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Karbantartási feladatok a fröccsöntő üzemekben 

 
Fontos feladat a műanyag-feldolgozó gépek, szerszámok és kisegítő berendezések karbantartása. 
Ha elég gyakran elvégezzük az alapvető karbantartási ellenőrzéseket, és az itt feltárt problémák 
kezelését, az biztosítja fröccsöntő gépjeink hosszú élettartamát és a termelés zavartalanságát. A 
megfelelő karbantartás elmaradása mellett a fröccsöntő gépek meghibásodásának egyik leggya-
koribb oka a hidraulika olaj szennyezettsége.  
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A megelőző karbantartás ellenőrzési lépései 

A megelőző karbantartás fontosságát kevesen vitatják, mégis sok fröccsöntő üzemben 
addig nem nyúlnak a gépekhez, amíg azok megfelelően termelnek. Azonban a nem tervezett 
karbantartás általában drága, amíg rájönnek a hibára, kialakítják az intézkedési tervet, illetve 
beszerezik a szükséges alkatrészeket (gyakran nincs raktáron), a gép kiesik a termelésből. Az 
így keletkező lemaradás behozása gyakran további költségekkel jár. Ha pedig a késedelem a 
vásárló tevékenységének megszakítását idézi elő, annak nagyon súlyos következményei le-
hetnek.  

A megelőző karbantartási „menetrend” kialakítása nem ördöngösség, a legfontosabb el-
lenőrzési tevékenységeket még egy alaposan leterhelt karbantartó részleg is el tudja végezni. 
Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

1. Csiga és csigaház.  
A csiga és csigaház állapota döntő fontosságú, ezért rendszeresen ellenőrizzük a minő-

ségük romlására utaló jelzések, azaz azt, hogy a kitöltési idő, az anyagpárna, a csúcsnyomás 
konzisztens-e az adott folyamatra előírtakkal. A fröccsgép csigáját évente egyszer ki kell húz-
ni és megvizsgálni a tövét, a meneteket és a csigaház belső átmérőjét kopás, karcolódás és 
más, esetleges sérülések feltárására.  

2. Fűtő palástok.  
Ezek helyes működése is fontos tényező a reprodukálható gyártás szempontjából. A 

hőmérsékleteket tapintó hőmérővel kell ellenőrizni a palást felületén, győződjünk meg arról, 
hogy a palást egész felülete egyenletesen melegszik-e.  

3. Hőcserélő.  
A hőcserélő biztosítja a hidraulika olaj megfelelően alacsony hőmérsékletét. Nagyon 

fontos, hogy elkerüljük a hidraulika olaj túlhevülését. Évente legalább egyszer érdemes a víz-
követ eltávolítani a hőcserélő vizes oldaláról egy enyhe savas átmosással. Fontos ellenőrizni, 
hogy a hűtőtekercsek nem lyukadtak kit, mert ez a hidraulika olaj és a hűtővíz összekeveredé-
sét okozza. 



4. Vezérlő szekrény.  
A nem megfelelően tisztán tartott vezérlőszekrény zárlatokhoz, sőt akár tűzesetekhez is 

vezethet. Tartsuk távol a szemetet és az olajt. Ellenőrizzük és tisztítsuk ki a ventilátorokat, 
hogy a megfelelő légáramlás hűtse a szekrényt. Egy száraz ronggyal töröljük le az áramkörö-
ket és győződjünk meg a csatlakozások szorosságáról, ellenőrizzük, vannak-e átütés, vagy 
túlmelegedés okozta elszenesedések. 

Hidraulikus rendszerek. A fröccsgép megfelelő működéséhez elengedhetetlen a hidrau-
lika szivattyúk, szelepek és tömlők megfelelő működése. ezért gyakran ellenőrizzük, vannak-e 
szivárgásra utaló jelek. Mindig tartsuk tisztán a hidraulikus komponenseket, hogy gyorsan 
felfedezhessük a szelepek o-gyűrű tömítéseinek elhasználódására utaló szivárgásokat. Érde-
mes megfigyelni a szivattyúk hangját működés közben, és ha furcsa zajt észlelünk, keressük 
meg a baj okát.  

A záróegység lapok komponensei. Fontos, hogy ellenőrizzük a lapok furatainak menete-
it. Ha ezek megsérültek, jelöljük meg, majd pedig a tervezett karbantartási leállás során javít-
suk/cseréljük ki a kérdéses menetet. A szerszámcserék között tisztítsuk le a lemezeket. Rend-
szeresen ellenőrizzük a csapágyakat, a vezető oszlopokat és a csatlakozásokat. Ha azt észlel-
jük, hogy a kenő rendszer egyes elemei nem működnek megfelelően, gyorsan hárítsuk el a 
bajt, nehogy a kopás károsítsa a záróegység alkatrészeit. 

5. Hidraulika olaj.  
A hidraulika olaj (hidraulikus fröccsgépeknél) szintjének és minőségének biztosítása 

kulcsfontosságú karbantartási feladat. Az olajszintet legalább hetente egyszer kell ellenőrizni. 
3-4 havonta olajmintát kell küldeni a laboratóriumba, hogy ellenőrizzék az olaj tisztaságát és 
teljesítményét.  

A hidraulika olaj tisztasága 

A megfelelő karbantartás elmaradása mellett a fröccsöntő gépek meghibásodásának 
egyik leggyakoribb oka a szennyezett hidraulika olaj. Az esetek 70–90%-ában a hidraulikus 
komponensek károsodását közvetlenül az olaj elszennyeződése okozza. Az olaj menedzsment 
célja e szennyeződések megakadályozása. Ebben a feldolgozó üzem szakemberei mellett a 
gépgyártónak is felelőssége van.  

A hidraulika olaj elszennyeződhet a levegő, a hűtővíz és a szilárd részecskék által. Ez 
utóbbi a fő oka a hidraulikus komponensek felületi sérüléseinek, kopásának, ami pontatlan 
vezérlést, szivárgást, hatékonyság csökkenést és végül az élettartam lerövidülését okozza. 
Ezen még a szűrőrendszerek is csak részben és csak átmenetileg képesek javítani. A szilárd 
részecskék száma nem az egyetlen tényező, méretük is igen fontos. Ezek a részecskék gyak-
ran olyan kicsik, hogy szabad szemmel nem láthatók, ezért műszeres ellenőrzésre van szük-
ség. Ez lehet 

– optikai mikroszkópia (ISO 4407), ami magába foglalja a részecskék manuális meg-
számlálását. Noha ez már kissé elavult és munkaigényes, mégis sokkal megbízhatóbb 
eredményt ad, mint az automatikus számlálási módszerek. 

– Automatikus optikai részecske számlálás (ISO 11500), amit viszonylag olcsó hor-
dozható, vagy drága laboratóriumi berendezéssel lehet elvégezni. 

– Pórusblokkoló részecske számlálás (British Standard 3406) során a folyadékállapotú 
mintát egy pontosan definiált pórusméretű szitarendszeren áramoltatják át. Ahogyan 
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a különböző méretű részecskék eltömik a szitákat, egy szoftver kiszámítja az időfüg-
gő áramlási veszteséget, vagy nyomásnövekedést, mint egy ISO tisztasági osztályba 
sorolást.  

A hidraulika olajok részecske szennyezettségét az ISO 4406:1999 szabvány szerint szo-
kás meghatározni (1. ábra). Ebben a folyamatban azoknak a részecskéknek a számát határoz-
zák meg, amelyek nagyobbak, mint négy, hat és 14 mikron, és látják el egy ISO kódszámmal 
pl. (20/17/13). Ez a kód jól leírja a folyadék szennyezettségét (2. ábra). Vegyük észre, hogy a 
kódszámok egy számmal nagyobb értéke a részecskék számának duplázódását jelenti. 

 
 

1. ábra Egy nagyon tiszta (ISO 18/16/13), az Arburg cég által ajánlott, és egy tipikus, kis 
szennyeződéseket tartalmazó hidraulika olaj (ISO22/21/18) mikroszkóp alatti képe 

 

 
2. ábra A baloldali táblázat a részecskék egy elméleti darabszámát jelzi, >4, >6, >14 µ  

mérettartományban. A jobboldali táblázat a különböző részecske méreteket átkonvertálja egy 
ISO kóddá, ami az olaj szennyezettségét jelzi. Itt az ISO kód 20/17/13 

MŰANYAGIPARI SZEMLE, 2021/6.  



Hogyan szennyeződhet az olaj 

Ha a gépgyártó üzemében az összeszerelendő alkatrészek szennyeződhetnek, ez el-
szennyezi a később betöltött hidraulika folyadékot. Ezt nevezik az eredendő szennyezettség-
nek, amely nagy hatással lehet a fröccsgép megbízható működésére. Ezért legyártásuk után az 
alkatrészeket alaposan meg kell tisztítani, és az összeszerelésig zárt dobozokban tárolni. 

A szennyezettség bekövetkezhet a fröccsüzemben, ha például nem megfelelő tisztaságú 
hidraulika olajjal töltik fel a gépet. Az olajtartályt ezért mindig egy mikroszűrő berendezésen 
át kell feltölteni. Emellett, a hidraulika olaj tartalékot az üzemben mindig az eredeti csomago-
lásában, vagy egy alaposan kitisztított edényben, lezártan kell tárolni.  

Az olaj menedzsment harmadik fontos tényezője a rendszeres olaj tisztaság ellenőrzés. 
Ha váratlan szennyezettséget tapasztalunk, meg kell vizsgálni a szivattyúk és tömítések kopá-
sát. Az esetleges szivárgások során levegő kerülhet az olajba, ami kisebb-nagyobb mértékű 
felhabzást is előidézhet. 

Összeállította: Dr. Füzes László 
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