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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Műanyag-feldolgozó gépek anyagszállító 
és keverő rendszerei 

 
A feldolgozógépek kiválasztása mellett fontos, hogy az anyagszállító és keverő rendsze-
rek is illeszkedjenek a feldolgozórendszerhez. Még tapasztalt feldolgozó szakemberek is 
elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolják át valamennyi szempontot, amely befolyásolja 
a termelés zavartalanságát, a termék minőségét. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; extrudálás; anyagszállítás; keverés;  
keverő és adagoló berendezések; mérőeszközök. 

 
 
Az anyagszállító rendszerek nagyon fontos szerepet játszanak az extrúziós és a 

fröccsöntési folyamatokban. Egy extrúziós sor különösen sebezhető, mert az extruder 
csak azokat az anyagokat tudja feldolgozni, amelyeket közvetlenül a gépbe adagolnak. 
Ha az adagológaratba töltött anyag nincs megfelelően összekeverve, vagy nincs helye-
sen megválasztva az adagolási sebesség, akkor a feldolgozás sebessége és a végtermék 
minősége sem lesz megfelelő. 

A feldolgozók gyakran jelentős időt fordítanak az extruder kiválasztására, vi-
szont az anyagkezeléshez, -szállításhoz és -adagoláshoz gyorsan összeválogatják a 
meglévő vagy használt berendezések darabjait. Ezek a gazdaságosság tekintetében 
különbözőek lehetnek, így érdemes átgondolni, hogy melyik eszköz nyújtja az adott 
rendszerhez: 

– a maximális hasznos működési időt, 
– a pontos adagolási sebességet gravimetrikus adagolóval, 
– a ténylegesen felhasznált anyagok leltárát, 
– a változtatható sebességű egyen- és váltakozó áramú motorvezérlést a jobb 

szabályozás és hatékonyság érdekében, 
– a felhasználóbarát, PLC-alapú vezérlőrendszereket színes, érintőképernyős in-

terfészekkel a státusz- és folyamatadatok pontos lekérdezéséhez, 
– azokat az új felszívókat, amelyek kezelni tudják a nehezen adagolható anya-

gokat, 
– az összes komponens gravimetrikus vezérlését egy központi interfészen ke-

resztül, és 
– az extruder vezérlőrendszerének integrációját zárt hurkú extrudáláshoz és a 

terméktömeg ellenőrzéséhez. 
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Alapanyagok ömlesztett raktározása 

Az ömlesztett anyagok tárolására szolgáló berendezés kis mennyiségű anyagok-
hoz hordozható tartályokból és nagyobb méretű közbenső tartályokból áll; az utóbbia-
kat általában egy központi helyen a padlózathoz rögzítik. A hordozható tartályokban 
kisebb mennyiségű anyagokat, mint pl. kis százalékban adagolt friss alapanyagokat és 
adalékanyagokat tárolnak. A közbenső tartályokat gyakran hidegebb környezetben 
állítják fel, hogy csökkentsék a friss anyagok hőmérsékletét, valamint friss anyagok és 
regranulátumok pufferként is szóba jöhetnek a feldolgozó üzemen belül.  

Nagyobb anyagmennyiségeket hegesztett vagy csavarozott silókban tárolnak, 
amelyek akár 110 tonna vagy ennél is nagyobb tömegű anyagok tárolására alkalmasak. 
Ez a feldolgozók számára lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségeket tudjanak vásá-
rolni csökkentett áron. Jellemzően 0,1–0,2 USD a megtakarítás kilogrammonként, ami 
a legnagyobb feldolgozóknál jelentős összeget tehet ki. Az újdonságok közé tartozik az 
ultrahangos és az infravörös szintjelzés, valamint hasznosak az anyagfelhasználást 
ellenőrző mérőrendszerek. 

Pneumatikus anyagszállító rendszerek 

A pneumatikus (vákuumos vagy nagynyomású) szállítóberendezésekkel az alap-
anyagokat mozgatják az üzemen belül, illetve a friss, a regranulátum vagy a kevert 
anyagokat osztják el a fröccsöntő gépek vagy extruderek között.  

Az önálló anyagfelszívók része egy beépített motor, amely vákuumot hoz létre. 
Ezeket gyakran használják kisebb mennyiségű szemcsés és tiszta regranulátumok fel-
szívására. Extra szűréssel rendelkező speciális modelleket poros regranulátumokhoz 
vagy porokhoz is alkalmazzák.  

A központi vákuummal ellátott rendszerek a legnépszerűbbek, de a nyomással 
működők is gyakoriak. Ezek lehetnek egyedi, pontról-pontra szállító rendszerek, pl. a 
műanyagot a silóból egy közbenső tartályba mozgatják, vagy a granuláló sor végén 
elhelyezett elosztótartályból a csomagolás helyéhez szállítják. A megfelelő vezérlő-
rendszerrel ezek sorra több állomást is feltölthetnek, pl. hatkomponensű keverőt 
extrudáláshoz, vagy több extruziós sort hagyományos szivattyúval.  

A legtöbb vákuumos felszívó rozsdamentes acélból készült szitaszövetes szűrőt 
használ, hogy a granulátumot vagy a regranulátumot a felszívóban tartsa, és megelőzze 
az anyagok eljutását a központi szűrőbe. A sziták átengedik a porszennyeződéseket a 
központi szűrő felé, így védve a vákuumszivattyút, ahol ezek összegyűlnek, ezért nincs 
szükség az egyes vákuumos felszívók szövetszűrőinek egyedi tisztítására.  

A porszállító rendszerek jobb szűrést használnak a felszívókban, a folyamatban 
tartva ezzel a szennyeződéseket és a finom porokat. Különböző megoldásokkal – mint 
pl. „berobbantás” és „sűrített levegős visszafújás” – tartják tisztán a szűrőkazettákat 
vagy -tasakokat a maximális teljesítmény érdekében. Egy egyszerű, kazettás kialakítá-
sú biztonsági szűrő védi a vákuumszivattyú bemenetét abban az esetben, ha a tasak a 
fő szűrőben elszakadna vagy elhasználódna.  
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A legtöbb szállítórendszer ma már programozható relés (PRC) vagy programoz-
ható logikai vezérlőt (PLC) használ a vákuumszivattyúk, a sorba rendezés és a szűrő-
tisztítás szabályozására. A PRC rendszerek teljesítőképessége korlátozottabb, általában 
1–2 szivattyú és max. nyolc töltőállomás vezérléséhez használják. A PLC rendszerek 
akár 24 vákuumszivattyút és 128 állomást is tudnak kezelni, színes, érintőképernyős, 
grafikák megjelenítésére alkalmas kezelőegységgel. Ezekben kezelési dokumentációk, 
a pótalkatrészekről szóló információk, vészjelzési naplók és hibaelhárítási segédletek 
is gyakran megtalálhatók. 

Számos rendszer egyszerre több folyamatot, pl. a szállítást, a szárítást és a keve-
rést is magába foglal. Mindezek egy képernyőn jelennek meg, viszont ha a vezérlő 
problémát jelez, akkor a teljes rendszer leáll.  

A vákuumos és nagynyomású egységek egy rendszerben is társíthatók, hogy az 
anyagok hosszú távolságokra nagyobb sebességgel legyenek szállíthatók, pl. vasúti 
vagonok kirakodásánál. Vákuummal szívják fel az anyagot a vagonból, majd ciklonba 
vagy szűrős felszívóba továbbítják. Egy nagynyomású rendszer juttatja el ezután az 
anyagot a silókba. 

Keverő- és adagolóberendezések 

A keverés és a keverő a műanyagiparban több dolgot jelentett a múltban, pl. vas-
villát, lapátot, vödröt, betonkeverőt, granulátumot szállító csigát, de még az anyaggal 
teli hordók gurítását is az üzem padlózatán. 

A térfogati (volumetrikus) keverőket azért fejlesztették ki, hogy egyszerre több-
féle anyagot tudjanak adagolni, és ez nagy előrelépést jelentett a technológiában. A 
térfogati adagolókat még ma is használják, de jellemzően csak egy vagy két jelentékte-
lenebb adalékanyaghoz. Számos feldolgozóüzem használ adalékanyag-adagolókat, a 
térfogati és gravimetrikus adagolók közül a volumetrikus használata a leggyakoribb. 

A több komponens keverésére alkalmas térfogati és gravimetrikus keverők közül 
az utóbbit használják inkább. Az ún. gain-in-weight („tömeg-hozzáadásos”) szakaszos 
keverőket a fröccsöntésben és az egyszerűbb extrudálásban, míg a folyamatos loss-in-
weight („tömegvesztéses”) rendszereket a bonyolultabb extrudálási folyamatokban és 
a kompaundáló sorokban alkalmazzák. 

Adalékanyagot behordó berendezések 

A térfogati adagolókat egy vagy két komponens beviteléhez használják, és álta-
lában ezek a leggazdaságosabb adalékanyag-behordók. Ezek szigorúan csak adagolók, 
még ha vannak olyan kialakítások is, amelyek nagyon pontosak, viszont ezek közül 
egyik sem tudja pontosan követni a tényleges anyagfelhasználást. 

A gravimetrikus adagolók mérőeszközként használhatók az aktuális anyagáram 
mérésére, és információt nyújtanak a feldolgozónak a tényleges anyagfelhasználásról. 
Az adagolóeszköz nem lehet pontos, de az anyaghasználat mennyisége igen, feltéve, 
hogy megfelelően kalibrálták. 
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Gravimetrikus keverők 

A gravimetrikus keverők ára jelentősen csökkent, így azt lehet mondani, hogy a 
térfogati keverő ma már a múlté. A gravimetrikus keverő számos előnye közé tartozik: 

– a nagyobb pontosság, 
– a különböző térfogatsűrűségű anyagok megfelelő kezelése, 
– a keverési folyamat pontos dokumentálhatósága, 
– a kevert anyagok készletellenőrzése. 
Gyakorlatilag valamennyi gravimetrikus keverőnek jelentős az előnye a térfoga-

tival szemben. A térfogati és gravimetrikus keverők/adagolók összehasonlítása az  
1. táblázatban látható. 

1. táblázat 
Térfogati és gravimetrikus keverők/adagolók összehasonlítása 

 

Paraméter Térfogati Gravimetrikus 
gain-in-weight 

Gravimetrikus 
loss-in-weight 

Anyagáramlás mérése motorsebesség  
szabályozása 

szakaszos tömeg  
szerinti adagolás 

folyamatos tömeg  
szerinti adagolás 

Változó térfogatsűrű-
ség 

nincs érzékelés vagy 
kompenzálás 

automatikus beállítás automatikus beállítás 

Várható pontosság 5–10% 2–5% 0,25–1% 

Linearitási hibák nincs kompenzálás automatikus – késlelte-
tett 

automatikus – valós 
idejű 

Újrakalibrálás anyag-
váltásnál 

rendszeresen szükséges nem szükséges nem szükséges 

„Nincs anyagáram” 
érzékelés 

választható automatikus automatikus 

Mechanikus keverés szükség szerint szükséges nem szükséges 

 
 
Ugyanakkor számos megtévesztő információ is kering a gravimetrikus keverők-

kel kapcsolatban. Valójában mindegyik típus nagyon eltérő módon működik, mind-
egyiknek megvan a maga előnye és járulékos költsége. 

A gravimetrikus azt jelenti, hogy „tömeggel terhelni”, de ezzel a hasonlóság vé-
get is ér, mert nem minden gravimetrikus rendszer működik azonos módon, vagy kínál 
azonos előnyöket. Jelenleg a következő gravimetrikus keverőtípusok állnak a feldol-
gozók rendelkezésére: 

– szakaszos gain-in-weight („tömeghozzáadásos”), 
– szakaszos loss-in-weight („tömegvesztéses”), 
– folyamatos loss-in-weight („tömegvesztéses”).  
A gain-in-weight típusú szakaszos keverők egyszerre csak egy komponenst ada-

golnak az egy vagy két mérőcellára szerelt hagyományos garatmérlegbe. Az egyes 
adagok a keverőkamrába jutnak, amely homogén keveréket készít az alkotórészekből. 
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Ezek a keverők nagyon gazdaságosak, de nem a legalkalmasabbak kis koncentrációjú 
(<2%), vagy nagyon különböző alakú és sűrűségű, főleg a keverés során szétválásra 
képes poradalékok, anyagok bekeverésére. Ezek jelenleg a legnépszerűbb gravimetri-
kus adagolórendszerek, ugyanakkor már rendelkezésre állnak megbízható szállítóktól 
8-komponensű modellek is. 

A loss-in-weight típusú szakaszos keverők az összes alkotórészt egyidőben ada-
golják egy hagyományos garatba. Mindegyik adagolónak saját mérőcelláj van, így ki-
menetük folyamatosan szabályozott. A mérőcellák minden egyes adagolóban külön 
méretezik, így a legkisebb mennyiségű komponenst nem kell a legnagyobb mérőcellá-
val mérni, ami sokkal nagyobb pontosságot eredményez. Ezek az adagolórendszerek 
drágábbak, de a legjobbak kis koncentrációjú (0,25–2%), vagy nagyon különböző ala-
kú és sűrűségű anyagok bekeverésére (a keverés során a részecskék szétválhatnak). 

A folyamatos loss-in-weight típusú keverők az összes alkotórészt egyidőben, köz-
vetlenül adagolják a folyamatos csigás adagoló vagy az extruder garatába. Mindegyik 
adagoló saját mérőcellával dolgozik. Ez a fajta keverés készíti a leghomogénebb keve-
réket, mert valamennyi komponenst egyidejűleg adagolja és közvetlenül juttatja az 
extruder-garatba (vagy a folyamatos csigás adagolóba). A mérőcellákaz itt is minden 
egyes adagolóban külön méretezik. Ez a rendszer a legjobb választás: 

– az extruder folyamatos adagolásához, 
– a kis koncentrációjú anyagok (0,25–2%) adagolásához, 
– a rossz folyóképességű anyagok adagolásához, 
– a nagyon különböző alakú és sűrűségű (főleg por formájú) anyagok adagolá-

sához. 
Alkalmasak max. 12-féle, akár más szállítóktól származó komponensek adagolá-

sára, de használhatók moduláris, integrált tervezésű és felhasználóbarát vezérlőrend-
szerekkel együtt is. 

Adagolók és mérőeszközök 

A fent említett rendszerekben számos mérőeszközt használhatnak az anyagok 
adagolásához, és mindegyik saját előnyökkel rendelkezik. Ezek közül a legfontosab-
bak: 

– pneumatikus tolózárak (gazdaságosak és üzembiztosak), 
– szállítócsigák (jól ismertek, de nem egyenletesek, emellett kis sebességeknél 

pontatlanok), 
– fojtószelepek (potenciális kopási helyek), 
– adagolótárcsák (a legegyenletesebb adagolók, főleg kis, 20 g/h sebességeknél), 
– vibrációs adagolók (számos anyaggal jól működnek), 
– szilárdanyag-szivattyúk (hasonlítanak az adagolótárcsás adagolókhoz, de füg-

gőlegesen szerelik fel őket), 
– forgó beömlőkeretes adagolók (hasonlítanak az adagolótárcsás adagolókhoz, 

de függőlegesen szerelik fel őket). 



www.quattroplast.hu 

Figyelembe kell venni, hogy az anyagok nem mind szabadon folyók, és nem 
adagolhatók egyenletesen. A legtöbb gain-in-weight rendszer szabályozza az adagolási 
időt, hogy az adott tömegű anyagot betöltse. Ha az anyag nem adagolható konziszten-
sen, ami előfordul, ha újabb adagnál az anyagáramot elindítják és leállítják, akkor a 
vezérlőrendszer változtat az adagolási sebességen. A folyamatos gravimetrikus rend-
szereknél folytonos az anyagmozgatás, és megfelelő keveréssel és adagolással fenn 
lehet tartani az egyenletes adagolási sebességet, amely így előzetesen pontosabban 
meghatározható.  

Az adagolótípusok összehasonlítása a 2. táblázatban látható. 
 

2. táblázat 
Különböző adagolótípusok összehasonlítása 

 
Adagoló típusa Alkalmazás Erősség 

Egycsigás adagoló keverő nélkül szabadon folyó granulátumok és 
regranulátumok 

alacsony költség, egyszerű 

Egycsigás adagoló keverővel gyengén folyó regranulátumok és 
közepesen folyó porok 

széles anyagválaszték 

Kétcsigás adagoló keverővel nehezen folyó porok nagy pontosság, problémás 
anyagok kezelése 

Tárcsás adagoló granulátumok kis sebességű  
feldolgozása 

nagy pontosság, gyors  
anyagcsere 

Flexibilis garatos csigás adagoló jól folyótól a nehezen folyó anya-
gokig a csiga típusától függően, 

pl. egy- vagy kétcsigás 

széles alkalmazási lehetőség 

Vibrációs adagoló üvegszálak, rideg anyagok hosszú szálak károsodás 
nélküli kezelése 

Adagolószalag szabadon folyó és nem ragadós 
anyagok 

nagy kihozatal, súrlódásra  
érzékeny anyagok 

 

Extrudálás vezérlése 

A folyamatos loss-in-weight adagolás a még jobb folyamatvezérlés következő 
szintje. A folyamatos adagoló vagy az extrudercsiga sebességét a gravimetrikus garat-
hoz igazítva, az anyag egyenletes és pontos sebességgel betáplálható. A szükséges se-
besség megadásakor az extruder vezérlőegysége beállítja a csiga sebességét, ezzel 
fenntartja az extrudáló teljesítményt.  

Az olyan termékek gyártásakor, mint pl. a tubusok, csövek vagy lemezek, az 
extruder vezérlőegységével összekötött méretellenőrző rendszert is használhatnak, ez-
által megtarthatják a végtermék pontos vastagságát. Ezeknek a rendszereknek az egyes 
változatait többrétegű termékek, pl. fóliák vagy lemezek rétegvastagságának mérésére 
is alkalmazhatják. Az ilyen zárt hurkú rendszerek jellemzői: 
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– a jobb folyamatvezérlés, 
– a jobb termékminőség, 
– az anyagmegtakarítás a túltöltés csökkentésével,  
– a készletellenőrzés. 

Fóliahulladék újrahasznosítása 

A fóliahulladék visszaforgatható, akár szélezésből származó hulladékról, akár hi-
bás fóliatekercsről van szó. A fólia-újrahasznosító rendszerek megőrlik a hulladékot és 
megfelelő arányban újra betöltik az extrudergaratba az extrudálandó granulátumokhoz. 
Ezek a rendszerek az extruder kihozatalának max. 40%-ig adagolják a hulladékot; 
bizonyos anyagoknál ennél nagyobb mennyiségben is. Általában olyan extrude-reknél 
használják, amelyeknek nem hornyos az adagológarata. 

Adatátvitel 

Ezek a rendszerek olyan adatgyűjtőkhöz kapcsolódnak, amelyek központi helye-
ken – pl. az üzem vezetőjének irodájában – gyűjtik az adatokat, ezáltal biztosítják az 
egységek vezérlését. A távoli kommunikációt Ethernet TCP/IP és Profibus hálózato-
kon keresztül bonyolítják, a legtöbb vezérlőrendszer belső diagnosztikával és felhasz-
nálóbarát, menü alapú kijelzőkkel rendelkezik a könnyű működtetés érdekében. 
Vezetéknélküli rendszerek szintén elérhetők, de az üzem környezetéből származó 
elektromos zajok miatt problémák léphetnek fel. Ezek a szoftvercsomagok nagyon 
hasznos eszközök az üzem vezérlésében és a jelentések készítésében. A feldolgozók 
pénzt takaríthatnak meg és jövedelmezhetőbbé tehetik működésüket a következő elő-
nyök révén:  

– az adagolás pontosságának javulása, 
– saját színezékek és adalékanyagok hozzáadása, 
– saját gyártásból származó regranulátumok felhasználása,  
– végfelhasználás utáni hulladékból (PCR) származó regranulátumok felhaszná-

lása, a gravimetrikus vezérlésből eredeztethető homogénebb termékek gyártá-
sa. 

Kristályosító és szárító rendszerek 

Vannak olyan anyagok, amelyeket a kompaundálást, az utófeldolgozásra szánt 
granulátumok csomagolását és a végtermékké feldolgozást megelőzően ki kell száríta-
ni a kristályosítás és/vagy a nedvesség eltávolítása miatt. 

A nedvességálló (vagy nem-higroszkópos) anyagokat környezeti levegőn, általá-
ban 60–82 °C-on szárítják, ezzel a granulátumok felületén lévő nedvesség könnyen 
eltávolítható. 

A nedvszívó (vagy higroszkópos) anyagok megkötik a nedvességet a granulátum 
szemcsén belül. A szárító meleg levegővel dolgozik –40 °C harmatponton vagy ez 
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alatt, kivonja a nedvességet az anyagból, ezzel kiküszöböli a végterméken jelentkező 
hibákat. Az ilyen anyagok magasabb hőmérsékleteken (jellemzően 43–177 °C-on) is 
száríthatók. 

A PET és a PLA regranulátumokat kristályosítani is kell szárításuk előtt. A ha-
gyományos rendszerek meleg környezeti levegőt használnak, míg az új technológiák 
infravörös technológiát alkalmaznak. 

Aprítóberendezések 

A legtöbb műanyag-feldolgozó üzemben az újrahasznosítási műveletek során 
használnak valamilyen aprítóberendezést. 

Az aprítógépekkel (shredderek) a nagy méretű hulladékok 20–50 mm méretű da-
rabokra vághatók fel, amelyek mérete tovább csökkenthető a feldolgozástól függően. 

A granulálók azoknak az aprított anyagoknak, valamint szélhulladékoknak a mé-
retét csökkentik 3–16 mm-re, amelyek könnyen megömlenek és újrahasznosíthatók a 
feldolgozógépben. 

Örlőberendezéseket használnak bizonyos friss anyagok és regranulátumok porrá 
(20–100 mesh) őrlésére ezzel biztosítják, hogy a feldolgozás során teljesen megolvad-
janak.  

Következtetés 

Számos lehetőség áll rendelkezésre a műveletek hatékonyságának javítására, és a 
legtöbb berendezésgyártó készségesen segít a speciális igények kielégítésében. A nö-
vekvő energiaköltségekkel és a szűkebb haszonkulcsok miatt meg kell találni az utat 
az újrahasznosítás hatékonyságának növeléséhez. 

A megfelelően tervezett adagoló és keverő rendszerek, más segédberendezések-
kel együtt, fontosak az üzem és magának az extrúziós technológia termelékenysége 
szempontjából. „Egy lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszem” analógiája al-
kalmazható az újrafeldolgozott anyagokat hasznosító extruderekre is. 
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