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A kétkomponenses fröccsöntésnek sokféle változata van, bevezetése előtt érdemes alapo-
san megfontolni, hogy melyik változata a legalkalmasabb az elérendő célhoz, és egyálta-
lán ez a technológia-e a legalkalmasabb. A két műanyag egymásra fröccsöntésekor a 
közöttük kialakuló jó tapadás az egyik legfontosabb tulajdonság. Ennek titkait fürkészte 
egy német kutatócsoport. 
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A kétkomponenses fröccsöntést (kofröccsöntést) akkor alkalmazzák, ha egy ter-

méket olyan tulajdonságokkal akarnak felruházni, amelyeket egyetlen anyaggal nem 
lehetne elérni. Az elérendő cél lehet a hagyományos terméknél szebb küllem, nagyobb 
stabilitás, egy kiegészítő funkcionalitás, a jobb piacképesség. Ezt a technológiát gyak-
ran alkalmazzák tömítések felviteléhez, gépkocsik hátsó lámpáin, fogkeféken, kézi-
szerszámok markolatán és számos más terméken. A technológia alkalmazásakor min-
den esetben egyedi kívánságokat kell kielégíteni, amelyhez többféle eljárás áll a fel-
dolgozó rendelkezésére. Nincs „legjobb” eljárás, a legcélszerűbbet az igények határoz-
zák meg.  

A többkomponenses fröccsöntés összetett eljárás, amelyre pénzt, nagyobb ciklus-
időt kell szánni. A termék többletértékének fedeznie kell a ráfordításokat.  

A kétkomponenses fröccsöntést válasszuk? És ha igen, melyik változatát? 

A döntés és az előkészítés szakasza 

Ha egy új termék gyártás-előkészítésekor felmerül a kétkomponenses fröccsöntés 
alkalmazása, az első kérdés, hogy valóban ez-e a legjobb technológia a termék gyártá-
sához. Legtöbbször van számos olyan technológia, amellyel a terméket ugyanolyan jó 
eredménnyel lehetne elkészíteni. Ha több részből áll, a részeket mechanikailag össze 
lehet építeni egy fröccsöntést követő munkaműveletben, de a darab esetleg át is ter-
vezhető, hogy egyféle anyagból tudják fröccsönteni.  

Elemezni kell valamennyi lehetőség költségeit és gyakorlati szempontjait. Na-
gyobb termelési tételek gyártásakor a többletköltségek általában megtérülnek, kisebb 
tételeknél az automatikus vagy kézi összeszerelés legtöbbször gazdaságosabb.  
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Ha a kétkomponenses fröccsöntés mellett döntöttek, a tervezőnek már a kezde-
tektől együtt kell működnie a szerszámkészítővel, a gépgyártóval, az anyagszállítóval 
és a majdani feldolgozóval, és a szoros együttműködést fenn kell tartani a termék gyár-
tásának beindításáig. Ezáltal sok gyakori hibát lehet elkerülni. 

A következő lépés az anyagok kiválasztása. A két anyag összeférhetősége és 
zsugorodása a legfontosabb tulajdonságok közé tartozik. Bizonyos anyagok jól kötőd-
nek egymáshoz, mások kötődése egy-egy célra éppen optimális, és vannak egymással 
semmiféle kötést nem képező anyagok. Számos olyan adattár létezik, amelyből tájéko-
zódni lehet az anyagok egymáshoz viszonyulásáról. Ezek általános útmutatást adnak, 
de tekintettel az alapanyagok gazdag típusválasztékára, célszerű konzultálni az anyag-
szállítóval. 

Bár nem szokatlan dolog, hogy a kofröccsöntésben kettőnél több anyaggal dol-
goznak, ez a többkomponeses fröccsöntés kb. 10%-át teszi ki. A következőkben a két-
komponenses fröccsöntés jellegzetességeiről lesz szó. 

A kétkomponenses fröccsöntés változatai 

A többkomponenses fröccsöntésnek alapvetően két változata van: a szendvicssze-
rű fröccsöntés (sandwich molding) és a ráfröccsöntés (overmolding).  

A szendvicsszerű fröccsöntést legtöbbször költségcsökkentés, erősítés vagy a 
szebb küllem céljából alkalmazzák. Ilyenkor egy olcsóbb, általában ridegebb anyagra 
fröccsöntenek rá egy legtöbbször lágyabb, kellemesebb fogású anyagot. Az első 
anyagból készített előformára (mag) ugyanabban a szerszámfészekben fröccsentik rá a 
második anyagot, amely teljesen befedi azt. A kész darabon szétvágás nélkül nem ész-
lelhető, hogy kétféle anyagból készült. Ezt az eljárást viszonylag ritkán alkalmazzák.  

A kétkomponenses fröccsöntés lehetőségeit gyakrabban aknázzák ki ráfröccs-
öntéssel. Ilyenkor az első anyaggal elkészítik az alapformát, majd egy külön fröccsön-
tési lépésben a második anyaggal kiegészítik ezt a formát. A ráfröccsöntésnek is két fő 
változata van. 

Az egyikben két szerszámot és két fröccsgépet használnak. A kész alapformát 
kézzel vagy robot segítségével kiemelik a szerszámból, áthelyezik egy másik fröccs-
gépre szerelt szerszámba, és ott egy újabb lépésben ráfröccsöntik a második anyagot. 
Ez az eljárás idő- és munkaigényes, és fennáll a darab szennyeződésének a veszélye. 
Előfordulhat, hogy nem pontosan illesztik az alapformát a második szerszámba, ami 
selejtet okoz, ezért ebben az eljárásban gondoskodni kell a helyes pozicionálásról. Fi-
gyelembe kell venni az alapforma zsugorodását is az áthelyezés alatt. Az erősen zsu-
gorodott alapforma nem épül össze jól a második anyaggal. Ezek miatt a kétkompo-
nenses fröccsöntésnek ezt a módját ma már ritkábban alkalmazzák, bár előnye a nagy 
rugalmasság, a meglévő vagy a kisebb fröccsgépek kihasználása, a termék gyors piac-
ra kerülése.  

Ma már gyakoribb a jóval bonyolultabb, de egyetlen fröccsöntő gépre támaszko-
dó technológiák alkalmazása. Ezeken a gépeken több fröccsegység van, és a szerszám 
fordul el, hogy az aktuális fröccsegységhez csatlakozzék. Mivel ezeknek a gépeknek 
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be kell fogadniuk a forgatószerkezetet és a második (vagy többedik) fröccsegységet, 
méreteik jóval nagyobbak a szokásos gépekénél. Az eljárásnak azonban sok előnye 
van a kétgépes eljáráshoz képest.  

Változatok a szerszámkialakításra 

A kétkomponenses fröccsöntés gyártóberendezésein többféle megoldást alkal-
maznak a szerszámok forgatására. A négy leggyakoribb típus az elforduló lap (turning 
plate), a forgó asztal (rotary platens), a visszahúzódó magos (core back) és a forgó 
szerszámsor (stack turning, stack mold). 

Az elforduló lapot (turning plate) akkor alkalmazzák, ha ugyanazt az anyagot 
akarják egy elválasztó felület mindkét oldatára ráfröccsenteni, és teljesen be akarják 
burkolni az alapformát, pl. egy fogkefe nyelét egy második anyaggal. Az elforduló lap 
két különböző fészekkel és két különböző szerszámmaggal dolgozik. Miután az első 
fészekben az első anyagból elkészült az alapforma, a szerszám kinyílik, a vízszintes 
tengelyen elforduló lap behelyezi az alapformát a második fészekbe. Szerszámzárás 
után az alapformára ráfröccsöntik a második anyagot, ugyanekkor az első fészekbe 
ismét az első anyagot. Szerszámnyitás után kiemelik a kész darabot, a lap eredeti hely-
zetébe visszafordulva az újabb alapformát a második fészekbe helyezi. Szerszámzárás 
után megismétlődik a folyamat, amelyben felváltva ugyanabban az időben 
fröccsöntenek egy alapformát és egy készterméket. Emiatt nagyon rövid ciklusidővel 
lehet dolgozni. Az eljárással nagyon jó minőségű terméket lehet gyártani, de a fészek-
szám korlátozott.  

A forgóasztalos (rotary platens) eljárás hasonlít az előzőre, de itt nem a lap for-
dul el, hanem a B oldal fordítja el a szerszámot, általában 180 °C-kal. Ezáltal a másik 
szerszámfél felülete (A oldala) megmarad a termék formázására. A B oldalon vannak a 
magok, és ez nem hagy helyet a második anyag számára. Ebben az eljárásban a szer-
számot a forgó asztal központjába kell helyezni, amely lehet vízszintes vagy függőle-
ges. Fontos egy pozicionáló eszköz (tűk, csapok) beépítése, amelyek biztosítják az 
alapforma megfelelő helyzetét, amikor az asztal elfordul a második anyag befröccsen-
téséhez. A forgó asztalra több szerszámot is fel lehet szerelni, és az asztal mozgása 
forgás helyett oszcilláló is lehet. A legtöbb forgó asztalt szervomotor hajtja, mozgásuk 
ettől nagyon pontos. Ez az eljárás alkalmas multikomponenses, pl. többszínű termékek 
gyártására.  

Visszahúzódó magot akkor alkalmaznak, ha a második anyag számára ilyen mó-
don akarnak helyet csinálni. Gyakran választják ezt az eljárást, ha az alapformára pl. 
tömítést akarnak ráfröccsönteni. Ehhez egyetlen szerszám kell. Az alapforma fröccs-
öntésekor a mag benyúlik a fészekbe. Kihűlése után a magot visszahúzzák, a helyére 
befröccsentik a második anyagot. Kihűlése után nyílik a szerszám, a kész darabot ki-
veszik. Egy ilyen szerszám viszonylag olcsó, és egy szerszámba sok fészket lehet elhe-
lyezni. A ciklusidő viszonylag hosszú, mert a két lépést egymás után kell elvégezi.  

A forgó szerszámsoros (stack turning, stack mold) eljárásban a két egymás utáni 
lépéshez egy-egy egyedileg kialakított, stabil fészkű (single faced) szerszámot alkal-

www.quattroplast.hu 



maznak, amelyeket egymásnak háttal fordítva szerelnek fel a 180°-os szögben elfordu-
ló függőleges tengelyre. Van olyan változat is, amelyben két-két szerszámpárt hasz-
nálnak, ezek kocka alakú forgó test négy oldalán helyezkednek el, és 90°-os ütemben 
fordulnak el.  

A szokásos kétkomponenses fröccsöntő szerszámokban a fészkek két részre van-
nak osztva. Az első anyag az első részt, a második anyag a második részt tölti ki. Egy-
egy lépésben emiatt a szerszámfelületnek csak egy része van kihasználva. Az ún. stack 
szerszámok felületét teljes egészében ki lehet használni, akár több fészket is ki lehet 
alakítani bennük, mert csak az aktuális lépéshez tartozó formát tartalmazzák. Ez meg-
növeli a termelékenységet, egyenletesebbé teszi a záróerőt és a fröccsnyomást is. A 
második lépésben a szerszámüreg szintén csak a második anyag számára szükséges 
üreget tartalmazza.  

Az Engel cég a 180°-ban elforduló két félszerszámos változatot alkalmazza, a 
Ferromatic Milacron Europe a németországi Fohoba szerszámgyártó céggel közö-
sen a 90 °-ban elforduló 2x2 félszerszámos eljárást fejlesztette ki (Turning Stack 
Mold). A dániai Gram Technology a 90°-ban elforduló kocka alakú forgó test minden 
oldalára négy fél szerszámot, összesen 16-ot szerel fel (Spin Stack). A Caco Pacific 
Corp. két magkészletet tartalmazó forgó fémrudakat épít mindkét szerszámfélbe, ame-
lyek szerepet kapnak a formázásban. 

A stack mold technológiát nagy sebességű, nagy darabszámú gyártáshoz, pl. bé-
lelt kupakok gyártásához alkalmazzák. A szerszámok megfordulásához 1,3–3 s szük-
séges. Az eljárás jól bevált nehéz szerszámok esetében is. A 90°-os fordulatú berende-
zéseken nagyon könnyű hozzáférni a szerszámokhoz, és in-line szerelést is lehetővé 
tesz. 

A fröccsegységek elhelyezése 

A fröccsgép méretét és záróerejét a szerszám méretének megfelelően kell megvá-
lasztani. Ha kiválasztották a fröccsgépet, el kell dönteni, hogy hol lesz a második 
fröccsegység optimális helye. A leggyakoribb elhelyezések a következők:  

– párhuzamosan az 1. fröccsgéppel. A két fröccsegység ilyenkor egymás mellett 
áll, és a felfogó lapokon lévő furatokhoz csatlakozik. Ez a két nyílás azonban 
korlátozza a fröccsgép használatát, amely ebben az esetben csak többkompo-
nenses fröccsöntésre alkalmas. Egy másik megoldás szerint az egyik fröccsgép 
a szokott módon a központi beömlőnyíláshoz csatlakozik, a másik fröccsgép a 
szerszám hátsó felén kialakított és fűtött csatornával ellátott nyíláson át szállít-
ja az ömledéket. Az utóbbi esetben a második fröccsegységnek nem kell töké-
letesen párhuzamosan állnia. Mindkét elrendezés viszonylag kis alapterületet 
vesz igénybe,  

– merőlegesen az 1. fröccsgépre. Ez a leggyakoribb elrendezési forma, a 2. 
fröccsgép ilyenkor az 1. gép kiszolgálási oldalával átellenes oldalon áll. Több 
a helyigény, de könnyebb a robotok alkalmazása a kivételhez.  
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– függőlegesen az 1. fröccsgéphez viszonyítva. Ennek minimális a helyigénye és 
kis fröccsegység elhelyezésére ideális megoldás. Korlátozza a robot mozgását, 
ezért kiejtéses termékkivételt érdemes alkalmazni. 

– egymás alatt/felett. Ilyenkor a 2. fröccsgépet egy pódiumon helyezik el. Ennek 
két előnye, hogy a robotok felülről is hozzáférnek a szerszámhoz, és hogy ha 
az 1. fröccsgépet hagyományos fröccsöntésre használják, azt meglévő helyén 
is el lehet végezni.  

Ha a szerszámfészkek függetlenek egymástól, mint pl. a forgóasztalos berende-
zésnél, a kétféle műanyag egyidőben fröccsenthető be, az egyes lépések helyes üteme-
zésével elérhető a lehető legrövidebb ciklusidő. A két fröccsegység egyszerre kezdi 
adagolni az ömledéket; a ciklusidőt a hosszabb időtartamú szerszámkitöltés határozza 
meg. Ha a fészkek nem függetlenek egymástól, mint pl. a visszahúzódó maggal műkö-
dő szerszámok, a lépéseket egymás után kell elvégezni.  

Az új többkomponenses fröccsgépen megfelelő szoftverek gondoskodnak a mű-
veletek pontos összehangolásáról. Régebbi szabályozórendszerek vagy az átalakított 
gépek azonban nem mindig ilyen megbízhatóak. A problémákat ilyenkor a legcélsze-
rűbb a gépgyártóval megbeszélni.  

Hogyan épülnek össze az egymásra fröccsöntött műanyagrétegek? 

A kétkomponensű fröccsöntést gyakran alkalmazzák kemény, rideg műanyagból 
fröccsöntött formadarabok (szerszámnyelek, fogantyúk, markolatok, utastéri elemek) 
felületének bevonására, hogy azt kellemes, lágy fogásúvá tegyék. A rideg műanyag ez 
esetben a formát és a szilárságot adja, a lágy műanyag a komfortot. Az ilyen 
anyagpárokkal szemben fontos követelmény, hogy jól tapadjanak egymáshoz. Előfor-
dul, hogy a lágy műanyagból készített bevonat ragasztócsíkként lehúzható az alapfor-
máról. Ezt gyakran tudatosan bevitt hátrametszésekkel igyekeznek kiküszöbölni. A 
második műanyag kitölti ezeket a formátumokat, és lehűlés után a két anyag nem old-
ható kötést képez.  

Vannak egymáshoz jól tapadó és kevésbé tapadó anyagpárok. Feltételezték, hogy 
a két anyag határfelületén diffúziós folyamatok játszódnak le, a jobban tapadó 
anyagpár molekulái egymás közé hatolnak. Ez azonban csak akkor következhet be, ha 
mindkét anyag hőmérséklete a határrétegben egy az anyagra jellemző határérték felett 
van, amelyen makromolekulák helycserére képesek. A Padeborni Egyetem Műanyag-
technológiai Tanszékének (Universität Padeborn, Lehrstuhl für Kunststoff-
technologie, KTP) kutatócsoportja az idő függvényében kialakuló kontakthőmérséklet 
modellezésével bebizonyította, hogy a határfelületen bekövetkező diffúzió képes a 
tapadást növelni.  

Az 1. ábrán látható próbatesten a kétkomponenses fröccsöntés valamennyi lépé-
sét (1. táblázat) alapos vizsgálatnak vetették alá. A próbatest első anyaga egy szokásos 
polisztirol (PS) volt, a második egy vele jól összeférő termoplasztikus elasztomer 
(TPE). Az első lépésben a PS 250 °C-os ömledékét fröccsentették be az 50 °C-os szer-
számba. A hővezetés révén lehűlt alapformát a nyitott szerszámmal együtt forgó aszta-
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lon a második fröccsöntési helyzetbe forgatták. A szerszám zárása után a második 
anyagot, a TPE-t is befröccsentették. Az utónyomás időtartama alatt az érintkezési ha-
tárfelületeken keresztül hőátadás ment végbe. Egyidejűleg mindkét műanyag hűlni 
kezdett az alacsonyabb hőmérsékletű szerszámfaltól. A kétkomponensű próbatest ki-
vétele után a szabad levegőn konvekció útján hűlt le teljesen. 

 

 
 

 
1. ábra A fröccsöntött próbatest metszete. A hőmérséklet időbeli lefutását  

az A-A metszet mentén lévő „egyensúlyi területre” (Bilanzraum) vonatkoztatták 
 

1. táblázat 
A kétkomponenses fröccsöntés egyes lépéseiben fellépő hőátadási mechanizmusok 

 
Időbeli 
lépés 

Időtar- 
tam, s 

Folyamatlépés Hőátadási mechanizmus 

1 a kemény komponens 
befröccsentése 

kontakthőmérséklet a PS és a szerszámacél között 

2 

15 

a kemény komponens 
utónyomása 

hővezetés a PS és a szerszámacél között 

3 4 az asztal elfordulása egyoldalú hővezetés a PS és a szerszámacél között és 
egyoldalú konvekció a környező levegővel  

4 a lágy komponens 
befröccsentése 

kontakthőmérséklet a PS és a TPE, ill. a TPE és a 
szerszámacél között 

5 

24 

a lágy komponens 
utónyomása 

egyoldalú hővezetés a PS/TPE és aszerszámacél között, 
továbbá hővezetés a határfelületen  

6 15 maradék hűtési idő a 
szerszámban 

egyoldalú hővezetés a PS/TPE és a szerszámacél között, 
továbbá hővezetés a határfelületen 

7 ∞ lehűtés 
szobahőmérsékleten 

kétoldalú konvekció a PS, ill. a TPE és a környezet 
levegője között 
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A hőmérsékletprofil matematikai modellezése 

A matematikai modellezéshez a véges differenciál (FDM, Finite-Differenzen-
Methode) módszert választották, mert ennek számos előnye van az analitikus módsze-
rekkel szemben. Ezzel egyrészt kezelhetők a többlépéses eljárások, másrészt a számí-
tásokba bevonhatók a helyileg és időben eltérő anyagtulajdonságok (pl. a hővezető 
képesség, a sűrűség). A módszer alkalmazásának kezdeti és peremfeltételei a szer-
számfal konstans hőmérséklete és a hőáramlás (konvekció). Az utóbbi a szerszám el-
fordulásakor (lásd az 1. táblázat 3. lépését) a szilárd szerszámfelületről a levegőbe le-
adott hőáram, amelyet α hőáthatolási tényezővel jellemeznek. 

Mivel az FDM numerikus módszer, nem alkalmas a hőmérséklet lefutásának 
pontos követésére, csupán közelítő eredményt ad. A közelítés mértéke a rétegvastag-
ságon belüli lépések nagyságától (∆x) és az időintervallumok hosszától (∆) függ. A 
számítások numerikus stabilitása érdekében teljesíteni kell a 2. egyenlőtlenség felté-
teleit (2. táblázat).  

A feltételek teljesítése mellett a metszet mentén kiszámítható a folyamat egyes 
lépései alatt bekövetkező lehűlés. A felhasznált anyag- és folyamatjellemzőket a 3. 
táblázat tartalmazza. A próbatestben lejátszódó időbeli hőmérséklet-lefutást az FDM-
számítás az 1. ábrában kijelölt A-A metszetre vonatkoztatta. 

2. táblázat 
A számításokban felhasznált egyenletek 
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λ = hővezető képesség 
α = hőáthatolási tényező 
d = falvastagság 
TU = környezeti hőmérséklet 
x = útkoordináta 
∆= időlépés 
Tk = kontakthőmérséklet 
b = hőbehatolási szám 
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3. táblázat 
Az FDM számításokban (szoftver a KPT-nél kifejlesztett Sourcecode) felhasznált 

anyag- és folyamatjellemzők 
 
Jellemző Egység Jelzés Acél PS TPE-S 
Hőmérséklet °C T 50 250 220 
Hővezető képesség W/m·K λ 14,65 0,200 0,225 
Sűrűség kg/m3 ρ 7800 967 1020,81 
Fajlagos hőkapacitás J/kg·K cp 502 2100 2080,00 
Hőbehatolási szám Ws1/2/m2K b 3,74·10–6 637 691 
Effektív hőmérséklet-vezető 
képesség 

m2/s aeff  9,85·10–8 1,06·10–7 

Helykoordináta mm ∆x  0,25  
Időkoordináta s ∆t  0,05  
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2. ábra Számított hőmé
beföccsentése és utánnyom

 

A transzferfázisban növekszik

Az 1. fázisban befröccs
előforma a szerszámfalnál leh
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rséklet-lefutási görbék a kemény komponens (PS) 
ása alatt a formadarab falvastagságán belül az 1. fázis  
különböző időpontjaiban 

 a felületi hőmérséklet 

entik a polisztirolt, majd elvégzik az utánnyomást. A PS 
űl (feltétel: állandó falhőmérséklet). A kontakthőmérsék-



letet a szerszámacél és a PS ömledék között a 3. egyenlettel lehet kiszámítani. Az 
egyenlet akkor tekinthető az idő nulla-pontjának, ha a következő folyamatlépcsőben a 
TPE a polisztirollal kerül érintkezésbe. Ebben az esetben a PS-ömledék és a szerszám-
acél közötti kontakthőmérséklet, TK = 65,52 °C. A mindkét oldalán konstans kontakt-
hőmérséklet mellett a formadarab falában az utánnyomás alatt különböző időpontokra 
kiszámított hőmérséklet-eloszlást a 2. ábra mutatja.  

A 2. fázisban (transzterfázis) elfordul az asztal. Az 1. fázisra kiszámított hőmér-
séklet-lefutás a transzferfázis kiindulási állapota. A formadarab határfelületként szol-
gáló oldalának hőmérséklete TK, azaz a konstans kontakthőmérséklet. Az elfordulás 
alatt azonban ez a felület a szabad levegővel érintkezik, és konvekció útján hőt ad le. 

A konvekciós fázis FDM-es számításaihoz szükség van az α hőáthatolási ténye-
zőre. Ilyen adatok a VDI hőatlaszban találhatók. Jelen esetben α = 5,57 W/m2·K. Mi-
vel a PS felületéről szabad konvekció útján kevesebb hő távozik el, a formadarab falá-
ban kiegyenlítődik a hőmérséklet, ennek következtében a szabad levegővel érintkező 
felület hőmérséklete növekszik, a kezdeti 65 °C-ról a 4. s után 70,76 °C-ra. A második 
anyag befröccsentése előtt tehát a PS határfelülete 18 °C-kal alacsonyabb a PS üvege-
sedési hőmérsékleténél (88,55 °C). 

Megfelelő hőmérséklet az anyagok tapadását erősítő keveredéshez 

A 3. fázisban végzik a TPE befröccsentését és utánnyomását. Kiindulási helyzet 
a kemény komponens falában kialakult (számított) hőmérsékletgörbe. A lágy kompo-
nens hőmérséklete konstans, azonos az ömledék-hőmérséklettel (TM,TPE = 250 °C). A 
most már teljes formadarabban a határréteg (x = 0) hőmérséklete – t = 0 időpontban – 
a kontakthőmérséklet, amelyet a PS előző fázis végére kiszámított hőmérsékletéből és 
a TPE ömledék-hőmérsékletéből számoltak ki (Thatárh.= TK = 148,42 °C). A TPE és a 
szerszámfal közötti kontakthőmérséklet, TK = 64,21 °C.  

A két polimer határfelületén bekövetkező hőáthatolás a PS-ben felmelegedést, a 
TPE-ben lehűlést okoz. A szerszámban végzett hűtés végén a PS/TPE határfelületén a 
hőmérséklet 111,99 °C, 23 °C-kal magasabb a PS üvegesedési hőmérsékleténél. A ha-
tárfelületeken ez a hőmérséklet elég magas ahhoz, hogy a polimerek molekulái helyet 
cseréljenek vagy összegabalyodjanak, és ezáltal növeljék a tapadást. 

Teljes lehűlés a levegőn 

A 4. fázis a szerszámból kivétel után a teljes lehűlés a szabad levegőn. A lehűlés 
szabad konvekcióval megy végbe. A hőáthatolási tényező értéke a PS-oldalon α1 = 
5,57, a TPE oldalon α2 = 5,5124. A 3. ábrán látható, hogy a hőmérséklet-eloszlás a két 
polimerben nagyon hasonlóvá válik, és itt is megfigyelhető a felszíni rétegek átmeneti 
felmelegedése. Ez lassítja a határréteg hűlését. 10 perces hűtés után a formadarab fala 
teljes vastagságában hasonló hőmérsékletűvé válik.  

Ha a szerszámból kivétel utáni határhőmérséklet változását az idő függvényében 
ábrázolták, a kapott görbe exponenciálisan közelítette meg a szobahőmérsékletet. Ez 
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csak a kiválasztott anyagpárra és az alkalmazott kísérleti körülményekre érvényes, más 
körülményekre hasonló mérésekkel kell az anyagpár jellemzőit meghatározni.  
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3. ábra A kétkomponensű próbatest falában számított hőmérséklet-eloszlás a szabad 

levegőn végzett utóhűtési idő függvényében 
 
 
A kísérletek legfontosabb eredménye annak igazolása, hogy a kétkomponenses 

fröccsöntés alatti hőcserefolyamatok következtében az egyes lépcsőkben a hőmérsék-
let meghaladta a PS üvegesedési hőmérsékletét. Ezáltal lehetővé vált a PS és a TPE 
molekulák egymás közé diffundálása, ami növeli a tapadást. Kemény és lágy polime-
rek egymásra fröccsöntésekor tapasztalták, hogy a szerszámból kivéve a két kompo-
nens legtöbbször könnyen szétválasztható, de már 30 s-os pihentetés után ez nem le-
hetséges, ami összhangban van a jelenlegi kísérletek eredményeivel. A gyakorlat szá-
mára ez azt jelenti, hogy a két komponensből álló meleg formadarabokat óvatosan kell 
kiemelni a szerszámból, és terhelésmentesen pihentetni kell őket egy rövid ideig. 
Emellett érdemes a kifejlesztett modell segítségével olyan folyamatirányító szoftvert 
készíteni, amellyel kiszámíthatók egy kifogástalanul összeépülő társított szerkezet 
gyártási lépéseinek paraméterei.  
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