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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Korszerű temperálás a fröccsöntésben 

 
A fröccsöntött termékek minősége erősen függ a szerszám temperálásától. A temperálás, ame-

lyet ma még többnyire a gépkezelő állít be, nem egyszerű feladat, különösen, ha a szerszámban 

több temperáló kör hőmérsékletét és áramlási sebességét kell beállítani és összehangolni. A digi-

talizált temperálással egy lépéssel közelebb lehet jutni az Ipar 4.0 megvalósításához.  

A 300 °C felett megolvadó, magas hőállóságú műszaki műanyagok fröccsöntésekor a temperá-

lást olajjal végzik. Egy új eljárás szerint 230 °C-ig az olaj 30 bar feletti vízzel helyettesíthető, ami 

nemcsak fokozott tisztaságot eredményez, hanem számos más előnye is van. 

 
Tárgyszavak: fröccsöntés; temperálás; digitalizálás; hőálló polimerek;  

orvostechnika. 

 

 

Digitális temperálás 

A svájci családi vállalkozásnak, a Georg Utz Holdingnak központja Aargau kantonban, 

Bremgartenben található, de a világ különböző nyolc pontján vannak üzemei, közülük az 500 

munkatársat alkalmazó észak-németországi schüttorfi üzem a legnagyobb. Fő termékeik itt a 

raktározás és szállítás céljaira fröccsöntött konténerek, tartályok, paletták, amelyekhez jelen-

tős mennyiségben hulladékból visszanyert műanyagokat alkalmaznak. Több lábon állnak, de 

fő törekvésük, hogy a műanyagok fenntarthatóságához és minél nagyobb energiahatékonysá-

gú feldolgozásához hozzájáruljanak. Aktívan hozzájárulnak a szakemberképzéshez. Jelenleg 

is 40-nél több szakmunkástanuló van náluk, akik sorsát követik, és lehetőséget adnak nekik a 

továbbképzéshez.  

Egy ilyen volt szakmunkástanuló, aki jelenleg az Utz technikusa, egyetemi diploma-

munkája keretében – amelynek témája a korszerű hűtőrendszerek kifejlesztése volt – egy pro-

totípus-fröccsgépen végzett nagyszámú kísérletet. A feladat az volt, hogy a hűtőrendszer mi-

nél rövidebb idő alatt állítsa be a szükséges temperáló hőmérsékletet, emellett legyen 

energiahatékony, megbízható és fenntartható. 

A kísérletekből kiderült, hogy nincs szükség olyan gyakori beavatkozásra, mint ahányat 

az analóg beállítással végeznek. Ezért kimérte, hogy mennyi az a legkisebb mennyiségű hűtő-

közeg, amely mellett a termék minősége nem sérül. Kiderült, hogy ilyen módon kétjegyű szá-

zalékkal lehet csökkentenie a temperálás energiaigényét.  

Az üzemben alkalmazott analóg eljárásban az áramló víz mennyiségét a géphez csatolt 

gumicsőbe kötött áramlásszabályozóval, kézzel állították be, de ezt a gyártási folyamat alatt 

nem tudták ellenőrizni. Az üzemben úgy vélték, hogy a temperálás és a hűtés folyamatának 

digitalizálása a jövőre nézve nagyon nagy előrelépést jelentene az Utz csoport valamennyi 

üzeme számára. Ezért kapcsolatba léptek az osztrák Engel céggel (Schwertberg), amelynek  
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E-Flomo márkanevű elektronikus hűtőközeg-elosztója központi szerepet játszik az Engelnél 

gyártott szerszámok digitalizált temperáló rendszereiben. Az IQ Flow Control szoftver az E-

Flomo elosztórendszerben mért értékek alapján meghatározza a szerszám hűtőcsatornáiban 

átáramló folyadékmennyiséget, ezzel dinamikusan és automatikusan optimatizálja az átáramló 

folyadékot az aktuális gyártási folyamatban. Az Engel E-Temp temperáló berendezései elvég-

zik a szivattyú igénybevételétől függő fordulatszámának szabályozását. Ez a kettős rendszer 

szavatolja a temperálás hőmérsékletének állandóságát, a magas termelékenységet és a jó 

energiahatékonyságot.  

A fröccsöntő gépek gyártói nem véletlenül foglalkoznak olyan intenzíven a temperálás-

sal, ez ugyanis jelentősen befolyásolja a fröccsöntő folyamat hatékonyságát és minőségét, bár 

a gyakorlatban többnyire kevéssé figyelnek erre. A Flomo technológia 2010-es bevezetése óta 

azonban a feldolgozók érdeklődése megnőtt a temperálás iránt.  

A klasszikus temperálásnál statikus átfolyással dolgoznak. De ha a szerszámban pl. hat 

hűtőkör van, az egyik kör átfolyásának megváltozása maga után vonja a többi kör átfolyását 

is. Az Engel cég dinamikus folyadékelosztója az egyik körben bekövetkező változás után ki-

egyenlíti az átfolyást a többi körben is. A gépgyártók folyamatosan és intenzíven dolgoznak a 

folyadékelosztás fejlesztésén, ennek eredménye az E-Flomo, az E-Flomo premium, az IQ 

Flow Control és az E-Temp rendszer.  

A Engel és az Utz cég másfél éves együttműködése során kifejlesztett E-Flomo és IQ 

Flow Control elvén alapuló digitális temperáló rendszert eddig négy azonos típusú gyártócel-

lába építették be. Az 1000 tonnás fröccsöntő gépekbe annyi hűtővíz- elosztót építettek be, 

mint eddig egyetlen gépbe sem. Ezeket úgy helyezték el – részben a gép oldalánál, részben a 

háta mögött (1. ábra) – hogy azok kevés helyet foglalnak el, és akár 60 temperáló kört is el 

tudnak látni. Mindezt úgy, hogy a fröccsöntés folyamatának egyes szakaszai között (hűtés, 

fűtés, befröccsentés, kifújás) a kezelőpanelen minden egyes kört anélkül tudnak átkapcsolni, 

hogy egyetlen tömlőkuplunghoz hozzányúltak volna. 

 

 
 

Az Utz cég globális jelentőségű elve szerint a gép beállításakor a temperálást nem ma-

nuálisan állítják be, hanem a hűtést és a temperálást teljes egészében a fröccsöntő gépek 

1. ábra Az Engel cég elektro-

nikus vízelosztó és temperáló 

berendezései a fröccsgép 

alatt és mellett helyezhetők el 
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CC300 vezérlőrendszerébe integrálják. Így termékváltáskor csak a termék korábban meghatá-

rozott paramétereit kell előhívni (vagy az új termék új paramétereit betáplálni), folyamatos 

gyártáskor pedig ezeket ellenőrizni. Ezzel rövidül az átállás ideje és csökken a manuális mun-

kánál óhatatlanul képződő selejt.  

Az Utz schüttorfi üzemében hasonló, univerzálisan alkalmazható gépekkel dolgoznak, 

amelyekre a legkülönbözőbb szerszámokat szerelik fel. Ezért mindegyik gépen bármelyik 

gyártási folyamatot pontosan tudják reprodukálni, ami nagyon rugalmassá teszi a termelést. A 

cég főképpen polietilénből és polipropilénből készíti termékeit. Ezek között különösen kénye-

sek a nagyméretű, vékony falú, polietilénből fröccsöntött konténerek, ahol a gyártási folya-

matnak nagyon stabilnak kell lennie, hogy megelőzzék a vetemedést. Emellett villamosan 

vezető műanyagokat és sok reciklátumot is alkalmaznak. Gyakran előfordul, hogy gyors ter-

mékváltáskor a szerszámot nem, csak az alapanyagot kell cserélni, amely az előbbitől külön-

böző szerszámhőmérsékletet igényel, esetleg csak egyes temperáló körökben. Az egyes tem-

peráló körök dinamikus beállíthatósága nagyon megrövidíti az átállítást és nagyon stabillá 

teszi a gyártási folyamatot. 

További előnye ennek a rendszernek a kiváló folyamatbiztonság. Ha a hűtőkörökben 

időnként valamilyen hiba keletkezik, analóg hűtés esetén gyártás közben ezt gyakran nem is 

lehet észlelni. Ha azonban minden egyes hűtőkör kontroll alatt van, a hiba rövid időn belül 

felismerhető – akár vészjelzés is beépíthető – és a hiba kijavítható. 

A temperáló csatornákban visszamaradó víz vagy szennyeződés korróziót okozhat. 

Ezért szerszámcsere vagy szerszámbetét cseréje előtt a folyadékcsatornákat sűrített levegővel 

fújják át. Ezt legtöbbször manuálisan végzik, ami nem igényel sok időt, de megvan annak a 

veszélye, hogy a csatornákban a levegő nem egyenletesen áramlik át. Az átöblítés hatásfoká-

nak és megbízhatóságának fokozására az Engel cég „premium” jelzésű elosztóberendezéseit 

szakaszos automatikus átfúvással egészítette ki. Az átfúvás automatizálásának köszönhetően 

meghosszabbítható a karbantartások közötti idő és csökkenthető ennek költsége.  

Hőálló műszaki műanyagok temperálása 230 °C-ig olaj helyett vízzel 

A részlegesen kristályos és magas hőállóságú műszaki műanyagokból – ilyen a 

poli(éter-éter-keton) (PEEK) és a poli(fenilén-szulfid) (PPS) – nagy precizitású elemeket 

gyártanak az orvostechnika, a diagnosztika, az autógyártás és az ipari termékek számára. Ezek 

a műanyagok bizonyos esetekben, pl. az orvosi implantátumokban, fémet is helyettesíthetnek. 

Az említett műanyagok olvadáspontja 300 °C felett van, fröccsöntéskor a szerszámot 

200 °C-ra vagy annál magasabbra kell melegíteni. A temperáláshoz ezért ma olajat használ-

nak. A Horst Scholz GmbH & Co. KG. (Kronach, Németország) azonban elhatározta, hogy 

orvosi termékeiket a jövőben vizes temperálással fogják előállítani. Ezt az tette lehetővé, hogy 

a Regioplas AG, (St. Gallen, Svájc) kifejlesztette P2305 típusú, szabadalommal védett, szabá-

lyozható túlnyomású vízzel üzemeltetett temperáló berendezését, amellyel akár 230 °C- ig is 

felmelegíthető a szerszám.  

A víz fajlagos hőkapacitása kétszer nagyobb az olajénál; a vízé 4,18, az olajé 1,9 

kJ/kg.K. (A hőkapacitástól függ, hogy a hőenergiát hordozó közeg mennyi hőenergiát képes 

szállítani.) Hasonlóan viszonyul egymáshoz a két közeg hőátadási együtthatója is; vízé 2300–

3500, az olajé 1100–1700 W/m
2
.K. (A hőátadási együttható azt jelzi, hogy mennyi hőenergiát 
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2. ábra PEEK-ből fröccsön-

tött, szívpumpába szánt  

golyóscsapágy-koszorú 

tud átadni a közeg a falon keresztül.) A víz kétszer akkora hőátadása különösen finom hőmér-

séklet-szabályozást tesz lehetővé. A 30 bar nyomás alatt tartott víz 230 °C-ig megőrzi folyé-

kony halmazállapotát, és viszkozitása sokkal kisebb az olajénál. 

A szívműködést segítő és a véráramkörbe közvetlenül 

beépített miniatűr eszközök gyártása a legkényesebb felada-

tok közé tartozik. Ilyenek a szívpumpák, amelyeket az 

Abiomed cég (Danvers, Massachusetts, USA) gyárt, ahol a 

beépített rotor lapátjainak vastagsága mindössze 200 m, a 

rotornak pedig 30 000-től 50 000/min közötti fordulat-

számmal kell megbízhatóan forogni. A szívpumák alkatré-

szeit a Scholz cég gyártja PEEK-ból, mert így ezek nagyon 

könnyűek, vegyszerállóak, könnyen sterilizálhatók, 

biokompatibilisek és megfelelően szilárdak. A szívpumpa 

teljes átmérője 4 mm, a beleépített golyóscsapágy-koszorúé 

pedig mindössze 2,3 mm (2. ábra), tömege pedig 0,8 mg. 

Ez a Scholz cégnél előállított legkönnyebb fröccsöntött ter-

mék, amelyet a nagynyomású vízzel temperáló P2305 be-

rendezés alkalmazásával készít.  

Előnyös fizikai tulajdonságai mellett víz alkalmazásá-

val könnyebb a tisztaságot megőrizni, elkerülhetők az olaj-

ból származó szennyeződések, pl. a párolgás miatti vagy 

szivárgás okozta szennyeződés, és ha a temperáló közeg 

véletlenül kispriccel, a gépkezelő kisebb mértékben van 

veszélyeztetve.  

A 30 bar alatt a 200 °C feletti vízben azonban felgyorsulnak bizonyos kémiai reakciók. 

Ha a víz sót tartalmaz, a felszabaduló kloridok megbonthatják a szerszámfelület passzivált 

felületét, ami korróziót okozhat. A vízben előforduló szennyeződés vagy a temperáló csatorna 

falára lerakódó vízkő csökkenti a hőátadást. A Regola ezért mobil víztisztító berendezést fej-

lesztett ki, amelyet waterCare márkanévvel kínál. Ez automatikusan sómentesíti a vizet, 

amelyhez ezután manuálisan korrózió ellen védő adalékot kevernek.  

A temperáló körbe beépített szűrők kiszűrik az elsősorban a szerszámból a vízbe kerülő 

szennyeződéseket. Ennek köszönhető, hogy a temperáló rendszert sokkal ritkábban kell kar-

bantartani és tisztítani. 
Összeállította: Pál Károlyné 
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