fröccsöntés, és a többféle anyaggal dolgozni képes, 

nagy pontossággal működő fröccsgépek egyre jobban terjednek. Ennek egy jó példája 
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a fröccsöntés és a reaktív fröccsöntés kombinációja, amelyet közvetlen bevonási eljá-

rásnak (DirectCoating) is neveznek. Terjednek az olyan beépített képességek, mint a 

habosítás, a szerszámoknál a gyors felfűtés/lehűtés, a többrétegű fröccsöntés, mely 

változások javítják a gyártás költséghatékonyságát. Egy másik példa a belső kijelzők 

alkalmazása, ahol az optikailag tökéletes sík felületeket feszültségmentesen kell víz-

tiszta polimerekből előállítani. A polikarbonát esetében ehhez gyakran fröccssajtolás-

sal kombinálják a fröccsöntési folyamatot.  

Az Industry 4.0 előretörése 

A fröccsgépek és szerszámok terén megnyilvánuló innovációk mellett a fröccs-

üzemek fejlődésére meghatározó hatása van az Industry 4.0 terjedésének. Az Industry 

4.0 digitalizációt és automatizációt jelent, ami jelentősen megnöveli a termelés átlátha-

tóságát és kontrollálását. Szinte minden iparágat áthat az egész világon, javítva a haté-

konyságot és a versenyképességet.  

A fröccsgépek tanulási képessége egy olyan terület, amelyet mind a feldolgozók, 

mind a gépgyártók intenzíven tanulmányoznak. A fröccsöntési folyamat óriási meny-

nyiségű adatot generál, amit a hasonló alkalmazásoknál is hasznosíthatunk, felgyorsít-

va ezáltal a fröccsparaméterek optimálását, végső soron teljesen automatizálva ezt a 

feladatot, miután egyre több berendezésre és anyagtulajdonságra vonatkozó informá-

ciót visszatáplálunk a folyamatba. Az automatizált adatelemzés segítségével a mérnö-

kök gyorsan oldhatnak meg komplex gyártási kihívásokat. 

Egyes szakértők szerint a fröccsöntő iparág jelenleg „átbillenési ponton” van, 

ahol az idősödő szakember gárda beleütközik az Industry 4.0 érkezésének következmé-

nyeként rájuk omló adattömeggel. A helyzet kezelésére többféle elképzelés létezik, 

ezek közül az egyik szerint a fröccsöntési tevékenység egyre inkább szolgáltatásként 

fog működni ahelyett, hogy a vállalatok fröccsgépeket és kiegészítő berendezéseket, 

robotokat vásárolnának, ami műszaki szaktudású szakember gárda meglétét feltételezi. 

A fröccstermékek gyártása a tevékenység kiszervezési gyakorlat részévé fog válni. Az 

OEM (eredeti termékgyártó) cégek (pl. autógyártók, hűtőszekrénygyártók) számára 

bedolgozó fröccsöntő cégek jelenleg gyártási órákat, vagy anyag kilókat adnak el. Egy 

kompletten dokumentált gyártási folyamat, amely bárhol letelepítve azonnal működő-

képes lesz, ennek az évezrednek a terméke. Megvehetünk majd egy darab műanyag-

feldolgozó kibocsátást a vállalatunknál futó aktuális projektekhez.  

A piacra jutás gyorsasága és a rövid termék-életciklusok rugalmas, gyors finan-

szírozási megoldásokat igényelnek. A képzett munkaerő hiánya a műszaki és nem-

műszaki területeken automatizált megoldásokat követel meg. Az automatizálási blok-

kok Lego kockákként kell, hogy kombinálhatók legyenek. Az e-kereskedelemben a 

vásárlók azonnali, vagy legalábbis nagyon gyors reagálást igényelnek a raktárkészletek 

növelése nélkül. A munkaerőhiány miatti nem tervezett leállások nem lesznek elvisel-

hetők. Mindehhez a változásokhoz az Industry 4.0 bevezetése adja a kulcstényezőt. A 

valós idejű digitális adatgyűjtés biztosítja, hogy a termelő berendezések probléma 

mentesen működjenek a korrekt paraméterek mellett, és a képzetlen munkaerő ne 
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okozzon galibát. A megelőző karbantartás szintén része a digitális forradalomnak, erre 

a legjobb példa a repülőgépek sugárhajtóműve, amelynél a meghibásodás katasztrofá-

lis következményekkel járhat. A fröccsöntés a jövőben az irodák fénymásolóihoz ha-

sonló, névtelen hatékonysággal fog működni. 

A 3D nyomtatás következményei 

A 3D nyomtatás néven is közismert additív gyártástechnológia nagy hatást gya-

korol a fröccsöntésre. A gyors prototípus és szerszámgyártó lehetőségek támogatják a 

termékek gyorsabb piacra jutását az utólagos, költséges szerszám-módosítások elkerü-

lése révén, de a 3D nyomtatás konkurenciát is jelent a fröccsüzemek számára. Ez első-

sorban a kisszériás (de egyre növekvő darabszámú) gyártás terén érvényesül, azonban 

additív gyártástechnológiával olyan termékkialakítás is megvalósítható, ami a hagyo-

mányos technológiákkal egyáltalán nem, vagy csak aránytalanul drágán lenne megold-

ható. A 3D nyomtatási technológia már kis belépési gáttal hozzáférhető, ezáltal lénye-

gesen kibővíti az új termékek kialakításával foglalkozó vállalkozások körét, segíti az 

ötletek kézzelfoghatóvá tételét. Ugyanakkor, ha a terméket nagy sorozatú gyártásra 

szánjuk, kialakításánál nem szabad elfeledkezni a fröccsöntéssel készülő tárgyak tech-

nikai korlátairól.  

A 3D nyomtatás alkalmazásánál még fontosabb az árajánlatok kiadásánál és átte-

kintésénél a folyamat automatizálása, illetve a széleskörűen hozzáférhető tervezési 

segédletek és eszközök biztosítása a potenciális felhasználók sikeres működéséhez. A 

már korábban említett Xometry Inc. is egy olyan digitális platform, amely összehozza 

a gyakorlott és kezdő terméktervezőket a gyártók képességeivel. 

A prototípus(ok) elkészítése 3D nyomtatással fontos kezdő lépés egy projekt in-

dításánál. Ez egy olyan kritikus lépés, amely nagymértékben megnöveli a későbbi 

szerszámtervezést és gyártást, és jelentősen csökkenti a projekt kockázatait. Kisebb, 

vagy nagy, de ilyen gyakorlattal nem rendelkező vállalatok számára hatékony megol-

dást jelent a 3D nyomtatást kínáló szolgáltató cégek igénybevétele. A szaktudás meg-

szerzése mellett jó tudni, hogy egy professzionális, az ipari igényeket kielégíteni képes 

3D nyomtató ára a méretektől, felbontástól és sebességtől függően 2,5 ezer dollártól 

2,5 millióig terjed.  

A világpiacon versenyző vállalatok számára nem csak az ár, hanem a minőség is 

nagyon fontos. A megfelelő kialakítású prototípus(ok) elkészítése nagyban segíti a 

vállalati döntéshozókat, mielőtt elszánnák magukat a jelentős beruházási költségekkel 

járó szerszámok megrendelésre. A ténylegesen alkalmazni kívánt alapanyagból készült 

prototípusokat funkcionálisan is be is lehet vizsgálni, és ennek tükrében elvégezni a 

szükséges módosításokat. A korszerű 3D nyomtatókkal mindez akár órák, vagy napok 

alatt is megvalósítható. 

További feltörekvő fröccsöntési technológiák 

Számos innovációt eredményez világszerte a tudományos műhelyek és az ipar-

vállalatok együttműködése. Ilyen például a konformációs hűtés. A HTS International 



MŰANYAGIPARI SZEMLE 2019. 6. sz. 

16 

Corp. műszaki tervezővállalat a fröccsöntő és gyantaöntő iparágakra fókuszált, és 

nemrég szövetséget kötött az Oak Ridge National Laboratory energetikai részlegével, 

fejlett termékek kialakítására. A HTS speciális termékeket szállít a fröccsöntő és gyan-

taöntő vállalatoknak. Ehhez saját Metal Fusion technológiáját alkalmazza nagyméretű 

acél termelő alkatrészeket elkészítésére konformációs hűtéssel. A konformációs hűtés 

azt jelenti, hogy a szerszámban a hűtőcsatornák szorosan követik az alakadó szer-

számüreg kontúrját és így a darab minden részén egyenletes hűtést biztosítanak. Ez 

nagyon hasznos mind a fröccsöntött, mind a fúvással előállított üreges testek gyártásá-

nál, mivel segítségével rövidebb ciklusidők érhetők el. 

A Penn State University kutatói azt tanulmányozzák, hogyan alakulnak át a hőre 

lágyuló műanyagok a fröccsszerszám hűtésekor folyadék fázisból szilárddá, illetve 

ennek során, hogyan kristályosodnak ki az ömledék áramlása közben. Végső céljuk az 

eredményeik integrálása egy, a fröccsöntési folyamatot irányító szoftverbe. E szoftver 

képes előre jelezni azt, hogy hogyan fog a polimer kikristályosodni és formáját felven-

ni, elkerülve a szerszám pontatlanságait. Ha módszerük a gyakorlatban is beválik, se-

gítségével megtakaríthatók az utólagos szerszámmódosítások költségei és ideje, ami-

nek különösen a részlegesen kristályos polimereknél van jelentősége. 

Az osztrák Institute of Science and Technology (IST) számítógépes szakemberei 

együttműködve a Tokió Egyetem és a CONCEIT cég szakembereivel egy interaktív 

tervező eszközt fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi, hogy gyakorlatlan emberek is 

képesek legyenek szerszámokat tervezni az általuk kiválasztott tárgyakhoz. A 

CoreCavity elnevezésű tervező programmal gyorsan és könnyen megtervezhetők az 

üreges, szabadon formálható termékek. Miután elvégezték a kérdéses tárgy háromdi-

menziós szkennelését, a program elemzi ezt, és egy vékony „héjat” alkot meg, ami 

tulajdonképpen a tárgy külső felületét követi és ahol a piciny réseket folyamatosnak 

tekinti. A program ezután a termék részekre bontására tesz javaslatot, melyek mind-

egyike egy külön szerszámban kerül előállításra, majd a végén összeállításra. Emellett 

a program kismértékű módosításokra is tesz javaslatokat, például kismértékű alámet-

szések elkerülésére, ami nehezítené a darabok kiemelését az öntőszerszámból. 

Az olasz Scienza e Technologie dell'Informazione (ISTI-CNR) és az osztrák IST 

kutatói olyan eszközt fejlesztettek ki, amely segíti az öntőszerszámok kialakítását. 

Olyan sablonokat készítenek, amelyeket „metaszerszámoknak” neveznek. Ezek merev, 

3D nyomtatású öntőformák, amelyek segítik a szilikon öntőformák előállítását. A szi-

likon gumi kedvelt öntőanyag, mert jól formálható és megkönnyíti a termékek kieme-

lését az öntőformából. A termék kiemelése kényes feladat és a választósíkok gondos 

kialakítását igényli, hogy elkerüljük a termék károsodását a kiemelésnél. Az új szoft-

ver gyorsan megoldja ezt a feladatot, megkönnyítve a termék kiemelését. 

Drága alapanyagok feldolgozása kis fröccsgépekkel 

A poliéter-éter-keton (PEEK) egyike a legnagyobb hőállóságú anyagoknak, fel-

dolgozása csak magas, 400 °C körüli hőmérsékleteken lehetséges. Emellett nagy me-
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chanikai szilárdsággal és biokompabilitással is rendelkezik, ezért mind az elektronikai 

iparágban, mind pedig a gyógyászatban gyakran alkalmazzák.  

Azonban az anyag magas ára arra ösztönzi a feldolgozókat, hogy a lehető legki-

sebb anyagveszteséggel dolgozzanak. Ennek egyik módja a forrócsatornás, illetve a 

nagyon kis beömlő csatornákat tartalmazó szerszám kialakítás. Miután a PEEK alkat-

részek/termékek általában kicsik, gyakran nagyon kis fröccsgépeket célszerű alkal-

mazni, hogy elkerüljük a túl hosszú tartózkodási időt a fröccshengerben. Fontos meg-

jegyezni, hogy nem csupán a fröccshengert kell magas hőmérsékleten működtetni, ha-

nem a megfelelő szerszám-hőmérséklet is szokatlanul magas, 200 °C körüli érték, és 

az anyag kiszárítását is 150 °C-on kell végezni. Mindez komoly hőterhelést jelent, ami 

gyakran szükségessé teszi a fröccsgép és perifériái módosítását.  

A PEEK termékek egyik reprezentatív példája az a LED tartó keret, amelyet egy 

Boy XS fröccsöntőgépen (100 kN záróerő) gyártottak. A négyfészkes, hidegcsatornás 

szerszámban készített termék falvastagsága 0,5–0,6 mm, a filigrán rácsszerkezet áram-

lási keresztmetszete 0,25 mm
2
 volt. A LED tartó keret mérete 10x11,7 mm, tömege 

0,085 g, a beömlő csatornák össztömege pedig 0,33 g volt. Az itt alkalmazott Solvay 

gyártmányú alapanyag: Ketaspire KT 880 natúr PEEK. A hideg beömlő csatornák 

egyúttal a termékek egyszerű, robotizált kiemelését és osztályozó táblára helyezését is 

lehetővé tették, ami ilyen apró termékeknél nem mindig könnyű feladat. 

A PEEK egy másik alkalmazási példájaként a francia VBM Orthopedic Polymers 

cég által gyártott, csonttörésnél alkalmazható implantátumokat érdemes megemlíteni. 

A 0,68 g tömegű terméket szintén egy Boy XS fröccsgépen dolgozták fel, azonban 

nagy problémát jelentett, hogy a termék felületén gyakran fekete pontokat lehetett ész-

lelni, ami gyógyászati alkalmazását lehetetlenné tette. Ezt a problémát úgy sikerült 

megoldani, hogy a csigát (12 mm) a Boy szakemberei egy speciális bevonattal látták 

el, majd 400 °C-on megtisztították. Ezt követően már nem jelentkeztek a fekete pontok 

a terméken még azután sem, hogy a fröccsfolyamatot 15 percig szándékosan megsza-

kították. 

A kisméretű fröccsgépek természetesen más, drága anyagokból készülő apró 

termékek esetében is gazdaságos megoldást jelentenek. 

Kisnyomású automatikus fröccsöntés 

iMFLUX, a Proctor & Gamble önálló leányvállalata egy új, kisnyomású fröccs-

öntési technológiát dolgozott ki, ami egyaránt felkeltette a gépgyártók és a feldolgozó 

cégek érdeklődését. Az új eljárás kilép a korábbi szabályok hatásköréből, mint például 

a nagy falvastagság utáni kis falvastagságot követő nagy falvastagság esetében. Al-

kalmazásához olyan automata, valós időben működő szabályozó szoftverre van szük-

ség, amely tökéletesen egyenletes kitöltési nyomást képes fenntartani, különben a 0,76 

mm átmérőjű, 76 mm hosszú tűbeömlő rész megdermedne. Az eljárás időt takarít meg 

azáltal, hogy elhagyja a tömörítési és utónyomási szakaszokat.  

Az eljárás akkor is önműködően, problémamentesen működik, ha egy sokfészkes 

szerszám esetében több fészket lezárunk. A műanyagömledék viszkozitásának méré-
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sével a szoftver automatikusan kontrollálja a nyomást, hogy a megcélzott kitöltési időt 

elérje. 

Az új eljárás sokban hasonlít azokhoz az autóipari fejlesztésekhez, amelyek egy-

re jobban támogatják a vezetőt, például automatikusan fékeznek, hogy az összeütkö-

zést elkerüljék, vagy éppen figyelmeztetik a vezetőt az indexelés nélküli sávelhagyás 

esetén. E fejlesztések nem titkolt végső célja az önvezető gépkocsi létrehozása. Az 

iMFLUX hasonló módon a teljesen önállóan működő fröccsöntési folyamat megvalósí-

tására törekszik, mert ezt gondolják a jövő zálogának. A jelenlegi fröccsöntő szakem-

berek számos akadállyal találkoznak az önműködő fröccsöntés felé vezető úton. Ennek 

az az oka, hogy azok a tényezők, amelyek a stabil működést befolyásolják, gyakran 

olyan módon változnak, ami nehéz, esetenként pedig egyenesen lehetetlen kontrollálni 

az operátorok által. E nehézség leküzdéséhez a következőkre van szükség: 

1. egy olyan robosztus folyamatra, amely képes ellenállni az anyagban, szer-

számban, gépben és környezetben jelentkező normál ingadozásoknak, 

2. egy olyan szabályozó rendszerre, amely intelligensen igazodik azokhoz a vál-

tozásokhoz, amelyek kívül esnek a normál ingadozások mértékén. 

Az iMFLUX eljárást az ún. „zöld görbe” mentén történő működés jellemzi. A 

zöld görbe működés közben kitölti a szerszámüreget és további betáplálással tömöríti 

az oda bejutott műanyagömledéket annak alacsony és állandó értéken tartott nyomásá-

val. A működés kulcsa a cég által kifejlesztett szabályozó szoftver, amely kiküszöböli 

az áramlás megtorpanásait, a feltöltés folyamán tömöríti az ömledéket és csökkenti a 

nyomásveszteséget a szerszámban. Ez lehetővé teszi, hogy az ömledék sokkal lassab-

ban áramoljon, mint a hagyományos fröccsöntésnél, ami azt eredményezi, hogy a kis-

nyomású eljárásnál a ciklusidő lerövidül, és a szabályozás valós időben igazodik a 

fröccsöntési folyamat változásaihoz.  

Alkalmazásával:  

– javul az általános berendezés hatékonyság (OEE),  

– nő az anyagválaszték rugalmassága,  

– javul a minőség, 

– lehetővé válik kisebb záróerejű gép használata, 

– kisebb tömegű alkatrészek tervezhetők, 

– rugalmasabban alkalmazhatók a fenntarthatóságot elősegítő alapanyagok, kü-

lönösen a nagymértékben ingadozó tulajdonságokkal rendelkező reciklált mű-

anyagok. 

Az eljárás során tulajdonképpen a szerszám kitöltésének szabályozása elválik a 

tömörítési és utónyomási szakasztól. A legfontosabb tényező, hogy az iMFLUX azáltal 

kontrollálja a kitöltési folyamatot, hogy alacsonyabban és állandó értéken tartja a 

műanyagömledék nyomását. Ezáltal a folyamat saját természetétől fogva kevésbé lesz 

érzékeny azokra az ingadozásokra, amelyek meghiúsíthatják a hagyományos fröccsön-

tési folyamat sikerességét. 

A folyamat robosztusságát a szerszámkitöltés közbeni aktív nyomásszabályozás 

biztosítja, mivel éppen a nyomás az elsőszámú tényező a minőség és reprodukálható-

ság szempontjából. Ez elkerüli azokat a problémákat, amelyek a hagyományos fröccs-



MŰANYAGIPARI SZEMLE 2019. 6. sz. 

19 

öntésnél azért jelentkeznek, mert ott a csiga mozgatási sebességét tartják állandó érté-

ken, miközben a műanyagömledék viszkozitása a szerszám és anyag körülmények vál-

tozásaival együtt módosul. A „zöld görbe” tehát az „önvezető” fröccsöntés felé vezető 

utat jelöli ki.  

Az iMFLUX eljárás úgy épül be a folyamatba, hogy képes legyen kezelni az in-

gadozásokat jóval a normál tartományon kívül is, méghozzá sokkal könnyebben, mint-

ha a hagyományos eljárást alkalmaznánk. Ez azért lehetséges, mert a „zöld görbe” tu-

lajdonképpen egy egyszerű folyamat, amely alapvetően a nyomásra és az időre vezet-

hető vissza. A hagyományos eljárásnál a változásokhoz történő alkalmazkodáshoz 

számos tényezőt kell módosítani, mint a fröccssebesség, átkapcsolási pont (vagy fé-

szeknyomás), utónyomás és utónyomási idő. Ezen túlmenően érdemes megjegyezni, 

hogy az utónyomási időnél komplex kölcsönhatások érvényesülnek. 

A „zöld görbe” esetében viszont a változtatások alapvetően csak az ömledék-

nyomásra vonatkoznak (vagyis annak megállapítására, hogy mekkora nyomás áramol-

tatja be az ömledéket a szerszámba). Az eljárás egyszerűsége teszi lehetővé az 

iMFLUX számára, hogy egy olyan fejlett algoritmust dolgozzanak ki, ami képes ke-

zelni a változásokat jóval szélesebb határok között, mint az a hagyományos megoldá-

soknál lehetséges. 

A rendszer a viszkozitásingadozásokhoz is jól alkalmazkodik, ami azért különö-

sen fontos, mert gazdasági és környezetvédelmi okokból a vállalatok egyre növekvő 

arányban dolgoznak fel reciklált, olcsóbb alapanyagokat, amelyek viszkozitása gyak-

ran erősen ingadozik, megnehezítve a fröccsöntés kézbentartását. A hagyományos fo-

lyamatnál a fix paraméter beállításokat gyakran utólagosan kell változtatni, amikor az 

alapanyag jellemzői megváltoznak, mivel ez kihatással van a termék minőségére. Az 

iMFLUX ezt automatikusan és azonnal, valós időben követi és azonnal elvégzi, tehát 

nem keletkezik a változtatást igénylő selejt.  

Egy másik előnye az iMFLUX alkalmazásának, hogy az eljárás nem érzékeny a 

többfészkes szerszámoknál gyakran előforduló fészek lezárásokra. Ha egy fészek gát-

ját szándékosan lezárjuk, vagy az balesetszerűen lezárul, a hagyományos eljárásnál a 

fröccsparamétereket meg kell változtatni. Az iMFLUX ezt automatikusan érzékeli és 

azonnal beavatkozva elkerüli az esetleges szerszámkárosodásokat.  

A hagyományos fröccsöntés vezérlésnél a zárógyűrűk konzisztens, megbízható 

működése alapkövetelmény a konzisztens térfogatáramlás biztosításához. Még apró 

ingadozások is jelentősen befolyásolhatják a termék minőségét. Ezzel szemben az 

iMFLUX eljárásnál a záró-gyűrű(k) szivárgása nem okoz gondot, mivel ezt a hatást is 

automatikusan, valós időben kompenzálja. Ha a gyűrű szivárog, a szoftver egyszerűen 

felgyorsítja a csigamozgást. A hagyományos vezérlésekkel ellentétben, amelyek stati-

kus gépbeállításokon alapulnak, az iMFLUX mindaddig, amíg képes az ömledék nyo-

mását fenntartani, teljesen reprodukálható ciklusok jönnek létre. Ez igaz mind a rend-

szeresen fellépő, mind pedig az esetleges ingadozásokra is. 

Az „önvezető” fröccsöntés irányába tett újabb lépést jelent az iMFLUX idei meg-

újult változata, amely még nagyobb fröccsparaméter eltéréseket képes kompenzálni. 

Az új AVA (automatikus viszkozitás szabályozás) alkalmazásával például lehetséges 
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akár ±50 MFI eltéréseket is kivédeni. Az AVA észleli a műanyagömledék viszkozitá-

sának változását és azonnal beavatkozik a szerszám feltöltési nyomás változtatásával, 

annak érdekében, hogy ciklusonként azonos feltöltési időt érjen el. Ez sokban hasonlít 

a gépkocsik tempomat rendszerének működésére. Így valós időben képes kompenzálni 

a változásokat, amelyeket például a reciklált anyag tulajdonságainak eltérései, a 

reciklált/originál anyag arányának megváltozása, színezékváltás, nedvességtartalom, 

vagy hőmérséklet-változások okoznak. Az eljárás képességeinek demonstrálására az 

iMFLUX egy olyan kísérletet mutatott be, amelynél az originál ABS anyagról áttértek 

egy gyengébb minőségű, reciklált ABS alapanyagra. A hagyományos gépvezérlésnél a 

termék minőségét nem lehetett a fröccsparaméterek manuális átállítása nélkül meg-

őrizni, míg az iMFLUX eljárásnál mindez automatikusan lejátszódott. 

A legújabb fejlesztések révén a rendszer már képes az anyag sűrűségének válto-

zását is kompenzálni, mégpedig ciklusról ciklusra. A Precision Shot (precíziós fröccs) 

elnevezésű technológia úgy működik, hogy először felépíti a fröccsnyomást egy előre 

beállított küszöbértékig, és ezután adagolja be a löketet a szerszámba.  

Az „önvezető” fröccsöntés elérése felé vezető úton szükségesnek látszik az ada-

tok feldolgozásán alapuló gépi tanulás, amely figyelembe veszi a gép hideg indításá-

nak körülményeit is. Szükség van továbbá a különböző hatások mérésére szolgáló ér-

zékelők körének fejlesztésére is. Ugyanakkor az iMFLUX kiterjedten alkalmazza az 

ún. lágy érzékelést is, amikor a kritikus feldolgozási információkat fizikailag jelenlévő 

érzékelők nélkül képesek kikövetkeztetni, mivel ez a technológia egyszerűsége irányá-

ba hat. Az egyelőre korlátozott számú felhasználótól eddig nagyon pozitív visszajelzé-

sek érkeztek, ami további lökést adhat a rendszerfejlesztők számára. 

A fröccsöntő iparág várható fejlődése 

A Grand View Researc piackutató cég felmérése szerint a világ fröccsöntött mű-

anyag termék felhasználás a következő 3–5 év során töretlenül fog fejlődni, és éves 

átlag 6% növekedéssel 2025-re eléri a 496 milliárd USD értéket. 

Az igények növekedését elsősorban a gépkocsigyártás, a csomagolóipar és az 

építőipar hozza létre, míg területileg főleg Brazíliára, Oroszországra, Indiára, Kínára 

és Dél-Afrikára fog koncentrálódni. Továbbra is számottevő off-shore tevékenység 

várható Kínában és más, alacsony munkabérű ázsiai területeken. 
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