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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Az extruderes technológia egyes folyamatainak  

optimalizálása 
 

A túldimenzionált meghajtással rendelkező extruderek nem gazdaságosak az energiafel-
használás szempontjából. Ezért a feldolgozó szakembernek is érdemes ezzel a gépészeti 
problémával foglalkoznia. Az extruder etető nyílásának (a garatnak) és a csigának a 
hűtése egy másik olyan kérdés, amelyről kevés nyilvános információt találhatnak az 
üzemeltetők 
 

Tárgyszavak: extrudálás; meghajtás; motorfajták; hűtés; energiafelhasználás. 
 
 

A hatékonyság növelése az extruder meghajtásánál 

A gyártók extrudereiket gyakran túldimenzionált meghajtással szállítják, ezért adódnak 
energiamegtakarítási lehetőségek a meghajtó egységnek az adott technológiai feladathoz való 
optimalizálásában. A meghajtás feladata a csiga forgatása, az anyag szállítása, keverése, ho-
mogenizálása és végül a szerszámon keresztüli kiadása.  

Az extruder meghajtásával szemben támasztott követelmények az alábbiak:  
– változtatható fordulatszám, 
– állandó forgatónyomaték, 
– a fordulatszám és a forgatónyomaték állandósága, 
– nagy energiahatékonyság, 
– alacsony karbantartás igény, nagy üzembiztonság, 
– S1 típusú folyamatos üzemelés. 

Emellett megkívánható a kompakt felépítés, a megfelelő védelem és az alacsony zaj-
szint. 

Az extruderek hajtására a motortípusok közül ma már kevésbé használják az egyenára-
mú és a váltóáramú kommutátoros (DNK) motorokat kisebb hatásfokuk miatt. A 
frekvenciaátalakítók fejlődése lehetővé tette a szinkron- az aszinkron- és a reluktancia moto-
rok használatát. Ezeknél a motoroknál 90% feletti hatásfok érhető el a teljes fordulatszám-
tartományban. Különösen jó ebből a szempontból a reluktancia motor, amelynek nemcsak 
nagyobb, de a fordulatszám függvényében egyenletesebb is a hatásfoka. Ennek tulajdonítható 
a reluktancia motorok sikere az utóbbi időben. 

Már a tervezésnél szem előtt kell tartani az elérhető hatékonyságot, és úgy kell a motor 
teljesítményét és az áttételt tervezni, hogy minél szélesebb fordulatszám-tartományban mű-
ködhessen a hatékonyság csökkenése nélkül. Az extruderek ugyanis általában változó telje-
sítménnyel üzemelnek, mégpedig gyakran csak részleges terheléssel. Ilyenkor a hatásfok 
csökkenhet. De szükség van a fordulatszám növelésére is akár a motor névleges fordulatszá-
ma fölé. Ezt a szempontot már a tervezésnél figyelembe kell venni, és a hatékonyság optima-
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lizálása érdekében be kell tervezni a mezőgyengítést (Feldschwächung). A mágneses fluxus 
csökkentése ugyanis lehetővé teszi, hogy a motort a névleges fordulatszáma felett működtes-
sék, vagyis ezáltal növelhető az a fordulatszám-tartomány, amelynél még nem kell a haté-
konyság csökkenésével számolni. Természetesen ekkor sem szabad a motort túlterhelni. A 
motor forgatónyomatékának a fordulatszám növelésekor csökkennie kell, míg a motortelje-
sítmény állandó marad. Annak érdekében, hogy a mezőgyengítés tartományában a motor ki-
sebb forgatónyomatéka ellenére is elérhető legyen a névleges momentum a csigánál, maga-
sabb áttétel szükséges. Amennyiben az áttétel adott, és nem változtatható, akkor a motor 
megválasztásánál figyelni kell arra, hogy ne legyen túl magas a motor névleges fordulatszá-
ma. A mezőgyengítéssel való tervezés döntő előnye, hogy az üzemelési tartományt az alacso-
nyabb fordulatszámoktól a névleges fordulatszám felé tolja el, és ezáltal nagyobb hatásfok 
érhető el.  

A meghajtásnál a hatékonyság másik fontos tényezője az üzembiztonság. Az extruder 
állandó terhelésű folyamatos üzemeléssel (S1) dolgozik. Erre mind a motornak, mind a hajtó-
műnek alkalmasnak kell lennie. Az energiahatékonyság növelése nemcsak az energiaköltsé-
geket csökkenti, hanem közvetlenül hatással van az üzembiztonságra és a karbantartási igény-
re is. Magasabb energiahatékonyság miatt kisebb a motorban a hővé alakuló veszteség. Az 
ennek köszönhetően kisebb felmelegedés mellett nagyobb a csapágyak élettartama, mivel 
lassabb a kenőanyag bomlása és a tekercselés szigetelése is hosszabb élettartamú lesz. Erősí-
tett csapágyakat kell tervezni, ha nagy a radiális terhelés, például ékszíjhajtásnál. Oda kell 
figyelni arra is, hogy ne keletkezzen a csapágyat károsító kúszóáram, amelyet a nem megfele-
lő elektromágneses környezet okozhat. Hasonlóak a hajtómű üzembiztonságának kritikus té-
nyezői is. A meghajtás üzembiztonsága is nő a mozgó alkatrészek számának csökkentésével. 

A hűtés szerepe az extrudálásnál  

Az extruder etető nyílásának (a garatnak) és a csigának a hűtése egy olyan kérdés, 
amelyről kevés nyilvános információt találhatnak az üzemeltetők. Erre vonatkozóan ad taná-
csot Frankland, aki korábbi cikkeiben is részletesen írt az extrudálás paramétereiről (ld. Mű-
anyagipari Szemle 2015/01.) Szerinte az üzemeltetők többsége nem tulajdonít kellő figyelmet 
az extruder betáplálásánál fellépő súrlódási erőkre, amelyet pedig nyilvánvalóan nagyon befo-
lyásol a garat és a csiga hőmérséklete. Ennek azért nagy a jelenősége, mert az etetőtölcsérrel 
rendelkező extrudereknél a betáplálási sebesség közvetlenül meghatározza az extruder kihoza-
talát.  

A szilárd granulátum beadagolásának alapelve, hogy minél nagyobb a polimer súrlódása 
a garat falán, és minél kisebb a súrlódás a csigán, annál nagyobb a betáplálási sebesség. 
Ugyanis a betáplálásnál a granulátumnak a garat falához tapadnia kell, a csigán azonban 
már csúsznia kell. Amennyiben nem alkalmaznak hornyolt hengert a behúzásnál, a súrlódáson 
alapuló betáplálás optimalizálása csak a garat hőmérsékletével lehetséges.  

Általában, szinte kivétel nélkül, az adagoló tölcsér hőmérsékletének emelkedése növeli 
polimer súrlódáson alapuló behúzását a tölcsér falán, mivel növeli a polimer és a fal közötti 
érintkezési felületet. Ezzel az állítással összhangban van az, hogy a fröccsöntő gépeknél külön 
adagoló tölcsér és csigahűtés nélkül érnek el jó betáplálást, valamint az, hogy a külön adagoló 
tölcsér nélküli extruderekkel gyakran 20–30%-kal magasabb sebességet tudnak elérni, mint 
külön adagoló tölcsérrel.  

A fentiek alapján ésszerűnek tűnik az adagolótölcsér hőmérsékletét a megengedhető 
legmagasabb hőmérsékleten tartani. Ebben az esetben azonban az extruder leállásakor a 
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polimerömledék visszaáramolhat a csigából a garatba. A legnagyobb sebesség és ugyanakkor 
a visszaáramlás elkerülése szempontjából optimális hőmérsékletet az adott polimer és az adott 
extruder esetére minden esetben kísérletekkel kell meghatározni. Míg az irodalomban százá-
val találhatók ajánlások a henger hőmérsékletprofiljára, ebben a kérdésben nincsenek általá-
nosan érvényes iránymutatások.  

Jó gyakorlat az adagolótölcsér hőmérsékletét indulásként úgy állítani, hogy a nyílás kö-
zelében érzésre meleg, 50 

o
C körül legyen. Műszeres hőmérséklet-érzékelő híján ez kézzel 

csupán néhány másodpercig viselhető el. Az optimális hőmérséklet megállapításához ezután 
fokozatosan emelni kell a hőmérsékletet a hűtővíz mennyiségének csökkentésével egészen 
addig, amíg a kihozatal nő és stabilizálódik. Általában nem kell aggódni a visszaáramlás mi-
att, mert a falról a lerakódást a csiga forgása gyorsan eltávolítja. Az optimális hőmérséklet 
megtalálásánál a fokozatosság, a mérsékletes emelés a kulcs, így a sikeres beállítás néhány 
napot is igénybe vehet. Az esetek többségében az adagolózóna végén az olvadásponthoz vagy 
a lágyulási hőmérséklethez közeli, esetleg azoknál is magasabb hőmérséklet mutatkozik még 
a vízhűtés mellett is. Az adagoló tölcsér hőmérséklete a magas olvadáspontú PEEK-nél 93 

o
C, 

a PE-nél 54 
o
C volt a kísérletekkel maghatározott optimális kihozatalnál.  

A csigánál a garattal szemben ellenkező megfontolások vannak: a csigán a granulátum-
nak a lehető legszabadabban kell csúsznia az adag növelése és stabilitása érdekében. Csaknem 
minden polimernél csökken az acéllal szembeni súrlódás a hőmérséklet csökkenésével. Ezért 
logikus, hogy felmerül a csiga belső vízhűtése legalább a betáplálási zónában. Mindazonáltal 
lehetnek hátrányai is a csiga hűtésének. Nyilvánvalóan nő az energiaigény, és meghosszab-
bodhat az ömlesztés időigénye. Problémát okoz az is, ha leálláskor nem áll le a hűtés, és a 
polimer megszilárdul a csigán. Általában a csiga hűtésére ritkán van szükség, főleg azoknál a 
polimereknél alkalmaznak hűtést, amelyek gyors degradálódásra hajlamosak. Ilyen pl. a ke-
mény PVC. Egyéb esetekben az optimális menethez elegendő az a hűtés, amelyet a hideg gra-
nulátum előidéz a csigán. Bár rendszerint nincs hőmérsékletmérés a garatban és a csigán ma-
gán, a hőmérsékletet azonban ezeken a részeken kontroll alatt kell tartani. Minden anyagnál 
szükség van a fenti optimalizálásra, annál is inkább, mert az átlagosan 5–10%-kal növelheti a 
kihozatalt, de szélső esetben elérheti a 30%-ot is.  
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