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Jól ismert, hogy adalékokkal a műanyagok tulajdonságait célirányosan lehet módosítani, javíta-
ni. Újdonságnak számítanak a nanokompozitok, amelyekben a nanoanyagok kompaundálása 
nem kis feladat. Erre új szuszpenziós technológiát is kidolgoztak. Egy másik fejlemény, hogy a 
vevők egyre kisebb tételeket szeretnének gyártani. 
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A részecskeeloszlás javítása a nanokompozitok gyártásánál  

A kompaundok gyártásának fő célja a különböző termoplasztikus polimerek tulajdonsá-
gainak változtatása valamely funkciós adalékkal vagy töltő- és erősítő anyaggal. Nyilvánvaló-
an ezek a módosítások jóval hatékonyabbak, ha az adalék nanoméretű. Az ilyen, 10-100nm 
méretű részecskéket tartalmazó termoplasztikus kompaundok előállításánál azonban jelent-
keznek bizonyos nehézségek: a gyártásnál nagy a finom porképződés és az olvadékban agg-
lomerátumok képződnek, amelyek rontják az elérendő hatást, sőt a szilárdság csökkenésén 
keresztül törésekhez, szakadásokhoz vezethetnek.  

A nanorészecskék bevitele a polimermátrixba történhet a klasszikus módon, a por bevi-
telével az olvadékba, amelynek során már a porban agglomerátumok keletkezhetnek. A 
kompaundálás során a diszpergálás ilyenkor két lépésben megy végbe. Először az agglomerá-
tumok is beágyazódnak a mátrixba, majd a második lépésben az agglomerátumok a további 
nyírás hatására szétesnek. Ma ez az eljárás granulátumformájú mesterkeverék beadagolásán 
alapul, és a kompaundálásnál a jó diszpergálást a megfelelő extrudercsiga felépítéssel érik el. 
Leggyakrabban egyirányban forgó kétcsigás extrudert alkalmaznak.  

Egy új innovatív eljárás a nanorészecskék szuszpenzióban való eloszlatását és bevitelét 
javasolja. Az új eljárás értékelésére végzett kísérletsorozatban 2% TiO2-ot tartalmazó 
termoplasztikus PUR kompaundot (TPU) állítottak elő kétféle módon: a hagyományos mód-
szerrel 10%-os mesterkeverékkel, illetve az új szuszpenziós eljárással a 2% TiO2 közvetlen 
beadagolásával. A felhasznált anyagok az alábbiak voltak: mátrix: TPU Estane54610 (gyártó: 
Lubrizol Advanced Materials Inc.), TiO2: Aeroxid P 25 (gyártó: Evonik Industries AG).  

A szuszpenziós eljárásnál a nanoméretű részecskéket vízben, olajban, stb. oszlatják el, 
és ezt a szuszpenziót adagolják a polimer mátrixba. Ezzel megelőzhető a nanorészecskék 
agglomerizációja. Ezt a szuszpenziót nagy nyomással adagolják be a műanyagolvadékba. A 
részecskékkel együtt bevitt folyadékot egy nagyteljesítményű gáztalanító zónában távolítják 
el. Ha vizet használnak szuszpenziós közegként, a diszpergáló hatást fokozza a víz „robbanás-



szerű” gőzzé válása a magas hőmérsékleten. Az új eljáráshoz használt berendezés első egysé-
ge egy szokványos ZSK 26 MCC kétcsigás extruder, amelyben megtörténik a szuszpenzió 
nagy nyomás alatti beadagolása. Második lépcsőben a részecskéket tartalmazó olvadék egy 
Multi Rotation rendszerbe kerül (gyártó: Gneuß GmbH), amelyhez egy vákuumrendszer kap-
csolódik, amely a folyékony közeget teljes mértékben eltávolítja.  

A két különböző eljárással készített granulátumból próbatesteket fröccsöntöttek vizsgá-
latok céljaira. Elsőként megállapították, hogy a két minta hamutartalma a hibahatáron belül 
azonos. Ezután a mintákat szín, illetve világosság vizsgálatnak vetették alá, mivel ezek a tu-
lajdonságok a fehér pigment eloszlásával változnak. A méréseket CM-700d spektrofotométer-
rel (gyártó Konica Minolta) végezték. A próbatesteket fekete háttérre helyezték, hogy a hát-
térből származó fényvisszaverődés ne zavarja a mérést. Mindkét kompaundból tíz-tíz mintán 
mérték a világoság értéket (L*). Mivel a TiO2 nanorészecske és a TPU is a látható fényben 
átlátszó, a fekete háttér előtt a nanoméretű részecskék kisebb L* értéket adnak, mint a na-
gyobb méretűek. Az 1. táblázat adatai azt mutatják, hogy ennek alapján a szuszpenziós eljá-
rással készített kompaund részecskéi kisebb méretűek, tehát a diszpergálás tökéletesebb.  

 
1. táblázat 

A kétféle kompaund vizsgálati eredményei 
 

Tulajdonság Por 
mesterkeverékben 

Por 
szuszpenzióban 

Töltőanyag-tartalom, %(m/m) 2,03+0,03 2,13 +0,08 
L* érték 83,79 + 0,15 81,08 + 0,23 

  

A színmérésen kívül pásztázó elektronmikroszkópos mikroanalízissel is végeztek vizs-
gálatokat. Ezek eredménye alátámasztotta azt a világosság értékből kapott eredményt, hogy a 
szuszpenziós eljárás nanorészecskék tökéletesebb diszpergálását, azaz kevesebb agglomerá-
tumot eredményez.  

Kis tételek a kompaundálásban  

A kompaundálók számára nagy kihívást jelent az utóbbi idők trendje, hogy a vevők 
egyre kisebb tételeket kérnek. Ahhoz, hogy ezt gazdaságosan lehessen teljesíteni, rugalma-
sabb, gyors átállásokra, kisebb tételváltási veszteségre kell törekedni. A tételváltást egy szak-
ember a Forma1-es kerékcserékkel állítja párhuzamba. Rámutat arra, hogy a résztvevők be-
gyakorlott, olajozott együttműködése szükséges itt is a sikerhez.  

Az amerikai Entek és a CPM EXtrusion Group szakembereitől származnak az alábbi ja-
vaslatok a gyors és sikeres tételváltáshoz: 

– A tételváltásnál lehetőleg „mindenki legyen a fedélzeten”, azaz lehetőleg minden 
szakember legyen készenlétben. 

– A tételek lehetőleg az alacsony viszkozitástól a magas felé haladjanak, így rövidebb 
a tisztítási idő. 

– Lehetőleg ne legyenek ellentétes szállító elemek a csigában, mert ezek nehezítik a 
tisztítást. 
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– A kerékcseréhez hasonlóan legyenek könnyű szerelést és szétszerelést lehetővé tevő 
csatlakozások – például csavarok helyett könnyebben nyitható kapcsok, bilincsek – 
mindazon alkatrészeknél, amelyek cseréjére vagy tisztítására szükség van a tételvál-
tásnál. 

– Amennyiben a tételek különböző csigafelépítést igényelnek, általában megéri két 
csigával dolgozni, hogy a tisztítás és a konfiguráció-váltás ne a hasznos időt vegye 
igénybe. 

– Fontos, hogy anyagváltás esetén a granulátumadagolót a granulátum rázósúlya alap-
ján számolva állítsák be a tételváltásnál, ez lehetőleg legyen az adagoló automatikus 
funkciója, hogy az optimális adagolás a lehető leghamarabb beálljon. 

– Meghatározó lehet az is, hogy a személyzet a legalkalmasabb szerszámokkal dolgoz-
zon, például a tisztításnál. 

– Gyorsíthatja az átállást egy felhasználóbarát Ember-gép interfész (HMI – Human 
Machine Interface), amely könnyen hozzáférhetővé teszi a recepteket és a technoló-
giai paramétereket az adott tételhez. Egy ilyen interfész segítségével újraindulásnál a 
felfűtés a megfelelő időre programozható.  

Bár a jó gyakorlattal és odafigyeléssel is lehet eredményt elérni, a kompaundáló beren-
dezések gyártói is törekednek a berendezések optimalizálására a tételváltás tekintetében is. Az 
Entek cég új kétcsigás extruderének tervezésénél, a QC3-nál éppen a gyors tételváltás volt a 
prioritás. Erre utal az extruder neve is: QC3: Quick-Change, Quick-Clean, Quality Control. A 
cég szerint a tételváltáshoz nincs szükség karbantartó személyzet jelenlétére.  

A Feddem cég speciális FME keverő elemeket fejlesztett ki extrudereihez, amelyek 
használatával lehetővé válik, hogy a tételeket azonos csigakonfigurációval gyártsák, ami je-
lentősen csökkentheti a tételváltás idejét anélkül, hogy ez a minőség kárára lenne. A cég csi-
gáit moduláris felépítéssel szállítja. Így a csigahossza egy vagy több 10L6D méretű ún. 
extension kit segítségével gyorsan változtatható. A gyors termékváltást szolgálja a Feddem 
cég FSK szerszámfeje is, amelynél a lyukak egy íves lemezen helyezkednek el. Ez azt ered-
ményezi, hogy az olvadék egyenletesebb áramlással éri el a lyukakat, mint az egyenes szer-
számfejnél. A felhasználók szerint ezzel a szerszámfejjel 50%-kal rövidebb idő után beáll a 
stabil zsinórképzés az indulás után. A cég szerint ezt a megoldást más extrudereknél is átvet-
ték. A cég speciális kettős kefés tisztító egységet is fejlesztett. Az FRE tisztító-egységgel 
gyorsan és egyszerűen tisztítható az extruderhenger a tételváltás során.  

A Steer cég legújabb kompaundáló vonalánál, az SPL 40 típusú berendezésnél is a ki-
sebb tételek hatékony gyártását tartották fő szempontnak. Az adagolástól a granulátumok osz-
tályzásáig minden lépést magában foglaló berendezés standard formája univerzális, a legtöbb 
poliolefin és sztirol kompaundhoz alkalmas csigát tartalmaz. A cég állítása szerint a berende-
zés tervezésénél a fő szempont a kieső idők minimalizálása és az elsőosztályú részarány ma-
ximálása volt.  

A kompaundok gyártóinak alapkérdése, hogy kétcsigás extrudert vagy knétert használ-
janak. A két legismertebb knéterextruder gyártó, a Buss és az X-compound persze az utóbbit 
javasolják. A Buss éppen a knétertechnológia rugalmasságát emeli ki. Azzal támasztja ezt alá, 
hogy tesztként három teljesen különböző kompaundot tudtak elkészíteni anélkül, hogy a 
knéter felépítését módosítani kellett volna. A három vizsgált kompaund egy TPU, egy 
poliolefin és egy lángálló kábel kompaund volt. A knétereknél is célszerű az alacsony viszko-
zitástól a magas felé, a világostól a fekete felé haladni a tételekkel. Könnyebb a színváltás a 
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folyékony színezékeknél, mivel a knéternél a színezéket csak a knéter végén adagolják. Így 
csak a gép egy rövid szakaszát kell tisztítani két szín között.  

Az X-Compound a változó igényekre úgy reagált, hogy különböző kapacitású berende-
zéseket ajánl. Így például a laboratóriumi kísérletekre fejlesztett CK 45 típust, amely a legna-
gyobb CK 240-nel azonos kialakítású, nagy számban vásárolják kis tételek gyártására. A cég 
kiemeli, hogy a folyamatos knéterek kiváló öntisztító funkcióval rendelkeznek, és kézi tisztí-
tás esetén is gyorsan hozzáférhetők a technológiai alkatrészek. Mindezeknek köszönhetően a 
knétereken a néhánytól a néhány száz kilogrammos tételek hatékonyan gyárthatók.  

Nemcsak a kompaundáló egység, az extruder, illetve a knéter felépítése befolyásolja a 
tételváltások idő- és munkaigényét, hanem a kapcsolódó műveletek is az alapanyag kezelésé-
től a csomagolásig. Adagolásnál az a legjobb, ha minden egyes anyagnak saját adagoló rend-
szere van, hogy ne kelljen a teljes berendezést leüríteni, tisztítani minden anyagváltásnál. 
Granulátum vagy pellet adagolásánál azonban kompromisszumként elfogadható, hogy az 
adagolót üresre járatják, majd indítják az új anyagot. Poroknál azonban mindenképpen szük-
ség van bizonyos mértékű tisztításra. Poradagolásnál célszerű az a megoldás, hogy az egyes 
adalékok adagolóit egy köralakú tartóra vagy egy sínre helyezik, és váltásnál mindig az aktuá-
lis adagoló kerül sorra, a többi stand-by pozícióban várakozik.  

Összeállította: Máthé Csabáné dr.  
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