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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre szélesebb körben kerülnek polimer alapanyagú termékek 

felhasználásra a csomagolástechnikától a járműiparon át az orvostechnikai alkalmazásokig. 

Újszerű műanyagok és különleges feldolgozási technológiák jelennek meg a folyamatos 

fejlesztések hatására és a legmagasabb műszaki igények követelményeinek teljesítésére. A 

polimerek egyik legjelentősebb és legelterjedtebb alakadási eljárása a fröccsöntés, amellyel 

szinte bármilyen kialakítású, térben erősen tagolt 3D-s termék előállítható. Pontosságával és 

termelékenységével a korszerű alkatrészgyártás szerves részévé vált. 

A harmadik évezred mindennapjaiban a műszaki élet területén is nélkülözhetetlen 

számítástechnika számos újító megoldást és támogatást nyújt a műanyagipar és a hozzá 

kapcsolódó szerszámgyártás területén a tervezésben és a gyártásautomatizálásban egyaránt. 

Az egyre növekvő piaci verseny és a műanyag alkatrészekkel szemben támasztott szigorú 

követelmények gyors és precíz szerszámkészítést követelnek meg. A kívánt termékminőség 

elérése ideális gyártási paraméter-beállításokat igényel. A termékfejlesztésben és a különböző 

technológiai problémák feltárásában különösen nagy szerepe van a szimulációnak. 

Szimulációs programok használatával lehetőség nyílik a fröccsöntés virtuális megvalósítására, 

amellyel még a szerszám tényleges legyártása előtt optimalizálható a termékkialakítás, a 

feldolgozási paraméterek, vagy éppen az alapanyag választása, ezzel csökkentve a tervezési 

időt, valamint a hibázási lehetőséget.  

Tervezéskor elengedhetetlen a különböző fizikai hatások figyelembevétele, mivel az 

előállított alkatrészek méretpontosságát és alakhűségét azok együttesen határozzák meg. A 

tervezőnek ismernie kell a termék alapanyagát, hiszen annak elkerülhetetlen zsugorodását a 

szerszám tervezésekor figyelembe kell vennie a kívánt méret elérése érdekében. A nem 

megfelelő gyártási paraméterek egyenetlen zsugorodást hozhatnak létre, amelynek hatására 

vetemedés alakulhat ki. Ennek a deformációnak az egyszerű, síkbeli változata ismert, azonban 

bonyolultabb geometriák, mint például sarkok esetében a befolyásoló tényezők hatása még 

részben feltáratlan. 

A járműalkatrészek tervezésének és gyártásának folyamata is ma már – mint más nagy 

méretpontosságot igénylő alkatrészek esetében is – szintén elképzelhetetlen fröccsöntési 
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szimulációs programok használata nélkül. A járműgyártók beszállítóiktól megkövetelik 

használatát, ezzel a konstrukciós fázisban minimalizálhatók többek közt a deformációk, 

valamint az egyéb jelentős problémát okozó fröccsöntési hibák, amelyek mind optikailag, 

mind mechanikailag gyengítik a terméket. 

A járműgyártók nemcsak tökéletes minőséget követelnek meg a felhasznált 

polimerektől, hanem kedvező tulajdonságaikkal, és főleg kis sűrűségüknél fogva, 

tömegcsökkentés szempontjából fém alapanyagok kiváltásában állítják kihívás elé azokat. A 

teljesítménybeli és környezetbarát előnyök igényeinek együttes megjelenése mellett a 

feldolgozás költséghatékonyságának teljesítése is lényeges szempont. Az évek során az egyik 

legelterjedtebb fémet helyettesítő polimerré az üvegszál erősítésű poliamid vált, amelyet 

többek közt gépjárművek motorterébe szerelt alkatrészek alapanyagaként is alkalmaznak. Ez 

az alapanyag azonban kiváltható egyedi, üvegszál erősítésű polipropilénnel, amely amellett, 

hogy hozzájárul az alkatrész tömegcsökkenéséhez, jó hangszigetelő tulajdonságokkal is 

rendelkezik nagy merevsége mellett. Mindemellett előnyei közé sorolható kedvezően kisebb 

feldolgozási hőmérséklete, valamint az a tény, hogy nem szükséges fröccsöntés előtt 

előkészíteni, azaz szárítani az anyagot, ami poliamid esetén elkerülhetetlen. 

Doktori értekezésem célja, hogy a polipropilén alapanyagú, üvegszállal erősített 

fröccsöntött termékek vetemedését és annak mérési módszereit feltárjam. További célom 

hogy az egyes tényezők, mint az áramlási kép vagy a temperálás vetemedésre gyakorolt 

hatását megvizsgáljam, és a deformáció csökkentési lehetőségeire rávilágítsak.  
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2. Az irodalomkutatás elemzése, az értekezés célja 

A fröccsöntés az egyik legfontosabb technológia műanyag alkatrészek gyártására. A 

termékek alakhűségét rontó vetemedés három fő okozója az anizotrop zsugorodás, különösen 

a szálerősített anyagok esetén az orientációs hatás, illetve a fröccsöntő szerszám egyenetlen 

temperálása. A szakirodalmi források alapján megállapítható, hogy a fröccsöntött termékek 

zsugorodását sokan tanulmányozták.  

A zsugorodás anizotrópiájával többnyire a kereszt- és hosszirányú, valamint a 

vastagság menti zsugorodás vizsgálatán keresztül foglalkoztak. A technológiai paraméterek 

zsugorodásra gyakorolt hatását széles körben vizsgálták, egyetértve az utónyomás fontos 

szerepéről. Az utónyomási idővel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az utónyomás 

alkalmazása csak a lepecsételődés pillanatáig hatékony, azt követően hatása megszűnik. 

Emellett sok más technológiai paraméter hatását is tanulmányozták a kutatók. Hatásuk 

nagysága alapján ezeket azonban nehéz sorrendbe tenni, mivel befolyásuk más volt az amorf, 

illetve a részben kristályos anyagokra, valamint másképp hatottak az áramlásra merőleges és 

az azzal párhuzamos zsugorodásra is. Mindemellett azt is kimutatták, hogy bár az anizotrop 

zsugorodás okozza a fröccsöntött termékek deformációját, az egyes technológiai paraméterek 

vetemedést befolyásoló, valamint azok zsugorodást befolyásoló szerepének nagysága 

különbözik egymástól. Számos szakirodalmi tanulmány foglalkozik a feldolgozási 

paraméterek közül a szerszámhőmérséklet hatásával, amikben rámutattak az aszimmetrikus 

vetemedést okozó hatására. 

A szálerősített alapanyagú, fröccsöntéssel előállított alkatrészek tulajdonságait, így a 

vetemedését is nagymértékben befolyásoló, ömledékáramlás hatására kialakuló orientációt 

sokan vizsgálták. Számos kutatás témáját képezi a lokális orientáció, valamint az áramlás 

hatására a falvastagság mentén kialakuló mag-héj struktúra. Fellehető olyan szakirodalom is, 

amely a sarkoknál kialakuló mag-héj struktúrát vizsgálta, és a külső sarokélnél létrejövő, 

úgynevezett holt zóna meglétét mutatta be. Az alkatrészek egészében kialakuló, globális 

orientációs képet azonban kevesen elemezték, annak lokális vetemedésre gyakorolt hatását 

nem vizsgálták. Általában csak síklapú vagy korong alakú terméken tanulmányozták a 

befröccsöntés helyének alakdeformációra gyakorolt hatását. Bár egyes kutatók 
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kihangsúlyozták a befröccsöntési mód, azaz a gátkialakítás fontosságát, vizsgálataikat 

azonban csak a gát méreteinek szűk tartományára terjesztették ki. 

A szakirodalmak szerzői főként a zsugorodás méréséhez használt, síklapú 

próbatesteken vizsgálták a vetemedést. Összetettebb geometriák esetén, mint például a sarok 

geometriáknál kialakuló deformációt csak kevesen tanulmányozták, vizsgálatához csak 

néhány próbatest-kialakítás ismeretes. A kutatások során a sarokvetemedés által létrejövő 

sarokszöget csupán egy konkrét értékkel jellemezték, a próbatest oldalait egyenesnek 

tekintve. A vizsgálatokat nem terjesztették ki a sarkot alakító oldalak deformációjának 

hosszúság menti változására. Emellett hiányosak a szálerősítésről és a kialakuló orientációról 

szóló ismeretek is.  

Az irodalomkutatás alapján a következő célokat tűztem ki munkámban: 

– Fröccsöntött termékek sarkainál különböző technológiai paraméterek, 

szerszámkialakítások és alapanyag-tulajdonságok mellett kialakuló vetemedés 

vizsgálhatóvá tétele, a vetemedést legnagyobb mértékben befolyásoló paraméterek 

meghatározása, azok sorrendbe állítása. 

– Az alapanyag, az erősítőanyag-tartalom és az utónyomás sarokvetemedésre 

gyakorolt hatásának részletes vizsgálata. 

– Sarokvetemedés és az azt befolyásoló paraméterek közti összefüggés 

meghatározása. 

– Fröccsöntött termékek síklapúságának, oldalívességének analitikus leírása. 
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3. Felhasznált anyagok és alkalmazott technológiák 

3.1. Alapanyagok 

Kísérleteimhez TVK Tipplen H116F típusú polipropilén homopolimert választottam. 

Polipropilén alapú kompozitok előállításához Borealis Daplen HD120MO típusú PP 

homopolimert és Cam Elyaf BMC1-6 típusú rövid üvegszálat alkalmaztam 10, 20, 30 m% 

mennyiségben. Az alapanyaghoz az üvegszálat Brabender Plasti-Corder 814402 típusú, 

ikercsigás extruderrel kevertem, állandó csigafordulatszám mellett. Az extruder 

zónahőmérsékletei rendre 180, 185, 185 és 190°C voltak.  

3.2. Próbatestek előállítása 

A sarok próbatesteket Arburg Allrounder 320C 600-250 típusú fröccsöntőgépen 

(csigaátmérő: 35 mm) állítottam elő. Az adagolási térfogat 45 cm3 volt, az átkapcsolás vagy 

térfogatra történt 7 cm3-nél, vagy külső jelre. Ehhez Mouldrix fészeknyomásmérő és vezérlő 

berendezést alkalmaztam, amely a fröccsöntőgépnek az átkapcsolás indításához akkor adott 

jelet, amikor a szerszámfészekben a folyási út vége előtt 5 mm távolságban elhelyezett 

nyomásszenzor által mért érték elérte a 25 bar-t. A szerszám hőmérsékletét Wittmann Tempro 

Plus 2/90 típusú kétkörös temperáló berendezéssel szabályoztam. 

3.3. Mérőeszközök 

Folyóképesség- és fajtérfogatmérés 

Az alapanyagok fajtérfogat-változását Göttfert Rheograph 75 típusú kapillár 

reométerrel vizsgáltam. A mérések során 8 nyomás (1-174 MPa) és 12 hőmérséklet érték 

mellett (65-260°C) mértem a fajtérfogat alakulását. 

Az alapanyagok viszkozitásának meghatározásához Zwick Z050 típusú, számítógép 

vezérlésű szakítógépre szerelt kapillár viszkozimétert használtam. A méréseket 3 különböző 

kapillárishosszal, 200, 230 és 260°C-on mértem 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mm/perc 

sebességeknél. 
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Az alapanyagok MFI folyási mutatószámát CEAST Modular Melt Flow 7027.000 

típusú MFI berendezésen határoztam meg 230°C-on, 2,16 kg-os terhelés mellett MSZ EN ISO 

1133:2005 szerint. 

DSC mérés 

Az alapanyagok kristályosodási hőmérsékletének meghatározásához Perkin-Elmer 

DSC-2 típusú pásztázó kalorimétert használtam. A fűtési program 47°C-ról 227°C-ra történő 

20°C/perc sebességű felfűtéssel indult, amit 2 perces hőntartás követett, majd 20°C/perc 

sebességű visszahűtést ismét azonos sebességű 227°C-ra való felfűtés követett. Az 

alapanyagok fajhőjének meghatározásához DSC Q2000 típusú differenciális pásztázó 

kalorimétert használtam. A fűtési program 0°C-ról 270°C-ra történő 10°C/perc sebességű 

felfűtés volt. 

Vetemedésmérés 

A vetemedés méréséhez a sarok próbatestekről HP ScanJet G4010 típusú síkágyas 

szkennerrel készítettem 600 dpi felbontású képeket. A vetemedésmérési módszer 

mérőprogramjának verifikálása Mitutoyo Quick Vision 3-D-CNC mérőberendezéssel történt. 

Orientációmérés 

A sarok próbatestben kialakuló szálorientáció vizsgálatához Olympus BX 51M és 

Olympus PMG 3 típusú optikai mikroszkópot használtam. A próbatestben kialakuló globális 

orientáció vizsgálatához YXILON CT Modular típusú computer-tomográfiás 

röntgenkészülékkel, valamint Dage XiDat 6600 típusú röntgen mikroszkóppal készültek 

felvételek. 

3.4. Mérési módszer sarokvetemedés méréséhez 

A műanyag termékek sarkainál kialakuló vetemedési folyamatok elemzéséhez olyan 

próbatestet terveztem, amelynek két oldala 90°-os szöget zár be egymással. A próbatest 

előállításához olyan kétfészkes, cserebetétes szerszámot (1. ábra) terveztem, amellyel a 

vetemedés különböző temperálási és szerszámkialakítási esetek melletti elemzése lehetséges. 

Mivel az orientáció nagymértékben befolyásolja a vetemedést, ezért a különböző 
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befröccsöntési módok vetemedésre gyakorolt hatásának vizsgálhatóvá tételéhez különféle 

gáttípusok alkalmazhatók. A formaüregben kialakuló nyomás kontrollálása több ponton 

elhelyezett nyomásmérő szenzorral, amíg a szerszám temperálása a mozgó, illetve az álló 

oldali formabetétbe épített hőmérsékletszenzorokkal lehetséges. 

 

 
1. ábra Cserebetétes fröccsöntő szerszám a gátbetétekkel és az elosztócsatorna terelőelemével 

 

A vetemedés méréséhez a sarok próbatestekről HP ScanJet G4010 típusú síkágyas 

szkennerrel készítettem 600 dpi felbontású képeket. A próbatest deformációjának 

meghatározása egy erre a célra készített célszoftverrel történt, amelynek eredményeképpen a 

próbatest vetemedését kaptuk meg a relatív oldalhosszúság mentén, azaz a két oldal által 

bezárt szöget (2. ábra). 

 
2. ábra Elméleti ábra a sarokszög meghatározásához 
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4. Tézisek 

Kutatómunkám eredményeit az alábbi tézispontokban összegzem: 

1. Tézis  

Kidolgoztam egy speciális próbatestből, az előállításához szükséges fröccsöntő 

szerszámból és egy képfeldolgozó szoftverből álló mérési eljárást, amellyel a fröccsöntött 

termékek sarkainál különböző technológiai paraméterek, szerszámkialakítások és alapanyag-

tulajdonságok mellett kialakuló vetemedés vizsgálható. Mérésekkel igazoltam az eljárás 

alkalmazhatóságát, és kimutattam, hogy a fröccsöntött termékek sarkainál kialakuló 

vetemedést leginkább a szerszámhőmérséklet-különbség, a gátkialakítás és gátpozíció, a 

szerszámhőmérséklet, valamint az alapanyag száltartalma befolyásolja [1-6]. 

2. Tézis  

Az erősítőanyag-tartalom és a technológiai paraméterek sarokvetemedésre gyakorolt 

hatásának vizsgálatával kimutattam, hogy az utónyomásnak nem erősített polipropilén 

alapanyag esetén számottevő a hatása. A nem erősített polipropilén esetében az utónyomás 

növekedésével a vizsgált tartományban (100-500 bar) a sarokszög növekszik, amíg 

szálerősített polipropilén esetében ez a hatás megszűnik. Kimutattam továbbá, hogy a 

száltartalom növelésével 0-30 m%-os tartományban csökken az oldalak deformációja, mivel 

folyási irányban a száltartalom csökkentette a zsugorodást [5, 6]. 

3. Tézis  

Igazoltam, hogy fröccsöntött termékek esetén a sarokvetemedés a technológiai 

paraméterek megfelelő beállításával kiküszöbölhető. Mérésekkel kimutattam, hogy a kialakult 

vetemedés a saroktól távolodva változik, amelyet legfőképpen az erősítőanyag-tartalom és a 

szerszámfelek hőmérsékletének aránya befolyásol. A deformálódott oldalak által bezárt szög a 

következő összefüggéssel írható le:  
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ahol α [°] az oldalak által bezárt szög, Φ [m%] a tömegre vonatkoztatott száltartalom, 

Tá/Tm [-] az álló és mozgó szerszámfél hőmérsékletének aránya, L [%] a relatív 

oldalhosszúság a sarokélre merőleges oldalélen mérve. Az összefüggést film gát 

alkalmazásával, széles szerszámhőmérséklet (30-70°C) és üvegszáltartalom (10-30 m%) 

mellett polipropilén alapanyaggal igazoltam [6, 7]. 

4. Tézis  

Rámutattam, hogy a fröccsöntött termékek oldalai mentén kialakuló vetemedés 

0,99-es korrelációs értékkel harmadfokú görbével jól közelíthető. Az oldalak ívességét a 

harmadfokú görbéből, a görbületi függvény alatti területtel definiáltam. Kimutattam, hogy az 

ívesség alakulását befolyásolja a gát kialakítása és pozíciója. Továbbá igazoltam, hogy az 

ívesség az üvegszáltartalom növekedésével csökken [6]. 
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