
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A jövő néhány lehetséges új műanyag-feldolgozó  
eljárása 

 
Elég sok idő kell ahhoz, hogy egy „őrült ötlet” széles körben elterjedt ipari eljárássá vál-
jék, de minden ipari eljárás kezdetben bolondságnak tűnt. Ma is vannak ilyen ötletek, és 
a fejlesztők lázasan dolgoznak azon, hogy néhányukból 5–10 év múlva hasznos technoló-
gia legyen.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; extrudálás; habosítás;  
új ötletek; innováció; fejlesztés. 

 
 
A közelmúlt éveiben a fröccsöntés és az extrudálás számos, egykor újdonságnak 

számított eljárásváltozata vált általánosan alkalmazott eljárássá. Némelyikkel a termék 
tömegét lehetett csökkenteni, ezáltal csökkent az anyagfelhasználás (ilyen pl. a habosí-
tás); másokkal a termelékenységet lehetett növelni vagy a ciklusidőt csökkenteni (pl. 
jobb folyamat-ellenőrzés vagy hűtés révén). A feldolgozók egyre kisebb és kisebb da-
rabokat fröccsöntöttek (mikrofröccsöntéssel), és egyre több hulladékot forgattak vissza 
a gyártásba (mert kíméletesebben kezelték az anyagokat). A mérnökök fantáziája, in-
novációja növelte a gyártási eljárások variációinak számát, és tett életképessé jó né-
hány kezdetben őrültségnek vélt ötletet.  

A növekvő igényeket néha csak új gyártási „trükkökkel” lehet kielégíteni, a fel-
adatot csak akkor lehet megoldani, ha a tervezők megpróbálják átlépni a mai feldolgo-
zási eljárások határait. Minden eljárás valamilyen ötletből született, és az ötletnek vé-
gig kellett járni a belőle kifejlődött technológia életciklusát (1. ábra). A mai újdonsá-
gok egy része is a jövőben általánosan alkalmazott eljárássá fog válni. A következők-
ben a feldolgozás néhány aktuális fejlesztési területét mutatjuk be. Ilyen a fröccsöntött 
darabok (részleges) habosítása, ezen belül a részecskehabosítás; a többfészkes fröccs-
öntés; a hulladék visszaforgatása és a nagy sebességű extrudálás.  

Fröccsöntött darabok habszerkezettel  

A 2013. április 22–24. között Cincinnati-ban (Ohio, USA) rendezett ANTEC 
konferencián több mint 30 előadást tartottak a műanyagok habosításáról. Ezek azt tük-
rözték, hogy az ipar is erősen érdeklődik a különböző műanyagok habosíthatósága 
iránt, és nem csak az autógyártók, amelyek egyik fő fejlesztési célkitűzése a gépkocsik 
tömegének csökkentése, hanem a többi iparág is, amely felismerte, hogy ezáltal anya-
got takaríthat meg.  

www.quattroplast.hu 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
az

 e
ljá

rá
s 

ér
et

ts
ég

e/
el

já
rá

st
ec

hn
ik

ák
Eljárástechnikák: 

 
1 fröccsöntés+részecskehabosítás 
2 Mg-fröccsöntés 
3 helyi erősítés 
4 CCM-felület 
5 2K/plazmakezelés 
6 mikrotechnika 
7 kompaundálás fröccsgépen 
8 PC-feldolgozás/prégelés 
9 2K TP+PUR 
10 2K TP+gumi 
11 fröccsöntés vízinjektálással 
12 hosszú szálas technika 
13 szerszámban díszítés 
14 hibridtechnika 
15 3D-MID 
16 teljes gyártás tisztatérben 
17 különleges polimerek 
18 fizikai habosítás 
19 hátoldalra fröccsöntés 
20 olvadómagos eljárás 
21 kémiai habosítás 
22 fröccsöntés gázinjektálással 
23 2K 
24 speciális csiga 
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Termékek 

 
1-7 szerkezeti építőelemek 
8 ablaktáblák 
9 belső burkolat 
10 hengerfejfedél 
11-12 szerkezeti építőelemek 
13 karosszéria és fóliák  

 felső rétege 
14-15 szerkezeti építőelemek 
16 fényszóró, lámpatest,  
 navigáció, optikai  
 adathordozó 
17 karosszéria fedőrétege, 
 belső lakkozás 
18-19 belső téri burkolatok 
20 légszívó rendszer 
21 belső téri burkolatok 
22 pedálok 
23 légzsák 
24 ütköző 
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1. ábra A fröccsöntési eljárások életciklusgörbéje a fejlesztés fázisától a bevezetés,  
a növekedés fázisán keresztül az érett, telítési fázisig. A görbén látható  

a gépkocsigyártásban fontos vagy fontossá válható fröccsöntési technikák jelenlegi 
helye. (Rövidítések: Mg: magnézium; CCM: clear coat molding, átlátszó felületi  

bevonat felvitele fröccsöntéssel; 2K: kétkomponensű fröccsöntés; PC: polikarbonát; 
TP: hőre lágyuló műanyag, termoplaszt; PUR: poliuretán; 3D-MID: 3D molded 

interconnected device, fröccsöntött hőre lágyuló háromdimenziós formadarab integrált 
elektronikus áramkörrel) 

 
 
A mérnökök kb. 40 éve foglalkoznak a műanyagok habosításával. A teljes töme-

gükben habosított műanyagok régóta gyártott és jól ismert termékek. A fröccsöntött 
termékek részleges habosítását (amelyeknek tömör külső rétege és habszerkezetű belső 
magja van) fizikai vagy kémiai habosítószerrel végzik. Fizikai habosításkor közvetle-
nül az ömledékbe gázt injektálnak, a meleg ömledékben a kitáguló gázbuborékok hoz-
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zák létre a cellás szerkezetet. Kémiai habosításkor olyan adalékot kevernek a mű-
anyaghoz, amely gáz alakú bomlásterméket képez, és ez a gáz végzi el a habosítást. 
Fizikai habosítással kis sűrűségű habokat (<0,16 g/cm3) lehet előállítani, kémiai habo-
sítással közepes és nagy sűrűségűeket. A két eljárást néha kombinálják. A mai eljárá-
sokkal az eddigieknél sokkal kisebb sűrűségű habokat nem lehet képezni. Ezért fordult 
a figyelem a részecskehabosítás felé, amellyel elérhető a 0,04–0,08 g/cm3 közötti sűrű-
ség. 

Új eljárások a fizikai habosításra 

A fröccsöntő gépeket gyártó Wittmann Battenfeld, Inc.(Torrington, CT USA) 
úgy látja, hogy az ipar inkább a fizikai habosítás iránt érdeklődik, mert ezt jobban kéz-
ben lehet tartani, mint a kémiai habosítást. Ilyen a cégnél kifejlesztett CellMould eljá-
rás és a Trexel, Inc. (Woburn, MA, USA) MuCell technológiája.  

A Wittmann Battenfeld cég több mint 40 éve foglalkozik műanyag szerkezeti 
habok gyártási technológiájával, és a világon több száz fröccsöntő gépen állítanak elő 
ilyen habokat. A CellMould eljárás ebből a technológiából született, de nem hordozza 
annak hátrányait: a nagy falvastagságot és a durva felületet. A CellMould technológiá-
val fröccsöntött termékek fala lehet vékony vagy vastag, de az előre megtervezett 
egyenletes habszerkezetet szép felületű, sima falak veszik körül, ami a gyártás közben 
ellennyomást kifejtő, „lélegző” habnak köszönhető (2. ábra). A habosítást nitrogénnel 
végzik. Az eljárást elsősorban az autógyártásnak ajánlják, de más iparágakban is jó 
hasznát vehetik. Fő előnyei a tömegcsökkentés, a befagyott feszültség csökkentése, a 
beszívódás és vetemedés kiküszöbölése, a kis tűréshatárok, a viszkozitáscsökkenésből 
eredő jobb folyóképesség, az azonos tömegű darab nagyobb merevsége, a kisebb szer-
számzáró nyomás, a szabadabb tervezés.  

 

 
A Wittmann Battenfeld i

eszközeit, és ezek szabályozásá
maga a gép gondoskodik a fiz
teljes rendszer egyetlen érint
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2. ábra Egy CellMould eljárással előállított 

formadarab felülete és törésfelülete 

gény esetén fröccsgépeibe beépíti a CellMould eljárás 
t a fröccsgép szabályozórendszerébe integrálja. Ezáltal 

ikai habosítás automatikus folyamat-ellenőrzéséről. Az 
őképernyőn irányítható és ellenőrizhető, beleértve a 



fröccsöntés paramétereit, a gáz bevezetését a polimerbe, az ellennyomást, a csigase-
bességet, a gáz nyomását. A rendszer kielégíti a legmagasabb szintű minőség-
ellenőrzés követelményeit.  

Az eljárás bevezetése azonban hozzáértést igényel. Egy fröccsgépen dolgozó át-
lagos gépkezelő nem elég képzett ahhoz, hogy megfelelő oktatás nélkül átálljon ennek 
a technológiának az alkalmazására. Bevezetéséhez a folyamatot ismerő szaktechnikust 
vagy mérnököt kell alkalmazni.  

A Trexel Inc. (Woburn, MA, USA) számos szabadalommal védett MuCell eljá-
rásának lényege, hogy a fröccsöntő gép hengerének utolsó zónájában nyomás alatt 
szuperkritikus gázzal (CO2, N2) telítik az ömledéket, amely a szerszámba jutva a hideg 
szerszámfelületen lehűlve megdermed és a nyomás hatására tömörödik, belső részében 
a kitáguló gáz buborékokat képez, és a termék magja lehűlés után mikropórusos szer-
kezetű marad. A fröccsöntött darab tömege 8–12%-kal, ciklusideje 25%-kal csökken-
het. Előnye, hogy kisebb záróerővel lehet dolgozni, azaz kisebb feldolgozógépen lehet 
ugyanazt a méretű terméket gyártani; továbbá az ömledékben feloldódó gáz csökkenti 
a viszkozitást, javítja a folyóképességet. Az eljárás első változatának hátránya volt 
azonban, hogy a fröccsöntött darabok felülete nem volt olyan egyenletes, mint a tömör 
daraboké, ezért csak nem látható alkatrészeket lehetett vele készíteni. Ezt a hibát rész-
ben megfelelő anyagok kifejlesztésével, részben más cégekkel összefogva, technológi-
ai módosításokkal küszöbölték ki. (Részletesebben lásd a MISZ régebbi számaiban). 

A kémiai habosítás újdonságai 

Időközben a kémiai habosítás pártfogói sem tétlenkedtek, és igyekeztek kiküszö-
bölni az eljárás hátrányait, pl. azt, hogy a CO2-t fejlesztő endoterm habosítószerek ak-
tiválódásakor víz szabadul fel. A nyomokban a polimerbe kerülő nedvesség nem za-
varja a PE, a PS és a PVC habosodását; de a PET, a PBT a PA, a PC hidrolízisét, a 
szerszám korrózióját okozhatja, vagy hosszú távon megváltoztathatja a termék tulaj-
donságait. Az aktiváláskor nitrogént kibocsátó exoterm habosító adalékok nedvességet 
nem adnak le, ezeknek viszont az a hátrányuk, hogy a nitrogén sokkal lassabban távo-
zik el a habszerkezetből, mint a szén-dioxid, és ez gondot okozhat a fröccsöntött dara-
bok utólagos festésekor vagy lakkozásakor.  

A feldolgozóknak ezért tanácsos kevés vagy semmi nedvességet nem fejlesztő 
endoterm habosító anyagot választani. Ilyen a Bergen International, LLC 
(Hasbrouck, NJ, USA) Bergen XO-432 jelzésű adaléka, amely nagyon jól bevált 
polikarbonátban. A Reedy International Corp. Safoam RPC-40 és Saftec NPC-20 
márkanevű adalékai pedig olyan magas hőmérsékleten aktiválódnak, hogy a műszaki 
műanyagok szárításakor nem indul be a habosodás.  

A részecskehabosítás és a fröccsöntés kombinálása 

A részecskehabosítás a műanyag-feldolgozás egyik igen korai eljárása; ezzel 
gyártják a polisztirolhabot, amelyet Syropor vagy Hungarocell néven mindenki ismer, 
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és amely az építőipar egyik legfontosabb hőszigetelő anyaga, de a csomagolóipar is 
ebbe ágyazza a nagy értékű és törékeny árut. A részecskehabosítás és a fröccsöntés 
kombinálása – azaz egy pillekönnyű részecskehabból kialakított formára ráfröccsöntött 
kemény tartószerkezet, héj, ház – azonban még közel áll az „őrült ötlet” szintjéhez, az 
1. ábra életciklusgörbéjén mindenesetre ez áll a sor legvégén.  

Csábító azonban, hogy olyan könnyű habot, amilyet ezzel a technológiával lehet 
nyerni, a fent felsorolt eljárásokkal soha nem lehet majd gyártani. Nagyon hasznos 
volna, ha a vízgőzzel habosítható PS-gyöngyöket (EPS) és PP-gyöngyöket (EPP) az 
építő- és csomagolóiparon kívül fröccsöntött formadarabokkal is lehetne társítani. Ez-
által egészen új tulajdonságú termékeket tudnának előállítani, amelyek energiaelnyelé-
sét (ütközéskor), akusztikai és hőszigetelő tulajdonságait a tervezők jól fel tudnák 
használni.  
 
3. ábra Egy 
modellrepülőgép 
EPP-ből 
részecskehabosítással 
készített abroncsa 
belefröccsöntött 
kerékkoszorúval 

Fent: az a robot 
kiemeli a kész kereket 
a hűtőtüskére; lent: a 

kész kerekek 
 
 

 

 
 

3. ábra Egy modellrepülőgép EPP-ből részecskehabosítással készített abroncsa 
belefröccsöntött kerékkoszorúval 

Fent: az a robot kiemeli a kész kereket a hűtőtüskére; lent: a kész kerekek 
 
 
A németországi Fraunhofer Társaság mindenesetre 2001-ben egy ilyen eljárásra 

kért és kapott szabadalmi oltalmat (EP 1299219). Az eljárás szerint a habosítást és a 
fröccsöntést ugyanabban a szerszámban, egymást követő lépésben végzik, az elsőben a 
habszerkezetű részt formázzák, a másodikban fröccsentik be a tömör műanyagot. Az 
eljárásról hosszú ideig semmit sem lehetett hallani, de a 2012-es Fakuma kiállításon az 
Arburg cég (Lossburg, Németország) Allrounder 270 C Golden Edition márkanevű 
teljesen automatikus fröccsöntő gépén egy modellrepülőgép kereteit gyártották soro-
zatban. A kerék abroncsát EPP gyöngyből habosítva korábban állították elő, ezt egy 
robot helyezte be az egyfészkes szerszámba. Az abroncs közepébe PP-ből kerékkoszo-
rút fröccsöntöttek. Robot vette ki a kész kerekeket a szerszámból és rövid időre a hűtő-
tüskére helyezte. Ezt a pillanatot és a kész kerekeket a 3. ábra mutatja. A befröccsen-
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tett kerékabroncs tömege 3,4 g, a ciklusidő 60 s volt. A kerekek utólagos megmunká-
lást nem igényeltek, a futószalag végén papírzacskóba csomagolták őket. Az Arburg 
cég a nála 2013-ban tartott technológiai napokon a kis kerékre még egy 
termoplasztikus elasztomer (TPE) réteget is ráfröccsöntött, hogy rugalmas borítást ad-
jon a habszerkezetű abroncsnak. Az eljárásnak német neve után (Partikelschaum-
VerbundSpritzgießen) a PVSG rövid nevet adta. 

Ahhoz, hogy a részecskehab a ráfröccsöntött meleg ömledéktől ne essen össze, 
sűrűségének legalább 0,1 g/cm3-nek kell lennie. Ha ennél kisebb sűrűségű részecske-
habot akarnak tömör hőre lágyuló műanyaggal fröccsöntésben társítani, meg kell for-
dítani a sorrendet: először a tömör hőre lágyuló héjat kell elkészíteni, és a második 
lépésben kell online a részecskéket felhabosítani. A technológiának ez a változata sok-
kal több lehetőséget ad a tervezők számára ahhoz, hogy újszerű hőszigeteléssel, akusz-
tikai elemekkel és ütközéskor védelmet nyújtó elemekkel lássák el a gépkocsikat. 

A Bayern Innovativ und Wissenstransfer mbH (München) és a Neue 
Materialien Bayreuth GmbH (NMB) (Bayreuth, Németország) közösen vizsgálta, 
hogy lehetséges-e tömör PP lapokból és köztes EPP részecskehabból felépülő szend-
vicslemezt inline eljárással gyártani. Többféle anyagkombinációval (különböző PP- és 
EPP-típusokkal) és változó paraméterekkel (hőmérséklettel, nyomással, habosítási 
módszerekkel) készítettek különböző méretű bordázott és borda nélküli próbatesteket. 
A sík felületű PP lapokon is jól tapadt a hab, de bordázással a tapadás jelentősen 
megnövekedett. Ilyen szendvicslemezek tehát gyárthatók. Ha a fedőlemezeket szállal 
erősítik, a köztük lévő habosított egynemű anyagból készített hab helyett pedig fém- és 
kerámiaelemeket is tartalmazó hibrid részecskehabot építenek be, egészen újfajta szer-
kezeti anyaghoz juthatnak. Az EPP-ből és felhabosított alumíniumrészecskékből készí-
tett hibrid hab pl. elasztikus tulajdonságú, jól formázható és sok energiát képes elnyel-
ni. A habszerkezetű kerámiarészecskékkel kevert EPP részecskehab jó hőszigetelő, 
emellett jó hőtároló. Az ilyen hibrid anyagok nagyon hasznosak lehetnek az elektro-
mos hajtású járművekben, ahol a nagyméretű akkumulátorokhoz lehet majd belőlük 
könnyű házat készíteni, de a jövő karosszériaelemeit is gyárthatják majd belőlük.  

Mikrofröccsöntés, makrokihívás 

A technológia fejlesztése nyomán ma rendkívül nagyméretű formadarabokat is 
elő tudnak állítani fröccsöntéssel. Újabban arra törekszenek, hogy minél kisebbeket is 
tudjanak gyártani. A mikroméretű formadarabokra jellemző legalább egy, de gyakran 
több is a következő tulajdonságokból:  

– tömegük 1 g-nál kisebb, egyetlen granulátumszemcse tömege több mikro-
méretű termék tömegéhez elegendő, 

– a darabok falvastagsága 250 µm-nél kisebb, 
– a darabok részletei csak mikroszkóp alatt láthatók. 
Ilyen darabok gyártásához szerszámot készíteni nem átlagos feladat. A fészek 

rendkívül kicsi beömlőnyílásánál erős a nyíróhatás és emiatt a hőfejlődés, amelyet 
kompenzálni kell. A befröccsentett miniadag reprodukálása, a hengerben az optimális 
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tartózkodási idő és a befröccsentés sebességének biztosítása is csúcstechnikát igényel, 
mivel a befröccsentés teljes időtartama kevesebb 0,01 s-nál. A szerszámon belül moz-
gó magok átmérője az emberi hajéval összemérhető, ezekre nem dermedhet rá az 
anyag, mert megsérülnek. A fröccsnyomás az ilyen szerszámban is 275 MPa.  

Az ömledéknek minden egyes adagban tökéletesen homogénnek kell lennie. A 
mikrofröccsöntéshez alkalmazott dugattyús fröccsgépekben a homogenitás nem min-
dig kifogástalan. A Boy Machines, Inc. (Exton, PA, USA) XS típusú fröccsgépeibe 
ezért 12 mm-es csigát és hengert épít be. A csiga közvetlenül injektálja be az 
ömledéket a fészekbe, amikor az megtelt, a beömlőnyílást a csiga végén lévő záróelem 
zárja le. Ilyen géppel sikeresen fröccsöntöttek 0,1 g körüli darabokat.  

A legnagyobb kihívást azonban az jelenti, hogy a szerszámnak több ezres darab-
számban kell ontania a teljesen azonos minőségű darabokat. A Micro Engineering 
Solution LLC (Charlston City, MA, USA) szerint is 80–90%-ban a szerszámon múlik 
a mikrofröccsöntés sikere. Ha a mikrofröccsöntő szerszámok nem fejlődnek együtt a 
technológiával, a feldolgozók nem boldogulnak vele. A technológia bevezetésének is 
ez a legköltségesebb eleme. Költséges emellett a darabok kezelése és vizsgálata. A 
kezelés része az elektrosztatikus töltés elvezetése, a környezeti kontroll, az automatizá-
lás. A minőség-ellenőrzésnek inline és offline méréseket kell tartalmaznia, és a mikro-
méter vagy ez alatti mérettartomány mérőeszközei is nagyon drágák. Gyakran előfor-
dul, hogy a mérési eredmények szórása nagyobb, mint a darabnál megkövetelt tűrés.  

Szerszámhűtés: az áramlási sebesség nagyon fontos 

A termelékenység növelése érdekében a feldolgozók nagyméretű, sokfészkes 
szerszámokkal szeretnek dolgozni. A ciklusidőt pedig annyira lerövidítik, hogy a hűtő-
rendszer nem képes „lépést tartani” a gyártással. Ilyenkor csökkentik a hűtővíz hőmér-
sékletét, de ennek nincs sok értelme. A hűtővíznek ugyanis a szerszám hideg és meleg 
pontjait is minden ciklusban kompenzálnia kell, a szerszám és a vízáram között folya-
matos a hőáram. Az üzem légterében a páratartalom változása befolyásolja a hőát-
adást, ezt a legkönnyebb a víz áramlási sebességének változtatásával kiegyenlíteni.  

Egy rövid ciklusidővel dolgozó 16-fészkes szerszám hűtése meglehetősen bonyo-
lult feladat. A hűtésből eredő hiba olyankor lép fel, amikor a fröccsöntő rendszert job-
ban felpörgetik, mint amilyen teljesítményre tervezték, a hiba okát pedig nem könnyű 
felismerni. A szakértők szerint a legjobb hatásfokot nem túl magas hőmérsékletű, de 
nagy sebességgel áramló hűtővízzel lehet elérni. A nagy áramlási sebességgel gyakran 
megoldódnak a gondok, de ehhez legtöbbször ki kell cserélni a vezetékeket, a csatla-
kozókat, a hőmérséklet-szabályozót, esetleg a szivattyút is.  

Korszerű szerszámokba ma már beépítenek olyan hőmérséklet-szabályozót, 
amely úgy szabályozza a hűtőkörben áramló folyadék sebességét, hogy a szerszám 
hűtési profilja minden ciklusban egyforma legyen, de a szerszám hűtőcsatornáiban is 
vannak az áramlási sebességet módosító elemek.  

A hagyományos hőmérséklet-szabályozó berendezésekben nincs elég nagy nyo-
más ahhoz, hogy kiegyenlítsék a hosszabb vezetékekben bekövetkező nyomáscsökke-
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nést, ezért gyakran alkalmaznak párhuzamos hűtőköröket, amelyek geometriája egye-
netlen folyási sebességet eredményezhet. Ilyenkor az első fészkek jobban hűlnek, mint 
az utolsó sorban lévők.  

A MoldCool (Bow, New Hampshire, USA) iCool szabályozórendszere gondos-
kodik arról, hogy a hűtőrendszerben kialakuló magas nyomás feleslegessé tegye a pár-
huzamos köröket. Az iCool rendszerbe a hagyományos rendszerekben használt állandó 
sebességű centrifugálszivattyúk helyett az áramlási sebességnek megfelelően változó 
nyomással dolgozó szivattyút építenek be. Az ilyen szivattyú 90-95%-os hatásfokkal 
dolgozik és akár 13,8 bar nyomást is kifejthet. A nagy nyomás nagy sebességet ered-
ményez, ami több tized fokkal csökkenti a hűtővíz felmelegedését. A nagy sebesség 
miatt a vezetékben fellépő turbulencia nem jelent hátrányt, sőt javítja a fészkek közötti 
egyenletes hőátadást. A cég hatéves fejlesztés után 2013 végére tervezi a rendszer for-
galmazásának megkezdését. Jelenleg egy new-englandi fröccsöntő üzemben végeznek 
próbajáratást. Egy nyolcfészkes szerszámon keresztül áramoltatott hűtőközegben 6,2 
bar nyomásveszteség lépett fel. Amikor a hűtővíz hőmérsékletét mindössze fél fokkal 
növelték, a ciklusidőt 41 s-ról 31 s-ra tudták csökkenteni. Egy ilyen eredmény termé-
szetesen pénzbe kerül, de a berendezés ára fél év vagy ennél rövidebb idő alatt megté-
rül, mert kicsi az energiafogyasztása, erősen csökken a ciklusidő, jobb a termék minő-
sége, szélesedik a feldolgozási ablak. 

Hulladék-visszaforgatás: az őrleményt nehéz betáplálni 

A fröccsöntő, extrúziós fúvó, csőgyártó, fóliát öntő, hőformázó üzemekben ma 
már természetes a hulladék visszaforgatása a gyártásba. A megőrölt hulladékot granu-
lálás nélkül friss anyaghoz keverik, és így töltik be a feldolgozógépbe. A szabálytalan 
alakú és könnyű őrlemény azonban könnyen elkülönül és beboltozódik a tölcsérben, 
akadályozza az anyag folyamatos áramlását és egyenetlenné teszi az ömledék összeté-
telét. A Conair Scrap cég (East Windsor, NJ, USA) az ilyen keverékek betöltésének 
megkönnyítésére fejlesztette ki True-Blend márkanevű etetőtölcsérét, amelyben egy 
ferde forgó csiga lazítja fel az őrlemény és a granulátum keverékét, hogy az folyama-
tosan és a meghatározott keverési arányban potyogjon be a gépbe. Nagyon lassú (<23 
kg/h teljesítményű) gépekhez a FB45 típusú „blendert”, nagyon nagy (5500 kg/h) tel-
jesítményűekhez a TB3500 típusút ajánlják.  

Nyomásmérés az extruderben  

Az extrudáló üzemekben sem henyélnek, ott is egyre jobban pörgetik a csigákat, 
annyira, hogy a gyártási folyamat még éppen össze ne omoljon. Néha nem is értik, 
miért romlik a termék minősége, és nem gondolnak arra, hogy ez összefüggésben van 
az ömledék-hőmérséklettel vagy annak változásaival. Fokozódik a baj, ha a gépet nem 
arra használják, amire tervezték, pl. ha a csiga felépítése nincs összhangban a feldol-
gozott műanyaggal. Ilyenkor instabillá válik az ömledék kihozatala, túlmelegedés, be-
égés, gélesedés észlelhető.  
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Ha a legalkalmasabb gépet használják a gyártáshoz, akkor is érdemes megfelelő 
érzékelőkkel felügyelet alatt tartani a folyamatot. Ma az extrudálás kézben tartásához 
nagyon intelligens, nagyon komplikált ellenőrzőrendszereket kínálnak, amelyek na-
gyon rövid idő alatt jelzik, ha a folyamat valahol eltér az optimálistól.  

Az ömledéknyomást mérő érzékelőknek többféle célja lehet. Elsősorban a biz-
tonságot, a minőség-ellenőrzést és a folyamatos kihozatalt szolgálják. A túlnyomás 
jelzésével védik a gépkezelőt és a gépet. Az előírt nyomás betartása pedig előfeltétele 
a folyamat-ellenőrzésnek, de hozzájárul a megfelelő minőséghez, a selejt csökkenésé-
hez és a termelékenység növekedéséhez is.  

Ilyen megbízható eszköz a Dynisco cég (Franklin, Massachusetts, USA) Vertex 
márkanevű nyomásmérője, amely közvetlenül az extruderben végzi a mérést. Gyor-
sabban jelzi ki a mért értékeket, mint a hasonló mérőeszközök. Előnye, hogy nem tar-
talmaz higanyt, de mérési pontossága nagyobb az utóbbiakénál. Emellett a nyomást 
érzékelő fólia hatszor vastagabb, mint a szokásos nyomásmérőké, ezért élettartama is 
hosszabb  

Tanulni, tanulni, tanulni!  

A fröccsgépek és az extruderek fejlesztése és bonyolultabbá válása képzett gép-
kezelőket kíván. Az egyik amerikai műanyagipari szövetség vezetője ezért csak egy 
ismert történelmi személyiség felhívását tudta megismételni: Tanulni, tanulni, tanulni! 
Attól tart ugyanis, hogy a műanyag-feldolgozás veteránjai lassan nyugdíjba mennek, 
és nem látja az utánpótlást. Az új belépők ugyanazokat a hibákat követik el, mint elő-
deik 40–50 évvel ezelőtt. A régi öregeknek át kellene adniuk tudásukat a fiatalabb ge-
nerációnak, hogy erre építhessék az újabb ismereteket.  

Ezt szolgálhatják a CompuPlast szemináriumok, amelyeken az elméletet levelező 
formában lehet megtanulni, de a beiratkozók az elmélet elsajátítása után a legkorsze-
rűbb gépeken és a legkorszerűbb szerszámokkal szerezhetik meg a gyakorlati tudást. 
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