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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK 

�̇�𝑓  falnál ébredő nyírósebesség 

�̇�  nyírósebesség 

|G| gradiens magnitúdó 

Amin legszűkebb áramlási keresztmetszet 

b szélesség 

c koncentráció 

c1 illesztési konstans 

c2 illesztési konstans 

fB(x,y) kék színintenzitást leíró függvény (RGB színtér) 

fG(x,y) zöld színintenzitást leíró függvény (RGB színtér) 

Fgauss(u,v) Gauss-szűrőt leíró mátrix 

fgray(x,y) szürkeségi fok intenzitást leíró függvény 

fR(x,y) vörös színintenzitást leíró függvény (RGB színtér) 

g, h Gauss-szűrő lokális koordinátái 

GMD teljes képhez tartozó átlagos színeltérés 

Gx x-irányú gradiens 

Gy y-irányú gradiens 

HMDk színeltérések átlagai közül a legnagyobb 

Igrad gradiens-mátrix 

Igray szürkeségi fok 

IHgrad gradiens számításán alapuló hibaérték 

IHsd pixelek szórásán alapuló hibaérték 

Ix,y képet leíró szürkeségi fok mátrix 

k ablakméret 

K folyási tulajdonságra jellemző anyagi állandó 

Kp arányossági tényező 

L folyási hossz 

l gyűrű hossza 

MDijk színeltérések átlaga az alképen belül 

mplast plasztikált tömeg 

n hatványtörvény kitevője 

pi,j kimenet valószínűsége a digitális kép i,j-edik alképén 
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Pr plasztikálási teljesítmény 

Q kihozatal, térfogatáram 

r sugárirányú koordináta 

Ra felületi érdesség 

Rgy gyűrű sugara 

Rk sugár a középátmérőnél 

Rt test keresztmetszetének sugara 

S entrópia 

Srel relatív entrópia 

tadagolás adagolási idő 

Th holtidő 

Tp időállandó 

tplast plasztikálási idő 

v résméret 

V térfogatáram 

vent résméret a henger fala és a támasztógyűrű között 

vk csigakerületi-sebesség 

w cellák száma 

x, y helykoordináták 

Δa zöld-vörös átmenetbeli különbség 

Δb kék-sárga átmenetbeli különbség 

ΔE színkülönbség 

ΔI szürkeségi fok intenzitáskülönbség 

ΔL világosságbeli különbség 

Δp nyomáskülönbség 

ΔT hőmérséklet emelkedés 

λ áramlás örvényességére utaló mérőszám 

σ szórás 

σg Gauss-szűrő szórása 

τf falnál ébredő nyírófeszültség 

ω örvényes áramlás sebessége 
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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

2D Két dimenziós (Two dimensional) 

3D Három dimenziós (Three dimensional) 

ABS Akrilnitril-butadién-sztirol (Acrylonitrile butadiene styrene) 

ANOVA Varianciaanalízis (ANalysis Of VAriance) 

BFM Barr Fluxion típusú keverő (Barr Fluxion Mixer) 

CIELab CIELab színtér (CIELab color space) 

CMYK Cián bíbor sárga fekete színtér (Cyan Magenta Yellow Key color space) 

CTM Üreges kialakítású keverő (Cavity Transfer Mixer) 

DPI Pontsűrűség (Dot Per Inch) 

GLCM Szürkeségi fok függőségi mátrix (Gray Level Co-occurence Matrix) 

HPLC Nagy teljesítményű folyadék kromatográfia (High Performance Liquid 

Chromatography) 

ISG Interfacial Surface Generator típusú keverő (ISG mixer) 

L/D arány Hossz/átmérő arány (Length/diameter ratio) 

MB Mesterkeverék (Masterbatch) 

PA Poliamid (Polyamide) 

PC Polikarbonát (Polycarbonate) 

PE Polietilén (Polyethylene) 

PP Polipropilén (Polypropylene) 

PS Polisztirol (Polystyrene) 

PTFE Poli(tetrafluoroetilén) (Polytetrafluoroethylene) 

PVC Poli(vinil-klorid) (Polyvinylchlorid)  

R2 Determinációs együttható (Coefficient of determination) 

RGB Vörös-zöld-kék színtér (Red-Green-Blue color space) 

RMSE Átlagos eltérés (Root-Mean-Square Error) 

SAN Sztirol- akrilnitril kopolimer (Styrene acrylonitrile) 

SMX SMX típusú statikus keverő (Static Mixer X type) 

SSE Eltérések négyzetösszege (Sum of Squared Errors) 

TiO2 Titán-dioxid (Titanium dioxide) 

TMR Twente Mixing Ring típusú keverő (Twente Mixing Ring) 

UV Ultraviola (Ultraviolet) 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

A műanyagok ipari felhasználása a világon az utóbbi években folyamatosan növekvő 

tendenciát mutat [1, 2]. Ez a jelenség jól megfigyelhető a tömegműanyagok esetében, de a 

nagyteljesítményű, műszaki polimer alapanyagok is egyre több helyen váltják ki a fémeket, 

kerámiákat [1]. A műanyagok növekvő népszerűségének legfőbb oka azok relatív alacsony 

előállítási költségeiben, valamint a fémekhez viszonyított kis sűrűségében, rendkívül jó 

csillapítási és szigetelési tulajdonságaiban rejlik. Szintén a polimer alapanyagok felhasználását 

indokolja az is, hogy feldolgozásuk jóval kisebb energia- és költségigényű, mint a fémeké vagy 

a kerámiáké, és emellett a termékgyártás rendkívül termelékeny [1-4]. 

Az iparban felhasznált műanyagok anyagszerkezetüket tekintve két csoportba, a lineáris 

és térhálós polimerek csoportjába sorolhatók. A lineáris polimereken belül 

megkülönböztethetünk részben kristályos és amorf polimereket, amelyek többsége hőre 

lágyuló. Feldolgozásuk az esetek nagy többségében extrúzióval vagy fröccsöntéssel történik. A 

fröccsöntés a polimerek feldolgozás-technológiái közül az egyik legtermelékenyebb, amellyel 

nagy nyomáson és hőmérsékleten, zárt szerszámban bonyolult geometriájú műanyag termékek 

állíthatók elő. Az extrúzióval szemben a fröccsöntés szakaszos technológia, azonban a 

feldolgozás során kialakuló nagy áramlási sebességeknek köszönhetően a termelékenysége egy 

nagyságrendbe esik az extrúzióéval. Magyarországon a műanyag termékek közel egyharmadát 

fröccsöntéssel állítják elő [5]. 

Fröccsöntésnél az esetek döntő többségében valamilyen adalékanyagot keverünk az 

alapanyaghoz, hogy egyes tulajdonságait, például a feldolgozhatóságát, mechanikai 

tulajdonságait, vizuális megjelenését a követelményeknek megfelelően módosítsuk. A 

legszélesebb körben alkalmazott adalékok közé tartoznak a színezőanyagok, de gyakran 

használunk töltő- és erősítő anyagokat, lágyítókat, égést, valamint degradációt gátló adalékokat. 

A termékek minősége szempontjából fontos kérdés az alkalmazott adalékanyagok homogén 

eloszlatása az alapanyagban, mivel azok nem megfelelő eloszlatása fröccsöntési hibákhoz 

vezethet. Ezek a hibák nem csak a termék felületén megjelenő, szemmel látható nyomok, 

színegyenetlenségek lehetnek, de akár a termék mechanikai, vagy hőtani tulajdonságait is 

befolyásolhatják.  

A termékek homogenitásának javítására számos lehetőség van. A fröccsöntött darabok 

adalékanyag-eloszlásának egyenletesebbé tételére a legolcsóbb és legegyszerűbb módszer a 

fröccsöntőgép és az alapanyag megfelelő megválasztása mellett a technológiai paraméterek 

helyes megválasztása. Ha ezek segítségével nem sikerül megfelelő keveredést elérni, akkor 
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speciális keveredést segítő berendezések alkalmazhatók. Ilyenek például a fröccsöntőgépben 

alkalmazható keverők, amelyek két nagy csoportba sorolhatók aszerint, hogy végeznek-e 

mozgást miközben kifejtik hatásukat. A statikus keverők a fröccsöntőgép aggregátjába, a csiga 

elé szerelhetők, és nem végeznek mozgást a polimer ömledék keverése közben. Ezek az 

összetett geometriai kialakítású keverők a befröccsöntési fázisban keverik az ömledéket. A 

dinamikus keverők ezzel szemben a fröccsöntő gép csigájának részeként kerülnek beépítésre és 

a plasztikálási fázisban a csigával együtt mozogva fejtik ki hatásukat. 

A plasztikálási folyamat a fröccsöntési ciklus egyik meghatározó lépése. Ebben a 

fázisban készítjük elő azt az ömledéket, amelyet a következő ciklusban a formaüregbe juttatunk. 

A fröccsöntött termék minősége szempontjából elengedhetetlen, hogy a képlékeny állapotba 

hozott ömledék homogén legyen, ami követelmény a töltőanyagok eloszlatottságára, a 

hőmérséklet-eloszlásra és a kialakult nyomásviszonyokra nézve egyaránt. Az ömledék 

homogenitását a csigán kívül a visszaáramlás-gátló csigacsúcs is nagymértékben 

befolyásolhatja. A ma használatos csigacsúcsok általában csúszógyűrűs kialakításúak, azonban 

ezek méretezése és tervezése az esetek többségében empirikus úton történik. Hatásuk a 

fröccsöntési ciklusra és a fröccsöntött termékek minőségére alig ismert, ez kevéssé kutatott 

tématerület. A visszaáramlás-gátló csigacsúcsoknak lehet olyan speciális kialakításuk, 

amelynek révén alapvető funkciójuk ellátása mellett megoldást nyújthatnak a keveredési 

problémákra is. A speciálisan kialakított csigacsúcsba integrált keverőelemek előnye a statikus 

keverőkkel szemben, hogy befröcsöntéskor nem okoznak extra nyomásesést, valamint az, hogy 

nem rövidítik a csiga hasznos hosszát, mint a dinamikus keverők, így nem csökkentik jelentős 

mértékben a plasztikálási teljesítményt. 

Doktori disszertációmban a csigacsúcsok fejlesztését tűztem ki fő célul. Ennek keretein 

belül először egyszerű kialakítású csigacsúcsokon vizsgálom az egyes geometriai paraméterek 

változtatásának a fröccsöntési ciklusra, illetve a termékek színegyenletességére gyakorolt 

hatását. Célom továbbá a színhomogenitás méréséhez szükséges algoritmus kifejlesztése is, 

amely algoritmus a digitális képek feldolgozásán alapul, és alkalmas a csigacsúcsok hatásainak 

kimutatására. Ezt követően a mérési eredmények és tapasztalatok alapján meghatározom azokat 

a tervezési irányelveket, szempontokat, amelyeket a csigacsúcsok tervezésénél figyelembe kell 

venni, majd ez alapján összetett keverő funkcióval ellátott csigacsúcsokat tervezek, és 

vizsgálom azok hatását.  
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2. Irodalmi áttekintés 

E fejezetben áttekintem a disszertáció témájához kapcsolódó szakirodalmat. Szó lesz a 

fröccsöntésről, a fröccsöntő gépek felépítéséről, a plasztikálás folyamatáról és a visszaáramlás-

gátló csigacsúcsokról, a keveredés elméleti hátteréről, a különböző statikus és dinamikus 

keverőkről, valamint a keverékek minősítéséről, mintavételezésről és a minták kiértékeléséről. 

2.1. Fröccsöntés 

A fröccsöntés, az extrúzió mellett, a polimerfeldolgozás egyik legjelentősebb 

gyártástechnológiája. Szemben az extrúzióval, ahol egyik dimenziójában potenciálisan 

végtelennek tekinthető kiterjedésű termékeket állítanak elő, addig fröccsöntéssel bonyolult 

geometriával rendelkező, szinte tetszőleges alakú termékek is méretpontosan gyárthatók. Ebben 

a fejezetben bemutatom a fröccsöntés folyamatát, a gép részeit, kiemelten kezelve a 

visszaáramlás-gátló rendszereket [4]. 

2.1.1. Fröccsöntés folyamata 

A fröccsöntés egy olyan alakadási eljárás, ami során olvadáspontja fölé melegített 

alapanyagot juttatunk zárt, temperált szerszámba, nagy nyomáson és nagy nyírósebességel. Az 

alakadást követően a megömlesztett alapanyag a szerszámhűtés hatására megszilárdul, így 

elkészül a termék. A fröccsöntés ugyan ciklikus technológia, szemben az extrúzióval, ahol a 

termék folyamatos üzemben készül, de a nagy alakadási sebességek miatt a két technológia 

termelékenysége azonos nagyságrendbe esik [4]. 

A szerszám és az aggregát zárása után következik a formaüreg kitöltése, azaz a kis 

viszkozitású polimer ömledéket, szűk beömlőnyíláson át, a fröccsegységből a szerszámba 

juttatjuk. A kitöltési fázist követően a termék hűtése következik, miközben az utónyomás 

fenntartásával kompenzáljuk az ömledék fajtérfogat-változásából adódó zsugorodást. Az 

utónyomás után, a termék hűtése közben, az úgynevezett maradadék hűtési időben történik meg 

a következő befröccsöntéshez szükséges adagsúly plasztikálása, majd a hűtés végeztével a 

termék sérülés nélkül eltávolítható a szerszámból, majd a fröccsöntési ciklus ismétlődik [6, 7]. 

A technológia termelékenysége szempontjából fontos, hogy a ciklus lépései a lehető 

legrövidebb idő alatt lefussanak. A ciklusidő széles tartományban változhat a termék méretétől, 

összetettségétől, a fröccsöntő szerszám kialakításától, a feldolgozott alapanyagtól és a 

feldolgozó géptől függően. A ciklusidő álatlában a néhány másodperctől a néhány perces 
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időtartományba esik. A 1. ábra egy egyszerű kialakítású fröccsöntött termék gyártási ciklusának 

fajlagos időszükségleteit mutatja. A szerszámüreg kitöltése az egész fröccsöntési ciklusnak 

csak kis része, ennél jóval több időt vesznek el a különböző gépegységek mozgásai (szerszám, 

aggregát és kidobó mozgások). Ezek idejét a feldolgozó gép paraméterei korlátozzák. Az 

utónyomás és a plasztikálás viszonylag sok időt igényel, azonban a termék hűtése közben 

történnek, ami a fröccsöntési ciklus legnagyobb részét teszi ki. A lassú hűtés a polimerek rossz 

hővezetéséből adódik, ugyanis ezek akár több nagyságrenddel rosszabb hővezetők a fémeknél. 

Az adagolás paramétereit és a felhasznált csigacsúcsot lehetőség szerint úgy kell megválasztani, 

hogy az adagolási idő ne haladja meg a maradék hűtési időt [4, 6, 7]. 

 
1. ábra A fröccsöntési ciklus elemeinek fajlagos időszükséglete [6] 

 

A nagy volumenű és gazdaságos gyártás mellett a fröccsöntés nagy előnye a jó 

minőségű, precíz, méretpontos termékek gyártása. A fröccsöntött termékek minőségét a 

felhasznált alapanyag, a fröccsöntőgép, a szerszám, a termékkialakítás és a technológiai 

paraméterek együttesen határozzák meg [8]. Az alapanyag megválasztásánál figyelembe kell 

venni a feldolgozási körülményeket és a termék felhasználását, valamint ügyelni kell az 

adalékanyagok helyes megválasztására. A termék kialakításától függően és a feldolgozó gép 

figyelembe vételével kell megtervezni a fröccsöntő szerszámot, amivel jó minőségű termékek 

gazdaságos gyártása valósítható meg, a megfelelő technológiai beállítások mellett [8]. A 

disszertációmban a feldolgozó gép fejlesztését tűztem ki célul. A fő irányvonal a csiga végén 

található visszaáramlás-gátló egység fejlesztése, áttervezése. A visszaáramlás-gátló megfelelő 

kialakításával javítható a különböző adalékanyagok eloszlatásának hatékonysága. A 

hatékonysági tényezők közül a színezőanyagok eloszlatására fókuszáltam a munkám során. 
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2.1.2. A fröccsöntőgép felépítése és működése 

A hagyományos fröccsöntőgépek négy fő egységből épülnek fel. A gépállvány feladata 

a fröcccsőntőgép részeinek összekapcsolása és a rezgésmentes működés biztosítása. Erre a 

részegységre épül fel a fröccsegység és a szerszámzáró egység, valamint a vezérlő panel. A 

fröccsegység biztosítja az alapanyag előkészítését, szerszámüregbe juttatását és az utónyomás 

fenntartását. A szerszámzáró egység feladata a fröccsöntő szerszám nyitása és zárása, a záróerő 

felépítése és fenntartása a befröccsöntés és utónyomás közben. A vezérlő egység feladata a gép 

mozgásainak összehangolása és a kapcsolat létesítése a felhasználó és a gép között [9]. 

 

A plasztikálás folyamata 

A doktori disszertáció szempontjából a fröccsöntési ciklus legfontosabb része a 

plasztikálás, ugyanis a csigacsúcsok ebben a fázisban vannak hatással az alapanyagra és 

technológiára. A fröccsöntés közben a polimer alapanyag, ami általában granulátum formájú, 

az adagoló tölcséren, majd a garaton keresztül jut a fröccsegységbe. A fröccsegység kialakítását 

tekintve lehet csigás, illetve torpedós kialakítású, vagy előplasztikálással rendelkező. A mai 

általános felhasználású fröccsöntőgépek csigadugattyús fröccsegységgel rendelkeznek 

(2. ábra), amelyet W. H. Willert szabadalmaztatott 1956-ban [10]. 

 
2. ábra A csigadugattyús fröccsegység felépítése [9] 

 

A csiga feladata az alapanyag szállítása, megömlesztése és homogenizálása, majd a 

henger csiga előtti terében felgyűlt polimer ömledék szerszámüregbe juttatása. 

A fröccsöntő csigák kialakítása a felhasznált alapanyagtól függ, ami alapján 

megkülönböztethetünk általános és speciális felhasználású fröccsöntő csigákat. A modern 

fröccsöntő gépekben az általános felhasználású fröccsöntő csigák felhasználása a gyakoribb, 

aminek oka az alapanyagok sokfélesége és azok széleskörű felhasználása. Az általános 

felhasználású standard csiga, kialakítását tekintve három zónás, ami tartalmaz egy behúzó, egy 
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kompressziós és egy homogenizáló zónát. A menet egybekezdésű, állandó menetemelkedésű, 

de különböző magátmérőjű. A csiga jellemző hossz/átmérő viszonya (L/D aránya) 20. A 

fröccsöntő csigák hőkezelésénél ügyelni kell, hogy a mag szívóssága megmaradjon, de egy 

külső kopásálló, kemény réteg alakuljon ki, ami felületi edzéssel, nitridálással érhető el. A 

3. ábra egy ilyen általános csiga felépítését mutatja, a csigacsúcs részletezése nélkül [9]. 

 
3. ábra Az általános használatú extruder csiga felépítése [9] 

 

Plasztikálás közben a csiga forgó mozgást végez, és a garat felől érkező szilárd 

granulátumot a behúzó szakasz továbbítja a kompressziós zóna felé. Ebben a szakaszban a 

granulátum még nem ömlik meg, csak szállítja a csiga a menetárokban, aminek átmérője ebben 

a szakaszban kisebb, mint a kompressziós és homogenizáló szakaszban. Az adalékanyagok 

homogén eloszlatásában a behúzó szakasznak nincs jelentős szerepe, azonban fontos 

megemlíteni, hogy a garatba kerülő alap- és töltőanyagok előzetes keverése szükséges. Minél 

egyenletesebb az adalékanyagok eloszlatása a bekeverés előtt a szilárd keverékben, annál jobb 

lesz a végtermék minősége. Az adalékok hozzákeverése a polimer granulátumhoz viszonylag 

pontosan megoldható a különböző adagolóberendezések (volumetrikus és gravimetrikus) 

használatával. 

A behúzó szakaszt elhagyva a polimer granulátum a kompressziós zónába ér, ahol a 

csiga magátmérője folyamatosan nő. A polimer granulátumok az egyre szűkülő menetárokban 

egymáshoz és a henger falához nyomódnak, aminek hatására jelentős súrlódó erők lépnek fel. 

A hengerfűtés és a súrlódásból keletkező hő együttes hatására a polimer granulátum ömledék 

állapotba kerül a kompressziós zóna végére. A kompressziós zóna feladata a polimer 

megömlesztésén kívül, annak nyomás alá helyezése, tömörítése, valamint a levegő eltávolítása 

a rendszerből. Az univerzális kialakítású csigáknál a kompressziós zóna hossza jellemzően fele 

a behúzó szakasznak. A különböző polimer anyaghoz kifejlesztett speciális felhasználású 

csigáknál a szakaszok hosszának aránya ettől eltérhet [9]. 

A polimer ömledék ezt követően a homogenizáló szakaszon halad keresztül, ami 

végére az ömledék hőmérséklet- és sebességeloszlásának egyenletesnek kell lennie. A 
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homogenizáló zóna magátmérője állandó és mérete megegyezik a kompressziós szakasz 

végének magátmérőjével és a csiga mentén előrehaladva nem változik. Hagyományos 

kialakítású csigáknál a homogenizáló zóna nem tartalmaz keverőelemeket, az ömledék 

homogenizálása a zóna kis menetárok mélysége miatt valósulhat meg, az így kialakuló nagyobb 

nyírósebesség miatt. A nyírósebesség nagyságát a csiga fordulatszámával lehet szabályozni, 

illetve a csiga tervezésekor a menetmélység megválasztásával. A homogenizáló képesség 

növelése érdekében a fröccsöntő csiga homogenizáló zónájába beépíthetők különböző 

dinamikus keverőelemek, amelyek a csigával együtt forogva fejtik ki keverő hatásukat. 

A csiga által plasztikált ömledék a csigacsúcson keresztüláramolva a csiga előtti térbe 

kerül, majd befröccsöntés során az itt felgyülemlett ömledék a fröccshengerből a fúvókán 

keresztül távozik. Befröccsöntéskor az ömledék visszaárámlását a csigacsúcs, ami egyben a 

visszaáramlás-gátló, akadályozza meg. Ha a polimer ömledék homogenitása a plasztikálás 

végén sem megfelelő, akkor a fúvókatok cseréjével, különböző statikus keverőket 

alkalmazhatunk, amik befröccsöntéskor tovább keverik az ömledéket [9]. 

2.1.3. Visszaáramlás-gátló rendszerek 

A fröccsöntő csiga fontos része a visszaáramlásgátló csigacsúcs, ami megakadályozza 

a polimer ömledék visszaárámlását a garat irányába a befröccsöntési és utónyomási fázisban, 

amikor a csiga dugattyú funkciót lát el, így juttatva a polimer ömledéket a szerszámba. A 

visszaáramlás-gátló csigacsúcsnak ezen felül biztosítania kell az ömledék szabad áramlását a 

csiga elé a plasztikálás közben, miközben a csiga forgó mozgást végez. A visszaáramlás-gátló 

csigacsúcs nem gátolhatja a csigát forgó és axiális mozgásában, valamint központosítja és 

megvezeti a csigát a hengerben. A visszaáramlás-gátló csigacsúcsok esetén fontos szempont, 

hogy az ömledék nyomásának hatására automatikusan nyisson és zárjon, miközben minél 

kevesebb legyen az alapanyag visszaáramlása miatti veszteség. 

Manapság a leggyakrabban használt visszaáramlás-gátló csigacsúcsok gyűrűs 

kialakításúak (4. ábra), amelyeknél a nyitás és zárás a külső csúszógyűrű elmozdulásának a 

következménye. A legegyszerűbb kialakítás, amikor a csigacsúcs gyakorlatilag csak egy 

elmozdulni képes gyűrűből áll, ami a csigához van rögzítve. Ezt a kialakítást R. Wucher [11] 

szabadalmaztatta 1961-ben (4./a ábra), amiből több változat is kialakult az évek során. 

Hasonlóan csúszógyűrűs megoldás a Peters [12] által szabadalmaztatott csigacsúcs, azzal a 

különbséggel, hogy a gyűrű befröccsöntéskor nem a csiga vállon zár, hanem egy a testen 

elhelyzett, távtartóval pozícionált köztes gyűrű, kúpos felületén, ami menetes rögzítéssel 

kapcsolódik a csigához (4./b ábra). Ennél a két kialakításnál az áttörések, amelyeken az 
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ömledék nyitott állapotban keresztüláramlik, a csúszógyűrűn található. Léteznek olyan 

kialakítások, amikor ezek nem a gyűrűn, hanem a csigacsúcs központi részén, a testen vannak 

kialakítva [13], vagy egy plusz elem kerül beépítésre, amin az ömledékáramlást biztosító 

furatok vannak kialakítva. Zeiger [14] által szabadalmaztatott csigacsúcs esetén ez a plusz elem 

a testen kerül elhelyezésre, pozíciója pedig egy távtartóval állítható be (4./c ábra). Szintén 

csúszógyűrűs megoldást szabadalmaztatott Stubbe [15] is, amelynél a zárás biztosításához egy 

plusz támasztógyűrű került a csigacsúcsba (4./d ábra). Ebben az esetben a támasztógyűrűn és a 

csúszógyűrűn vannak az áttörések, amelyeken az ömledék keresztül áramlik. Ehhez nagyon 

hasonló kialakítással rendelkezik a Biljes [16] által fejlesztett és szabadalmaztatott csigacsúcs 

is, amely ráadásul moduláris kialakítású, így a kopó alkatrészek könnyen cserélhetők. 

 

a, 

 

b, 

 

c, 

 

d, 

4. ábra Különböző gyűrűs kialakítású csigacsúcsok fröccsöntési alkalmazáshoz [11, 12, 14, 15] 

a, Wucher (1961) b, Peters (1970) c, Zeiger (1987) d, Stubbe (1978) 

 

Az előzőekben bemutatott csigacsúcsokhoz képest Eichsleder és Burkle [17] egy jóval 

egyszerűbb kialakítású csigacsúcsot szabadalmaztatott, amely már nagyon hasonlít a ma is 

használatos egyszerű visszaáramlás-gátló csigacsúcsokra (5./a ábra). A csigacsúcs három 

elemből épül fel, egy testből (4), egy csúszógyűrűből (9) és egy támasztógyűrűből (11). A test 

menetesen kapcsolódik a csigához, amin a támasztógyűrű szintén menetesen van rögzítve és a 

csúszógyűrű a két alkatrész között axiálisan képes elmozdulni. Az ömledékáramlást biztosító 

áttörések a csúszógyűrűn vannak kialakítva. Ehhez hasonló támasztógyűrűs kialakítást 

szabadalmaztatott Gatti 2002-ben (5./b ábra), amelynél a csúszógyűrű kialakítása és a 

támasztógyűrű elhelyezése különbözik [18]. 
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a, 

 
b, 

5. ábra Támasztógyűrűvel ellátott csúszógyűrűs visszaáramlásgátlók [17, 18] 

a, Eichsleder és Burkle (1984) b, Gatti (2003) 

 

A korai csigacsúcsoknál, amiket az előzőekben mutattam be jelentős problémákat 

okozott a csigacsúcs kopása annak üzeme során. A kopás elkerülésére, illetve csökkentésére a 

feltalálók számos megoldást dolgoztak ki. Ezek közül több csigacsúcs esetén is azzal próbálták 

elkerülni a kopást, hogy a csúszógyűrűt valamilyen módon rögzítették a többi alkatrészhez, 

illetve a csigához. Ilyen csigacsúcs például az Oas [19] által szabadalmaztatott visszaáramlás-

gátló, amelynél a gyűrű homlokfelülete úgy van kialakítva, hogy az nyitott állapotban beakad 

a testbe, amivel ezután együtt forog. Ezen az elven működik Heathe [20] csigacsúcsa is, 

amelynél a gyűrű axiális irányú mozgását golyós kényszerpályás kialakítás végzi. A kopás 

csökkentése érdekében voltak törekvések a kopó felületek kopásálló anyaggal történő 

bevonatolására [21], vagy esetleg azok más anyagból készítésére [22]. 

A kopás mellett azonban más problémák is felmerültek a csigacsúcsokkal kapcsolatban, 

amelyek közül a legfontosabb a csigacsúcs nyitásának és zárásának a pontossága, ugyanis 

ettől függ, hogy a technológiai mennyire képes reprodukálható minőségben a termékgyártásra. 

Ennek megoldására egészen extrém megoldások is születtek. York [23] egy olyan csigacsúcsot 

szabadalmaztatott, amelynél a zárást nem a gyűrű végzi, hanem a központi alkatrész, a test. Ez 

gyakorlatilag egy rugós visszatérítésű szelepként zárja el az ömledék útját a befröccsöntéskor 

(6. ábra). A kialakítás előnye, hogy a csigacsúcs zárása itt már a befröccsöntési fázis előtt 

megoldható, azonban a visszatérítéshez a csigát átmenő furattal kell ellátni, ami jelentősen 

gyengíti annak mechanikai tulajdonságait. 

 
6. ábra York által szabadalmaztatott rugós visszatérítésű csigacsúcs elvi vázlata [23] 
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Hasonlóan kevésbé szerencsés megoldást szabadalmaztatott Pena [24] 1990-ben, 

amelynél a csigacsúcs egyetlen alkatrészből áll, amely deformálódni képes, ezzel valósítva meg 

a csigacsúcs nyitását és zárását. Az ő csigacsúcsa amellett, hogy visszaáramlás-gátló szerepet 

tölt be, plusz keverőelemekkel van ellátva, így jobb a homogenizáló képessége (7. ábra). 

 
7. ábra Pena által szabadalmaztatott deformálódó elemes csigacsúcs [24] 

 

Ezeknél véleményem szerint sokkal jobb és ötletesebb megoldással állt elő 

Schirmer [25], aki azzal javította a csigacsúcs zárásának pontosságát, hogy a csúszógyűrű elé 

egy vékony és könnyű tömítő gyűrűt épített be, ami a csiga előre mozgásakor hamar felütközik 

a csúszógyűrű homlokfelületén és elzárja az ömledék útját, még mielőtt a csúszógyűrű 

megindulna hátra (8. ábra). 

 
8. ábra Schirmer által szabadalmaztatott tömítőgyűrűs csigacsúcs [25] 

 

A gyűrűs visszaáramlás-gátló csigacsúcsok mellett megjelentek még egyéb kialakítások 

is, amelyek közül a torpedós kialakítású csigacsúcsokat emelném ki [26-30]. Ezeknél a 

csigacsúcsoknál nincs csúszógyűrű, a zárást egy a csigához képest axiálisan elmozdulni képes 

dugószerű alkatrész biztosítja a befröccsöntési fázisban. Ilyen torpedós kialakítású 

csigacsúcsokat mutat a 9. ábra. A Dinerman [29] által szabadalmaztatott csigacsúcs 9./d ábra 

egy átmenetet képez a torpedós és gyűrűs kialakítású csigacsúcsok között. 
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a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

9. ábra Torpedós kialakítású csigacsúcsok [26-29] 

a, Dinerman (1991) b, Godley (1969) c, Swanson (1969) d, Dinerman (1989) 

 

Speciális kialakítású csigacsúcsoknak ömledékkeverő szerepe is lehet amellett, hogy 

visszaáramlás-gátló szerepet látnak el. Ezek közül manapság a legjobban ismert típusok a 

Cavity Transfer Mixer (CTM), a Twente Mixing Ring (TMR), valamint ennek egy módosított 

változata a Barr Fluxion Mixer (BFM) [31]. A CTM típusú dinamikus keverővel először 

Hindmarch [32, 33] foglalkozik a cikkében, amelyben annak használhatóságát fejti ki extrúziós 

technológia esetén. 

Wang és Manas-Zloczower [34, 35] munkáikban a CTM dinamikus keverő áramlástani 

szimulációjával foglalkoznak, extrúziós technológia esetén. A keverőben kialakuló áramlási 

viszonyokat a nyírófeszültséggel és egy λ paraméterrel írják le, ami megmutatja, hogy az 

áramlás milyen jellegű (10. ábra). A mérőszám a nyíró és az örvényes áramlás hányadosát 

mutatja. 

 λ =
�̇�

�̇�+𝜔
, (1) 

ahol a �̇� a deformációs sebesség tenzor, ω pedig az örvényességi tenzor második invariánsai. 

Ha a paraméter értéke 1, akkor az áramlás nyújtó jellegű, ha 0, akkor pedig örvényes, vagy 

forgó áramlásról beszélhetünk. A λ paraméter 0,5 körül változik a szerzők által vizsgált 

keverőben, ami arra utal, hogy az áramlás főként nyíróáramlás. 
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10. ábra Az áramlást leíró λ paraméter és a nyírófeszültség térfogati eloszlása a CTM keverőben [34, 35] 

 

A szerzők vizsgálták továbbá a keverőn kialakuló nyomásesést, valamint az egyes 

paraméterek fordulatszámtól való függését. A nyomásesésre vonatkozó szimulációs 

eredményeik jó korrelációt mutatnak a mért eredményekkel (11. ábra). 

 
11. ábra Nyomásesés alakulása a CTM keverőben, a kihozatal (fordulatszám) függvényében [36] 

 

Grosso és társai [37] szintén vizsgálták a CTM típusú dinamikus keverőt, a 

vizsgálatokhoz végeselemes szimulációt használtak, ami segítségével a félgömb alakú 

bemunkálások számának és elhelyezkedésének hatását határozták meg a keveredésre. Ehhez 

felhasználták a részecske követés szimulációs eredményeit (12./a ábra), valamint kiszámították 

a szegregáció mértékét (12./b ábra), amelyhez a bemenő anyagparamétereket úgy adták meg, 

hogy 2 féle anyagot definiáltak, ugyanazokkal a folyási tulajdonságokkal, majd a kimenetnél a 

koncentrációkülönbségből meghatározták a keveredés mértékét. A szerzők egyszerűsített 

modell alapján is vizsgálták ezt a típusú keverőt egy korábbi munkájukban [38]. 
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12. ábra A részecskék tartózkodási idejének eloszlása és a szegregáció mértéke a CTM keverőn átáramló 

közeg esetén [37] 

 

A fröccsöntő csigacsúcsoknak irodalma nem túl széleskörű, csak néhány publikáció 

foglalkozik azokkal, ezek többsége szabadalom, vagy könyv. Az előbbiekben bemutatott 

kutatásokból látszik, hogy a csigacsúcsok vizsgálata inkább szimulációs számítások alapján 

történt, a kísérleti fejlesztések publikációkban való megjelenése nem számottevő. A 

csigacsúcsok tervezéséhez és méretezéséhez nem találtam szakirodalmat, az általam 

feldolgozott publikációk között, ami indokolja a témaválasztásomat. 

2.1.4. A fröccsöntés alapanyagai és jellemzőik 

A polimer alapanyagok csoportosítánál megkülönböztethetünk természetes és 

mesterséges polimereket. A polimerek szerkezetüket tekintve hosszúszénláncú szerves 

vegyületek, amelyek makromolekulákból épülnek fel, amelyekben sok ezer ismétlődő egység 

kapcsolódik egymáshoz elsődleges kémiai kötéssel. A polimereket a makromolekulákat 

összetartó kötések szerint további két csoportra bonthatjuk: hőre lágyuló és térhálós szerkezetű 

polimerek. Az ömledékkeverési eljárásokkal kapcsolatban csak a hőre lágyuló polimereknek 

van jelentőségük, amelyekben a makromolekulák egymáshoz másodlagos kémiai kötésekkel 

kapcsolódnak. A szintetikus polimerek megjelenése az 1900-as évek elejére vezethető vissza, 

és Leo Baekeland nevéhez fűződik, aki polikondenzációs eljárással bakelitet hozott létre, fenol 

és formaldehid reakciójából, de ebben az időszakban ömledékkeverésről még nem 

beszélhetünk. Az ömledékkeverési technológiáknak akkor lett létjogosultsága, amikor az 1920-

as és 1930-as években megjelentek a mesterséges hőre lágyuló polimerek, a PVC, PA és PS, 

majd a II. világháború idején a PE, ABS, PP és egyéb tömegműanyagok, amelyekhez az esetek 

döntő többségében különböző adalékanyagokat, töltő- vagy erősítőanyagokat, színezékeket 

adnak. A szintetikus műanyagok felhasználása megjelenésük óta folyamatosan nő, a nagy 

részüket a fröccsöntő ipar hasznosítja [39]. 
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2.2. Polimerek adalékolása 

A polimerek tulajdonságainak módosítását a műszaki életben adalékanyagok 

hozzáadásával érhetjük el, amelyek javíthatják az alapanyag feldolgozhatóságát, növelhetik a 

kedvező és csökkenthetik a nem kívánatos tulajdonságok hatásait. A műanyag termékek 

előállításánál felhasznált adalékanyagok rendkívül sokfélék lehetnek, egyesek a mechanikai 

tulajdonságokat módosítják, mások gátolják a polimer láncok hő, fény és egyéb környezeti 

hatás által okozott degradációját, vagy gátolják például a polimer alapanyag égését. Ezen kívül 

léteznek speciális funkciójú, mint például a hő- és elektromos vezetést javító adalékok. A 

polimerekhez hozzáadott adalékoknak jelentős részét teszik ki továbbá a színezőanyagok, 

amelyek legtöbb esetben a termékek esztétikai minőségét javítják, de védelmi funkciót is 

elláthatnak (pl.: a TiO2 a fehér szín eléréshez használatos, azonban javítja a termékek UV-

állóságát is). Az adalékanyagok hozzáadásával a kívánt hatás eléréséhez az adalékanyagok 

megfelelő eloszlatásáról is gondoskodnunk kell. 

2.2.1. Töltő- és erősítőanyagok 

A töltő- és erősítő anyagok megváltoztatják az adalékolt rendszer mérettartását és 

módosítják annak mechanikai tulajdonságait, mint például a merevséget, a szívósságot és a 

terhelhetőséget. A töltőanyagok használata gyakran történik költségcsökkentés céljából, 

aminek hatására viszont a töltött rendszer kismértékű tulajdonságromlása következhet be. A 

leggyakoribb töltőanyagok szervetlen ásványi porok, amelyek közül a legelterjedtebbek a 

kalcium-karbonát, szilikátok és az agyag. Az erősítőanyagok rendeltetése a polimer alapanyag 

szilárdságának, merevségének, vagy egyéb mechanikai tulajdonságának a növelése és általában 

szálformában kerülnek a polimer szerkezetekbe. A töltő- és erősítőanyagok egyik nagy 

hátránya, hogy eloszlatásuk a polimer mátrixban nehézkes, hajlamosak az aggregálódásra, azaz 

a részecskék gyenge adhéziós erők révén kapcsolódnak egymáshoz és aggregátumot 

képeznek [40]. A részecskék eloszlása nem megfelelő keverés mellett egyenetlen lesz, ami a 

termékek felületi minőségének és mechanikai tulajdonságainak romlásához is vezethet. A 

nanotöltőanyagok, amelyek legalább egy mérete a nanométer tartományba esik, különösen 

hajlamosak az aggregátumokba tömörülni. Az agglomerálódás egyik oka, hogy a szervetlen 

erősítők és a szerves polimerek szerkezete nagyon eltérő. A köztük lévő kapcsolat javítása 

érdekében a polimerekhez csatolószert (felületkezelő szereket) adalékolva javítható a mátrix és 

az erősítőanyag közti adhézió [41-43]. 
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2.2.2. Színezékek 

A polimer termékek gyártásához felhasznált alapanyagokat szinte minden esetben 

színezzük a feldolgozás során, mivel gazdaságossági okokból a legtöbb esetben natúr 

alapanyagból indul ki a gyártás. Az iparban legelterjedtebben használt színezékeket 

mesterkeverékek formájában keverjük a fröccsöntőgépen az alapanyaghoz. Ezek a granulátum 

formátumú színezékek rendkívül nagy koncentrációban tartalmazzák a színezőanyagot, ami 

egyenletesen van eloszlatva a hordozó anyagban. A hordozó anyaga sokszor ugyanaz a polimer, 

amelyhez a színezéket keverjük, tehát a mesterkeverékek felhasználása többnyire nem 

univerzális, csak adott alapanyagcsaládhoz használható. A mesterkeverékekben találhatunk 

még adalékanyagokat is, amelyek segítik a feldolgozás közbeni eloszlatást [44]. 

A mesterkeverékekben található színezőanyagok olyan vegyületek, amelyek képesek a 

műanyag termék optikai tulajdonságait megváltoztatni. Ezeket összetételük alapján két 

csoportba, szerves és szervetlen színezőanyagok közé sorolhatjuk. Megkülönböztethetjük őket 

a polimer mátrixban való elegyedésük szempontjából is, miszerint az elegyedő színezékek a 

festékek, a nem elegyedők pedig a pigmentek. A szervetlen pigmentek közé tartoznak a 

különböző fémek sói és oxidjai, amelyek mérettartománya az 1 µm nagyságrendbe esik. Kis 

szemcseméretük miatt hajlamosak az agglomerálódásra, azonban még így is könnyebb őket 

eloszlatni, mint a szerves pigmenteket. Ezek szemcsemérete egy nagyságrenddel kisebb, 

aminek köszönhetően jóval nagyobb színező erővel rendelkeznek. A szerves pigmentek közé 

tartozik például a korom. A termékek színét és vizuális megjelenését nem csak a pigmentek 

eloszlatottsága, hanem azok orientációja is jelentősen befolyásolja, amivel több kutatócsoport 

is foglalkozott [45-47]. A festékek olyan szerves vegyületek, amelyek szintén kiváló színező 

erővel rendelkeznek és eloszlatásuk könnyű a polimer mátrixban [48]. A színezőanyagok 

besorolása ezekbe a kategóriákba azonban nem mindig egyértelmű. Léteznek olyan 

színezőanyagok, amelyek bizonyos körülmények között pigmentekként viselkednek, 

egyébként pedig festékként. Egy ilyen színezőanyag a RED 254 pigment, ami nem oldódik a 

legtöbb polimerben, így csillogó piros színt kölcsönözve a terméknek. PC színezése esetében 

330 °C felett azonban oldódásra képes, így festékként viselkedik, a termékeknek fluoreszkáló 

sárga színt adva [44].  
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13. ábra Fröccsöntött termékek felületi fényvisszaverése a színezőanyagtartalom és a feldolgozási 

paraméterek függvényében 60°-os és 20°-os beesési szög eseetén [49] 

 

A fröccsöntött termékek színezése jól kutatott témakör, sok szerző foglalkozik a 

színezés közben felmerülő problémákkal és a színezékek vizsgálatával. Bociaga és 

Trzaskalska [49] a PY191 típusú pigment hatását vizsgálták a fröccsöntött termékek felületi 

minőségére. A vizsgált paraméterek a felület színegyenletessége és annak csillogása volt. A 

szerzők kimutatták, hogy a felület csillogását befolyásolják a feldolgozási paraméterek, 

valamint a beeső fény szöge, illetve a vizsgálat iránya is, miszerint nem mindegy, hogy a folyási 

irányhoz képest szemből, vagy annak irányából vizsgáljuk a próbatestet (13. ábra). A 

színegyenletesség vizsgálatoknál a szerzők kimutatták, hogy a legnagyobb színkülönbségekkel 

(ΔE) a hordozó nélküli pigmentekkel színezett termékek rendelkeztek (14. ábra, sötétkék 

színezés). 

 
14. ábra Fröccsöntött termékek színegyenletessége (ΔE) a színezőanyagtartalom és a feldolgozási 

paraméterek függvényében [49] 

 

V. Modrak és társai [50, 51] cikkeikben hat különböző fröccsöntési paraméter hatását 

vizsgálták a felület fényességére, többek közt a szerszámhőmérsékletet, az ömledék 

hőmérsékletét és az utónyomást. Spektrométer segítségével mérték a minták színét CIELab 
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színtérben. Kísérletterv segítségével meghatározták, hogy a minták felületi fényessége akkor 

maximális, ha az ömledék és a szerszám hőmérséklete viszonylag nagy, az utónyomás kicsi és 

a hosszú a hűtési idő. Ez részben összhangban van az előző szerzőpáros eredményeivel [49], 

akik azt állapították meg, hogy nagy szerszámhőmérséklet és kis ömledékhőmérséklet 

szükséges a fényes felület eléréséhez. 

Wong és társai [52] különböző folyási indexű, SAN hordozóban eloszlatott színezékek 

hatását vizsgálták. Megállapították hogy, a színhomogenitás javul a színezőanyag 

(mesterkeverék) koncentrációjának növelésével, főként a jó folyóképességű mesterkeverék 

esetén, azonban a megnövelt színezőanyagkoncentráció az alapanyag ridegebb viselkedéséhez 

vezethet. Arino és társai [53] cikkükben vizsgálták a mesterkeverék koncentrációjának hatását 

a színezett alapanyag CIELab színtérben meghatározott színértékeire, és kimutatták, hogy a 

színezőanyagkoncentráció növelése csak egy bizonyos határig változtatja ezeket a színértékeket 

(15. ábra), ami esetükben 1 v/v% körül van. A mérésekhez ABS alapanyagot és halvány bézs 

színű mesterkeveréket használtak, ami SAN hordzóra épült. Cikkükben foglalkoztak továbbá a 

felületi érdesség színértékekre gyakorolt hatásáról, valamint vizsgálták a színezett alapanyag 

fényvisszaverési és elnyelési tulajdonságait. Arino [54] egy másik cikk keretein belül vizsgálta 

a felület fényesség és a felületérdesség közti kapcsolatot. Arino és társai [55] munkájukban 

fröccsöntött termékek minősítésével is foglalkoztak, amelyben megállapították, hogy az 

emberek nagyobb világosságbeli különbséget (ΔL) is elfogadtak a kis felületérdességű minták 

esetén, míg a színeltérés minősítésénél (Δa és Δb) a texturált felületek esetén nagyobb a 

tolerancia. A szerzők egy másik cikkükben külön kitérnek a fröccsöntött termékek felületének 

vizsgálatára is [56]. 

  
15. ábra A színezett alapanyag színértékeinek változása a mesterkeverék koncentrációjának függvényében 

CIELab színtér használata esetén [53] 

 

I. Santos és társai [57] is a fröccsöntési paraméterek esztétikai minőségre gyakorolt 

hatásával foglalkoztak. Munkájukban több meglövési ponttal rendelkező fröccsöntött 

termékeken vizsgálták a hegedési hibahelyeket. A mintáik alapanyaga ABS volt, amelyet fém 

pigmenteket tartalmazó mesterkeverékkel színeztek. Méréseik alapján kimutatták, hogy a kis 
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szerszám, illetve ömledék hőmérséklet hatására a hegedési hibahely kevésbé lesz észrevehető, 

viszont a folyási hibák jelentkezhetnek. Piscotti [58] és társai szintén foglalkoztak a 

fröccsöntési paraméterek hatásával, megállapították, hogy a befröccsöntési sebesség hatása 

erőteljesebb, mint a szerszámhőmérséklet és az utónyomásé. Méréseikhez PP alapanyagot 

használtak, TiO2 tartalmú mesterkeverék hozzáadásával. A felületi érdesség függvényében a 

nagy befröccsöntési sebesség (120 mm/s) és a nagy szerszámhőmérséklet (60 °C) a sima felület 

esetén nagyobb, míg a durva felület esetén kevésbé erőteljes csillogást eredményezett 

(16. ábra). A szerzők ezt az ömledék jobb folyóképességével magyarázták, ami meghatározó a 

felület texturájának lekövetése szempontjából. 

a, b, 

 

16. ábra A szerszámhőmérséklet és a befröccsöntési sebesség hatása a fröccsöntött felületek csillogására 

sima és durva felületérdességű szerszámkialakítás esetén [58] 

a, sima felület b, érdes felület 

2.2.3. Egyéb, gyakran használt adalékanyagok 

A műanyagok tulajdonságmódosítása nem merül ki csupán a mechanikai tulajdonságok 

és a megjelenés befolyásolásában. A polimerek egyik hátrányos tulajdonsága, hogy a 

molekulaláncok hajlamosak a degradációra, aminek számos külső behatás lehet az oka. A 

műanyagok különösen érzékenyek a hőhatásra, ami a degradáció egyik fő oka a feldolgozás 

során. A hő okozta degradáció csökkentése különböző antioxidánsok hozzáadásával érhető el. 

Ezek az antioxidánsok vagy meggátolják a szabad gyökök képződését, amik a polimerek 

degradációjához vezetnek, vagy semlegesítik azokat. A hőstabilizátorok lehetővé teszik a 

polimerek nagyobb hőmérsékleten vagy nagyobb nyírósebesség mellett való feldolgozását, ami 

növeli a termelékenységet [43]. 

Az UV stabilizátorok a polimerek UV sugárzás hatására bekövetkező oxidációját 

hivatottak csökkenteni a káros energia elnyelése vagy az oxidáció melléktermékeinek 

semlegesítése által. A leghatékonyabb UV stabilizátorok a korom és a titán-dioxid, amelyek a 

beeső fény elektromágneses energiáját elnyelik és kevésbé káros hőenergiává alakítják [43]. 
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A polimerek többsége könnyen éghető, ezért a stabilizáló adalékok mellett célszerű 

égésgátló anyagok használata is. Az égésgátlók feladata az égés kioltása, valamint az égő anyag 

csöpögésének és az utóizzásának csökkentése. Az égésgátlók az égéshez szükséges anyagok 

valamelyikét kizárják a reakcióból, legtöbb esetben az oxigén elvonásával [43]. 

Ezeken felül számos egyéb hasznos adalékanyag létezik, amelyek megkönnyítik a 

polimerek feldolgozását, illetve javítják a termékek felhasználhatóságát. Ezek közül a 

fontosabbak a következők [43]: 

– lágyítószerek, 

– csúsztatószerek, 

– felületkezelő szerek, 

– habosítószerek, 

– gócképzők, 

– stb. 

2.2.4. Adalékanyagok eloszlatása 

A fröccsöntési technológia fejlődésével és a piaci versenyhelyzet miatt a gyártóknak 

egyre szigorúbb minőségi követelményeknek kell megfelelnie, ami komoly kihívást jelent. A 

polimerek feldolgozásának műveletei közül az egyik legfontosabb a megfelelő keveredés 

biztosítása, ami nem csupán a különböző összetevők egyenletes eloszlatását, hanem a homogén 

tulajdonságokkal (hőmérséklet-eloszlással, sebességprofillal, nyomás-eloszlással) rendelkező 

ömledék előállítását is jelenti. Az adalékolt rendszerek esetén különösen fontos az alapanyagok 

megfelelő megválasztása, a technológia helyes beállítása és az ömledék homogenitásának 

biztosítása a feldolgozás közben, ami keverő berendezések alkalmazásával tovább javítható. 

 

A keveredés mechanizmusai 

A polimerek keverésénél lejátszódó folyamatok sokfélék lehetnek attól függően, hogy 

az összekeverni kívánt anyagok milyen halmazállapotban vannak jelen. Fröccsöntésnél 

gyakori, hogy a granulátum alapanyaghoz előzetesen mesterkeveréket, vagy valamiféle 

töltőanyagot keverünk, ekkor szilárd-szilárd rendszerű keveredés valósul meg. Ha a feldolgozás 

közben, a plasztikálás során az alapanyag ömledék állapotba kerül és mellette az 

erősítőanyagok szilárd állapotban maradnak, akkor már folyadék-szilárd rendszer keveredik. A 

polimer blendek készítésénél pedig a viszkózusan folyós állapotban lévő fázisok egyenletes 

eloszlatása a cél. A különböző rendszerek keveredésénél más-más mechanizmusok útján 

valósul meg a keveredés. Ebben a fejezetben ezek a mechanizmusok kerülnek bemutatásra. 
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A nem elegyedő folyadék-folyadék rendszereknél, például néhány nem elegyedő 

polimer blendek esetén két fázist különböztethetünk meg, a mátrixot alkotó, nagy 

mennyiségben jelen lévő fázist és a kisebb részarányban megtalálható diszpergált fázist, ami 

általában csepp vagy nyújtott alakban van jelen a rendszerben. A keverési folyamat alapvető 

célja, hogy a diszpergált fázis deformációjával növeljük a két fázis közti határfelület nagyságát. 

Ha a polimer ömledékek áramlása lamináris, akkor réteges szerkezet alakul ki a deformáció 

hatására. A fázisok közti határfelület nagyságával fordítottan arányos a csíkozódás, azaz a 

rétegek vastagsága. 

A keveredési mechanizmus jellegét a diszpergált cseppekre ható áramlásból származó 

nyíróerők és a felületi feszültsége határozza meg. A nyíróerőnek és a felületi feszültségnek a 

hányadosa a „kapilláris szám”. Ha ez a hányados elér egy kritikus értéket, akkor a cseppek nem 

tudnak ellenállni a rájuk ható nyíróerőknek és megnyúlnak, majd kisebb részekre szakadnak 

(17. ábra). Ha a hányados nem éri el a kritikus értéket a cseppek csak kismértékben 

deformálódnak az áramlásban és felvesznek egy egyensúlyi alakot, ami általában ellipszoid. A 

hányados kritikus értéke a két fázis viszkozitás arányától és az áramlás jellegétől is erősen függ. 

Nyújtó áramlás esetén a cseppek deformációja nagyságrendekkel nagyobb, mint résáramláskor, 

valamint a kis viszkozitású anyagok könnyebben keverednek a nagy viszkozitású 

mátrixban [59]. 

 
17. ábra A nem elegyedő folyadék fázis diszperziója [60] 

 

A szilárd-folyadék rendszerek keveredése is fontos, hiszen a polimerek feldolgozásakor 

gyakran használunk töltő és erősítőanyagokat, valamint olyan színezőanyagokat, amelyek 

pigmenteket tartalmaznak, és ezek az adalékok hajlamosak az agglomerációra. Az 

agglomerátumok felőrlődése, hasonlóképpen a nem elegyedő folyadék fázisokhoz, függ az 

agglomerátumra ható hidrodinamikai erők és az aggregátumot összetartó erők nagyságától. 

A szilárd-szilárd rendszerek keveredési mechanizmusa jóval egyszerűbb, mint az eddig 

tárgyaltak. Fröccsöntésnél előfordulhat ugyan, hogy por formájú alapanyagokból indul ki a 

gyártás, azonban nem jellemző. A por formájú színezőanyagok vagy adalékanyagok 

aggregálódhatnak ugyan, de ezek elkeverése a csiga feladata, amikor a műanyag már ömledék 
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állapotban van. A granulátum formájú alapanyag nem hajlamos az agglomerálódásra, így 

esetünkben csak nagyon ritkán valósul meg diszperzió a komponensek feldolgozás előtti 

összekeverésénél, a rendszer csak a részecskék újrarendeződése során keveredik. A keveredést 

nagy mértékben befolyásolja az alkotók sűrűsége és a köztük lévő kohézió [60]. 

A keveredésnek alapvetően két formáját szokás megkülönböztetni, a diszperzív és a 

disztributív keveredést. Diszperzív keveredés esetén a cseppek vagy az eloszlatni kívánt 

részecskék agglomerálódása során létrejövő gócok, tömörülések mérete csökken, míg 

disztributív keveredéskor a cseppek vagy agglomerátumok eloszlása válik egyenletesebbé. A 

valóságban a két mechanizmus nem különíthető el egymástól, a keveredési folyamatokban 

egyidejűleg jelen vannak [59, 60]. 

G. R. Kasaliwal és társai [61] cikkükben polikarbonát mátrixban eloszlatott többfalú 

szén nanocső agglomerátumok diszperziós mechanizmusával foglalkoztak. Különböző 

áramlási sebességek mellett, de azonos hőmérsékleten méréseket végeztek és megfigyelték, 

hogy a szén nanocső agglomerátumok diszperziója erózió és agglomerátum töredeződés 

formájában valósul meg. Az erózió kisebb áramlási sebességek esetén figyelhető meg, amikor 

az agglomerátum széléről kis darabok válnak le. Nagy áramlási sebességeknél az 

agglomerátumokra ható erők miatt azok nagyobb darabokra törnek szét. Munkájuk során 

kidolgoztak egy modellt, amivel a két aprózódási mechanizmus aránya meghatározható az adott 

áramlási sebességek mellett. 

  

18. ábra A diszperzió fajtái [61] 

a, tiszta erózió; b, erózió és tördelődés 

 

Az előzőekben tárgyalt keveredési mechanizmusok mellett, a lamináris áramlásoknál 

nagy jelentősége van még az ömledékrétegek szétválasztásának, átrendezésének és újra 

egyesítésének. Könnyen belátható, hogy a rétegek nyújtásával és hajtogatásával a keverési 

hatékonyság nagymértékben növekszik. Ezt szemlélteti a 19. ábra, amelyen jól látható, hogy a 

kezdetben l0 hosszúságú folyadékrész megnyúlik, majd elszakad, és újra rendeződik. A 
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folyamat ismétlődésével a rétegek közti határfelület hatványozottan növekszik. A statikus 

keverők geometriáját általában ennek a működési elvnek megfelelően alakítják ki [59]. 

 
19. ábra A nyújtás, hajtogatódás és rekombináció hatása a laminárisan áramló közegek keveredésére [59] 

 

Az adalékanyagok eloszlatása a fröccsöntött termékekben 

Az adalékanyagok polimerekhez történő hozzáadásának egy kritikus pontja az adalékok 

egyenletes eloszlatása az alappolimerben. Az egyenletes eloszlatás a feltétele annak, hogy az 

adalékanyagok pozitív hatásukat kifejtsék a polimerekben, és ez a pozitív hatás a termékek 

egészében egyenletesen érvényesüljön. A megfelelő eloszlatásról akkor beszélhetünk, ha az 

egyes adalékok eloszlása a polimerben egyenletes és az aggregátumok mérete a lehető 

legkisebb [62]. Az adalékanyagok eloszlatása termoplasztikus polimerek esetén történhet már 

az alapanyagok előállítása során (stabilizátorok, feldolgozást segítő adalékok, komonomerek 

stb.), a gyártási folyamat egy előzetes lépéseként, például extruder, kalandersor, vagy belső 

keverő segítségével, vagy a feldolgozás közben [63]. 

A polimerek keveréséhez használható keverő berendezések működésük szerint 

általánosan két nagy csoportba sorolhatók be, a szakaszos és a folytonos üzemű keverők 

csoportjába (20. ábra). A szakaszos üzemű keverők esetében a keverni kívánt alapanyagot a 

keverő térbe jutattva, keverőelemek segítségével (rotorok, hengerek), adagonként valósítható 

meg a keverés. A szakaszos keverő berendezések csoportjába tartoznak például a zárt terű belső 

keverők, vagy a nyitott terű hengerszékek. A fröccsöntés közbeni keverés szempontjából 

ezekkel a keverő berendezésekkel valósítható meg az alapanyagok feldolgozás előtti keverése, 

azonban a keveréket a feldolgozás előtt fröccsönthető granulátum vagy por formába kell hozni. 

A keverő berendezések másik csoportja a folytonos üzemű keverők, amelyekbe a keverni kívánt 

anyagokat folyamatosan adagolva valósul meg a keveredés és a keverő berendezésből a keverék 

folytonos üzemben távozik. Sokféle folytonos keverő létezik, amelyek többsége valamilyen 

csigaszerű alkatrészt tartalmaz, egy két végén nyitott, temperált hengerben. A folyamatos 

keverőknél fontos az alapanyagok megfelelő adagolása, ami egy adagoló berendezés 

segítségével történhet. Az adagoló berendezés célja az összetevők folyamatos és pontos 

adagolása a keverő berendezésbe [62]. 
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20. ábra A keverő berendezések csoportosítása [62] 

 

Az alapanyagok előzetes bekeverése 

Liu és társai [64] száraz többkomponensű rendszer keveredését vizsgálták. A polimer 

granulátumhoz hasonló, 6 mm átmérőjű polimer részecskéket kevertek forgódobos keverőben 

és kamerával figyelték a részecskék eloszlatottságát. A keverékről készült képeket többféle 

algoritmus szerint értékelték ki és meghatározták a homogén keverék létrehozásához szükséges 

keverési időt. Mérési módszerük jól használható az adalékanyagok száraz bekeverésénél a 

keverék minősítésére. Shenoy és társai [65] jóval kisebb szemcseméretű száraz keverékek 

minősítésével foglalkoztak. Mérési eljárásuk szintén digitális képek elemzésén alapul, azonban 

az előzőektől eltérő módszert alkalmaztak, ami alkalmas a kisebb szemcseméretű keverékek 

minősítésére. 

 

Fröccsöntés közbeni keverés 

A fröccsöntésnél alkalmazható keverő berendezések a polimer ömledéket feldolgozás 

közben, viszkózusan folyós állapotban homogenizálják és folyamatos keverést valósítanak meg 

a plasztikálási, vagy a befröccsöntési fázisban. Szemben a szakaszos üzemű keverőkkel, a 

polimer és a hozzá adott adalékok itt folyamatos adagolás mellett, adott koncentrációban 

kerülnek összekeverésre. Feladatuk, hogy rajtuk áthaladva a polimer ömledéket homogén 

állapotba hozzák, tekintve a töltőanyagok eloszlatottságát, hőmérsékletét és nyomását. 

Fröccsöntésnél a legalapvetőbb és legfontosabb keverő elem a csigadugattyú [30], azonban a 

gyakran használt univerzális kialakítású csigák keverő hatékonysága limitált. A homogenizálás 

hatékonyságának növelésére számos keverő berendezés áll rendelkezésre, amelyek két 

csoportba sorolhatók, a statikus és a dinamikus keverők csoportjába [60]. 

Statikus keverők 

Statikus keverőket az iparban számos helyen alkalmazzák, ahol egy csőben áramló 

közeg homogenizálása a cél. A statikus keverők a fröccsöntő gép aggregátjára felszerelhető, 
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összetett belső geometriájú alkatrészek, amelyek a fúvóka és a csigacsúcs között helyezkednek 

el. Az ömledék keverését zeg-zugos kialakításuk biztosítja, amelyen a polimer ömledék 

keresztül áramlik a befröccsöntési fázisban. Miközben az ömledékáram a keverő elemeken 

áthaladva szétválik, a rétegek átrendeződnek, majd újra egyesülnek és ezáltal létrejön a 

keveredés (21. ábra) [60]. A polimerek keverése mellett gyakori alkalmazási területeik a 

vegyipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar, festékipar stb. Ezek a keverőelemek alacsonyabb 

energiafelhasználást igényelnek, mint a szakaszos üzemű dinamikus keverők, hiszen nincs 

előzetes lépése a feldolgozásnak, ugyanakkor sok esetben hasonló, vagy jobb eredményt lehet 

velük elérni. 

 
21. ábra A statikus keverők működési elve (Kenics típusú keverő) [60] 

 

Thakur és társai a statikus keverőket négy csoportba osztják a keverékek jellege szerint, 

így megkülönböztethetünk statikus keverőket, amelyek alkalmasak elegyedő folyadékok 

keverésére, vagy olyanokat, amelyek nem elegyedő fázisok homogenizálásra valók. Külön 

csoportot alkotnak a hőszállítási folyamatokban használatos statikus keverők, amelyek a közeg 

hőmérséklet-eloszlását egyenletesítik, valamint a szilárd rendszerek keverését végző statikus 

keverők (22. ábra) [66]. 

 
22. ábra A statikus keverők csoportosítása [66] 

 

Működési elvükben ugyan nincs különbség az egyes alkalmazási területeken használt 

statikus keverők között, azonban a kialakításuk nagyban függ a keverni kívánt anyagok folyási 

tulajdonságaitól. Elegyedő folyadékok keverésénél és hőtani folyamatoknál a cél a molekulák 
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közelebb hozása egymáshoz, így javítva a hőterjedést és diffúziót. Lamináris áramlásnál, ahol 

az áramvonalak egymással párhuzamosak, az áramló közeg szétválasztása és átrendezése, míg 

turbulens áramlás esetén a turbulencia növelése a cél [66]. 

Az első statikus keverő (Sutherland) szabadalma 1874-ben született [67], amelynek 

alapötlete az volt, hogy egy csőben elhelyezett inzertek, terelőlemezek radiális és transzverzális 

irányban szétválasztják az áramló folyadékot, majd a rétegek átrendezése után újra egyesítik 

azokat (23. ábra). Ennek a hatékonysága nagymértékben függ az elhelyezett terelőlemezek 

számától és helyétől. A keverőben mindössze egy, a terelőlemezeket tartalmazó keverő elem 

volt, ami a folytonosan bevezetett üzemanyagot elegyítette levegővel. 

 
23. ábra Sutherland által szabadalmaztatott statikus keverő elvi vázlata [67] 

 

A statikus keverők következő generációinál a terelőlemezes kialakítások mellett 

megjelentek a bonyolultabb geometriájú csavart, illetve furatos keverő elemek is. 

Meijer és társai [68] cikkükben különböző gyártók eltérő geometriájú statikus keverőit 

hasonlítják össze. A keverőket a rajtuk fellépő nyomásesés és a keverési hatásfokuk alapján 

minősítik. A szerzők munkájukban a keverőket úgy modellezik, hogy a két fázis, amik 

keveredni fognak, egymástól teljesen elkülönülnek és a keverő belépő keresztmetszetére vetítve 

azonos területet foglalnak el (mindkét fázis félkörben helyezkedik el). A keverési 

hatékonyságuk meghatározására a két fázis határfelületének a nagyságát használják. Minél 

nagyobb a két fázis határfelülete, annál több a rétegek száma és annál jobb a keveredés. 
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24. ábra Statikus keverők hatékonyságának összehasonlítása, a keverő hossza és a rajtuk fellépő 

nyomásesés alapján [68] 

 

Fröccsöntésnél leggyakrabban használt statikus keverő típus a Sultzer cég által gyártott 

SMX típusú keverő [59], köszönhetően kompakt méretének és hatékony homogenizáló 

képességének. A keverő belső keresztmetszetében található kis terelő lemezek az 

ömledékáramot keverőelemenként nyolc részre osztják és a szétválasztott rétegeket átrendezés 

után újra egyesítik. Minden keverőelem az előzőhöz képest 90°al elforgatott, ezzel növelve a 

hatékonyságot. Cikkükben Rauline [69] és társai numerikus szimulációs számítások alapján 

hasonlítják össze az SMX típusú keverőt egy a műanyagok feldolgozásánál szintén gyakran 

használt keverő típussal, a Kenics keverőkkel. Az összehasonlításhoz a kovarianciát használják, 

mint mérőszámot (kisebb kovariancia érték homogénebb keveréknek felel meg). A szerzők 

megállapítják, hogy az SMX típusú keverő hatékonysága jobb, mint a Kenics típusú keverőé, 

valamint azt is, hogy 1 db SMX típusú keverőelem 2-3 Kenics típusúnak felel meg a 

hatékonyságot tekintve. 

 
25. ábra Az SMX és Kenics típusú statikus keverők összehasonlítása, a szegregáció mértéke az elemszám 

függvényében [69] 

 

A Kenics típusú keverőt [59] szintén számos műanyagokat feldolgozó technológiában 

használják a polimer ömledék keverésére (21. ábra). A keverő belsejében található elemek az 

ömledékáramot elemenként két részre osztják és 180°-kal elfordítják a szétválasztott rétegeket. 

A keverőelemek egymáshoz képest 90°-kal vannak elforgatva. Kumar és társai [70] cikkükben 
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három különböző kialakítású Kenics típusú keverőt vizsgálnak numerikus szimulációval. 

Munkájukban széles tartományban vizsgálják a Reynolds-szám hatását a keverőn fellépő 

nyomásesésre. A szimulációkból nyert eredményeik jó egyezést mutatnak a mérési 

eredményeikkel, valamint az irodalomban fellelhető korábbi mérések eredményeivel, azonban 

a polimerek áramlására jellemző tartományra nem terjednek ki a méréseik, illetve a 

szimulációik. 

Az SMX és Kenics típusú keverők mellett gyakori a Ross ISG (interfacial surface 

generator) keverő [59] is. A keverőben található elemek mindegyikén négy szűk átmenő furat 

található. Az ömledék szétválasztása után a furatok egymáshoz képest átrendezik a rétegeket, 

így elemenként megnégyszerezik a szétválasztott és újra egyesített rétegek számát, csökkentve 

ezzel a rétegek vastagságát. Az ömledékáram az elemek között kialakított résekben egyesül 

újra, majd válik szét, amikor a következő elem furataiban áramlik tovább. A keverő kiválóan 

alkalmas kis viszkozitású laminárisan áramló közegek homogenizálására. 

 

Dinamikus keverők 

A fröccsöntésnél alkalmazható dinamikus keverők és az extrúziónál használatos 

eszközök nagyon hasonlóak. A keverők geometriája nagyon sokféle lehet, ez azonban nagyban 

megnehezíti a dinamikus keverők típusainak szisztematikus meghatározását. A dinamikus 

keverők szinte mindegyike az alábbi csoportokba sorolhatók: 

 

– üreges kialakítású keverők, 

– keverő csapok, 

– megszakított menetszárnyú homogenizáló szakaszok, 

– változó menetmélységű keverő szakaszok, 

– turbina keverők, 

– változó menetszélességű szakaszok [59]. 

A Cavity Mixer eszközök jellegzetessége, hogy a csigába, vagy a hengerbe, vagy akár 

mindkét alkatrészbe üregek vannak bemunkálva. A polimer ömledék keresztül áramlik ezeken 

az üregeken. Eközben a csiga forgása során az egymással fedésben lévő üregek egymáshoz 

képest elfordulnak és ebből adódóan az áramlási rétegek szétválasztódnak, átrendeződnek és 

újra egyesülnek. Ez a folyamat többször is megismétlődik, mielőtt az ömledék elhagyná a 

dinamikus keverőt. A keverőn fellépő nyomáses kicsi, keverési hatékonységa jó, azonban az 

üregek alján pangó áramlás alakulhat ki, emellett pedig a gyártása is költséges. A fröccsöntésnél 

először Semmekrot a Twente egyetem kutatója alkalmazta a cavity mixer módosított változatát 
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a Twente típusú keverő gyűrűt (26. ábra). Ez a dinamikus keverő nem csak az ömledék 

homogenizálását végzi a plasztikálási fázisban, hanem visszaáramlás-gátló elemként is szolgál 

a befröccsöntési fázisban [59]. 

 
26. ábra Twente keverő gyűrű fröccsöntési technológiához [59] 

2.3. Keverékek minősítése 

A keverékek vizsgálatánál a keveredés hatékonyságának meghatározására számos 

lehetőség van. Ennek első lépése a keverékek előállítása, amely a polimerfeldolgozás területén 

a leggyakrabban belső keverőkkel, vagy ikercsigás extrudereken történik, majd ezt követi a 

mintavételezés és a minták vizsgálata (27. ábra) [71]. 

 
27. ábra A mintaelőkészítés folyamata a keverékek vizsgálatához [71] 

2.3.1. Mintaelőkészítés és mintavételezés 

A mintavételezéskor fontos szempont a megfelelő számú és „méretű” minták 

kiválasztása, annak érdekében, hogy azok reprezentatívan jellemezzék a keveréket. A 

mintavételezés mérettartománya jelentősen befolyásolhatja a vizsgálat eredményét. 

Polimerömledékek disztributív keverésénél (pl.: statikus keverőkben a rétegek 

szétválasztásával, átrendezésével és újra egyesítésével) a keverék jellemző mérete a különböző 

koncentrációjú ömledékrétegek vastagsága. Ha a minták mérete ennél jóval kisebb, akkor 

tévesen megállapítható, hogy a keverék rosszul keveredett, inhomogén. Ellenkező esetben, ha 

a minták mérete túl nagy, akkor a keverék homogénnek tűnhet (28. ábra) [72]. Zsíros és társai 

cikkükben fröccsöntött próbatestek színhomogenitását vizsgálták, és megállapították, hogy a 

digitalizált képek felbontása kulcsfontosságú paraméter a kiértékelésnél. Azt tapasztalták, hogy 
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200 DPI elegendő a minták homogenitásának vizsgálatához és az eredmények jól korrelálnak 

az emberi, szemrevételezéssel történő kiértékeléssel [73, 74]. 

 
28. ábra A mintavételezés méretének helyes megválasztásas [75] 

 

A mintavételezés módjának a megválasztása is rendkívül fontos szempont a keverékek 

vizsgálatánál. Mendez és társai [76] gyógyszeripari száraz porkeverékek keveredését 

vizsgálták, a minták előállításához szakaszos üzemű keverőt használtak. A mintavételezéshez 

a keverőt időközönként megállították és a kinyert mintákat spektroszkópiai módszerrel 

elemezték. A mintavételezésük és kiértékelésük hátránya, hogy a keverési folyamatot minden 

egyes mintavételezésnél megszakítják, így az eljárás időigényes. A kiértékelés mély szakmai 

ismereteket igényel, ami ráadásul nem a gyártás helyén történik, ellenben pontos és megbízható 

eredményeket ad. A hagyományos technikák mellett, ahol a mintavétel kézzel, közvetlen a 

keverékből történik, számos egyéb lehetőség is létezik, például digitális képalkotással [77-79], 

röntgensugaras képalkotással [80], elektromos impedancia tomográfiával [81], vagy mágneses 

rezonancia elvén [82]. A mintavételezésnél ügyelni kell arra, hogy a kiválasztott minták átlagos 

koncentrációja közel azonos legyen, mint a keverék névleges koncentrációja, amit a mintaszám 

növelésével érhetünk el. A minták átlagos koncentrációját befolyásolja a minták mérete is. A 

minták méretének növelésével csökken ugyanis az egyes minták közti variancia [83, 84]. 

Asachi és társai [75] a porkeverékek homogenitásának meghatározására alkalmas 

technikákat a mintavételezés és a kiértékelés módja szerint öt csoportba sorolják, miszerint 

megkülönböztethetünk oldatos eljárásokat, például ide tartozik a nagy teljesítményű 

folyadékkromatográfia (HPLC), spektroszkópiai (Raman spektroszkópia, akusztikus emissziós 

módszerek), tomográfiás (mágneses rezonancia alapú és röntgensugaras vizsgálatok) 

módszereket, vagy digitális képelemzésen alapuló eljárásokat. Ezeken kívül külön csoportot 

alkot a porkeverékek egyéb tulajdonságainak vizsgálata, mint például az elektromos 

vezetőképesség és tribológiai vizsgálatok. Cikkükben részletesen tárgyalják az egyes 

módszerek előnyeit és hátrányait, amelyből a digitális képelemzésen alapuló eljárások 

kiemelendők egyszerű használhatóságuk, költséghatékonyságuk miatt, emellett a 

mintavételezés történhet érintésmentes módon, képalkotással, a rendszer megzavarása nélkül, 
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valamint többkomponensű porkeverékek is minősíthetők ezzel az eljárással. A képelemzésen 

alapuló módszerek hátránya, hogy a különböző alkotóknak optikailag megkülönböztethetőnek 

kell lenniük, illetve a mintáról csak felületi információkat szolgáltatnak. A doktori értekezésem 

szempontjából ez nem jelent gondot, ugyanis a fröccsöntött termékek minősítésénél a felületi 

információk a lényegesek. A módszer egyszerűsége pedig lehetővé teszi a mintavételezés 

gyártósor közelébe való integrálását, az adatok kiértékelése gyors és egyszerű. 

Erol és Kalyon [71] cikkükben polimer alapú töltött rendszerek keveredését vizsgálták. 

A kezdetben teljesen szegregált termoplasztikus elasztomer mátrixból és grafit töltőanyagból 

keveréket állítottak elő belső keverővel, valamint ikercsigás extruderrel. A keveredés 

minősítéséhez az előállított keveréket vizsgálták röntgensugaras eljárással, termogravimetriai 

úton, és mérték a keverék vezetési tulajdonságait. A mérések alapján statisztikai számításokat 

végeztek, amihez a vizsgált keverékből több mintát készítettek elő és meghatározták az egyes 

mintákban a töltőanyag koncentrációját. A keveredési indexet az egyes minták és a keverék 

átlagos koncentrációjának különbségéből határozták meg. Karimi és társai [85] kerámiák 

felületi minősítésére alkalmaztak digitális képfeldolgozáson alapuló mérési eljárást. 

2.3.2. Digitális képfeldolgozáson alapuló mérési módszerek 

Ebben a fejezetben a digitális képfeldolgozás alapjairól és módszereiről lesz szó, 

valamint a különböző inhomogén rendszerek eloszlatottságának minősítéséről. 

 

A digitális képfeldolgozás alapjai 

A képek leírásához egymástól független kétváltozós függvényeket (f1(x,y); f2(x,y); …; 

fN(x,y);) használhatunk, amelyekben x és y a helyfüggő koordináták. Az egyes színterekben a 

képek ezeknek a kétváltozós függvényeknek a kombinációjával írhatóak le. A színes képeket 

az RGB színtérben például három, egymástól független kétváltozós függvény 

kombinációjaként kapjuk  (2. összefüggés): 

 𝐼𝑅𝐺𝐵 = 𝑓𝑅(𝑥, 𝑦); 𝑓𝐺(𝑥, 𝑦); 𝑓𝐵(𝑥, 𝑦), (2) 

ahol IRGB a kép adott pontjához tartozó színe, fR(x,y) a vörös, fG(x,y) a zöld, fB(x,y) pedig a kék 

színkomponens intenzitásfüggvénye, x és y pedig a helykoordináták. 

A szürkeárnyalatos képek leírása ezzel szemben egyetlen kétváltozós függvénnyel 

történik, ahol az intenzitásérték a teljesen fekete és fehér közti átmenetet jellemzi 

(3. összefüggés). 

 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑦 = 𝑓𝑔𝑟𝑎𝑦(𝑥, 𝑦), (3) 
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ahol Igray a kép adott pontjához tartozó szürkeségi fok, fgray(x,y) pedig a kép szürkeségi 

fokának intenzitásfüggvénye, x és y pedig a helykoordináták. 

Az előbbiekben említett alap színtereken kívül még sokféle más színtér is használatos, 

például a nyomdaiparban elterjedt kék-bíbor-sárga-fekete (CMYK) színtér, ahol a feketének 

jelentős szerepe van, vagy például a számítógépes megjelenítésben az sRGB színtér 

használatos. 

 
29. ábra A képek különböző színtérben megjelenített változatai 

a, színes RGB kép; b, szürkeárnyalatos kép; c-e, színes RGB kép kék, zöld és piros 

színkomponensének intenzitása;  

 

 

A digitális képek előzetes feldolgozása és minőségjavítása 

A digitális képek feldolgozásának egyik legszélesebb körben használt módszere a képek 

szegmentálása, ami a kép csoportokra bontását jelenti úgy, hogy az azonos csoportba tartozó 

részek tulajdonságai adott jellemzőre nézve azonosak [86]. A képszegmentálás szinte 

bármilyen, a képre jellemző tulajdonság alapján történhet. A legtöbbször használt módszer a 

küszöbölés, ami történhet a pixelek szürkeségi foka, vagy a színkomponensek intenzitása 

alapján. Ennél a módszernél a kritikus lépés a küszöbérték helyes megválasztása, ami történhet 

manuálisan az adott kép alapján (pl.: a 125 szürkeségi fok alatti részek a háttérhez (126-255) 

tartoznak, a többi a számunkra érdekes részhez). A szegmentálás pontosítására léteznek 

eljárások, amelyeknél a küszöbérték nem globális érvényű, hanem a pixelek helykoordinátáinak 

függvénye, ezek az adaptív küszöbértékek [87]. A küszöbérték megválasztása nem csak 

manuálisan történhet, több algoritmus is létezik, amely a kép információtartalma alapján 

automatikusan határrozza meg azt. Ilyen automatikus küszöbértéket meghatározó módszerek 

például az Otsu-módszer [88], a Ridler és Calvard-módszer [89]. 

A képek szegmentálásának egy speciális esete az élkeresés. Az élek a kép egymástól 

különböző tulajdonsággal rendelkező régiónak a határán találhatók, ezeket választják el 
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egymástól. Az élkeresés történhet differenciál operátorokkal, vagy morfológiai 

műveletekkel [90]. Az élkeresés klasszikus módja a differenciál operátoros módszer. Ebben az 

esetben az élkeresés úgy történik, hogy az eredeti kép és az operátor mátrix konvolúcióját 

számítjuk ki. A leggyakrabban használt és egyben legegyszerűbb operátor mátrix a Roberts 

operátor [91]: 

 𝐺𝑥 = [
1 0
0 −1

]  é𝑠 𝐺𝑦 = [
0 1

−1 0
] , (4) 

ahol Gx és Gy az operátor mátrixok, amelyekkel vízszintes és a függőleges irányú gradiens 

összetevő határozható meg. A gradiens magnitúdója pedig meghatározható a következő 

összefüggés szerint: 

 |𝐺| = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2, (5) 

ahol |G| a gradiens magnitúdó, Gx és Gy pedig az x és y irányú gradiens összetevők. 

Ehhez hasonló, gyakran használt elsőrendű derivált operátorok továbbá a Prewitt 

operátor [92] és a Sobel operátor [93]. Másodrendű deriválton alapuló módszerek közül pedig 

a Laplace-operátorok terjedtek el [94]. 

A képeken történő élkeresést sok esetben azonban zajszűrés előzi meg, ugyanis a 

bemutatott élkereső módszerekkel kapott eredmények erősen függnek a kép zajosságától. 

Canny [95] munkájában egy optimális élkereső eljárást mutatott be, ami a képfeldolgozás 

területén széles körben elterjedt. 

A gyakorlatban használt képek az esetek többségében zajjal terheltek. A képek 

zajszintje azonban csökkenthető, erre az irodalomban számos képszűrésre alkalmas algoritmus 

lelhető fel. Mivel a képeket terhelő zaj általában a képet leíró intenzitásfüggvények magasabb 

frekvenciájú összetevője, a zajcsökkentés az esetek többségében megoldható egy lineáris alul-

áteresztő szűrő segítségével. Néhány esetben célravezető a nem lineáris szűrők használata, mint 

például a medián-szűrő és annak származtatott változatai [96]. 

A lineáris, aluláteresztő szűrők a képpontok színértékét módosítják úgy, hogy az adott 

helyen elhelyezkedő és az őt körülvevő pixelekből súlyozott átlagot számolnak. Ennek 

matematikai leírására a konvolúció szolgál (6. összefüggés). A konvolúció egy olyan integrál, 

ami két függvény átfedését adja meg, amint az egyik függvényt a másikhoz képest eltoljuk. 

 [𝑓 ∗ 𝑔](t) = ∫ 𝑓(𝜏)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
, (6) 

ahol f(𝜏) a szűrendő függvény, g(𝜏) pedig a szűrő függvény. Digitalizált képek esetében a 

konvolúció 2D-s diszkrét formáját használják. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az eredeti 

kép pixeleinek intenzitását a szűrőmátrixban található súlyok alapján újra számoljuk, véve a 

képpont és a szomszédságában lévő többi képpont intenzitásának súlyozott átlagát. 
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30. ábra 2D diszkrét konvolúció szemléltetése 

 

Digitális képfeldolgozásban számos szűrésre alkalmas mátrix használatos, ezek képre 

gyakorolt hatása függ a mátrix méretétől, szimmetriájától és elemeinek az értékétől. Ilyen 

lineáris alul-áteresztő szűrők többek között az átlagoló szűrő és annak súlyozott változatai [97]. 

 Átlagoló szűrő: [
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] ×
1

9
,      𝑆ú𝑙𝑦𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡 𝑣á𝑙𝑡𝑜𝑧𝑎𝑡: 
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, (7) 

A digitális képek szűrésére a Gauss-szűrő alkalmazása széles körben elterjedt. A Gauss-

szűrő a 8. összefüggés szerint hozható létre [98]. Különböző szórású Gauss-szűrőket szemléltet 

az 31. ábra. 

 𝐹𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑔, ℎ) =
1

2𝜋𝜎𝑔
2 𝑒

−
𝑔2+ℎ2

𝜎𝑔
2

, (8) 

ahol Fgauss a szűrőmátrix, σg a szűrő szórása, u és v pedig diszkrét koordináták. 

 
31. ábra Különböző szórású Gauss-szűrők grafikus megjelenítése 

 

A nagyobb szórású Gauss-szűrő kisebb súllyal veszi figyelembe a középső pixel és 

nagyobb súllyal a környező pixelek intenzitását a szűréskor, így jobban elmossa a hibákat. A 

Gauss-szűrő hatását a digitális képekre a 32. ábra szemlélteti. A 32./a ábrán látható a 

módosítatlan szürkeárnyalatos kép, a 32./b ábrán pedig a kép pixeljeihez tartozó szürkeségi fok 

intenzitás. Megfigyelhető, hogy a színértékek pixelről pixelre kismértékben, de gyakran 

változnak. A képen látható továbbá egy jól elkülöníthető színhiba, amely a próbatesten 

végigfut. A különböző Gauss-szűrők alkalmazásával ezek a gyakori, gyors változások 
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kisimulnak. A kismértékű színegyenetlenségek elsimítására kisebb szórású Gauss szűrő is 

használható, azonban a képen végigfutó intenzív hiba, csak nehezen tüntethető el a képről. 

 
a, 

 
32. ábra Képszűrő algoritmus hatása a digitalizált képekre 

a, digitális kép b, eredeti kép világosság (CIELab színtér) c, σ=10 pixel szűrővel életlenített kép 

világossága d, σ=15 pixel szűrővel életlenített kép világossága e, σ=25 pixel szűrővel életlenített kép 

világossága 

 

Digitális képfeldolgozáson alapuló módszerek a keverékek minősítésére 

A variancia elv esetén a termékről/keverékről készült nagy felbontású, jó minőségű 

digitális képet első lépésben meghatározott számú cellára osztják, majd az egyes cellákhoz 

valamilyen jellemző mennyiséget rendelnek (egy kétalkotós porkeveréknél például az egyik 

komponens koncentrációját), végül az egyes cellák adataiból négyzetes szórást számolnak. 

Ehhez szükség van az egész képet jellemző átlagos mennyiségre is [99]. 

 σ2 =
1

n−1
∑ (ci − c)2w

i=1  (9) 
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ahol σ a szórás, w a cellák száma, ci pedig a jellemző paraméter értéke az adott cellában, c pedig 

a jellemző paraméter átlagos értéke a képen. 

Amennyiben nem porkeverékről van szó, abban az esetben nem ilyen egyszerű a dolog, 

azonban az alapelv ugyanaz. Ekkor nem a koncentrációt rendelik hozzá az egyes cellákhoz, 

mint jellemző mennyiséget, hanem a színeltérést, ami az adott cella CIELab színkép 

koordinátáiból és a kép átlagos színértékeiből számolhatók. 

Liu és társai [64] cikkükben porkeverékek keveredését vizsgálták forgódobos 

keverőben. A porkeverék esetükben is kétalkotós volt, jól megkülönböztethető színekkel. A 

vizsgálathoz a digitális képállományt videókamera segítségével rögzítették, majd a képeken 

szétválasztották az egyes alkotókhoz tartozó pixeleket egyszerű küszöböléses szegmentálással. 

A keveredést ők is az egyes alkotókhoz tartozó pixelek számának varianciája alapján 

minősítették. Cho és társai [100] kétalkotós rendszerek keveredését vizsgálták digitális 

képfeldolgozással, munkájuk során két tengely körül elfordulni képes keverődobot vizsgáltak, 

amelyben különböző szemcseméretű, szilárd anyagok keveredését és szegregációját vizsgálták. 

A keverő fala esetükben átlátszó volt, ami lehetővé tette, hogy a keverékről felvételeket 

készítsenek a keverési folyamat közben. A képeket 8x8-as részre bontották és a különböző színű 

alkotókhoz tartozó pixelek számát határozták meg. Az adott színű pixelek számának a 

varianciájából határoztak meg keveredési indexet, amivel a folyamatot időben jellemezték, 

valamint meghatározták a szükséges keveredési időt különböző technológiai beállítások esetén, 

több porkeverékre is. Variancia elven alapuló kiértékelési módszert alkalmaztak még Shenoy 

és társai [65], valamint Ammarcha és társai [79] is munkájuk során. Shenoy és társai az eddigi 

kiértékelési módoktól eltérően a képeket CIELab színtérben dolgozták fel. 

Zsíros és társai [73] kidolgoztak egy mérési eljárást a fröccsöntött termékek 

színegyenetlenségének objektív meghatározására. Módszerük leginkább a variancia elven 

alapuló kiértékelési módszerekhez hasonlítható. A méréseikhez fröccsöntött lapka 

próbatesteket digitalizáltak síkágyas lapszkennerrel és a digitalizált kép pixeleihez tartozó 

színértékekből, a próbatestre jellemző hibaértéket számoltak. A szerzők a próbatesteket 

szakképzett mérőszemélyzettel is kiértékeltették és ehhez kalibrálták a mérőrendszert. Az 

általuk kidolgozott mérési eljárás előnye a humán kiértékeléssel szemben, hogy objektív és 

kevésbé érzékeny a mérést befolyásoló külső tényezőkre, mint például a helyiség megvilágítása 

stb. Módszerük a különbözőségek ellenére jó korrelációt mutat az emberi kiértékeléssel 

(33 ábra) [101]. 
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33. ábra Az emberi kiértékelés és a Zsíros és társai által fejlesztett szoftveres mérés közti korreláció [101] 

 

A kiértékelés során a digitalizált képek pixeleinek színkoordinátáit első lépésben 

CIELab színrendszerbe számítják át, ami jobban visszaadja az emberi színérzékelés sajátságait. 

Következő lépésben a mérő szoftver egy mozgó vizsgáló ablakkal végigpásztázza a képet és 

minden ablakmérethez és pozícióban a 10. összefüggés alapján kiszámításra kerül az ablakon 

belül elhelyezkedő képpontokhoz tartozó színértékek lokális átlagtól való eltérésének az átlaga 

(MDijk). 

 
222 baLE  , (10) 

ahol ΔE a színpontok CIELab háromdimenziós színtérben értelmezett euklédeszi távolsága, ΔL 

a képpontok színeinek világosságbeli eltérése, Δa a zöld-piros átmenetethez tartozó értékek 

különbsége, Δb pedig a kék-sárga átmenethez tartozó értékek különbsége. 

A kép jellemzésére egy adott ablakmérethez tartozó MDijk értékek közül a legnagyobb 

fogja jellemezni a kép homogenitását (HMDk), ami már csak az ablakmérettől függ. Így minden 

ablakmérethez tartozik egy érték, amivel jellemezhető a kép. A maximális ablakmérethez, ami 

megegyezik a kép méretével, tartozó MDk érték a teljes képre jellemző hibaérték (GMD), 

amivel korrigálva a HMDk értékeket a különböző színű minták is összehasonlíthatók [73]. 

A mérési eljárásukra támaszkodva különböző feldolgozási paraméterekkel fröccsöntött 

próbatestek színegyenetlenségét vizsgálták és megállapították, hogy a tartózkodási időnek és a 

befröccsöntés sebességének kevésbé jelentős a homogenitásra gyakorolt hatása, mint az 

ömledékhőmérsékletnek (34. ábra) [73]. 
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34. ábra Az ömledékhőmérséklet hatása a fröccsöntött termékek színegyenetlenségére [73] 

 

A kontaktus elv első sorban jó kontraszttal rendelkező keverékek esetén alkalmazható 

egyszerűen és pontosan. A módszer elve, hogy pixel szinten számolja a komponensek közti 

határokat. Minden pixelnek négy szomszédja van az élei mentén, így maximálisan négy eltérő 

színű szomszédja lehet. A módszer működési elvét szemlélteti a 35. ábra. A mátrix egyes elemei 

az adott pixel szomszédságában található eltérő színű pixelek számát adják meg. A módszer 

hátránya, hogy a nyers kép pixeleit küszöbértékek felhasználásával a keveréket alkotó 

komponensek számával megegyező kategóriákba kell sorolni. Az egymással érintkező, 

különböző színű pixelek számával jellemezhető a homogenitás. A módszer elsősorban erős 

kontrasztú képek jellemzésére használható, ahol a komponensek jól elkülönülnek. A kontaktus 

elven történő kiértékelést Gosselin és társai [99], valamint Aissa és társai [102, 103] több 

folyóiratban megjelent munkájukhoz is használták. Puyvelde és társai [104] forgódobos 

keverőkben lejátszódó keveredési folyamatok leírására használták sikerrel. 

 
35. ábra Kontaktus elv alapján számított mátrix, ami a pixelek szomszédságában megtalálható eltérő 

színű pixelek számát mutatja [99] 

 

A képek textúrájának leírására gyakran használják még a függőségi mátrix alapú 

megközelítést (GLCM – gray level co-occurence matrix). A módszert Haralick és társai 

publikálták 1973-ban [105]. A módszer lényege, hogy miután a képet módosítjuk (színes 

nyerskép pixeleihez a szürkeskála egyes értékeit rendeljük), előállítjuk a függőségi mátrixokat. 

Ezek előállítása úgy történik, hogy összehasonlítjuk két szomszédos pixel szürkeségi értékét és 

számoljuk az azonos párokat, majd ezeket a számokat mátrixba rendezzük. A mátrix 1,1-es 

eleme megadja, hogy hányszor fordul elő olyan eset, hogy az 1-es szürkeségi osztályba tartozó 

pixel mellett szintén az egyes osztályba tartozó van. A 1,2-es eleme hasonlóan megadja annak 
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az előfordulási gyakoriságát, amikor a 1-es osztályba eső pixel mellett 2-es osztályba tartozó 

található.  

 
36. ábra Bal oldalon láthatók egy kép pixeleihez rendelt szürkeségi értékek, jobb oldalon pedig az ebből 

generált függőségi mátrix 

 

A függőségi mátrixnak annyi sora és oszlopa van, ahány különböző szürkeségifok 

osztálya van a vizsgált képnek. A függőségi mátrix előállításánál két paraméter választható, az 

eltolás mértéke és a vizsgálat iránya. A fent bemutatott példa esetében a vizsgálat iránya 

horizontális volt, az eltolás pedig 1 pixel. A mátrix alapján a szerzők 14 jellemző paramétert 

határoztak meg, amivel a kép texturája leírható. Ezek közül a leggyakrabban használtak például 

a kontraszt, az energia, a korreláció és a homogenitás [99]. A homogenitás (H) számítása a 

következő összefüggés szerint történik: 

 𝐻 = 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡á𝑠 = ∑
pi,j

1+|i−j|i,j  (11) 

ahol pi,j a függőségi mátrix adott eleme, i és j pedig a mátrix sora és oszlopa. A képlet szerint a 

homogenitás értéke annál nagyobb, minél nagyobb számok vannak a függőségi mátrix 

főátlójában, azaz minél több azonos színű szomszédja van a pixeleknek. 

Bharati és társai [106] a cikkükben hengerelt acéllemezek minősítésére használják ezt a 

módszert, valamint használatos az alakzatfelismerés területén [107, 108], és habszerkezetek 

minősítésére is alkalmas [109]. 

A képek homogenitásának meghatározására többen is használtak entrópia (S) 

számításán alapuló módszereket. Az entrópia definíció szerint [110]: 

 S = −∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖
𝑀
𝑖=1 , (12) 

ahol S az entrópia, pi pedig az i-dik lehetséges kimenetel valószínűsége. Ha például a vizsgált 

paraméter valamilyen részecske eloszlása a polimer mátrixban, akkor a vizsgálati tartományt 

felosztva M darab egyenlő térfogatú részre, meghatározható az egyes részekben a részecskék 

koncentrációja, ami a valószínűségi jellemző. A maximum entrópia akkor alakul ki, ha a 

koncentráció minden részegységben megegyezik, értéke pedig ln(M)-el egyenlő. Ebből a 
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maximális entrópia-értékből és az aktuális állapothoz tartozó entrópiából meghatározható a 

keveredési index (relatív entrópia): 

 𝑆𝑟𝑒𝑙 =
𝑆

ln (𝑀)
, (13) 

ahol S a rendszer adott állapotára vonatkozó entrópia, ln(M) pedig a rendszer maximális 

entrópiája. Alemaskin és társai [110-112] extrudercsigákban lejátszódó keveredési 

folyamatokat vizsgáltak ezzel a módszerrel. Camesca és Manas-Zloczower [113] cikkükben 

Rény entrópiát használtak kétalkotós rendszerek keveredésének a minősítésére, módszerüket 

digitális képeken validálták. Finnie és társai [114] hasonló módon minősítették a keveredést 

forgódobos keverőkben. 

A digitális képek magasabb szintű elemzésére lehetőséget nyújtanak a 

képtranszformáción alapuló módszerek. Ezek közül a Furier-transzformáció [115] és a 

hullámcsomag-transzformáció használható felületi textúrák karakterizálására [116, 117]. 

2.4. Az irodalom összegzése és kritikai elemzése, célkitűzés pontosítása 

Az irodalmi áttekintés első részében a fröccsöntéshez, és az abban lefolyó keveredési 

folyamatokhoz és gépalkatrészekhez kapcsolódó referenciákat tekintettem át. A fröccsöntés 

nagy termelékenység miatt a technológiának már kismértékű fejlesztésével is jelentős profitra 

lehet szert tenni, mivel a fröccsöntőgép minősége meghatározó fontosságú a gyártott termékek 

minősége szempontjából. Ez alapján elhatároztam, hogy a doktori disszertációmban a 

fröccsöntő gép fejlesztésével foglalkozom. A fröccsöntési folyamat fontos lépése a plasztikálás, 

amely során a granulátum formájú, szilárd alapanyagot előkészítjük a befröccsöntéshez. Ebben 

a folyamatban a fröccsöntő csigának alapvető szerepe van, ugyanis a csiga kialakítása fogja 

meghatározni a befröccsöntéshez előkészített polimer ömledék minőségét. A fröccsöntő csiga 

szerves részét képezi a visszaáramlás-gátló csigacsúcs, amely szintén részt vesz a plasztikálási 

folyamatban és befolyásolja annak eredményét. 

A fröccsöntő csigacsúcsok témaköre egy kevésbé kutatott részét képezi a fröccsöntéshez 

kapcsolódó fejlesztéseknek. Ebben a témában szép számban találhatunk a különböző működési 

elvű és kialakítású csigacsúcsokhoz kapcsolódó szabadalmakat, azonban a publikációk száma 

nem számottevő. Irodalomkutatásom során csak néhány olyan publikációt találtam, amely jól 

használható a csigacsúcsok fejlesztéséhez. Ezek többsége szimulációs számításokon alapul, és 

kevés információt kapunk arról, hogy a csigacsúcsok milyen hatással lehetnek a fröccsöntött 

termékek minőségére, vagy magára a gyártástechnológiára. Ezzel kapcsolatban nem találtam 

olyan publikációt, vagy más egyéb forrást, amely a csigacsúcsok fröccsöntési paraméterekre 
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gyakorolt hatását vizsgálná. Emellett az irodalomban nem található olyan ismeretanyag, ami 

kifejezetten a visszaáramlás-gátló csigacsúcsok tervezéséhez és méretezéséhez kapcsolódna. 

Ez alapján célként határoztam meg a csigacsúcsok széleskörű vizsgálatát, ami a csigacsúcsok 

fröccsöntési ciklusra és a késztermékek minőségére gyakorolt hatásának feltárására irányul. 

A fröccsöntött termékek minőségi paraméterei rendkívül sokfélék lehetnek. Ezeket a 

paramétereket az adalékanyagok eloszlatása nagymértékben befolyásolhatja, legyenek azok 

akár mechanikai, termikus, vagy esztétikai tulajdonságok. Az irodalmi áttekintés alapján 

kiderült, hogy a fröccsöntött termékek esetében az egyik leggyakrabban használt adalék típus a 

színezőanyagok csoportja. Az iparban a színezőanyagok polimerekben való eloszlatása sokszor 

gondot okoz, és ha ezt a gondot nem sikerül orvosolni, akkor a termékek minősége romlik. A 

színezékek és azok használata széleskörben kutatott tématerület, ami szintén indokolja, hogy 

ezekkel az adalékokkal foglalkozni kell. A témában számos kutatás és több könyv is fellelhető. 

A színezékek fröccsöntött termékekben való eloszlatására általában statikus keverőket 

használnak, amelyek az ömledékrétegek szétválasztásával és átrendezésével, majd a rétegek 

újraegyesítésével érik el keverő hatásukat. A statikus keverőkkel jó hatásfokú keveredés érhető 

el, azonban hátrányuk, hogy a befröccsöntési fázisban fejtik ki hatásukat, és emiatt nem 

elhanyagolható mértékben befolyásolhatják a technológiai paraméterek alakulását. A 

technológiai paraméterek közül a legjelentősebb a fröccsnyomás, amely statikus keverők 

használata esetén akár több száz barral is lecsökkenhet, és ez extrém esetekben hiányos 

termékek gyártásához is vezethet. A probléma kiküszöbölésére nyújthatnak megoldást az olyan 

keverő rendszerek, amelyek nem a befröccsöntési fázisban fejtik ki hatásukat, hanem már az 

ömledék adagolása közben. Ilyen keverő rendszerek kialakíthatók a csigában, vagy akár a 

visszaáramlás-gátló csigacsúcsokban. A visszaáramlás-gátlóban elhelyezett keverőelemek 

előnye a csigában elhelyzettekhez képest, hogy nem csökkentik a csiga hasznos hosszát, így 

kevésbé vannak kihatással a plasztikálás folyamatára. 

A keverő rendszerek minősítésének egyik alapvető szempontja a keverék homogenitása. 

Ennek meghatározása korántsem egyszerű feladat. A keverékek minősítésének első nehézsége 

a mintavételezés, ezen belül a mintavétel módjának és a keveréket jellemző minta méretének 

helyes megválasztása. A következő nehézség a keverék vizsgálati módszerének megválasztása 

és a vizsgálati eredmények alapján a keverék inhomogenitásának számszerűsítése. Az irodalmi 

források azt mutatják, hogy a keverékek inhomogenitásának vizsgálatában a digitális 

képfeldolgozás szerepe egyre jelentősebb, ami a számítástechnika fejlődésének köszönhető. 

Előnye, hogy a minősítés jól automatizálható és könnyen integrálható a meglévő 

gyártórendszerbe, valamint kiküszöbölhető vele az emberi kiértékelés szubjektivitása. A 



Török Dániel 

 

48 

digitális képfeldolgozás alapjai már igen jól ismertek, számos eljárás létezik, amelyekkel a 

digitális képek módosíthatók, vagy kiértékelhetők. A keveredés digitális képfeldolgozással 

történő minősítésére az irodalomban számos példát találhatunk, ezek többsége porkeverékek 

eloszlatottságának meghatározására használatos. A fröccsöntött termékek színében lévő 

inhomogenitások számszerűsítésére azonban nem sok példát találtam. Ez alapján fontosnak 

tartom egy olyan, digitális képfeldolgozáson alapuló rendszer kifejlesztését, amely alkalmas a 

fröccsöntött termékek felületi minősítésre, továbbá jól használható a csigacsúcsok minősítésére 

is. 

Az irodalomkutatás alapján doktori munkámban a következő célokat tűztem ki: 

– csigacsúcsok széleskörű vizsgálata, azok fröccsöntési technológiára és a 

fröccsöntött termékek homogenitására gyakorolt hatásának feltérképezése, 

– egyszerű geometriájú csigacsúcsok tervezése, amelyek lehetővé teszik az 

egyes geometriai paraméterek hatásának vizsgálatát, 

– a vizsgálatokhoz egy színhomogenitás- kiértékelő rendszer fejlesztése, 

amely alkalmas a csigacsúcsok termékminőségre gyakorolt hatásának a 

vizsgálatára is, 

– csigacsúcs-tervezési irányelvek felállítása a mérések során szerzett 

tapasztalatok alapján, 

– összetett geometriájú csigacsúcsok vizsgálata és minősítése, valamint ezek 

összehasonlítása az egyszerű geometriájú csigacsúcsokkal. 
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3. Felhasznált berendezések, anyagok, módszerek 

A fejezetben a doktori disszertáció méréseinek elvégzéséhez szükséges alapanyagok, 

feldolgozó gépek, mérőberendezések és a kiértékelés során alkalmazott módszerek kerülnek 

bemutatásra. 

3.1. Felhasznált gépek és berendezések 

Ebben a fejezetben a gyártáshoz és a mérésekhez használt feldolgozó gépek és 

mérőberendezések találhatók. 

3.1.1. Fröccsöntőgép 

Arburg Allrounder Advance 270S 400-170 fröccsöntő gépet használtam a méréseim 

során. A fröccsöntő gép szerszámzáró mechanizmusa hidraulikus zárást biztosít, maximum 

40 tonna záróerővel. A szerszám felfogató lapokat maximálisan 550 mm távolságra lehet 

egymástól eltávolítani, a minimális szerszámmagasság 200 mm. Ezek az adatok és a vezető 

oszlopok távolsága együttesen határozzák meg a gépre felszerelhető szerszám befoglaló 

méreteit, ami 120 mm átmérőjű illesztő tárcsával csatlakozik a felfogó lapokhoz. A 

szerszámzáró egység maximális nyitási távolsága 350 mm, ami elegendő az általam gyártott 

lapka próbatestek eltávolításához. 

A fröccsöntő gép aggregátja egy univerzális kialakítású, egybekezdésű, háromzónás, 

30 mm átmérőjű, 20-as hossz/átmérő viszonyú, nitridált csigával rendelkezik, amelynek axiális 

elmozdulása maximum 120 mm lehet, így a befröccsönthető maximális adagtérfogat 85 cm3. A 

fröccsöntés közben megengedhető maximális fröccs- és utónyomás 2000 bar. A gépben a 

fröccsöntő csiga helyzetszabályozott, így a fröccsöntési paramétereknél beállított adagsúly és 

az átkapcsolási térfogat pontosabban tartható a gyártás során. 

A fröccsöntő gépen a különböző szerszám, kidobó és aggregátmozgások 

párhuzamosíthatók a kétkörös hidraulikarendszernek köszönhetően. A fröccsöntőgéphez 

tartozik továbbá egy Wittmann Tempro Plus 90 típusú szerszámtemperáló berendezés, ami 

biztosítja a szerszámfelek állandó hőmérsékletét a fröccsöntés közben. 

3.1.2. Fröccsöntő szerszámok 

A vizsgálatok során egy 80x80x1,2 mm-es lapka próbatesteket gyártó szerszámot 

használtam. A szerszám kétfészkes kialakítású, az álló és a mozgó oldali formalap cserélhető 
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betétes. A próbatestek formaürege a 37. ábrán látható módon a mozgó oldali szerszám félben, 

a cserebetétben kerültek kialakításra. A termékekhez az elosztó csatorna filmgáttal csatlakozik. 

A szerszám álló oldali formalapjának felülete polírozott, ami a termék színében lévő 

inhomogenitások jobb detektálhatóságát segíti [118]. 

 
37. ábra Lapka próbatestet gyártó szerszám, és a fröccsöntött termék 3D modellje 

3.1.3. Dinamikus keverők és csigacsúcsok 

Kereskedelmi forgalomban kapható csigacsúcsok és dinamikus keverők 

A kísérletek során különböző geometriai kialakítású csigacsúcsokon vizsgálom a 

visszaáramlásgátlók hatásait a fröccsöntési ciklusra és a termékek színhomogenitására. 

Az Arburg cég CAA30B Free Flow típusú csigacsúcsa (38/1. ábra) egy hagyományos 

kialakítású visszaáramlás gátló, amely nem tartalmaz keverőelemeket. A csúszógyűrűs 

kialakítású csigacsúcs 30 mm névleges átmérőjű csigához menetes kötéssel csatlakozik. 

A Plasma Mixing-Ring System a BASF cég dinamikus keverő csigacsúcsa (38/2 ábra), 

amely a hagyományos visszaáramlásgátló csigacsúcs helyett kerülhet beépítésre. A 

keverőelemek ennél a csigacsúcsnál a csúszógyűrűn találhatók és főként a disztributív 

keveredést segítik elő. A csigacsúcs alkalmas mind a tömegműanyagok, mind a nyírásérzékeny 

és átlátszó anyagok színezéséhez. 

A Cavity Transfer Mixer típusú dinamikus keverő (38/3 ábra) a Rapra Technology 

Limited cég extruderekhez használatos keverőjének szabadalma alapján készült. A dinamikus 

keverő, hasonlóan a BASF csigacsúcshoz, a visszaáramlásgátló helyére kerül beépítésre. A 

csigacsúcs forgó részében (test) és a csúszógyűrűn félgömb alakú üregek találhatók, amelyeken 

a polimer ömledék keresztüláramlik. A gyűrű és a forgórész közti szűk illesztési hézagnak 

köszönhetően az ömledék csak az üregek irányába képes áramolni, amelyek egymáshoz 

viszonyított elfordulása nagy nyírásnak teszi ki az alapanyagot. A CTM típusú keverő 

nagymértékű diszperzív és disztributív keverést biztosít. 
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38. ábra Kereskedelmi forgalomban kapható csigacsúcsok és dinamikus keverők 

Arburg CAA30B Free Flow, (2) BASF Plasma Mixing-Ring System, (3) Cavity Transfer Mixer 

 

Saját tervezésű csigacsúcsok 

A kísérletek során különböző geometriai kialakítású csigacsúcsokon vizsgálom a 

visszaáramlásgátlók hatásait a fröccsöntési ciklusra és a termékek homogenitására. Ehhez 

csigacsúcsokat terveztem, amelyeken a geometriai jellemzők, mint például a résméret (v), az 

átáramlási úthossz (L), a támasztó gyűrű és a fröccshenger közti résméret (vent) hatása 

vizsgálható. Ezek a saját tervezésű csigacsúcsok a méréseknél lesznek részletesen bemutatva. 

3.1.4. Egyéb berendezések 

Az alapanyagok gyártás előtti szárításához Faithful WGLL-125 BE típusú 

szárítószekrényt használtam, a gép működési hőmérséklettartománya 25-300 °C-ig terjed, 

terhelhetősége 15 kg. Az alapanyag és a mesterkeverékek mennyiségének kiméréséhez a CAS 

AD 1/06 típusú mérleget használtam, aminek mérési tartománya 6000 g, mérési pontossága 2 g. 

Az ömledék hőmérsékletének a meghatározásához Fluke 51 II digitális termométert 

használtam, aminek a maximális relatív pontossága ±0,05 % + 0,3 °C. Az általam mért 

200-300 °C-os tartományban ez 0,4-0,6 °C-ot jelent. A termométer alkalmas kis és nagy 

viszkozitású folyadékok hőmérsékletének a meghatározására, mérés közben regisztrálhatjuk az 

átlaghőmérsékletet, illetve a mért értékek maximumát. A termométerhez tartozik egy 

Newtronic elektromos ellenállás fűtésű, 250 W-os előmelegítő berendezés. A lapka próbatestek 

digitalizálására Epson Photo V600 síkágyas lapszkennert használtam. 

3.2. Alapanyagok és mesterkeverékek 

A mérések során felhasznált alapanyag töltetlen akrilnitril-butadién-sztirol (ABS, 

Terluran GP 35, Styrolution Group GmbH), ami felhasználását tekintve egy általános célú, 

fröccsönthető, amorf szerkezetű polimer. Az alapanyag granulátum formában 600 kg-os 

kiszerelésben állt rendelkezésre, amit a nedvességfelvétele miatt nem célszerű kültéri és nedves 

helyen tárolni. Feldolgozás előtt minden esetben szükséges az alapanyag szárítása, 4 órán 

keresztül 80 °C-on. Az alapanyag feldolgozása során ajánlott ömledékhőmérséklet 220-260 °C, 
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a szerszámhőmérséklet 30-80 °C. Az ABS alapanyagot a Clariant cég rózsaszín 

mesterkeverékével színeztem (Renol-pink ABS143479Q, Clariant), ami ABS hordozóra épül. 

A színcsere vizsgálatánál a különböző csigatisztítók minősétéséhez egy egyedi receptúrájú, kék 

mesterkeveréket használtam. A mesterkeverékeket a gyártói ajánlás szerint 4 m%-ban 

adalékoltam az alapanyaghoz. 

3.3. Mérési módszerek 

Ebben a fejezetben a méréseknél alkalmazott mérési és kiértékelési módszerek kerülnek 

bemutatásra. 

3.3.1. Plasztikálási teljesítmény 

A plasztikálási teljesítményt az Arburg Allrounder Advance 270S 400-170 fröccsöntő 

gépen mértem három különböző csigaforgási sebesség (10, 25 és 50 m/perc) és három 

különböző fúvóka hőmérséklet (200, 225 és 250 °C) mellett. A mérés során fröccsöntő gép 

aggregátja hátsó, míg a fröccsöntő csiga első pozícióban helyezkedik el. A torlónyomás értéke 

300 bar, ami megakadályozza a csiga axiális mozgását a plasztikálási teljesítmény mérése 

közben. Folyamatos plasztikálás mellett gyűjtöttem a fúvókán kiáramló polimer ömledéket 

1 percen keresztül, majd mértem annak tömegét, így a plasztikálási időből és a kiáramló polimer 

tömegéből meghatározható a plasztikálási teljesítmény (14. összefüggés). Ellenőrzés céljából a 

plasztikálási teljesítményt meghatároztam a próbatestek folyamatos ciklusban történő gyártása 

közben is. Ennél a módszernél az adagolási időből és az adagolási térfogatból számítható a 

plasztikálási teljesítmény, felhasználva a polimer ömledék fajtérfogatát a számításoknál. Mivel 

a polimer ömledék fajtérfogata, így a sűrűsége is jelentősen függ a hőmérséklettől és a 

nyomástól, a kapott plasztikálási teljesítmény csak közelítő értéket ad. A plasztikálási 

teljesítmény meghatározása minden esetben három mérés alapján történt. 

 𝑃𝑟 =
𝑚𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑡𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
, (14) 

ahol Pplast a plasztikálási teljesítmény [kg/h], mplast a mérés közben feladagolt anyagmennyiség 

tömege [kg], tplast pedig a mérés időtartama [h]. 
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3.3.2. Ömledék hőmérséklete 

A fúvókán kiáramló ömledék hőmérsékletét a próbatestek folyamatos, ciklusban 

gyártása közben mértem az Arburg Allrounder Advance 270S 400-170 fröccsöntő gépen. A 

mérés időtartamára a gyártást megállítottam a ciklus végén, majd hátrahúztam az aggregátot, 

és a benne lévő, felplasztikált ömledéket a szabadba juttattam a csiga lassú előretolásával. A 

kiáramló ömledéket egy szigetelt falú edénybe gyűjtöttem úgy, hogy az ömledék közel 

levegőmentesen kitöltse a rendelkezésére álló teret. Az ömledék lassú kavargatása mellett 

regisztráltam a maximális hőmérsékletet a Fluke 51 II digitális hőmérővel. A digitális 

termométer érzékelőjét minden mérés előtt felmelegítettem a beállított fúvókahőmérsékletre, 

hogy az ne az ömledéktől vonja el a felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget. A méréskor 

figyelni kell arra, hogy a termométer érzékelője ne érjen hozzá az edény falához, mert az 

hirtelen hőt von el tőle és meghamisítja a mérési eredményeket. A hőmérsékletmérés maximum 

1 percig tartott, utána már annyit hűl az alapanyag, hogy már nem érdemes tovább mérni. A 

mérés elvégzése után felplasztikáltam a kívánt anyagmennyiséget és folytattam a 

termékgyártást, folyamatos ciklusban. Az ömledékhőmérsékletet három csigaforgási sebesség 

és három beállított hengerhőmérséklet esetén mértem. A mérést minden beállítással háromszor 

ismételtem, a mérések közt 10 cikluson keresztül gyártottam próbatesteket, amíg a fröccsöntési 

paraméterek állandósultak, ezt a fröccsnyomás és a maradó anyagpárna értékek alapján 

ellenőriztem. 

3.3.3. Fröccsöntési paraméterek 

A csigacsúcsok fröccsöntési ciklusra gyakorolt hatásának vizsgálatához a lapka 

próbatestek gyártása közben rögzítettem a fröccsöntési paramétereket a fröccsöntő gép 

vezérlésében lévő jegyzőkönyvezés opcióval. A fröccsöntő gépen rögzíthető, a gyártást 

jellemző fröccsöntési paraméterek a ciklusidő, maximális fröccsnyomás, átkapcsolási pont, 

maradó anyagpárna, valamint az adagolási és befröccsöntési idő. A lapka próbatestek 

gyártásánál alkalmazott fröccsöntési paramétereket a 1. táblázat foglalja össze: 
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1. táblázat A lapka próbatestek gyártásánál alkalmazott fröccsöntési paraméterek 

Fröccsöntési paraméterek Érték 

Adagolási térfogat [cm3] 26 

Befröccsöntési sebesség [cm3/s] 55 

Átkapcsolási pont [cm3] 5 

Utónyomás [bar] 600 

Utónyomás ideje [s] 6 

Maradék hűtési idő [s] 11 

Csiga kerületi sebesség [m/min] 25 

Torlónyomás [bar] 60 

Dekompressziós térfogat [cm3] 6 

Dekompresszió áram [cm3/s] 20 

Fúvóka hőmérséklet [°C] 225 

Szerszámhőmérséklet [°C] 40 

3.3.4. Homogenitás kiértékelő algoritmusok 

A homogenitást a próbatestekről készült digitális képekből határoztam meg, a 

képpontokhoz tartozó színértékekből számolva. A homogenitás kiértékeléséhez kétféle 

módszert használtam. 

 

Képpontok színértékeinek szórásán alapuló kiértékelés 

A lapka próbatestekről készült, digitális képeket Zsíros és társai [73] munkája alapján 

értékeltem ki. A színhomogenitás meghatározásának első lépéseként a képpontok színértékeit 

RGB színtérből CIELab színtérbe konvertáltam, aminek sajátossága, hogy az ebben a 

színtérben értelmezett színek közti különbségek jobban korrelálnak az emberi színérzékeléssel, 

mint az RGB színrendszerben. Az CIELab háromdimenziós színtérben a színek közti különbség 

a színpontok euklédeszi távolságával értelmezhető. A konverzió után kiszámítottam a teljes kép 

átlagos színét, és az egyes képpontok színértékeinek eltérését az átlagtól. Ezután a képet egy 

vizsgáló ablakkal végigpásztázva minden lehetséges pozícióban kiszámítottam az ablakon belül 

elhelyezkedő képpontokhoz tartozó színeltérések átlagát. A vizsgáló ablak mérete 35x35 pixel 

volt. A kép jellemzésére a legnagyobb hibaértékű területet használtam fel. A legnagyobb 

inhomogenitású terület hibaértékére a továbbiakban HMD jelöléssel hivatkozom. Zsíros és 

társai korábbi cikkükben kimutatták, hogy a vizsgáló ablak növelésével a kép hibaértéke tart 

egy határértékhez, ami minden színnél eltér. Annak érdekében, hogy a különböző színnel 

rendelkező minták összehasonlíthatók legyenek, a HMD értéket korrigálni kell ezzel a 

határértékkel, amit úgy kapunk, ha kiszámoljuk az átlagos színeltérését a kép minden 

képpontjára vonatkoztatva. Ezt a hibaértéket a továbbiakban GMD rövidítéssel jelölöm. A 

szerzők igazolták továbbá, hogy jobb korreláció érhető el az emberi érzékelés és a számítás 

eredménye közt, ha a hibaértéket a következő összefüggés szerint korrigáljuk: 
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)1)GMDHMD(log(5IHsd 

, (15) 

ahol IHsd az inhomogenitás mértéke, HMD az ablakon belül eső pixelekhez tartozó színértékek 

átlagtól való eltérésének átlaga, GMD pedig a teljes képre vett színeltérések átlaga. 

 

Területvariancia számításán alapuló kiértékelés 

A területvariancia alapú kiértékelésnél a digitális képeken meghatározthatók az egyes 

képekhez tartozó területvariancia görbék. Ezek kiszámítása úgy történik, hogy a színes képet 

első lépésben szürkeárnyalatos képpé konvertájuk, majd meghatározzuk a kép pixeleinek 

átlagos szürkeségi fok intenzitását. Ezután a képet alképekre felbontva minden alképhez 

meghatározható az alképekben található pixelek átlagos szürkeségi fok intenzitása és ezek 

eltérése a kép átlagos szürkeségi fok intenzitásától. Az eltérések az alkép pozíciójának és 

méretének a függvényei. Az eltérésekből kiszámítható a különböző alképek átlagos szürkeségi 

fokának a varianciája (szórásnégyzet). A különböző alképméretekhez tartozó varianciákat 

ábrázolva az ablakméret függvényében egy csökkenő jellegű görbe határozható meg minden 

egyes képhez (39. ábra). A görbe lefutása a színértékek homogenitására jellemző, a nagyobb 

variancia-értékek nagyobb mértékű hibára utalnak. 

 
39. ábra Egy képhez tartozó területvariancia görbe 
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4. Kísérleti rész 

Ebben a fejezetben az általam tervezett csigacsúcsok fröccsöntési ciklusra és a termékek 

homogenitására gyakorolt hatásait, valamint az általam fejlesztett mérési módszereket, azok 

tesztelését és alkalmazásának lehetőségeit mutatom be. 

A csigacsúcsok a fröccsöntési folyamatot az adagolási és a befröccsöntési fázisban 

befolyásolják. A csigacsúcsok hatással vannak a fröccsöntés technológiai paramétereire, a 

polimer ömledékre, befolyásolva ezzel a késztermék minőségét. A csigacsúcsok hatásának 

vizsgálata azonban nem egyszerű folyamat, mivel ezek egészen bonyolult geometriával is 

rendelkezhetnek, kialakításukat a gyártók tapasztalatai határozzák meg. 

Munkám célja, hogy a csigacsúcsok fröccsöntési ciklusra és a termékek minőségére 

gyakorolt hatását szisztematikusan vizsgáljam és a vizsgálatok tapasztalatait felhasználva egy 

összetett geometriájú, keverő csigacsúcsot tervezzek. Ehhez egyszerű geometriájú 

csigacsúcsokat terveztem és vizsgáltam azok hatását a főbb technológiai és termékminőségi 

paraméterekre. 

4.1. Egyszerűsített geometriájú csigacsúcsok tervezése 

A vizsgálatokhoz fejlesztett csigacsúcsok esetén a fő szempont, hogy azok egyszerű 

geometriával rendelkezzenek, mert az összetett geometria esetén nem lehet a különböző 

paraméterek hatását egyszerűen szétválasztani.  

A piacon meglévő visszaáramlásgátlók és keverő csigacsúcsok alapján meghatároztam 

egy egyszerűsített csigacsúcs geometriát, ami visszaáramlásgátlóként funkcionál. A további 

mérési sorozatok esetén ez az egyszerűsített kialakítású csigacsúcs referenciaként szolgál. A 

többi csigacsúcs, amelyek a különböző geometriai kialakítások vizsgálatát teszik lehetővé csak 

kis mértékben térnek el a referencia csigacsúcstól. 

4.1.1. A referencia csigacsúcs 

A méréseknél referenciaként használt csigacsúcs (40. ábra) egy egyszerű geometriájú 

visszaáramlásgátló, ami a fő jellemzőit tekintve közel megegyezik egy hagyományos 

visszaáramlásgátlóval. A csigacsúcs négy alkatrészből épül fel, egy testből (40. ábra/1), ami a 

csigához csatlakozik, egy csúszó gyűrűből (40. ábra/2), ami érintkezik a fröccshenger belső 

falával és a test körül képes elfordulni, egy támasztó gyűrűből (40. ábra/3), ami a fröccsöntő 

csiga és a test között található, valamint egy pozícionáló csapból (40. ábra/4). 
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Plasztikálás során a test, a támasztó gyűrű és a pozícionáló csap a csigával együtt forgó 

mozgást végez, míg a csúszógyűrű valószínűleg nem forog együtt a csigával. A csigaforgás 

hatására, a fúvóka irányába áramló polimer ömledék a csúszógyűrűt a fúvóka irányába mozdítja 

el, ami teljesen nyitott állapotában felütközik a pozícionáló csap palástfelületén, így biztosítva 

az ömledék szabad előre áramlását. A plasztikálás befejeztével a csiga előtti térben 

felgyülemlett polimer ömledék nyomása hátratolja a csúszógyűrűt, így azon és a támasztó 

gyűrűn kialakított kúpos felületek egymáshoz préselődnek, meggátolva az ömledék 

visszaáramlását a csiga irányába. A csúszógyűrű a befröccsöntési és az utónyomási fázis 

közben végig hátsó pozícióban marad, egészen a következő plasztikálás kezdetéig. 

 
40. ábra Referencia csigacsúcs részei és jellemző méretei (Vastagon szedett értékek) 

(1) Test, (2) Csúszó gyűrű, (3) Támasztó gyűrű, (4) Pozícionáló csap 

 

Tervezési szempontok 

A csigacsúcsok tervezésénél a legfontosabb alapkövetelmény, hogy a csigacsúcs 

kompatibilis legyen a fröccsöntő géppel, azaz figyelembe kell venni a fröccshenger és a 

fröccsöntő csiga geometriáját. A mérésekhez használt Arbourg Allrounder 270S típusú 

fröccsöntő gépben 30 mm a fröccshenger névleges belső átmérője, amiben egy univerzális 

kialakítású 20-as L/D arányú, egybekezdésű, három zónás nitridált fröccsöntő csiga található, 

aminek végén a csigacsúcsok rögzítésére egy M14x1,5 mm-es menetes furat van kialakítva. 

A referencia csigacsúcs fő és csatlakozó méreteit mutatja az 41. ábra. A tervezés során 

figyelembe véve a fröccshenger belső átmérőjét, a csúszó gyűrűt úgy alakítottam ki, hogy a 

külső átmérőjét lazán illesztettem, annak érdekében, hogy a plasztikálás, a dekompresszió, a 

befröccsöntés, valamint az utónyomás közben a csigacsúcs axiálisan akadálymentesen 

elmozdulhasson. A fröccsöntés közben kialakuló nagy hőmérsékletek miatt előfordulhat, hogy 

a csúszógyűrű és a henger különböző mértékben hőtágul, ezért a csúszógyűrű külső 

átmérőjének névleges méretét 29,98 mm-re választottam. 
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41. ábra Referencia csigacsúcs összeállítási rajza a fő és csatlakozó méretekkel 

 

A fröccshengerben a csiga elülső pozíciójában 55 mm hosszú térrész áll rendelkezésre, 

ahol a csigacsúcsnak el kell férnie, ezért a csigacsúcs hossza nem haladhatja meg az 55 mm-t, 

a támasztó gyűrű hátlapjától a csigacsúcs elejéig. A referencia kialakításnál ez a hossz 

54,59 mm-re adódik ki. 

A fröccshenger átáramló keresztmetszete a fúvóka előtt 45°-os szögben szűkül, ezért 

figyelni kell arra, hogy a pozícionáló csap ne legyen túl hosszú, mert akkor a csiga elülső 

helyzetében beleütközhet a fröccshenger falába, ugyanakkor a túl rövid csap is problémát 

okozhat, mert így a keverő gyűrűn a felfekvési felület túl kicsi lesz, ami tönkremeneteli és 

kopási problémákat okozhat, extrém esetben pedig a csúszógyűrű lecsúszásához vezethet. A 

referencia kialakításnál elülső pozícióban a fröccshenger fala és a pozícionáló csap közötti 

távolság 0,7 mm. 

A csigacsúcs és a csiga csatlakozásánál kritikus méret a támasztó gyűrű külső átmérője. 

A csiga átmérője a csatlakozásnál 26 mm, ehhez illeszkedik a támasztó gyűrű. Ha a támasztó 

gyűrű külső átmérője ennél nagyobb, akkor leszűkítjük a rést a fröccshenger fala és a támasztó 

gyűrű között, aminek jelentős hatása lehet a keveredésre és a fröccsöntési ciklusra. A 

későbbiekben ennek a hatásnak a vizsgálatára tervezett csigacsúcsokról részletes leírás található 

a 4.1.1. fejezetben. A referencia kialakításnál ennek figyelembe vételével a támasztó gyűrű 

külső átmérője 26 mm-re lett tervezve, így nem szűkiti le az átáramlási keresztmetszetet. 

A kompatibilitás mellett szintén alapkövetelmény a csigacsúcs egyszerű 

szerelhetősége. A pozícionáló csap minden testhez gyárilag rögzített. A 6 mm névleges 

átmérőjű csap szorosan van illesztve a test furatában. A csúszó és a támasztó gyűrű a test 

menetes része felől szerelhető. A csigacsúcsot a csigához 40 Nm meghúzási nyomatékkal kell 

rögzíteni. Ehhez egy egyedi szerszámot terveztem, ami a pozícionáló csapra illeszkedik, 

gátolva a csigacsúcs elfordulását, így a csigacsúcs nyomatékhatároló kulccsal rögzíthető.  
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42. ábra Egyedi szerszám a visszaáramlásgátló csigacsúcsok rögzítéséhez 

 

A csigacsúcsok keveredésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor fontos szempont a 

csigacsúcs átáramlási keresztmetszetének geometriája (43. ábra). A referencia csigacsúcsnál 

a test és a csúszógyűrű közti résméret végig 2 mm, ami nagyjából megegyezik egy 

hagyományos kialakítású csigacsúcs résméretével. A test és a csúszógyűrű felülete is finomra 

munkált, Ra=0,8 felületi érdességű. Törekedni kell a minél simább felületekre, ugyanis a durva 

felületek megzavarhatják az ömledék áramlását, ezzel meghamisítva a mérési eredményeket. A 

csigacsúcs bevezető szakaszában a csúszó és támasztó gyűrűn egyaránt 45°-os letörés található. 

A csúszó gyűrű hátra mozgásakor a két alkatrész egymáson felfekszik és elzárja az ömledék 

útját. A 45° kedvező kialakítású, mivel a záráskor ennél a kialakításnál a legkönnyebb a 

maradék ömledék kiszorítása a két záródó felület közül. Ha a letörés szöge kisebb, akkor a két 

felület közül nagyobb anyagmennyiséget kell a keverő gyűrűnek kipréselni, nagyobb letörési 

szög esetén pedig a folyási ellenállások nőnek meg. 

  
43. ábra Referencia csigacsúcs átáramlási keresztmetszete 

 

A test tervezési szempontjai 

A test fő és csatlakozó méreteit az 44. ábra szemlélteti. A csatlakozó méretek a test 

végén található menetes rész, ami a csigacsúcshoz csatlakozik, a 14,5 mm átmérőjű hengeres 

felület, amin a támasztó gyűrű illeszkedik, valamint a test elején található 6 mm átmérőjű furat, 

amibe a pozícionáló csapot rögzítjük. A pozícionáló csap furatának a pozíciója a résméret 

beállítása szempontjából fontos, ennek távolsága a tengelyválltól 31 mm, emellett a test – ami 
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16 mm átmérőjű - is befolyásolja a résméret alakulását. Az egyenletesebb ömledékáramlás 

biztosítása érdekében a test csúcsa lekerekítésekkel van ellátva. 

 
44. ábra Referencia csigacsúcshoz tartozó test műszaki rajza 

 

A csúszó gyűrű tervezési szempontjai 

A csúszó gyűrűnél (45. ábra) fontos csatlakozó méret a külső átmérő, amit úgy kell 

megválasztani, hogy a gyűrű szabadon mozoghasson a fröccshengerben. A belső átmérő mérete 

pedig a résméret beállítása szempontjából meghatározó. A referencia csigacsúcsnál a belső 

átmérő úgy van megválasztva, hogy a résméret 2 mm legyen. A gyűrű belépési szakaszán egy 

45°-os letörés biztosítja a résméret állandóságát, valamint hátsó pozícióban ez a felület fekszik 

fel a támasztó gyűrűn, megakadályozva az ömledék visszaáramlását. A kilépő élen pedig egy 

1,5 mm-es lekerekítés található, ami az áramlási keresztmetszetben fellépő hirtelen 

keresztmetszetváltozás ömledékáramlásra gyakorolt hatását csökkenti. 

 
45. ábra Referencia csigacsúcshoz tartozó gyűrű műszaki rajza 
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A támasztó gyűrű tervezési szempontjai 

Az összes csigacsúcs esetében a támasztó gyűrű felelős a csigacsúcs axiális irányú 

pozícionálásáért (ez az alkatrész illeszkedik a csigához), ezért fontos hogy a támasztó gyűrű 

axiális mérete ne növelje a csigacsúcs csigán túlnyúló méretét 55 mm fölé. A referencia 

csigacsúcs esetében a támasztó gyűrű axiális mérete így 7 mm. A támasztó gyűrű másik oldalán 

lévő homlokfelület csatlakozik a testhez, így ez a méret minimálisan, de nagyobb kell legyen, 

mint a test átmérője, így nem alakulnak ki pangó részek az ömledékáramban a két alkatrész 

találkozásánál. 

 
46. ábra Referencia csigacsúcshoz tartozó támasztó műszaki rajza 

 

A csigacsúcs átáramlási keresztmetszete 

A mérések kiértékelése és összehasonlítása miatt elengedhetetlen, hogy pontosan 

definiáljuk ezt a csigacsúcsokra jellemző áramlási keresztmetszetet a folyási út függvényében 

(43. ábra), emellett a nyírás és nyírósebesség mértékének meghatározásánál is szükség van 

ezekre az információkra. A referencia csigacsúcs átáramlási keresztmetszetének változását a 

támasztó gyűrű belépési pontjától a csúszó gyűrű végéig szemlélteti a 47. ábra. 

 
47. ábra Referencia csigacsúcs átarámlási keresztmetszetének területe a csigacsúcs hosszirányú méretének 

a függvényében 
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4.1.2. Kísérletterv a csigacsúcsok vizsgálatához 

A referencia csigacsúcs egyszerű kialakítása lehetővé teszi, hogy annak jellemző 

geometriai méreteinek megváltoztatásával vizsgálni tudjuk azokat a paramétereket, amelyek 

jelentősen befolyásolhatják a fröccsöntési ciklust, valamint a termék minőségét. Az általam 

tervezett, egyszerű geometriájú csigacsúcsok esetén a főbb vizsgálandó paraméterek: 

– a résméret (v),  

– az átáramlási úthossz (L),  

– a támasztó gyűrű és a fröccshenger közti résméret (vent). 

 
48. ábra Referencia keverő csigacsúcs jellemző paraméterei 

 

Ezeken felül néhány apró módosítással vizsgálható még a csúszó gyűrű forgásának 

hatása, a csigacsúcs zárási pontossága, illetve a gyűrű kúpossága. 

A csigacsúcsok tervezésénél figyelembe vettem, hogy a kísérletek elvégzéséhez 

nagyszámú csigacsúcs összeállítás szükséges, ezért a csigacsúcsok alkatrészei modulárisak. A 

referencia csigacsúcs egyes alkatrészei felhasználhatók a többi csigacsúcs összeszerelésénél. A 

résméret vizsgálatához elegendő csak a csúszó gyűrűk cseréje, vagy a folyási úthossz 

vizsgálatára kialakított csigacsúcsok esetében is elegendő csak a testet és a csúszó gyűrűket 

lecserélni. A különböző kialakítású csigacsúcsok egymással kompatibilis alkatrészeit 

szemlélteti a 49. ábra. 
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49. ábra A csigacsúcsok kialakításához szükséges alkatrészek 

 

A kísérletek során vizsgálom a különböző csigacsúcs kialakítások hatását a 

plasztikálásra és a befröccsöntési fázisra. A vizsgált technológiai paraméterek a plasztikálási 

teljesítmény, az adagolási idő, az ömledékhőmérséklet, a fröccsnyomás és a maradó 

anyagpárna. Vizsgálom továbbá a csigacsúcsok hatását a termékek színhomogenitására, ami 

esetemben a fő vizsgálati szempont. 

4.2. Résméret hatásának a vizsgálata 

Ebben a fejezetben az egyszerű kialakítású csigacsúcsok résméretének hatását 

vizsgálom a színhomogenitásra és a fröccsöntési paraméterekre. 

4.2.1. Résméret vizsgálatára alkalmas csigacsúcsok kialakítása 

A referencia csigacsúcs testét, pozícionáló csapját és támasztó gyűrűjét kombinálva a 

különböző belső átmérőjű gyűrűkkel, létrehozhatók a résméret keveredésre és fröccsöntési 

ciklusra gyakorolt hatásának vizsgálatára alkalmas csigacsúcsok. A résméret hatását öt szinten 

vizsgáltam, 0,5; 0,75; 1; 2 és 3 mm-en, amik közül a 2 mm-es összeállítás megegyezik a 

referencia összeállítással (41. ábra). A résméretek a csúszó gyűrűk névleges belső átmérőivel 

és a hosszukkal beállíthatók. A test minden esetben 16 mm átmérőjű, a csúszó gyűrűk pedig 

növekvő sorrendben a résméret szerint, 17; 17,5; 18; 20 és 22 mm névleges belső átmérőjűek. 

A csigacsúcsok gyűrűi nem csak belső átmérőjükben, de hosszukban is különböznek a 

referencia keverő gyűrűtől, beállítva a kívánt résméretet a 45°-os belépési szakaszon. 
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50. ábra Résméret vizsgálatára tervezett csigacsúcsok az 1, 2 és 3 mm-es résméretű csigacsúcsok esetén 

 

A csigacsúcsok résméretét és átáramlási keresztmetszetét szemlélteti az 50. és 51. ábra. 

Látható, hogy a támasztó gyűrű felőli belépő szakaszon a csigacsúcsok átáramlási 

keresztmetszete a letörés kezdetéig megegyezik az első 2 mm-es hosszon. Ezen a ponton a kis 

és a nagy résmérettel rendelkező csigacsúcsnál is hirtelen változás figyelhető meg az átáramlási 

keresztmetszetben. Ezt követően a 45°-ban szűkülő részen pedig a keresztmetszet csökken a 

támasztó gyűrű, azaz a szűkülő rés végéig. Ezután mindegyik csigacsúcs átáramlási 

keresztmetszete állandó marad a csúszógyűrű kilépési pontjáig. A 3 mm-es résméret esetében 

a gyűrű kezdeténél egy keresztmetszetnövekedés figyelhető meg. Ennek oka, hogy a támasztó 

gyűrű külső átmérője és a henger fala közti résméret kisebb, mint a gyűrű és a csigacsúcs teste 

közti résméret. 

 
51. ábra Különböző résméretű csigacsúcsok átáramlási keresztmetszete a folyási út függvényében 

 

4.2.2. Résméret hatása a fröccsöntési technológiára 

Különböző résmérettel rendelkező csigacsúcsok plasztikálási teljesítményének mérését 

minden esetben az Arburg Allrounder 270S 400-170 fröccsöntő gépen végeztem a 3.3.1 
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fejezetben leírtak szerint. A plasztikálási teljesítményt három hőmérsékleten és három 

különböző csigaforgási sebesség esetén határoztam meg. 

A 52. ábra referencia csigacsúcs plasztikálási teljesítményét mutatja a csiga kerületi 

sebességének a függvényében, több beállított ömledékhőmérséklet esetén. Megállapítható, 

hogy a beállított ömledékhőmérséklet nem befolyásolja jelentősen a plasztikálási teljesítményt 

a vizsgált tartományban, ami a csigaforgási sebesség növelésével lineárisan nő. Ez a tendencia 

a többi csigacsúcsnál is megfigyelhető. Ebből adódóan a plasztikálási teljesítmény mérését 

elegendő csak a 225°C-os középértékre beállított hengerhőmérsékleten elvégezni. 

 
52. ábra A referencia csigacsúcs plasztikálási teljesítménye a csiga kerületi sebességének függvényében 

200, 225 és 250 °C-os hengerhőmérséklet esetén 

 

A különböző résméretű csigacsúcsok plasztikálási teljesítményét szemlélteti az 53. ábra 

a csigacsúcsok legszűkebb keresztmetszetének a függvényében. A legszűkebb keresztmetszet 

az összes csigacsúcs esetén a gyűrű és a test között található, ezek résméret szerint növekvő 

sorrendben 26; 40; 53; 113; 179 mm2 voltak (51. ábra). A mérések alapján megállapítható, hogy 

a plasztikálási teljesítmény az átáramlási keresztmetszet csökkenésével nem változik jelentősen 

az 1-3 mm-es résméret esetén azonban a szűkebb csigacsúcsoknál a kihozatal csökkenése már 

nem elhanyagolható. A plasztikálási teljesítmény maximális értéke, minden csigaforgási 

sebesség esetén, egy határértékhez tart, ami a fröccsöntő gépre jellemző érték. A legszűkebb 

átáramlási keresztmetszet csökkenésével a plasztikálási teljesítmény minden kerületi sebesség 

esetében nullához tart, mivel a rés megszűnésével az ömledék áramlása teljesen gátolt. 
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53. ábra A plasztikálási teljesítmény a résméret függvényében 

 

A plasztikálási teljesítmény a legszűkebb átáramlási keresztmetszet függvényében 

telítési görbékkel írható le, adott csigaforgási sebességek esetén. A görbék határértéke a csigára 

jellemző plasztikálási teljesítmény, a csigacsúcs és egyéb fojtások (csigacsúcs) nélkül. Ezek 

alapján, egy olyan kétváltozós függvényre van szükség, amely leírja a plasztikálási teljestmény 

változását az átáramlási keresztmetszet és a csiga kerületi sebességének függvényében. Erre az 

általánosított telítési függvények jól használhatók. Vas és Nagy [119] poliészter font fonalak és 

fonalkötegek kapilláris folyadékfelszívására kidolgoztak egy ilyen általánosított, telítést leíró 

görbeformát (16. összefüggés), amely kiválóan alkalmas egyensúlyhoz tartó folyamatok 

leírására. A függvény robosztus, tehát az illesztési paraméterek változtatására a függvény alakja 

nem változik. Ennek a függvénynek egy módosított alakját használtam a plasztikálási 

teljesítmény leírására (54. ábra), amelynek határértéke a fröccsöntő gép aggregátjára jellemző 

érték, ami a fröccsöntő gép kihozatala a csigacsúcs és egyéb fojtások nélkül. 

 𝑃𝑟(𝑣𝑘, 𝐴𝑚𝑖𝑛) = 𝑐1 ∙ 𝑣𝑘 ∙
√

1 − 𝑒
−√

𝐴𝑚𝑖𝑛
𝑐2∙𝑣𝑘 , (16) 

ahol Pr a plasztikálási teljesítmény [kg/h] vk a csiga kerületi sebessége [m/perc], Amin a 

csigacsúcs legszűkebb átáramlási keresztmetszete [mm2], c1 és c2 illesztési konstansok. A c1∙vk 

szorzat a fröccsöntőgép plasztifikáló egységének a kihozatala, a csigacsúcs és egyéb fojtások 

nélkül. 
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54. ábra A plasztikálási teljesítmény a résméret függvényében és az arra illesztett modell (folytonos 

vonalak) 

 

Az összefüggés illesztését MatlabR2017b szoftverrel végeztem, aminek illesztési 

pontosságára jellemző értékeit a 2. táblázatban foglaltam össze. Az illesztett modell alapján 

meghatározható a plasztikálási teljesítmény a csiga kerületi sebességének a függvényében, ha 

ismerjük a csigacsúcs legszűkebb átáramlási keresztmetszetét. 

 

2. táblázat A modellillesztés paraméterei és az illesztés jósága 

Megnevezés Érték 

c1 [kg∙perc/m∙h] 1,62 

c2 [mm2∙perc/ m] 1,25 

eltérések négyzetösszeg (SSE) [kg2/h2] 28,89 

átlagos eltérés (RMSE) [kg/h] 1,43 

determinációs együttható (R2) 0,99 

szabadsági fokok száma 14 

 

A mérési eredmények alapján megfigyelhető továbbá, hogy a csigaforgási sebesség növelésével 

a fojtásnak, amit a csigacsúcsok okoznak, egyre nagyobb a hatása a kihozatalra. A 10 m/perchez 

tartozó kihozatal alig csökken a résméret csökkenésével a vizsgált tartományban, azonban 

50 m/perces csigaforgási sebességnél a csökkenés már 53 mm2-es résméretnél is jelentős. Az 

illesztett modell alapján meghatározható továbbá az a kritikus legszűkebb átfolyási 

keresztmetszet, amely mellett a plasztikálási teljesítmény nem csökken adott szint alá. A 

csigacsúcs átfolyási keresztmetszetének megválasztásához nyújt segítséget az 55. ábra, ami a 

kritikus átfolyási keresztmetszet nagyságát szemlélteti a csigaforgási sebesség függvényében, 

adott teljesítményszint (százalékos érték a határértékhez viszonyítva) esetén. 
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55. ábra A kritikus átfolyási keresztmetszet alakulása a csiga kerületi sebességének függvényében 

(az ábra szélén található százalékértékek az aggregát maximális kihozatalára fajlagosított plasztikálási 

teljesítményt jelentik) 

 

A csigacsúcsok választásánál a plasztikálási teljesítmény csökkenése nem feltétlen 

jelent gondot, mivel az adagolás a hűtés közben történik, aminek az időszükséglete általában 

jóval nagyobb, mint az adagolásé. Kis falvastagságú termékek esetén viszont nem 

elhanyagolható, ha a hűtési idő rövid, ilyenkor a plasztikálás hosszabb lehet, mint a hűtési idő, 

ami a ciklusidő növekedésével jár. 

A plasztikálási teljesítmény változását indirekt módon mutatja a ciklusok közbeni 

adagolás időszükséglete. A gyártás során rögzítve a technológiai paraméterek alakulását, 

meghatároztam a különböző csigacsúcsokhoz tartozó adagolási időt (56. ábra) 25 m/perces 

csigaforgási sebesség esetén. A 16. összefüggés alapján pedig kiszámítottam az adagolási időt 

különböző adagsúlyok esetén. A különbség az egyes csigacsúcsok között elhanyagolható a 

fröccsöntési ciklus szempontjából, azonban a résméret hatása a plasztikálási teljesítményre 

kimutatható ezzel a módszerrel is, ami jóval egyszerűbb és kevesebb alapanyagot igényel, mint 

az előző mérések. Látható, hogy a szűkebb átáramlási keresztmetszettel (1 mm-nél kisebb rés) 

rendelkező csigacsúcsok esetén az adagolási idő nő, 225 °C-os beállított hengerhőmérséklet és 

25 m/perc-es csigaforgási sebesség esetén. 
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56. ábra A feladagolás időszükséglete a különböző résméretű csigacsúcs esetén az átáramlási 

keresztmetszet és az adagsúly függvényében 25 m/perces csigakerületi sebesség esetén 

 

A polimer ömledék a különböző résméretű csigacsúcsokon átáramolva különböző 

mértékű nyírást szenved el. Az ömledékbe bevitt nyírás mértéke kapcsolatban áll a polimer 

ömledék felmelegedésével, hiszen a nagyobb nyírás nagyobb belső súrlódást eredményez az 

alapanyagban. A csigacsúcsokon átáramló ömledék felmelegedését mutatja a 57. ábra a 

csigaforgási sebesség függvényében. A beállított ömledékhőmérséklet 225 °C volt és ehhez 

képest mértem a felmelegedést a 3.3.2 fejezetben leírt módszerrel. A mérések alapján 

megállapítható, hogy a felmelegedés mértéke jelentősen függ a csigacsúcsok résméretétől és az 

alkalmazott csigakerületi sebességtől. A csigacsúcsok szűkítésével és a kerületi sebesség 

növelésével az ömledékhőmérséklet nő, a felmelegedés mértéke a feldolgozott ABS alapanyag 

esetén elérheti a 25-30 °C-ot is. 

 
57. ábra A polimer ömledék felmelegedése a plasztikálás közben 225°C-os beállított hengerhőmérséklet 

esetén 

 

A felmelegedés mértéke azonban nem csak technológiai beállítástól függ, hanem az 

alapanyag viszkozitásától is, amit jelentősen befolyásol az ömledékhőmérséklet. Nagyobb 

beállított hengerhőmérsékletek esetén több hőt viszünk az alapanyagba a palástfűtéssel, így az 

jobban felmelegszik, lecsökken a viszkozitása. A jobb folyóképesség miatt az 

ömledékáramláskor kisebb lesz az alapanyagban a belső súrlódás és kevésbé melegszik fel az 
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ömledék, a beállított hengerhőmérséklethez képest (58./a ábra). Kisebb beállított 

hengerhőmérséklet esetén pedig jobban felmelegszik az ömledék a plasztikálás közben 

(58./b ábra). Látható, hogy ez esetben már lassú (10 m/perc) csigakerületi sebesség mellett is 

jelentős, akár 10-20 °C-os felmelegedés is felléphet a résméret függvényében. 

 

 
a, 

 
b, 

58. ábra A polimer ömledék felmelegedése a plasztikálás közben 250 °C (a,) és 200 °C-os beállított 

hengerhőmérséklet esetén (b,) 

 

A csigacsúcsok közötti különbség is kimutatható a mérési eredmények alapján, itt jól 

látszik, hogy a nagyobb résméretekhez tartozó felmelegedés pár fok, azonban a résméret 

szűkülésével a felmelegedés hiperbolikusan növekszik, ami már jelentősen befolyásolhatja a 

technológiát. Ennek kimutatására megvizsgáltam a technológiai paraméterek alakulását a 

folyamatos gyártás közben. 

A fröccsnyomás vizsgálatával megállapítható az a tény, hogy a melegebb ömledék 

könnyebben tölti ki a szerszámot és kisebb a folyási ellenállása, így ugyanakkora befröccsöntési 

sebesség mellett kisebb nyomások is elegendők a kitöltéshez. A különböző csigacsúcsokkal 

gyártott próbatestek elkészítése közben rögzítettem a gyártási paramétereket. A csigacsúcsok 

fröccsnyomásra gyakorolt hatását mutatja az 59. ábra, amelyeken megfigyelhető, hogy a 

résméretnek (tehát az átáramlási keresztmetszetnek) csökkenésével a kialakuló fröccsnyomás 

is lecsökken a vizsgált tartományban, elméletileg tart nullához. A keresztmetszet növelésével, 

hasonlóan a plasztikálási teljesítményhez vélhetően ez is telítésbe megy. 
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59. ábra Fröccsnyomás alakulása a különböző résméretű csigacsúcs esetén az átáramlási keresztmetszetük 

függvényében 

 

Amellett, hogy a befröccsöntésnél előnyt jelent a jobb folyóképesség, hatása lehet még 

az utónyomási fázisra is. A melegebb, jobb folyóképességű ömledékkel tovább kompenzálható 

a termék fajtérfogat változása az utónyomási fázisban, azaz nagyobb mennyiségű alapanyag 

juttatható be a szerszámba, azonos mértékű utónyomás alkalmazásával. Ezen felül a gátfagyás 

is később történik meg, ha nagyobb hőmérsékletről kell az ömledéknek lehűlnie, tehát hosszabb 

ideig tudjuk kompenzálni a zsugorodást. A technológiai paraméterek közül a maradó 

anyagpárna vizsgálata jelezheti az utónyomási fázis hatékonyságát. A gyártás közben a 

különböző résméretű csigacsúcsoknál azonos technológiai beállításokat alkalmaztam, így az 

átkapcsolás után, a fröccshengerben maradó polimer ömledék térfogata közel azonos volt, csak 

a kis átáramlási keresztmetszettel rendelkező csigacsúcsok esetén figyelhető meg némi 

csökkenés (60./a, ábra). Ez összhangban van a fröccsnyomással és a felmelegedéssel. 

 

a, 
 

b, 

60. ábra Maradó anyagpárna (a,) és a maradó anyagpárna szórásának (b,) alakulása a különböző 

résméretű csigacsúcsok esetén az átáramlási keresztmetszet függvényében 

 

A maradó anyagpárna mennyiségének szórásában viszont van különbség különböző 

résméretű csigacsúcsok között. Ebből arra lehet következtetni, hogy a csigacsúcsok zárási 

pontossága különböző. Minél nagyobb a maradó anyagpárna szórása, annál pontatlanabb a 

zárás. Mikor a csiga a befröccsöntéskor előrefelé mozog, a visszaáramlásgátlónak idő kell, mire 
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az teljesen elzárja a polimer útját, a csúszógyűrűnek hátramozgáskor még ki kell szorítania 

valamennyi ömledéket, mielőtt felfekszik a támasztó gyűrű ferde felületén. A zárásból adódó 

pontatlanságok befolyásolják a ciklus végén, a fröccshengerben maradó ömledék mennyiségét. 

Feltételezésem, hogy a szűkített résméretű csigacsúcs, amelynél a gyűrű homlokfelülete a 

legnagyobb, pontosabb zárásra képes, így a technológia ingadozása, amit mutat a maradó 

anyagpárna szórása, kisebb. Az ehhez tartozó mérési eredményeket mutatja az 60./b, ábra. 

A többi vizsgált technológiai paraméterben, mint a ciklusidő és a befröccsöntési idő, 

nem látszik szignifikáns különbség a különböző résméretű csigacsúcsok között. 

4.2.3. Résméret és színhomogenitás kapcsolata 

A színhomogenitás vizsgálatához 80x80x1,2 mm-es lapka próbatesteket készítettem, 

majd ezeket síkágyas lapszkennerrel digitalizáltam és a digitális képeket a 3.3.4.-es fejezetben 

bemutatott, szóráson alapuló algoritmussal értékeltem ki. A vizsgálatokhoz minden 

csigacsúccsal 50 db próbatestet készítettem. A különböző résméretű csigacsúccsal készült 

próbatestek színhomogenitásának kiértékelését a 61. ábra szemlélteti. Ez alapján a kiértékelés 

alapján a résméret színhomogenitásra gyakorolt hatása nem igazolható. Páronkénti kétmintás 

t-próbával megállapítottam, hogy csak a 0,5 mm-es résmérethez tartozó próbatest sorozat 

különbözik szignifikánsan a többi sorozattól (3. táblázat), ennek ellenére a színhomogenitás 

javulása szemmel látható mértékű a próbatesteken, a résméret csökkenésének függvényében. 

 
61. ábra Résméret hatása a homogenitásra a szóráson alapuló algoritmussal kiértékelve 
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3. táblázat A t-próba eredményei (p-értékek) a különböző résméretű csigacsúcsok kiértékeléséhez a szórás 

alapú algoritmus esetén 

T-próba 

eredményei 
0,75 mm 1 mm 2 mm 3 mm 

0,5 mm 1,2∙10
-9

 2,4∙10
-14 1,2∙10

-15 1,6∙10
-13 

0,75 mm  0,029 0,0126 0,059 

1 mm   0,814 0,772 

2 mm    0,594 

 

A jelenleg használt algoritmust ezek alapján nem tartom alkalmasnak a csigacsúcsok 

közti különbségek kimutatására, annak ellenére, hogy Zsíros és társai ezt sikerrel alkalmazták 

más jellegű paraméterek színhomogenitásra gyakorolt hatásának kimérésére. A mérések 

elvégzése érdekében saját kiértékelő módszert fejlesztettem, amelyet a következő fejezetben 

ismertetek. 

4.3. Színhomogenitás-kiértékelő algoritmus fejlesztése 

Ez a fejezet az általam fejlesztett, a homogenitás számszerűsítésére alkalmas mérési 

módszer leírását, tesztelését és fejlesztését mutatja be. A mérési módszer fejlesztését az előző 

fejezetben bemutatott kiértékelések esetében tapasztalt nagy szórás indokolta. A pixelek 

színértékeinek szórásán alapuló algoritmus hátrányossága továbbá, hogy figyelembe veszi az 

emberi színérzékelést és az emberi kiértékelés bizonytalanságait. Ezen problémák 

kiküszöbölése érdekében egy új kiértékelési módszert fejlesztettem, amelynek alapötlete, hogy 

a homogén próbatestek esetén, a képet leíró színfüggvények gradiense nullához tart, a 

színfüggvényekben nem tapasztalható változás. Az inhomogenitásokat tartalmazó képeken a 

hiba mértéke leírható a színfüggvények gradiensével. 

4.3.1. Intenzitásfüggvény gradiensén alapuló algoritmus fejlesztése 

A gradiens alapú kiértékelés első lépéseként a próbatestekről készült digitalizált képeket 

RGB színtérből szürkeárnyalatos színtérbe konvertáltam a 17. összefüggés alapján. A függvény 

a színes képet leíró, nxmx3 dimenziójú, valós tér elemeit képezi le, az nxm dimenziós, valós 

tér elemeire [120], így a homogenitás a szürkeárnyalatos színtérben egyszerűbben vizsgálható, 

mindhárom színcsatorna együttes információtartalma alapján (a kiértékelés bármelyik 

színcsatorna esetén működik). A képet leíró mátrix a szürkeárnyalatos színtérben [120]: 

 𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦 = 0,3R + 0,59G + 0,11B, (17) 

ahol Igrey a kép szürkeségi fok mátrixa, R, G és B pedig a vörös, zöld és kék színcsatorna 

intenzitás-mátrixa. A színes képek szürkeárnyalatos színtérbe való konvertálására ezen felül 
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számos lehetőség közül választhatunk, azonban a digitális képfeldolgozás területén ez a 

módszer terjedt el. 

A kiértékelés következő lépése a gradiens mátrix meghatározása a szürkeárnyalatos 

képet leíró mátrix intenzitásértékeiből. A diszkrét függvények gradiensének meghatározására, 

hasonlóan az előbbi konverzióhoz, több módszer áll a rendelkezésünkre. A számítások során 

az intenzitás gradiensének nagyságát a 18. összefüggés alapján határoztam meg, centrális 

módszerrel (i=1…n; j=1…m, ahol n és m a kép mérete). A centrális módszer annyit jelent, hogy 

a gradiens meghatározása a képpontot körülvevő többi képpont intenzitásértékei alapján 

történik. 

 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑑(i, j) = √[
(𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦(𝑖−1,𝑗)−𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦(𝑖+1,𝑗))

2
]

2

+ [
(𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦(𝑖,𝑗−1)−𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦(𝑖,𝑗+1))

2
]

2

, (18) 

ahol 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑑 a kép szürkeségi fok mátrixából számított gradiens mátrix, 𝐼𝑔𝑟𝑒𝑦 pedig a kép 

szürkeségi fok mátrixa. A gradiens mátrix így a szürkeségi fok mátrix gradiensének 

magnitúdóját tartalmazza. 

A képek homogenitásának mérőszámát a gradiens mátrix elemeinek összegzésével 

kapjuk. A különböző méretű képek összehasonlíthatósága miatt a homogenitásra jellemző 

hibaértéket a képmérettel fajlagosítottam (19. összefüggés). 

 𝐼𝐻𝑔𝑟𝑎𝑑 =
∑ ∑ 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑖,𝑗)𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛∙𝑚
, (19) 

ahol IHgrad a kép inhomogenitásának mértéke, Igrad pedig a kép szürkeségi fok mátrixából 

számított gradiens mátrix, n és m pedig a kép mérete pixelben megadva. 

4.3.2. Intenzitásfüggvény gradiensén alapuló algoritmus tesztelése és validálása 

A többkomponensű keverékek minőségének két alapvető jellemzője az eltérő részek 

intenzitáskülönbsége (intensity of segregation) és a szegregáció mértéke (scale of segregation). 

A két jellemző szemléltetése a 62. ábrán látható. Camesasca és Manas-Zloczower [113] 

cikkükben ehhez hasonló sakktábla mintázatot használtak a keveredés mértékének 

számszerűsítésére használható mérési módszerük tesztelésére. A képeken a hibák kiterjedése és 

a két alapszín közti (fekete és fehér) eltérés (szürkeségi fok intenzitáskülönbség) is változik. 

Munkájukban megállapították, hogy a módszerük, amely a Rényi entrópia számításán alapul, 

alkalmas a keverékek homogenitásának minősítésére és azok két alapvető jellemzőjének 

(intensity of segregation és scale of segregation) karakterizálására. 
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62. ábra Teszteléshez használt sakktábla mintázatok eltérő intenzitáskülönbséggel és különböző mértékű 

szegregációval 

 

Az intenzitásfüggvény gradiensén alapuló kiértékelés az előző fejezetben bemutatott 

formában még nem alkalmas a homogenitás számszerűsítésére, ugyanis a sok apró hibával 

rendelkező próbatestet (képet) hibásnak fogja a módszer mutatni, annak ellenére, hogy annak 

hibái szemmel akár meg sem különböztethetők, és a kép ránézésre homogénnek tűnik. 

Kiértékelve a 62. ábra képeit megfigyelhető az a jelenség, hogy a nagy intenzitáskülönbséggel, 

de kisméretű mintázattal rendelkező kép hibaértéke a legnagyobb, továbbá a hibaérték a 

mintázat kiterjedésének növelésével és az intenzitáskülönbség csökkentésével kisebb lesz 

(63. ábra). Ez problémát fog jelenteni a kiértékelésnél, ugyanis a nagyobb kiterjedésű hibával 
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terhelt képek homogenitása jobb lesz a kiértékelés szerint, annak ellenére, hogy a hibák sokkal 

feltűnőbbek. A kiértékelési mód ilyen jellegű hibája abból ered, hogy az apró mintázattal 

rendelkező kép esetén a szín gyakran változik, sok a fekete fehér átmenet, ami jelentősen növeli 

a hibaértéket. 

 
63. ábra Képek hibaértéke a mintázat méretének a függvényében különböző intenzitáskülönbségek esetén 

 

A probléma kiküszöbölésére a kép életlenítése/zajszűrése nyújthat megoldást. A 

digitális képfeldolgozásban számos szűrésre alkalmas mátrix használatos, ezek képre gyakorolt 

hatása függ a mátrix méretétől, szimmetriájától és elemeinek az értékétől. Ezek a szűrő 

mátrixok használhatók többek közt élfelismerésre, a kép kontrasztjának növelésére, 

életlenítésre, zajszűrésre. A mérések kiértékelésének pontosítására a képpontok színértékeinek 

apró változását kell kisimítani. 

 

A hibák kiterjedésének hatása a kiértékelésre 

Egy kis mintázatú kép esetén egy gyenge, kis szórású Gauss-szűrő alkalmazása is közel 

homogén képet fog eredményezni, kisebb hibaértékkel. Ha a képen nagy a mintázat, akkor a 

gyenge szűrő nem eredményez lényegi változást a hibaértékben a képszűrés után. A szűrés 

hatására a képek hibaértéke a szűrő szórásának növelésével csökken és tart nullához. A 

hibaérték csökkenésének a mértékét a hiba kiterjedése és az intenzitáskülönbség együttesen 

határozzák meg. A szemléletesség érdekében integrálva a diszkrét hibaérték függvényt 

megfigyelhetjük, hogy a hibaérték integrálja egy adott erősségű (szórású) szűrő felett már nem 

változik, tart egy határértékhez. A szűrő hatását a képek hibaértékére a 64. ábra szemlélteti, a 

nagy intenzitáskülönbségű (sötét: 0 világos: 255) képek esetén. Látható, hogy a kis mintázat 

hatása már kis szórású szűrő alkalmazása esetén sem számottevő, míg a nagy mintázat esetében 

a hibaérték csak nagyobb szórású, erősebb szűrő alkalmazásakor szűnik meg. A képek 

kiértékelésénél fontos a szűrők erősségének helyes megválasztása, a hibaérték függvényt (és 
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annak integrálját) legalább addig kell kiszámítani, amíg azok el nem érik a határértéket, 

különben téves következtetéseket vonhatunk le. Megfigyelhetjük továbbá, hogy a hibaérték 

függvények a beállási szakasz után már megfelelő sorrendben követik egymást, azaz a nagy 

kiterjedésű, nagy intenzitáskülönbségű mintázatok, nagyobb hibával rendelkeznek. A 

mesterséges képeken látható hibák jóval erőteljesebbek, mint amik a próbatesteken láthatók, 

így azoknál nem szükséges ilyen nagy szórású szűrők alkalmazása. 

 
64. ábra Mintázat hatása a képek hibaértékére (intenzitáskülönbség: 255) 

 

A kisebb intenzitáskülönbségű minták esetén is megfigyelhető az előzőekben 

bemutatott tendencia, ezt szemlélteti a 65. ábra. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a 

mintázat régiói közti intenzitáskülönbség csökkenésével a hibértékek integrálja már kisebb 

határértékhez tart, a görbék jellege viszont nem változik. 

 
a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

65. ábra Mintázat hatása a képek hibaértékére (Intenzitáskülönbség: a, 193 b, 129 c, 65 d, 1) 
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Az intenzitáskülönbség hatása a kiértékelésre 

Az intenzitáskülönbség hatását jobban szemlélteti, ha azonos kiterjedésű mintázatú 

képek homogenitására jellemző függvényeket egy diagramban ábrázoljuk (66. ábra). 

Hasonlóan az előzőekben tárgyalt diagramokhoz ezen is megfigyelhető, hogy a hibaérték és 

annak integrálja egy adott erősségű szűrő felett beáll egy határértékhez. Az intenzitáskülönbség 

növekedésével ez a határérték is nő, ami jól tükrözi a képek homogenitását, azaz a nagyobb 

intenzitáskülönbségű hibák jobban észrevehetők, nagyobb a hibaértékük integrálja. 

 
66. ábra Intenzitáskülönbség hatása a képek hibaértékére (mintázat: 150x150) 

 

A kiértékelés eredménye a kisebb mintázattal rendelkező képek esetén is hasonló 

tendenciát mutat (67. ábra). Az eredményeken a különböző mintázatok hibaértékei és a beállási 

szakasz jól megfigyelhetők. 

 
a, 

 
b, 

 
c, 

 
d, 

67. ábra Intenzitáskülönbség hatása a képek hibaértékére (mintázat: a, 150x150 b, 50x50 c, 10x10 d, 2x2) 
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Fröccsöntött próbatestekről készült képek kiértékelését szemlélteti a 68. ábra. A 

vizsgálathoz kiválasztott képek egy viszonylag homogénnek mondható és egy inhomogén 

próbatestről készültek. Mindkét kép hibaértékének integrálja tart egy határértékhez és 

nagyjából a 100-as szórású szűrő alkalmazása után már nem változik jelentősen. Ellentétben a 

mesterséges mintával rendelkező képek homogenitásgörbéivel ezek nem metszik egymást, a 

próbatestek sorrendje már a kis szórású szűrőtartományban is jó sorrendben vannak, tehát a 

homogén kép hibaértéke kisebb, mint az inhomogéné. 

 
68. ábra Fröccsöntött próbatestek homogenitásgörbéi a gradiens alapú módszerrel kiértékelve 

 

4.3.3. A kidolgozott módszer összehasonlítása meglévő algoritmusokkal 

Az általam fejlesztett mérési módszert már létező, a homogenitás számszerűsítésére 

alkalmas algoritmusokkal hasonlítottam össze. Az összehasonlításhoz különböző átáramlási 

keresztmetszettel (résmérettel) rendelkező csigacsúcsokkal gyártott próbatesteket használtam 

fel. A kiértékeléshez 50-50 db próbatestet gyártottam minden egyes csigacsúccsal, amelyek 

80x80x1,2 mm-es lapka próbatestek voltak. Ezeket síkágyas lapszkennerrel digitalizáltam, 

majd a digitális képeket MatlabR2017b környezetben értékeltem ki. 

 

Résméret hatásának kiértékelése a területvariancia-számítással 

A próbatestek területvariancia görbéit a 3.3.4. fejezetben ismertetett módszer szerint 

határoztam meg. A területvariancia görbéket meghatározva minden egyes csigacsúcs 

sorozathoz meghatározható egy átlaggörbe, valamint annak szórása. A 0,5 mm résméretű 

csigacsúccsal gyártott próbatestek kiértékelését mutatja a 69. ábra. 
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69. ábra A 0,5 mm résméretű csigacsúccsal gyártott próbatestekhez tartozó 50 db kép területvariancia 

görbéinek átlaga és szórása 

 

Ezzel a módszerrel kiértékelve a többi résméretű csigacsúccsal gyártott próbatesteket 

megállapítható, hogy a résméret növelésével romlik a próbatestek színhomogenitása (70. ábra). 

Az eredmények jobb szemléltetése érdekében, ábrázoltam a területvariancia görbék alatti 

területet is az ablakméret függvényében. A területvariancia és a területgörbék a résmérettel 

azonos sorrendben követik egymást, azonban az 1 és a 2 mm-es próbatestek között nincs 

szignifikáns különbség. 

 
70. ábra Résméret hatása a homogenitásra a területvariancia görbékkel szemléltetve 

 

A mérési eredmények alátámasztására statisztikai elemzést végeztem, ahol ANOVA 

vizsgálattal kimutattam, hogy a sorozatok közt van legalább egy olyan sorozatpár, amik 

átlagértéke (átlaggörbéje) egymástól eltér. Ezután a sorozatok görbéit páronként kétmintás 

T-próbával vizsgáltam meg. A görbék minden egyes függőleges metszetéhez sorozatonként 50 

kép varianciaértékéből határoztam meg a statisztikai próba p-értékét (71. ábra). 
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71. ábra Az egyes résméretű csigacsúcsokhoz tartozó területvariancia görbék és azok t-próbáihoz tartozó 

p-érték görbék 

 

A t-próba eredményeinek szemléltetésénél a diagramtengelyek skálázása azonos, a 

függőleges tengelyek maximumai 0,01 p-értéknél érnek véget, a vízszintes tengely pedig a 120-

as ablakméretnél. Megállapítható a páronkénti p-érték görbékből, hogy a sorozatok többsége 

egymástól szignifikánsan, nagy valószínűséggel különbözik. A 0,5 és 0,75 mm-es, az 1 és 2 

mm-es, valamint az 1 és 3 mm-es sorozatpároknál a p értékek részben meghaladják a 99%-os 

valószínűséghez tartozó 0,01 értéket, ami a kevésbé valószínű különbségre utalnak. A többi 

csigacsúcspárnál a színhomogenitásbeli különbségek biztosan kimutathatók. 

 

Résméret hatásának kiértékelése a gradiensen alapuló számítási módszerrel 

A képeket 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30 és 50 pixel szórású 

Gauss-szűrő használata mellett értékeltem ki, valamint a 0 értékhez tartozó, szűrő használata 

nélküli esetben. Az intenzitás átlagos megváltozását a különböző erősségű szűrők 

függvényében szemlélteti a 72. ábra, egy képre, amin látható, hogy a görbe jellege hasonló a 

területvariancia görbékéhez. 
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72. ábra A próbatest hibaértéke a Gauss-szűrő szórásának függvényében 

 

A gradiens hibaérték görbéket meghatározva minden egyes képre, meghatározható egy 

a képsorozatokra jellemző átlaggörbe, valamint annak szórása. A 0,5 mm résméretű 

csigacsúccsal gyártott próbatestek kiértékelését mutatja az 73. ábra 

 
73. ábra A 0,5 mm résméretű próbatestek gradiens hibagörbéinek átlaga és szórása 

 

A különböző résméretű csigacsúccsal gyártott próbatestek gradiens módszerrel 

kiértékelt hibagörbéinek összehasonlítását mutatja a 74. ábra. Látható, hogy a területvarianca 

görbékhez hasonló a gradiens hibagörbék jellege, illetve a különböző résméret sorozatok 

sorrendje is többnyire megegyezik. Az 1 és 2 mm-es csigacsúcsok hibagörbéi közt a gradiens 

alapú kiértékelésnél sincs szignifikáns különbség, a többi esetben a csigacsúcsok közti 

különbség szignifikáns. 
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74. ábra Résméret hatása a homogenitásra a gradiens hibagörbékkel szemléltetve 

 

Hasonlóan a területvariancia görbék statisztikai elemzéséhez, megvizsgáltam a gradiens 

módszerrel kiértékelt eredményeket is, ezt szemlélteti a 75. ábra. A t-próba eredményeinek 

szemléltetésénél a diagramok y-tengelyének skálázása azonos a területvariancia görbék 

skálázásával, azaz a 0-0,01 intervallumot mutatja. A vízszintes tengely pedig a szűrő 50-es 

szórásánál ér véget. Ez alól kivételt tesz a kinagyított diagram, amely y tengelye 1-nél ér véget. 

Megállapítható a páronkénti p-érték görbékből, hogy a sorozatok többsége egymástól 

szignifikánsan, nagy valószínűségben különbözik, viszont az 1 és 2 mm-es sorozatoknál a 

p-értékek felülről nem érik el a 0,01 értéket, ami a 99 %-os valószínűséghez tartozik. A többi 

csigacsúcspárnál a színhomogenitásbeli különbségek biztosan kimutathatók. 

 

Összegzés 

A mérési eredményekből és az eredmények statisztikai elemzéséből megállapítható, 

hogy a pixelek színértékének szórásán alapuló algoritmus nem alkalmas a csigacsúcsok közti 

különbségek kimutatására. A területvariancia és a gradiens alapú kiértékeléssel a különböző 

résméretekhez tartozó képsorozatok közti különbségek jól kimutathatók, utóbbi esetén a t-próba 

p-értékei jóval kisebbek. Véleményem szerint ez a kiértékelési módszer alkalmas lesz nem csak 

a résméretükben különböző csigacsúcsok összehasonlítására, de az összes többi sorozat esetén 

is jó eredményeket fog adni. 
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75. ábra Az egyes résméretű csigacsúcsok páronkénti összehasonlításához tartozó gradiens hibagörbék és 

azok t-próbáinak p-érték görbék 

 

4.3.4. Résméret hatása a próbatestek színhomogenitására 

Az állandó résméretű, egyszerű geometriájú csigacsúcsokon vizsgálható az 

ömledékáramlás jellegének hatása a színhomogenitásra. Az átáramlási keresztmetszetek 

azonban nem adnak elég pontos információt a csigacsúcsokban kialakuló áramlásról. A 

résméretek keveredésre gyakorolt hatásának vizsgálata esetén ennél sokkal fontosabb a 

csigacsúcsban kialakuló nyírósebességek meghatározása, amelyek ismeretében a 

színhomogenitás és a nyírósebesség kapcsolata vizsgálható. 

 

Áramlás meghatározása az állandó résméretű csigacsúcsokban 

Az áramlás leírásához a polimerek folyási tulajdonságait a hatványtörvénnyel 

közelítettem és ennek segítségével határoztam meg a sebességprofilt, majd a falmenti 

nyírósebességeket a különböző résméretű csigacsúcsokban. Az átáramlási keresztmetszetet a 

40. ábra mutatja a referencia csigacsúcs esetén. A polimer ömledék plasztikáláskor a test 

(40. ábra/1) és a csúszógyűrű (40. ábra/2) közt áramlik keresztül egy hengeres csatornában, 

amelynek áramlási keresztmetszete állandó. 
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Az áramlás leírásához a csigacsúcs áramlási keresztmetszetét két síklap közti áramlással 

modelleztem, ahol a hengeres csatornát kiterítve egy b szélességű és h magasságú négyzetes 

csatornával közelítettem, ahol a b szélesség a hengeres csatorna kerülete a középátmérőnél, h 

pedig a rés nagysága, l pedig a gyűrű hossza (76. ábra) [4]. 

 
76. ábra Referencia csigacsúcs áramlási keresztmetszete és annak modellezése 

 

A polimer ömledék áramlását a csigacsúcs hossztengelyének irányába a csigacsúcs előtt 

és a csigacsúcs után fellépő nyomások különbsége (Δp) határozza meg, ami a rés 

paramétereinek és az anyagtulajdonságok figyelembe vételével számítható, az erőegyensúlyból 

levezetett összefüggések alapján. Az áramlásnál a falnál fellépő nyíróerők és a nyomásból 

származó erő tart egyensúlyt. 

 2ℎ𝑏𝛥𝑝 = 2blτ𝑓 , (20) 

ahol h a résméret, b a hengeres csatorna kerülete a középátmérőnél, Δp a nyomásesés, l a gyűrű 

hossza τf pedig a falnál fellépő nyírófeszültség. 

Ebből levezetve a térfogatáram meghatározásához használatos összefüggés a 

következőképpen alakul: 

 �̇� = 𝑏 (
𝛥𝑝

𝐾𝑙
)

1

𝑛
ℎ

2𝑛+1

𝑛
2𝑛

𝑛+1
 , (21) 

ahol V ̇ a térfogatáram, h a résméret, b a hengeres csatorna kerülete a középátmérőnél, 

Δp a nyomásesés, l a gyűrű hossza, K folyási tulajdonságra jellemző anyagi állandó, n pedig a 

hatványtörvény kitevője. 

A fröccsöntőgépen alkalmazott csigaforgási sebesség mellett az adagsúly és az 

adagolási idő ismeretében a térfogatáram számítható, így a többi paraméter ismeretében a Δp 

nyomásesés meghatározható, amivel az áramlásra jellemző sebességprofil az r>Rt és r<Rgy 

tartományon meghatározható a következő összefüggés segítségével: 

 𝑣ö𝑚𝑙(𝑟 − 𝑅𝑡) = (
𝛥𝑝

𝐾𝑙
)

1

𝑛 𝑛

𝑛+1
[ℎ

𝑛+1

𝑛 − (𝑟 − 𝑅𝑘)
𝑛+1

𝑛 ], (22) 
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ahol, h a résméret, b a hengeres csatorna kerülete a középátmérőnél, Δp a nyomásesés, l a gyűrű 

hossza, K folyási tulajdonságra jellemző anyagi állandó, n pedig a hatványtörvény kitevője. 

Az 22. összefüggés alapján a különböző résmérettel rendelkező csigacsúcsokban az 

áramlási sebességeloszlás a 77. ábra szerint alakul a 25 m/perces csigakerületi sebesség esetén. 

 
77. ábra Sebességeloszlás az állandó résmérettel rendelkező csigacsúcsok esetén 25 m/perc csigakerületi 

sebesség esetén 

 

A térfogatáram és sebességeloszlás ismeretében a fal menti nyírósebességek már 

meghatározhatók az alábbi összefüggés alapján: 

 �̇�𝑓 =
�̇�

𝑏ℎ2

2𝑛+1

𝑛
, (23) 

ahol V ̇ a térfogatáram, h a résméret, b a hengeres csatorna kerülete a középátmérőnél, n pedig 

a hatványtörvény kitevője. 

A fal menti nyírósebességek alakulását a résméret függvényében a 78. ábra szemlélteti. 

Megfigyelhető, hogy a nyírósebesség a résméret csökkenésével hiperbolikusan csökken, a kis 

résméretű csigacsúcsok esetén a fal menti nyírósebesség értéke meghaladhatja az anyag 

feldolgozásánál előírt kritikus nyírósebességet, ami az alapanyag degradációjához vezethet. 

 
78. ábra A fal menti nyírósebesség az állandó résmérettel rendelkező csigacsúcsok esetén 

 

A színhomogenitás változását a falmenti nyírósebességek függvényében szemlélteti a 

79. ábra. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az egyszerű geometriájú, állandó 
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résméretű csigacsúcsok esetében a polimerömledék keveredése a csigacsúcsban kialakuló 

nyírósebességgel lineáris kapcsolatban áll a vizsgált tartományban. 

 
79. ábra A különböző résméretű csigacsúcsokkal készített próbatest-sorozatok homogenitása a falmenti 

nyírósebesség függvényében 

4.4. Csigacsúcsok egyéb alaksajátosságainak vizsgálata 

Ebben a fejezetben a visszaáramlás-gátló csigacsúcsok további paramétereit: 

támasztógyűrű átmérőjének, gyűrű hosszának, gyűrű kúposságának, valamint a gyűrű 

forgásának és zárási pontosságának hatását vizsgálom. 

4.4.1. Támasztógyűrű hatásának vizsgálata 

Ebben a mérési sorozatban különböző külső átmérőjű támasztó gyűrűkből és a 

referencia kialakításhoz tartozó többi alkatrészekből szerelhetők össze a csigacsúcsok 

(80. ábra). A támasztó gyűrű és a hengerfal közti résméret jelentősen befolyásolhatja a 

keveredési hatásfokot és magát a fröccsöntési ciklust, mivel a támasztó gyűrű átmérőjétől 

függően megváltozik az átfolyási keresztmetszet. 

 
80. ábra Csigacsúcs összeállítások különböző méretű támasztó gyűrűkkel 

 

A referencia támasztó gyűrűhöz képest, amelynek az átmérője 26 mm, a 29 mm 

átmérőjű támasztó gyűrűnél a polimer ömledéknek 1 mm-es résen kell keresztüljutni, aminek 

hatására, a támasztó gyűrű belépési pontján felgyorsul az áramlás, az átfolyási keresztmetszet 
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hirtelen csökkenése miatt. Az így kialakult nyújtó áramlás az ömledéket lokálisan jelentős 

nyírásnak teszi ki, ami a keveredés szempontjából előnyös lehet. A mérési sorozathoz tartozik 

ezen kívül egy olyan támasztó gyűrű is, aminek kisebb az átmérője, mint a csigának. 

 
81. ábra Csigacsúcs összeállítások különböző méretű támasztó gyűrűkkel 

 

A különböző támasztógyűrű átmérővel rendelkező csigacsúcsok plasztikálási 

teljesítménye látható a 82. ábrán. A legszűkebb átáramlási keresztmetszet a nagy átmérőjú 

támasztógyűrűvel rendelkező csigacsúcs esetén a támasztó gyűrű és a henger fala között van, 

ennek mérete 59 mm2. A kis átmérőjű támasztógyűrű és a referencia csigacsúcs legszűkebb 

keresztmetszete a test és a csúszó gyűrű közt található, ezek mérete 113 mm2. A kisebb 

támasztógyűrűvel rendelkező csigacsúcsnál az ömledék bevezetése a csúszógyűrűbe 

kíméletesebb, de ez várhatóan nem befolyásolhatja jelentősen a plasztikálási teljesítményt, a 

felállított modell alapján tehát ezek azonos kihozatallal kell, hogy rendelkezzenek. A kihozatal 

mérési eredményei jó illeszkedést mutatnak a felállított modellel (82. ábra). 
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82. ábra Plasztikálási teljesítmény az átáramlási keresztmetszet függvényében a különböző 

támasztógyűrűvel rendelkező csigacsúcsok esetén  

 

A kihozatali méréssel összhangban a ciklus közben, folyamatos termékgyártás mellett 

mért adagolási idő is a modell szerint alakul a legszűkebb átáramlási keresztmetszet szerint. 

Az ömledékhőmérséklet emelkedése a támasztógyűrű átmérőjének változtatásával nem 

változik jelentős mértékben a referencia csigacsúcshoz képest a vizsgált tartományban, így a 

fröccsnyomás sem változik jelentősen. A maradó anyagpárna és annak szórása sem különbözik 

szignifikánsan a különböző átmérőjű támasztógyűrűvel kialakított csigacsúcsok esetén. A 

különböző támasztógyűrű átmérővel gyártott próbatest sorozatok színhomogenitásfüggvényeit 

szemlélteti a 83. ábra a támasztógyűrű és a henger fala közötti résméret függvényében. A 

csigacsúcsok közti különbségeket kétmintás t-próbával igazoltam, ami alapján elmondható, 

hogy mindhárom sorozat közt szignifikáns a különbség. 

 
83. ábra A támasztógyűrű és a fröccshenger fala közötti résméret változásának hatása a 

színhomogenitásra a gradiens hibagörbékkel szemléltetve 

 

A színhomogenitásgörbék integrálját felhasználva összehasonlítottam a 

támasztógyűrűhöz kapcsolódó sorozatokat a résméretes sorozatokkal és ábrázoltam az 

inhomogenitásértékeket a falmenti nyírósebesség függvényében (84. ábra). A különböző 

támasztógyűrűvel rendelkező csigacsúcsok esetén a falmenti nyírósebesség megegyezik a 
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referencia csigacsúcsnál számolttal, azonban a nagy támasztógyűrű esetén, egy rövid szakaszon 

az ömledék egy szűkebb résen áramlik keresztül, az áramlás itt lokálisan felgyorsul. Az 

eredmények alapján elmondható, hogy a próbatestek homogenitása romlik a támasztógyűrű 

átmérőjének csökkentésével a csiga átmérője alatti tartományban, azonban ez nem jelentős. A 

csiga átmérőjénél nagyobb támasztó gyűrű azonban jelentősen növeli a homogenitást. Értéke 

megegyezik a 0,75 mm-es csigacsúccsal gyártott próbatestek homogenitásával, azonban a 

falmenti nyírósebesség annál a csigacsúcsnál egy nagyságrenddel nagyobb a csúszógyűrű és a 

test között. A támasztógyűrű átmérőjének növelésével a polimer ömledéket lokálisan nagy 

nyírásnak tesszük ki, mielőtt az belép a csigacsúcsba, feltehetően ez okozza a homogenitás 

javulását (a hibaérték görbék és azok integráljai közötti szignifikáns különbséget t-próbával 

kimutattam, a résméretes sorozat esetén bemutatott módszerrel). 

 
84. ábra Támasztógyűrű átmérőjének és a résméretnek hatása a színhomogenitásra a falmenti 

nyírósebesség függvényében 

4.4.2. Folyási út hatásának a vizsgálata 

A folyási úthossz hatásának vizsgálatára alkalmas csigacsúcsok (85. ábra) esetén a 

referencia csigacsúcs alkatrészei közül csak a támasztó gyűrű használható fel ezekhez a 

csigacsúcsokhoz. A keverő testen változtatva a pozícionáló csap helyét és módosítva a 

csúszógyűrű hosszát kapjuk meg a különböző folyási úthosszal rendelkező csigacsúcsokat.  

 
 

85. ábra Csigacsúcsok a folyási úthossz vizsgálatához  
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A folyási úthossz hatását is több szinten vizsgáltam, ahol az ömledék 15; 25 és 30 mm 

hosszú gyűrű 2 mm-es résén áramlik keresztül. Ezek a csigacsúcsok átfolyási 

keresztmetszetükben (86. ábra) megegyeznek a referencia csigacsúccsal. A rövidebb folyási 

úttal rendelkező csigacsúcsokon fellépő nyírás jóval kisebb mértékű, így várhatóan a keverési 

hatásfokuk elmarad a hosszú folyási úttal rendelkező csigacsúcsoktól. 

 
86. ábra Csigacsúcsok különböző folyási úthosszal  

 

A különböző folyási úthosszal rendelkező csigacsúcsok plasztikálási teljesítménye 

látható a 87. ábrán. A legszűkebb átáramlási keresztmetszet minden csigacsúcs esetén 

megegyezik a referencia csigacsúcséval. A plasztikálási teljesítmény meghatározására 

felállított modell alapján tehát ezek azonos kihozatallal kell, hogy rendelkezzenek. A mérési 

eredményekből megállapítható, hogy a plasztikálási teljesítmény a folyási úthossz változásának 

függvényében nem változik jelentős mértékben, a mért tartományban. A mérési eredmények 

ennél a csigacsúcs sorozatnál is jól illeszkednek a modell által meghatározható görbékre, ami 

további igazolása annak, hogy a modell jól használható többféle csigacsúcs kialakítás esetén, 

ha ismerjük a csigacsúcs legszűkebb keresztmetszetét. 
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87. ábra Különböző folyási úthosszú csigacsúcsok plasztikálási teljesítménye 

 

A többi vizsgált technológiai paraméter esetében nem tapasztaltam jelentős változást. A 

folyási úthossz vizsgálatánál a gradiensen alapuló kiértékeléssel meghatároztam az egyes 

csigacsúcsokkal gyártott próbatest sorozatokhoz tartozó színhomogenitás függvényeket 

(88. ábra). Hasonlóan az eddigi csigacsúcsokhoz, ezeknél a sorozatoknál is t-próbával 

igazoltam az egyes sorozatok közti szignifikáns különbségeket. Kimutattam, hogy a referencia 

(2 mm résméretű) csigacsúcs és a rövid gyűrűvel rendelkező csigacsúcs közt van szignifikáns 

különbség, a közepes hosszúságú gyűrűvel gyártott próbatestek homogenitása nem különbözik 

a referencia csúccsal gyártottakétól. Ez alapján megállapítható, hogy a gyűrű túlzott 

megrövidítése a színhomogenitás romlását eredményezi. 

 
88. ábra Folyási úthossz hatása a színhomogenitásra a gradiens hibagörbékkel szemléltetve 

 

Az állandó résméretű és a különböző folyási hosszal rendelkező csigacsúcsok 

összehasonlításához a továbbiakban a színhomogenitásgörbék integrálját használtam fel. A 

folyási úthossz hatásának vizsgálatára alkalmas csigacsúcsok résmérete azonos a referencia 

csigacsúcs résméretével (2 mm), így a csigacsúcsokban kialakuló falmenti nyírósebességek is 

megegyeznek. A különböző résméretű és a különböző folyási úthosszal rendelkező 

csigacsúcsok homogenizáló képessége így összehasonlítható (89. ábra). Az ábrán zölddel jelölt 
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(folyási úthosszhoz tartozó) pontok eltérése az állandó résméretű csigacsúcsok pirossal jelölt 

szaggatott görbéjétől, jelenti az adott geometriai módosítás, jelen esetben a gyűrű hosszának 

hatását a keveredésre. Ha a mérési pont a piros, szaggatott görbe alatt helyezkedik el, akkor a 

geometriai módosítás javította a csigacsúcs homogenizáló képességét, ellenkező esetben pedig 

rontotta. A folyási úthossz rövidülése ez esetben a keveredés romlásához vezetett. 

 
89. ábra Folyási úthossz és résméret hatása a színhomogenitásra a falmenti nyírósebesség függvényében 

4.4.3. Kúpos kialakítású csigacsúcsok hatása 

A szűkülő résmérettel rendelkező csigacsúcsokat úgy terveztem meg, hogy a polimer 

ömledék a csigacsúcsokban egy szükülő keresztmetszetű résen áramoljon keresztül, aminek 

hatására az áramlás folyamatosan gyorsul a folyási úthossz függvényében. Az ilyen gyorsuló 

áramlásnak a keveredésre pozitív hatása van, növeli a diszperzív keveredést. A mérésekhez a 

referencia csigacsúcs mellett még egy 2,5 és egy 5°-ban szűkülő átfolyási keresztmetszetű 

csigacsúcs tartozik. A szűkülő rést a keverő gyűrűk belső furatához tartozó félkúpszögek 

változtatásával alakítottam ki (81. ábra). 

 
90. ábra Keverő gyűrűk különböző mértékben szűkülő furattal 

 

A szűkülő áramlási keresztmetszetű csigacsúcsok kialakítását szemlélteti a 91. ábra. 

Látható, hogy az 5°-ban szűkülő csigacsúcs belépési keresztmetszete nagyobb, mint a 2,5°-os 

csigacsúcsé, azonban azt nem lehet megoldani, hogy ez a keresztmetszet megegyezzen a két 

esetben, mert akkor az a kilépésnél lenne eltérő. 
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91. ábra Szűkülő átáramlási keresztmetszetű csigacsúcsok 

 

A plasztikálási teljesítmény vizsgálatánál megállapítottam, hogy a gyűrű kúpossága 

nem okoz szignifikáns változást a kihozatalban a referencia csigacsúcshoz képest. Ennek oka, 

hogy az 5°-ban kúpos csigacsúcs esetén ugyan a belépési szakaszban található keresztmetszet 

szűkülés jóval enyhébb, mint a referencia esetében, azonban ezek legszűkebb átáramlási 

keresztmetszete azonos (113 mm2 a kilépési oldalon). Ez összhangban van az adagolási idő 

mérésének eredményeivel. 

Az ömledékhőmérséklet mérés eredményeit szemlélteti a 92. ábra. A különböző 

kúposságú csigacsúcsok közt szignifikáns különbség figyelhető meg az ömledék 

felmelegedésekor a plasztikálás közben. A nagyobb kúposságú csigacsúcs esetén a belépési 

szakasz enyhébb átmenete kisebb hőmérséklet-emelkedést eredményez, mint a referencia 

csigacsúcs. 
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92. ábra Különböző kúposságú csigacsúcsok hatása az ömledékhőmérsékletre 

 

A fröccsnyomás a félkúpszög növelésével nem változik jelentős mértékben a referencia 

csigacsúcshoz képest. A maradó anyagpárna mennyiségében és annak szórásában 

megfigyelhető, hogy a nagyobb kúpszög esetén a csigacsúcs zárási pontossága romlik, megnő 

a maradó anyagpárna szórása, míg annak mennyisége is szignifikánsan csökken. 

 

a, 
 

b, 

93. ábra Maradó anyagpárna (a,) és a maradó anyagpárna szórásának (b,) alakulása a különböző 

kúposságú csigacsúcsok esetén a félkúpszög függvényében 

 

A kúposság növelése a próbatestek színhomogenitására kismértékben, de negatív 

hatással volt, aminek oka az enyhébb bevezető szakasz (92. ábra). 

 
94. ábra Kúposság és résméret hatása a színhomogenitásra a falmenti nyírósebesség függvényében 
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4.4.4. Gátolt elfordulású csigacsúcs hatása 

A gátolt elfordulású csigacsúcs (95. ábra) hasonlóan a résméret vizsgálatára alkalmas és 

csak a keverő gyűrű geometriájában tér el a referencia kialakítástól. A gátolt elfordulású 

gyűrűvel eliminálható a gyűrű forgásából adódó nyírás mértéke és ellenőrizhetővé válik a hatás 

változás a nem gátolthoz képest, így kimutatható a forgásból adódó plusz nyírásnak az esetleges 

hatása. Itt az ömledék a többi csigacsúcstól eltérően egyenesen halad keresztül a 

visszaáramlásgátlón, nem pedig egy spirál mentén. A gátolt elfordulású csigacsúcs átáramlási 

keresztmetszete megegyezik a referencia csigacsúcséval, leszámítva a gyűrű kilépő szakaszát. 

A kilépésnél a gyűrű belső átmérője folyamatosan nő, annak érdekében, hogy ne növelje meg 

túlzottan a folyási utat és az ebből adódó nyírást. 

 
95. ábra Gátolt elfordulású csigacsúcs 

 

A keverő gyűrű forgását a pozícionáló csap gátolja úgy, hogy a gyűrű csappal érintkező 

homlokfelületén bemarás található, amibe szerelésnél a csap illeszkedik. A bemarás mélysége 

elég nagy ahhoz, hogy a csap a keverő gyűrű hátsó pozíciójában (befröccsöntéskor és 

utónyomáskor) se tudjon kimozdulni a horonyból. Ennél a megoldásnál azonban problémát 

jelent a csigacsúcs rögzítése a csigához, mert a pozícionáló csapot nem lehet így befogni a 

satubefogóhoz készített szerszámba, ezért a gyűrű palástfelületén lelapolásokat helyeztem el, 

amik lehetővé teszik a csigacsúcs meghúzását szabványos villáskulccsal. 

 
96. ábra Gátolt elfordulású csigacsúcs 
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A gátolt forgású csigacsúcs esetén a plasztikálási teljesítményt és az 

ömledékhőmérséklet változását nem tudtam mérni az eddigi módszer szerint, mert a henger és 

a gyűrű fala közti súrlódás miatt a fröccshenger túlmelegedett a mérés közben. A gátolt forgású 

csigacsúccsal készített próbatestek színhomogenitása jelentősen elmarad a többi csigacsúcstól. 

 
97. ábra A gyűrű forgásának hatása a színhomogenitásra a falmenti nyírósebesség függvényében 

4.4.5. Csigacsúcsok visszatérési pontosságának vizsgálata 

A fröccsöntő csigán található csigacsúcsok fontos tulajdonsága, hogy milyen 

pontossággal tudják tartani az adagsúlyt. A befröccsöntés kezdetekor a csiga elülső pozícióban 

van, majd amikor a csiga megindul előre, akkor az ömledék nyomása hátratolja a csigát, aminek 

a visszatérési pontossága attól függ, hogy a csúszó gyűrű milyen mértékű axiális elmozdulásra 

képes. Ennek a tulajdonságnak a vizsgálatához nem szükséges új csigacsúcs alkatrészek 

létrehozása, hanem a referencia csigacsúcs fő alkatrészével kombinálva a különböző 

hosszúságú csúszógyűrűket állíthatjuk elő a vizsgálatra alkalmas kialakításokat. A visszatérési 

pontosságról a maradó anyagpárna szórása ad információt a gyártás közben, kisebb szórás 

esetén a csigacsúcs pontosabb, kevesebb anyagot enged visszaáramolni a fröccsöntő csiga 

irányába. 

 
98. ábra Csigacsúcs a visszatérési pontosság vizsgálatára 
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A mérések alapján elmondható, hogy a plasztikálási teljesítményben és az 

ömledékhőmérséklet emelkedésében nincs szignifikáns különbség a referencia csigacsúcs és a 

visszatérési pontosság vizsgálatára alkalmas csigacsúcsok közt. 

A ciklus közben mért adagolási időben volt eltérés, ez azonban annak a következménye, 

hogy ezeknél a csigacsúcsoknál az adagolási térfogatot feljebb kellett állítani 2 cm3-rel. 

A maradó anyagpárna mérési eredményeit a 99. ábra személteti, amelyeken jól látszik, 

hogy a maradó anyagpárna mennyisége már a kisebb játékú csigacsúcs esetén is jelentősen 

csökken, a 22 mm-es axiális játékkal rendelkező csigacsúcs esetén pedig a csökkenés mértéke 

az eddig tapasztalt 0,1-0,2 cm3-hez képest 1 cm3 körül van. A csigacsúcs tervezésénél ügyelni 

kell rá, hogy az axiális játék ne legyen túl nagy. 

 

a, 
 

b, 

99. ábra Maradó anyagpárna (a,) és a maradó anyagpárna szórásának (b,) alakulása a különböző axiális 

játékkal rendelkező csigacsúcsok esetén a félkúpszög függvényében 

 

A próbatestek színhomogenitása a különböző axiális játékkal rendelkező csigacsúcsok 

esetén javul a „kotyogás” mértékének a függvényében. Ennek az lehet az oka, hogy a nagyobb 

játékkal rendelkező gyűrű nagyobb mértékű előre-hátra mozgása, illetve a nagyobb mennyiségű 

visszaáramlás miatt az ömledék áramlása jobban fluktuál és ez extra keveredést jelent. 

 
100. ábra A gyűrű forgásának hatása a színhomogenitásra a falmenti nyírósebesség függvényében 
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4.5. Keverő csigacsúcsok fejlesztése 

4.5.1. Tervezési irányelvek a csigacsúcsok fejlesztéséhez 

A csigacsúcsok eddigi mérési eredményeiből szerzett tapasztalatok nagy segítséget 

nyújtanak a csigacsúcsok tervezésénél. Ezek összefoglalva és mérési sorozatonként 

csoportosítva a következők: 

Különböző résméretű csigacsúcsok: 

– A résméret csökkentésével a csigacsúcsok átáramlási keresztmetszete 

csökken, ami jelentősen növeli a polimerömledék áramlásakor fellépő 

nyírósebességet. Ez extrém esetben az alapanyag degradációjához vezethet. 

– A túl nagy szűkítés befolyásolja a plasztikálási teljesítményt, ebből adódóan 

az adagolási időt is. Ez esetenként növelheti a ciklusidőt, ami jelentős 

költségnövekedéssel jár. 

– A szűk résen keresztüláramló polimerömledék hőmérséklete jelentősen 

megnő az alapanyag belső súrlódása miatt, ami előnyösen befolyásolhatja a 

technológiát (fröccsnyomás), azonban az alapanyag feldolgozási 

hőmérsékletének túllépését kerülni kell. 

– A fröccsnyomás és a maradó anyagpárna szórása csökken a résméret 

csökkentésével, ami könnyebb kitöltést és pontosabb technológiát jelent. 

– A résméret csökkentésével a termékek színhomogenitása javul. 

Csigacsúcsok különböző támasztó gyűrűvel: 

– A nagy átmérőjű támasztógyűrű esetén a résméret a henger és a 

támasztógyűrű között lokálisan kicsi, ami az ömledék csigacsúcsba 

lépésénél az áramlás felgyorsulásával jár. Ez a keveredés szempontjából 

előnyös, célszerű a lehető legnagyobb támasztógyűrűt választani. 

– A nyírósebesség és az adagolási idő korlátozó tényezők, a túlzottan nagy 

átmérő választásával mindkettő nő. 

Csigacsúcsok különböző folyási hosszal: 

– Célszerű a lehető leghosszabb csúszógyűrűt választani, a jobb keveredés 

szempontjából. 

Kúposság hatása: 

– a csigacsúcs kúpossága a keveredés szempontjából nem jó, ha az növeli az 

átáramlási keresztmetszetet, jobb a szűkebb csigacsúcs, állandó 
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keresztmetszettel. Ha a kúposság hatására az áramlási keresztmetszet tovább 

csökken, az jó hatással van a keveredésre. 

– A kúpos csigacsúcsok enyhe bevezető szakasza növeli a technológia 

pontatlanságát, mert csökken a zárási felület a támasztógyűrű és a 

csúszógyűrű között. 

Gátolt elfordulás: 

– Nem célszerű a csigacsúcsot a csiga forgásához rögzíteni, ez rontja a 

keveredést. 

Axiális játék: 

– A keveredés szempontjából előnyös, ha a csúszógyűrű axiális mozgása 

nagyobb. 

– A csigacsúcs nagyobb axiális elmozdulása a záráskor pontatlanabb 

technológiát eredményez, nagymértékben csökken a maradó anyagpárna az 

ömledék csiga irányába történő visszaáramlása miatt. 

 

 
101. ábra Az egyszerű kialakítású csigacsúcsok geometriai paramétereinek hatása a fröccsöntési ciklusra 

és a késztermék minőségére (a nyilak iránya a változás irányát mutatja, a színe azt, hogy a hatás előnyös-e 

vagy sem, a nyilak jellege pedig a változás jellegére utal) 

 

Csigacsúcsok méretezésének lépései 

A csigacsúcsok méretezésénél a legfontosabb a résméret helyes megválasztása, ugyanis 

ez az a befolyásoló tényező, ami a legtöbb paraméterre hatással van. A résméret a csigacsúcs 

geometriájának ismeretében meghatározza a legszűkebb átáramlási keresztmetszetet, amelyen 

a polimer ömledék keresztüláramlik. A résméret és így a legszűkebb átáramlási keresztmetszet 

csökkentésével az áramlásban kialakuló nyírósebesség meghatározható a csiga kerületi 
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sebességének a függvényében, amit a 102. ábrán a szintvonalak szemléltetnek. Minél nagyobb 

a csiga kerületi sebessége, annál nagyobb a nyírósebesség, ami az áramláskor kialakul. Ennek 

az alsó és felső határa a gép jellemzőiből adódik. A nyírósebesség egyik csigacsúcs esetén sem 

haladhatja meg az alapanyag degradációs határértékét, ami az anyag ismeretében az adatlapjáról 

kiolvasható, ez tovább szűkiti a választható átáramlási keresztmetszet-tartományt. A 

plasztikáláskor kialakuló nyírósebesség csak az extrém kis résméreteknél okozhat gondot, nagy 

csigakerületi sebesség választása esetén. Következő lépésben figyelembe kell venni a termék 

hűtési idejét, ami a termék falvastagságából, ismert képlet alapján számítható. Ennek a 

jelentősége, hogy a plasztikálási idő nem haladhatja meg a hűtési időtartamot, mert akkor a 

ciklusidő növekszik és az jelentős költségtöbbletet jelent a termékgyártásban. Az adagsúly, a 

csigacsúcs átáramlási keresztmetszetének és a csigakerületi sebességének ismeretében az 

adagolási idő számítható, így meghatározható az a résméret, aminél kisebbet nem 

választhatunk. A maximálisan elérhető átáramlási keresztmetszetet a csigacsúcs és a 

fröccsaggregát kompatibilitása határozza meg. A résméret megválasztásának utolsó lépése a 

termékek színhomogenitásának a figyelembe vétele (ha ez a tervezési szempont), célszerű az 

optimális ablakon belül a lehető legkisebb keresztmetszet és a legnagyobb csigakerületi 

sebesség megválasztása. 

 
102. ábra Irányelvek és korlátok a csigacsúcsok résméretének megválasztásához 

 

A támasztógyűrű átmérőjének megválasztásakor az előzőekhez hasonló elvek alapján 

kell eljárni, ekkor az alapanyag degradációs határát és az adagolási idő korlátját kell figyelembe 

venni, törekedve a lehető legnagyobb átmérőre a jobb színhomogenitás elérése érdekében. 

A folyási úthosszt a lehető legnagyobbra kell megválasztani, ennek határt szab a 

fröccshenger kialakítása, korlátozott hely áll rendelkezésre a csigacsúcs számára a csiga elülső 

pozíciójában. 
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4.5.2. TMR csigacsúcs 

A TMR típusú csigacsúcs egy az iparban használt visszaáramlásgátló, ami keverési 

célokat is szolgál. A csigacsúcs a fröccsöntéshez használható Twente keverő gyűrű típusú 

dinamikus keverő (26. ábra) áttervezésével készült. Ennél a dinamikus keverőnél a testbe és a 

csiga körül elhelyezkedő gyűrűbe félgömb alakú üregek vannak belemunkálva. Az üregek 

egymáshoz képest eltoltan helyezkednek el a gyűrűn és a testen. A test és a gyűrű közt szűk rés 

található, ami az ömledéket arra kényszeríti, hogy a félgömb alakú üregeken áramoljon 

keresztül. A test és a gyűrű egymáshoz képest elfordul, ami az ömledéket tovább keveri. A 

fröccsöntési alkalmazáshoz áttervezett keverő csigacsúcs (103. ábra) három alkatrészből áll, a 

testből, a csúszógyűrűből és a támasztógyűrűből. A csigacsúcs legszűkebb átáramlási 

keresztmetszete 91 mm2, ami az előzőekben vizsgált mérési tartományban, a számítások szerint 

nem befolyásolja jelentősen a plasztikálási teljesítményt, így nem növeli az adagolási idő 

szükségletet, valamint a szűkítés hatására az áramláskor kialakuló nyírósebesség nem haladja 

meg az alapanyag érzékenységi határát. Az egyenletes résméretűtől eltérő geometria miatt a fal 

menti nyírósebességeket úgy határoztam meg, hogy kiszámoltam a csigacsúcs átlagos 

átáramlási keresztmetszetét, amiből következő lépésben meghatároztam azt a nyírósebességet, 

ami ugyanekkora átáramlási keresztmetszetű, de állandó résméretű csigacsúcsban alakulna ki. 

Ennek a felhasználásával megállapítható, hogy a keveredés a csigacsúcs összetett 

geometriájának köszönhető-e, vagy pusztán a csigacsúcs által létrehozott nyírásnak a 

függvénye. A csigacsúcs használatának tapasztalatai alapján jó keverési hatásfokkal 

rendelkezik, azonban a testbe és gyűrűbe munkált üregek miatt a csigacsúcs nehezen tisztítható, 

színcsere esetén az előző anyag kijáratása nem gazdaságos. Ez különösen olyan cégeknél 

probléma, ahol gyakori a színváltás. 

 
103. ábra Twente keverő gyűrű módosított változatat 

4.5.3. Spirális kialakítás 

Az eddigi kísérletek alapján megállapítottam, hogy a szűk résben történő áramlásnak 

pozitív hatása van a próbatestek színhomogenitására. Ennek figyelembe vételével átterveztem 
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az üreges kialakítású csigacsúcsot úgy, hogy az üregek helyett az ömledék szűk csatornákon 

áramoljon keresztül. A szűk csatornák a tisztíthatóság szempontjából előnyösek, ugyanis a 

csigacsúcs nem tartalmaz olyan részeket, ahol pangó áramlás alakulhat ki. A csigacsúcs 

átáramlási keresztmetszetének megválasztásakor figyelembe vettem az előzőekben tárgyalt 

tervezési szempotokat, ami alapján a csigacsúcs legszűkebb átáramlási keresztmetszete 58 

mm2-re adódott. A keveredés hatékonyságának növelése érdekében a gyűrűn és a testen 

található szűk áramlási csatornák spirális kialakításúak, ami növeli a folyási utat, valamint a 

spirális csatornák ellentétes irányultságúak. Az ellentétes irányultság a forgásból adódó extra 

keveredést javíthatja.  

A spirális kialakítású csigacsúcs esetén két kialakítást vizsgáltam, az egyik csigacsúcs 

esetén a spirális csatornák keresztmetszete állandó és azok végigfutnak a gyűrű és a test mentén, 

míg a másik esetben a csatornák nem futnak végig a gyűrűn és a testen. A gyűrűn található 

csatornák a kilépés felől zártak, míg a testbe munkáltak a belépési oldal felől. A félig zárt 

kialakítás esetén az ömledék a gyűrűn található csatornákban lép be a keverő zónába, majd 

végighaladva a csúszógyűrű és a test csatornáiban, a testen található csatornából lép ki. Az 

egyoldalon zárt csatornával rendelkező csigacsúcs esetén a legszűkebb átáramlási 

keresztmetszet 37 mm2 volt, ez a tervezési szempontok alapján a használhatósági tartomány 

alsó határa körül van. 

 
104. ábra Csigacsúcs spirális kialakítású csatornákkal 

4.5.4. Keverő csigacsúcsok összehasonlító elemzése 

Az egyszerű geometriájú csigacsúcsok tapasztalatai alapján elvégeztem a ténylegesen 

keverőelemekkel ellátott csigacsúcsok vizsgálatát (105. ábra). A csigacsúcsok közül kettő 

(1. és 4.) saját tervezésű, spirális csatornával rendelkező csigacsúcs, míg a másik kettő (2. és 3.) 

pedig kereskedelmi forgalomban kapható. A vizsgált csigacsúcsok közt szerepel még az Arburg 

cég által forgalmazott gyári visszaáramlásgátló csigacsúcs is, amely nem keverő csigacsúcs. 
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105. ábra Összetett geometriájú keverő csigacsúcsok 

1, Spirális, nyitott kialakítású csigacsúcs 2, BASF keverő csigacsúcs 3, TMR csigacsúcs 4, Spirális, zárt 

kialakítású csigacsúcs 

 

A plasztikálási teljesítmény mérésekor a csigaforgási sebesség, hasonlóan az egyszerű 

geometriájú csigacsúcsok méréséhez, 10, 25 és 50 m/perc volt, emellett vizsgáltam a különböző 

átáramlási keresztmetszettel rendelkező dinamikus keverők kihozatalát a plasztikálás során. A 

csigacsúcsok átáramlási keresztmetszete (4. táblázat): 

4. táblázat Az összetett geometriájú csigacsúcsok átáramlási keresztmetszetének jellemző méretei 

Csigacsúcs Legszűkebb átáramlási keresztmetszet [mm2] 

Arburg csigacsúcs 210 

TMR csigacsúcs 91 

BASF csigacsúcs 58 

Spirális kialakítás (nyitott) 56 

Spirális kialakítás (zárt) 38 

 

A csigacsúcsok kihozatalának mérési eredményei alapján kijelenthető, hogy az összetett 

geometriájú csigacsúcsok plasztikálási teljesítménye is meghatározható a modell alapján a 

vizsgált tartományban (106. ábra). A méréseket hasonlóan az egyszerű geometriájú 

csigacsúcsokhoz az Arburg Alrrounder 270S 400-170 típusú fröccsöntő gépen végeztem. 

 
106. ábra A plasztikálási teljesítmény becslése a felállított modell alapján, illetve annak összehasonlítása a 

mérési eredményekkel az összetett geometriájú csigacsúcsok esetén 
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Hasonlóan a plasztikálási teljesítményhez, a ciklusban mért adagolási idők jó korrelációt 

mutatnak a felállított modell alapján becsült értékekkel (107. ábra). 

 
107. ábra A modell alapján számított és a mért adagolási idő összehasonlítása az összetett geometriájú 

csigacsúcsok esetén 

 

A dinamikus keverőkön átáramló ömledék a plasztikálás során lényegesen 

felmelegedhet, ami a keverő átáramlási keresztmetszetével arányos. Szűkebb átáramlási 

keresztmetszet esetén az erőteljesebb nyírási folyamatok hatására a hőmérséklet emelkedése 

nagyobb mértékű. Az általam vizsgált átáramlási keresztmetszet tartományban, a dinamikus 

keverőkön átáramló ömledék hőmérésklet-emelkedése hatványfüggvénnyel írható le, 

25 m/perces csigaforgási sebesség esetén (108. ábra). Az egyszerű geometriájú csigacsúcsok 

esetén a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés 38°C volt a 0,5 mm résméretű csigacsúcs esetén, 

200°C beállított hengerhőmérséklet és 50 m/perc-es csigaforgási sebesség esetén, azonban 

annál a csigacsúcsnál a kialakuló nyírósebesség duplája a legkisebb átáramlási keresztmetszetű, 

keverő csigacsúcson kialakulónak. 

 
108. ábra Az ömledékhőmérséklet-emelkedés a legszűkebb átáramlási keresztmetszet függvényében 

 

A maximális fröccsnyomás csökkenése a dinamikus keverők esetén is megfigyelhető a 

legszűkebb átáramlási keresztmetszet csökkenésével (109. ábra), ami a plasztikálás során a 
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dinamikus keverőben lejátszódó nyírási folyamatokkal magyarázható. A keverőben fellépő 

nyírások hatására a polimer ömledék felmelegszik, így lecsökken a viszkozitása és a jobb 

folyóképességű ömledék könnyebben kitölti a szerszámot, hasonlóan az egyszerű geometriájú 

csigacsúcsokhoz. 

 
109. ábra A maximális fröccsnyomás a legszűkebb átáramlási keresztmetszet függvényében keverő 

csigacsúcsok esetén 

 

A maradó anyagpárna és az átáramlási keresztmetszet kapcsolatát mutatja a 110. ábra/a. 

Megfigyelhető, hogy a keresztmetszet csökkenésével - a kiugró értéktől eltekintve - a maradó 

anyagpárna egyre kisebb lesz. Ez a csökkenés valószínűleg az ömledék felmelegedéséből és 

annak eltérő fajtérfogatából adódik. A maradó anyagpárna szórásából (110. ábra/b,) az látható, 

hogy a szűk átáramlási keresztmetszettel rendelkező csigacsúcsok esetében nagyobb az 

ingadozás, de a csigacsúcsok eltérő kialakítása miatt, ebből nem vonható le messzemenő 

következtetés. 

 

a, 

 

b, 

110. ábra A maradó anyagpárna (a) és annak szórása (b) a legszűkebb átáramlási keresztmetszet 

függvényében keverő csigacsúcsok esetén 

 

A keverők fröccsöntési paraméterekre gyakorolt hatása mellett vizsgáltam azok 

homogenizáló képességét, ami a keverők kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont. A 

próbatesteket a gradiens alapú módszerrel értékeltem ki. Az egyes csigacsúcsokhoz tartozó 

színhomogenitás függvényeket és azok integrálját szemlélteti a 111. ábra. t-próba 

1100

1150

1200

1250

1300

0 50 100 150 200 250

F
r
ö
c
c
s
n

y
o
m

á
s
 

[b
a
r
]

Legszűkebb átfolyási keresztmetszet [mm2]

y = 0.0033x + 3.1486
R² = 0.7364

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

0 50 100 150 200 250

M
a
r
a
d
ó
 

a
n

y
a
g

p
á
r
n

a
 

[c
m

3
]

Legszűkebb átáramlási keresztmetszet [mm2]

y = -0.022ln(x) + 0.1207

R² = 0.6491

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 50 100 150 200 250

M
a
r
a
d
ó
 

a
n

y
a
g

p
á
r
n

a
 

s
z
ó
r
á
s
a
 [

c
m

3
]

Legszűkebb átáramlási keresztmetszet [mm2]



Török Dániel 

107 

alkalmazásával kimutattam, hogy a keverő csigacsúcsok homogenizáló képessége jelentősen 

eltér az Arburg gyári csigacsúcsétól, egymáshoz képest azonban nem mutatható ki szignifikáns 

különbség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vizsgált keverő csigacsúcsok mindegyike 

hasonló mértékben javítja a keveredést. 

 
111. ábra Keverő csigacsúcsok hatása a színhomogenitásra a gradiens hibagörbékkel szemléltetve 

 

Az állandó résmérettel rendelkező csigacsúcsokkal történő összehasonlítás érdekében 

meghatároztam a keverő csigacsúcsok átlagos átáramlási keresztmetszetéből azt a falmenti 

nyírósebességet, ami akkor lépne fel, ha a csigacsúcs nem tartalmazna keverőelemeket, hanem 

állandó résmérettel rendelkezne. A homogenitásértékeket ábrázolva a nyírósebességek 

függvényében és összevetve a keveredési hatékonyságukat az állandó résméretű 

csigacsúcsokkal, meghatároztam a csigacsúcsban lévő keverőelemek hatékonyságát 

(112. ábra). 

 
112. ábra A dinamikus keverők és a résméretnek hatása a színhomogenitásra a falmenti nyírósebesség 

függvényében 

1, Spirális, nyitott kialakítású csigacsúcs 2, BASF keverő csigacsúcs 3, TMR csigacsúcs 4, Spirális, zárt 

kialakítású csigacsúcs 

 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a dinamikus keverők hatékonysága 

nagymértékben függ azok geometriájától. Megállapítható továbbá, hogy a dinamikus keverők 
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geometriai kialakításának hatása az átáramlási keresztmetszetük csökkenésével kevésbé 

számottevő, a keveredés létrejöttében a nyírósebesség szerepe növekszik. Az eredményekkel 

igazolható, hogy a saját tervezésű csigacsúcsokkal sikerült azonos mértékű keveredést elérni, 

mint a forgalomban lévő dinamikus keverőkkel úgy, hogy közben a csigacsúcson fellépő nyírás 

csökkent. 

4.6. Színcsere és tisztulási folyamatok elemzése 

4.6.1. Mérési módszer fejlesztése a színcsere és tisztulási folyamatok elemzéséhez 

A színcsere és tisztulási folyamatok mérésére a fröccsöntött minták színében fellépő 

változásokat követtem nyomon és értékeltem ki a mintákról készített digitális képek 

felhasználásával. A számításokhoz a képek pixeleinek színértékeit használtam fel, amelyek az 

RGB színtérben a három alap színkomponens, a vörös, a zöld és a kék intenzitásától függnek. 

Tegyük fel, hogy a fröccsöntött próbatestek színe a tisztítási folyamat során a kék 

színárnyalatból fokozatosan megy át a natúr alapanyag színárnyalatába. Ez az átmenet jól 

nyomon követhető a digitalizált képek szürkeségi fok, vagy az egyes színkomponensek 

gyakoriság diagramjain. 

Ábrázolva például a szürkeségi fok intenzitásának függvényében az adott szürkeségi 

fokhoz tartozó képpontok számát kapjuk a szürkeségi fok gyakoriság diagramokat (113. ábra). 

A sötét képekhez tartozó hisztogramok maximum értéke kis, míg a világos képekhez tartozóké 

a nagy szürkeségi fok tartományban található. A hisztogramok szélessége, illetve a szórása a 

minták homogenitásával van kapcsolatban. Egy teljesen homogén minta képe a hisztogramon 

egyetlen függőleges vonal lenne. 

 
113. ábra A képekhez tartozó hisztogramok és a tisztulási folyamat kapcsolata 

 

A gyártás közbeni színcsere, alapanyagcsere nyomon követhető, ha ábrázoljuk a 

hisztogramok maximumához tartozó szürkeségi fok értékeket a lefutott fröccsöntési ciklusok 

függvényében, akkor a tisztulási folyamatot jellemző függvényt kapunk (114. ábra). A tisztulás 
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kezdeti szakaszában, amíg a színezett alapanyag kiürül a rendszerből, addig a termékek színe 

csak lassan, szinte alig változik. Ezt követi egy átmeneti szakasz, ahol a termékek színe gyorsan 

változik, a tisztulási folyamat intenzív. Az utolsó szakaszban a változás ismét lelassul, a 

termékek színében jelentős változás már nincs. 

 
114. ábra Szürkeségi fok gyakoriságfüggvény maximumának eltolódása a ciklusszám függvényében 

színcsere esetén 

 

A kezdeti és a folyamat végére elérni kívánt szín ismeretében meghatározható az a 

határérték, amelyhez tartanak a hisztogramok maximum helyei. Ehhez próbatestek kell gyártani 

a két alapanyagból és meghatározni az azokhoz tartozó gyakoriságfüggvények maximum 

értékéhez tartozó intenzitást. 

4.6.2. Fröccsöntőegység tisztíthatóságának vizsgálata 

Kísérletekhez Terluran GP-35 típusú ABS alapanyagot használtam, amelyet a mérések 

előtt 4 órán keresztül szárítottam 80 °C-on. Az alapanyagot sötétkék mesterkeverékkel 

színeztem, amiből 80x80x2 mm-es lapka próbatestet gyárottam. A termékek tömege 32,5 g volt 

az elosztórendszerrel együtt. A fröccsöntő egység sem statikus, sem dinamikus keverőelemeket 

nem tartalmazott. Első lépésként a kék mesterkeverékkel bekevert ABS alapanyagból 

gyártottam terméket, biztosítva az állandósult állapotot. Ezt követően színezetlen ABS 

alkalmazásával folytattam a termékgyártást, és vizsgáltam a termékek színének változását 

ciklusról ciklusra. A következő lépésben, az állandósult állapot elérését követően 50 g natúr 

ABS alapanyagot kevertem össze egy adag (~10 g) PurgeMax csigatisztítóval, majd 

közvetlenül a garatba adagoltam. Ezt követően további natúr alapanyagot adagoltam a tölcsérbe 

és folyamatos üzemben mintákat gyártottam. A fröccsöntött minták digitalizálásához Epson 

Perfection V600 Photo síkágyas lapszkennert használtam. A mintákról 200 dpi felbontású, 

600x600 pixel méretű képeket készítettem. Az elkészült próbatestekről készült digitális képeket 

a 115. ábra szemlélteti. Az ábra felső részén a színezetlen alapanyag átjáratásával, alsó részén 
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pedig a csigatisztító alkalmazása mellett kialakuló tisztulási folyamat látható. A kép jól mutatja 

a tisztítószerek pozitív hatását. 

 
115. ábra Termékek színének változása a tisztítási folyamat során 

 

A 116. ábra a csigatisztító nélkül fröccsöntött próbatestekhez tartozó szürkeségi fok 

hisztogramokat mutatja. Megfigyelhető, hogy a kék szín tisztulásával a hisztogramok a 

nagyobb szürkeségi fok tartomány felé tolódnak el. A folyamat elején a maradék színezőanyag 

lassan kezd kitisztulni a hengerből, a próbatestek mélykék színűek. Az 5. ciklus után egy gyors 

lefolyású tisztulás figyelhető meg, a próbatestek színe a fehér tartomány felé tolódik, a 

mesterkeverék nagy része gyorsan kiürül a hengerből. Ezt követően a 20. ciklus után újra 

lelassul a folyamat. A fröccshenger tisztításakor ez a harmadik szakasz a kritikus, amikor a 

próbatestekben már csak kis mennyiségű színezőanyag marad, viszont a szennyeződés még 

látható a termék felületén. Ez a harmadik szakasz a legtöbb esetben egy igen lassú tisztulási 

folyamat, ahol a kék szín halványodása mellett néhány terméken sötétebb csíkok is 

megjelennek. Ezek a fröccsöntő egység pangó részeiből kerülhetnek ki, amelyek még későbbi 

ciklusokban is gondot okozhatnak. 

 
116. ábra A termékek színének szürkeségi foka a ciklusok során (csigatisztító alkalmazása nélkül) 

 

A 117. ábrán a csigatisztítóval gyártott termékekhez tartozó hisztogramok láthatók. 

Hasonlóan a tisztító nélkül gyártott esethez itt is megfigyelhető egy gyors lefolyású tisztulás az 

5. ciklus után, azonban a 25. ciklustól a kék szennyeződések eltűnnek a mintákból, natúr színük 

lesz. 
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117. ábra A termékek színének szürkeségi foka a ciklusok során (csigatisztító alkalmazásával) 

 

A teljesen natúr szín elérése akkor következik be, ha a hisztogramok maximuma 230 

feletti szürkeségi fok tartományba tolódik el és egy keskeny, határozott csúcsot tapasztalunk. 

Ekkor a próbatestekben már nincsenek jelentős elszíneződések, szemmel alig észrevehetők. A 

hisztogramok szélessége a mintában található inhomogenitásokra utalhat, így amennyiben 

csíkos terméket kapunk, akkor a hisztogram kiszélesedik, vagy határesetben két különálló csúcs 

figyelhető meg. A továbbiakban a csigatisztító hatékonyságának szemléltetésére ábrázoltam az 

átjáratott anyagmennyiség függvényében a hisztogramok csúcsértékeinek eltolódását 

(118. ábra). A görbék első részében (első öt ciklus) egy vízszintes szakasz látható, ami a 

mesterkeverékkel bekevert ABS alapanyag hengerből való kiürülésére utal. Ez körülbelül 150 g 

alapanyagot jelent. Az ezt követő szakaszban mindkét esetben nagyon hasonló lefolyású 

tisztulás figyelhető meg. Ebben a szakaszban a csigatisztító alkalmazása esetén nagyobb 

bizonytalanság látható, ami a korábbi kísérletek során a csigára és a hengerre lerakódott 

anyagok kihordására, valamint a pangó részek tisztulására utal. A legnagyobb különbség a két 

eset között a minősítés szempontjából fontos utolsó szakaszban figyelhető meg. Amíg 

csigatisztító alkalmazása nélkül egy nagyon lassú színváltozás figyelhető meg, addig 

csigatisztító alkalmazásával az előző gyors szakasz végén már szinte teljesen tiszta, színezetlen 

alapanyagot kaptunk. Ezek alapján megfigyelhető, hogy a PurgeMax csigatisztító 

alkalmazásával már 800 g alapanyag átjáratása elegendő ahhoz, hogy a termékekben ne legyen 

elszíneződés. Csigatisztító alkalmazása nélkül ehhez már több mint 1100 g alapanyagot kell 

átjáratni a rendszeren. Színváltásnál az általam vizsgált esetben a csigatisztító alkalmazásával 

így akár 30-40 % alapanyagot is megtakaríthatunk. 
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118. ábra A termékek színének változása a kifröccsöntött anyagmennyiség és a ciklusszám függvényében 

 

4.6.3. Csigacsúcsok hatása a tisztíthatóságra 

A csigacsúcsok tisztulásának folyamatát a színváltáskor az előző fejezetben tárgyalt 

módszerrel vizsgáltam. Mind a 3 különböző résmérettel rendelkező csigacsúcsnál ábrázoltam a 

80 képhez tartozó hisztogramok maximum értékének helyét a ciklusok számának 

függvényében, ami arányos az átjáratott anyagmennyiséggel (119. ábra). A teljesen natúr szín 

elérése akkor következik be, ha a hisztogramok maximuma 225 feletti szürkeségi fok 

tartományba tolódik el és egy keskeny, határozott csúcsot kapunk. Ekkor a próbatestekben már 

nincsenek jelentős elszíneződések, szemmel alig észrevehetők. Megfigyelve az eredményeket, 

megállapítható, hogy a különböző csigacsúcsok közt nincs jelentős eltérés. A szűkített 

résméretű csigacsúcs esetén a tisztulási folyamat hamarabb megindul 1-2 ciklussal, viszont 

körülbelül ugyanannyi ciklus szükséges a homogén fehér szín eléréséhez, tehát a résméretnek 

nincs hatása a tisztulási folyamatra a vizsgált tartományban. A mérés elvégzése mégis indokolt 

lehet, főleg olyan esetekben, ahol az ömledékáramlásban pangó részek alakulhatnak ki, 

bonyolultabb keverő csigacsúcsoknál. 

 
119. ábra Próbatestek tisztulása a különböző résméretű csigacsúcsok esetén színváltáskor 
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Ilyen bonyolultabb geometriájú csigacsúcs az üreges kialakítású Twente Mixing Ring 

módosított változata, amelyen hasonlóan az előző csigacsúcsokhoz, vizsgáltam a tisztulást. A 

mérési eredményeket a 120. ábra mutatja. A csigacsúcsok jobb összehasonlíthatósága 

érdekében ábrázoltam a hisztogram maximumának szürkeségi fokát a ciklusszám 

függvényében, illetve annak deriváltját is. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az 

egyszerű geometriájú csigacsúcs esetén a tisztulás intenzívebb, gyorsabban végbemegy, míg az 

összetett geometriájú, üreges csigacsúcs esetén a kezdeti színváltozás ugyan gyors, de a 

tisztulási folyamat végén a teljesen natúr szín elérése nehézkes, sok alapanyag átjáratását 

igényli. Megfigyelve a 120/b. ábrát ez a lassú tisztulás a folyamat végén jól kimutatható a 

tisztulási görbe deriváltján is. 

 
120. ábra Próbatestek tisztulása az összetett csigacsúcs esetén színváltáskor, a referencia csúccsal 

összehasonlítva 

 

4.6.4. A tisztulási folyamat modellezése 

A tisztulási folyamat rendszerelméleti modellek segítségével jól leírható. A matematikai 

modell létrehozásához, a rendszer-identifikációhoz szükség van a rendszer bemeneti jelére 

(X(t)), illetve a rendszer válaszára (Y(t)). Ezt követően első lépésben a bemeneti és a válasz jel 

grafikus megjelenítése alapján meg kell határoznunk az átviteli függvény típusát. Az átviteli 

függvény az egységugrás gerjesztésre adott válasz (121. ábra). 

 
121. ábra Rendszerelméleti modell felállítása 

 

A csigacsúcsok vizsgálata esetén a gerjesztés az új alapanyag betáplálása a fröccsöntő 

hengerbe a garaton keresztül. A betáplált új alapanyag szürkeségi foka különböző a régi 
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alapanyagétól, így a rendszerünk a régi stabil állapotból egy új stabil állapotba fog átmenni. Az 

átmenetet jellegét a válaszfüggvény tranziens része alapján határozhatjuk meg. Esetünkben a 

két alapanyag szürkeségi foka közti különbség (ΔI=53), ami az ugrásgerjesztésnek felel meg. 

A rendszer válaszfüggvénye alapján megfigyelhető, hogy az új egyensúlyi állapot csak 

késleletetve fog kialakulni, tehát a rendszer holtidős. A tranziens átmenet jellege pedig jól 

közelíthető az egytárolós arányos taggal. Az arányos egytárolós tagok átviteli függvényének 

paraméterei az arányossági tényező (Kp) és a rendszer időállandója (Tp). A csigacsúcsok esetén 

az arányossági tényező 1, ugyanis az új állandósult állapotban gyártott próbatestek szürkeségi 

foka pont a gerjesztéssel (53 szürkeségi fokkal) nagyobb, mint a régi próbatesteké. 

 
122. ábra Csigacsúcsok ugrásgerjesztésre adott válasza 

 

Ezek alapján a rendszer átviteli függvénye egy arányos egytárolós és egy holtidős tag 

sorba kapcsolásával modellezhető (123. ábra). A holtidős tag késleltetési ideje (Th) a 

válaszfüggvény alapján határozható meg, ami a csigacsúcsok tisztulása esetén 15 ciklusra 

adódik. Az arányos tag arányossági tényezője pedig 1. A modell alapján a bemenő jel és a 

válaszfüggvény ismeretében tehát a Tp időállandó meghatározása a feladat. 

 
123. ábra Rendszermodell a csigacsúcsok tisztulási folyamatának a matematikai leírásához 

 

Az időállandó meghatározását MatlabR2017 szoftverrel végeztem, amihez egy már 

létező applikációt használtam fel. A szoftverbe be kell olvasni a bemenő jelet, valamint a 
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válaszfüggvényt, majd az átviteli függvény típusa alapján, illetve az ismert paraméterek 

rögzítése után a szoftver kiszámítja az ismeretlen paramétereket. 

 
124. ábra Tp időparaméter meghatározása és az átviteli függvény a 2 mm-es résméretű és a TMR típusú 

keverő csigacsúcs esetén 

 

A paraméterek ismeretében a különböző csigacsúcsokra jellemző válaszfüggvény 

(125. ábra) meghatározható, ami a 24. összefüggésnek megfelelően alakul: 

 Y(t)= {
𝐾+𝑋(𝑡)−𝑋(𝑡)𝑒

−
𝑡

𝑇𝑝  ;           𝑡≥𝑇ℎ

𝐾  ;                                          0≤𝑡≤𝑇ℎ
, (24) 

ahol K a kitisztítandó alapanyag átlagos szürkeségi foka, Th a holtidő, X(t) a gerjesztés, ami az 

átállás utáni alapanyag szürkeségi fokának megfelelő egységugrás gerjesztés, Tp pedig a 

vizsgált rendszer időállandója. 

 
125. ábra A 2 mm-es egyszerű geometriájú és a TMR típusú csigacsúcshoz tartozó válaszfüggvények és az 

azokra illesztett matematikai modell 

 

A modell alapján meghatároztam a különböző résméretű, de egyszerű geometriájú 

csigacsúcsokra és a TMR típusú összetett geometriájú keverő csigacsúcsra a Tp időállandót. Az 

illesztett modell alapján a különböző csigacsúcsokhoz tartozó tisztulási görbék egy adattal, az 

arányos tag időállandójával jellemezhetők. Az időállandó a geometria bonyolultságával és a 

kialakuló áramlással hozható kapcsolatba. A mérési eredmények alapján megfigyelhető, hogy 

a TMR típusú csigacsúcs időállandója szignifikánsan nagyobb, mint az egyszerű kialakítású 

csigacsúcsoké, amelyek közt nincs műszakilag jelentős különbség (126. ábra). 
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126. ábra Az egyszerű geometriájú és a TMR típusú csigacsúcsokhoz tartozó válaszfüggvények az illesztett 

matematikai modell alapján 
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5. Összefoglalás 

Értekezésem elején az irodalmi források feldolgozásával foglalkoztam, és részletesen 

bemutattam a fröccsöntésnél használható visszaáramlás-gátló rendszereket. Ezek közül 

manapság a gyűrűs kialakítású visszaáramlás-gátlók terjedtek el, amelyeket az ipar széles 

körben használ. Az irodalomkutatás alapján bemutattam, hogy szabadalmak nagy számban 

találhatók a visszaáramlás-gátlókról, azonban tudományos cikkek kevésbé foglalkoznak ezzel 

a témakörrel, és csak elvétve található néhány kutatás a területen. Az irodalomkutatásban 

kitértem továbbá a keveredés mechanizmusaira és a különböző színezőanyagokra, valamint a 

különböző keverékek minősítési módszereire, kiemelten kezelve a digitális képfeldolgozás 

témakörét. Az irodalmi források alapján célul tűztem ki a fröccsöntő csigacsúcsok vizsgálatát 

és fejlesztését, valamint olyan mérési eljárás kidolgozását, amellyel a fröccsöntött termékek 

felületi minősége meghatározható és számszerűsíthető. 

Az értekezés további részében a visszaáramlás-gátló csigacsúcsok vizsgálatával 

foglalkoztam. A vizsgálatokhoz első lépésben csigacsúcsokat terveztem, amelyek egyszerű 

geometriájúak, így ezeken a csigacsúcsok jellemző paramétereinek hatásai vizsgálhatók. 

Ezeken a csigacsúcsokon méréseket végeztem, és meghatároztam a különböző kialakítású 

csigacsúcsok hatását a plasztikálási teljesítményre, ömledékhőmérsékletre, fröccsnyomásra, 

adagolási időre és a próbatestek színhomogenitására. 

Értekezésemben kimutattam, hogy a fröccsöntőgép plasztikálási teljesítményét a 

csigacsúcsok legszűkebb átáramlási keresztmetszete nagymértékben befolyásolja. A 

legszűkebb résméret és a plasztikálási teljesítmény kapcsolatát egy általánosított telítési 

függvénnyel írtam le, amelynél az illesztési paraméterek gépfüggő konstansok. Az általam 

létrehozott összefüggés alapján az adott fröccsöntő géphez és felhasznált alapanyaghoz a 

legszűkebb résméret és a csiga forgási sebessége függvényében meghatározható a plasztikálási 

teljesítmény. Az összefüggés nagyban megkönnyíti a csigacsúcsok átáramlási 

keresztmetszetének megválasztását, mert a számított plasztikálási teljesítmény alapján nagy 

pontossággal becsülhető a ciklus közben mért adagolási idő is. 

Az értekezés következő lépéseként a különböző kialakítású csigacsúcsok használatával 

fröccsöntött próbatestek felületének színhomogenitását vizsgáltam. A színhomogenitás 

vizsgálatához a Gauss-szűrők speciális felhasználásán alapuló képelemző algoritmust 

fejlesztettem. Alapelve, hogy a digitális képen a durva, intenzív hibák a kép életlenítése, szűrése 

után is láthatóak maradnak. Minél szembetűnőbb a hiba, annál nagyobb szórású szűrő 

szükséges ahhoz, hogy a hibát eltüntessük a képről. A színhomogenitás hibaértékének 

számításához a különböző szórású szűrőkkel életlenített képeket használtam fel, amelyeken a 

szürkeségi fok intenzitásfüggvényének gradiensét számítottam ki. Minél több a színváltozás a 
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képen, annál inhomogénebb a kép. A képekre jellemző homogenitásgörbét úgy kapjuk, ha a 

különböző szórású szűrővel életlenített képek hibaértékeit a szűrő szórásának függvényében 

ábrázoljuk. Az életlenítés hatására a mérésből adódó zajok kiküszöbölhetők. A nagy kiterjedésű 

hibák, amelyek szemmel láthatók, még durva életlenítés hatására sem tűnnek el a képről, így 

hatásuk megjelenik a homogenitásgörbén. Az általam fejlesztett algoritmust felhasználva 

megállapítottam, hogy egyszerű kialakítású csigacsúcsok esetén a színhomogenitás 

szempontjából legmeghatározóbb hatása a résméretnek és a támasztógyűrű átmérőjének van. 

Disszertációmban vizsgáltam továbbá a termékek színhomogenitása és a csigacsúcsban 

kialakuló áramlási viszonyok közötti kapcsolatot. Ehhez a csigacsúcsban kialakuló, falmenti 

nyírósebességet használtam fel, amely a polimer alapanyag folyási tulajdonságainak és a 

csigacsúcs geometriájának ismeretében analitikus összefüggések alapján meghatározható. 

Kimutattam, hogy egyszerű geometriájú csigacsúcsok esetén a falmenti nyírósebesség lineáris 

kapcsolatban van a termékek színhomogenitásával. A bonyolult geometriájú csigacsúcsok 

esetén megállapítottam, hogy a csigacsúcs keveredést javító geometriai kialakításának 

színhomogenitásra gyakorolt hatása mellett a résméret hatása elhanyagolható. Megállapítottam 

továbbá, hogy a keveredést javító geometriai kialakítás keverési hatékonysága meghatározható, 

ha az eredményeket összevetjük az egyszerű kialakítású csigacsúcsokkal kapott mérési 

eredményekkel. Adott keverő geometria esetén megállapítható, hogy a keveredés milyen 

mértékben köszönhető a geometriai kialakításnak és milyen mértékben a szűkítésnek. 

A disszertáció utolsó fejezetében a fröccshenger tisztíthatóságával, valamint a 

csigacsúcsok tisztításra gyakorolt hatásával foglalkoztam. Kidolgoztam egy mérési eljárást, 

amellyel a tisztulási folyamat vizsgálható. A módszer, hasonlóan a színhomogenitás mérésére 

kidolgozott algoritmushoz, a próbatestekről készített digitális képek elemzésén és 

feldolgozásán alapul. Munkám során megállapítottam, hogy a tisztulási folyamat időtartama és 

intenzitása függ a fröccshenger és a csigacsúcs kialakításától. A tisztulási folyamat 

adalékanyagok (csigatisztítók) hozzáadásával felgyorsítható. Az egyszerű geometriájú 

csigacsúcsok esetén kimutattam, hogy a tisztulási folyamat nem függ jelentősen a geometriai 

paraméterektől (résméret, folyási hossz stb.). Kimutattam továbbá, hogy az összetett 

geometriájú csigacsúcsok tisztíthatósága rosszabb, mint az egyszerű kialakítású csigacsúcsoké, 

és az általam fejlesztett módszerrel a különbség is számszerűsíthető. 

A doktori munkám eredményei jó alapul szolgálnak a csigacsúcsok szisztematikus 

tervezéséhez és a meglévő csigacsúcsok teszteléséhez. A mérési módszerek tovább 

fejleszthetők és pontosíthatók, vagy kis módosításokkal más problémák vizsgálatára is 

alkalmasak. 
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5.1.1. Eredmények hasznosulása 

A kutatómunkám során elért eredményeimet a fröccsöntő gépben használatos, egyszerű 

kialakítású, hagyományos és a keverőelemekkel ellátott, speciális csigacsúcsok tervezéséhez 

egyaránt fel lehet használni. Kísérleti eredményeim alapján rámutattam, hogy a csigacsúcsok 

geometriai kialakítása miként befolyásolja a fröccsöntési paramétereket, és azokon belül is 

különösen a plasztikálási teljesítményt és az ömledékhőmérsékletet, valamint a késztermékek 

színegyenletességét (101. ábra). Munkám során kimutattam, hogy a résméret megválasztása 

kritikus lépése az egyszerű kialakítású csigacsúcsok tervezésének. Az általam felállított modell 

alapján, meghatározható az a legszűkebb átáramlási keresztmetszet az adott fröccsöntő géphez, 

amely esetén a csigacsúcsnak még nincs jelentős negatív hatása a plasztikálási teljesítményre. 

A modell paraméterei néhány mérés elvégzése után más típusú és méretű fröccsöntő gépre is 

meghatározhatók. 

A munkám során fejlesztett, színhomogenitást meghatározó algoritmus jól használható 

minőségbiztosítási feladatok elvégzésére, ahol a felület megjelenése kritikus a termékek 

minősítése szempontjából. A módszer nem csak fröccsöntött, hanem más technológiával 

készített termékek minősítésére is alkalmas, amelyekről digitális képek készíthetők. 

A disszertáció utolsó részében bemutatott mérési módszer a csigacsúcsok 

tisztíthatóságának vizsgálatára alkalmas. Mérések alapján megállapítottam, hogy színváltáskor 

a bonyolultabb geometriájú csigacsúcsok lassabban tisztulnak ki, mint az egyszerű 

kialakításúak. A mérési módszer alkalmas a meglévő csigacsúcsok összehasonlítására és a 

különbségek számszerűsítésére és ezáltal hasznos segítséget nyújthat a csigacsúcs 

kiválasztásában, ha a felhasználás során gyakori a színcsere, illetve az alapanyagváltás. 

Az általam fejlesztett csigacsúcsok tesztelése és néhány kialakítás használata már ipari 

környezetben is megvalósult, egy Magyarországon található, nagy termelékenységű 

fröccsöntőüzemben. A cég és a Polimertechnika Tanszék között együttműködés van 

folyamatban, amelynek a keretein belül tovább folynak a kutatások és tesztelések. 
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5.1.2. Tézisek 

I. Tézis 

Bebizonyítottam, hogy a fröccsöntőgépekbe szerelt csigacsúcsok legszűkebb átáramlási 

keresztmetszetének plasztikálási teljesítményt módosító hatása leírható, a csigaforgási 

sebesség függvényében az alábbi módon: 

 𝑃𝑟(𝑣𝑘, 𝐴𝑚𝑖𝑛) = 𝑐1 ∙ 𝑣𝑘 ∙
√

1 − 𝑒
−√

𝐴𝑚𝑖𝑛
𝑐2∙𝑣𝑘 ,  

ahol Pr a plasztikálási teljesítmény [kg/h], vk a csiga kerületi sebessége [m/perc], Amin a 

csigacsúcs legszűkebb átáramlási keresztmetszete [mm2], c1 és c2 illesztési konstansok. A c1∙vk 

szorzat a fröccsöntőgép plasztifikáló egységének a kihozatala a csigacsúcs nélkül. 

Állításaimat különböző átáramlási keresztmetszetű csigacsúcsokkal felszerelt, Arburg 

Allrounder Advance 270S 400-170 típusú fröccsöntőgép plasztikálási teljesítményének 

mérésével igazoltam, ABS Terluran GP-35 alapanyag használata esetén, három csigakerületi 

sebesség alkalmazásával [121]. 

 

II. Tézis 

Kifejlesztettem egy digitális képfeldolgozáson alapuló vizsgálati eljárást, amellyel 

csigacsúcsok homogenizáló képessége számszerűsíthető. A mérés alapja, hogy a fröccsöntött 

minták digitalizálása után a képet leíró színfüggvények átlagos gradienséből egy homogenitási 

jellemzőt határoz meg. A módszer a Gauss szűrő szórásának változtatásával és azok eredeti 

képen való alkalmazásával, egy a különböző homályosságú képekből meghatározott 

homogenitás függvényt eredményez, amit integrálva egy olyan homogenitásra jellemző 

mérőszámot ad, amely a hibák kiterjedését és azok intenzitását is figyelembe veszi. 

A módszer alkalmazhatóságát 21 különböző csigacsúcs felhasználásával, Arburg 

Allrounder Advance 270S 400-170 fröccsöntő gépen, ABS Terluran GP-35 alapanyagból 

fröccsöntött, 80x80x1,2 mm méretű lapka próbatesteken igazoltam [74, 121-125]. 

 

III. Tézis 

Igazoltam, hogy a mesterkeverékek eloszlatása, így a késztermék színhomogenitását 

jellemző mérőszám lineáris kapcsolatban van a polimer ömledék áramlásakor az egyszerű 

geometriájú csigacsúcsokban fellépő falmenti nyírósebességgel. Állításomat több különböző 

konstans résméretű csigacsúcs esetében bizonyítottam. Az összefüggés érvényességi 

tartományának alsó határa egy olyan minimális nyírósebesség, ami felett a plasztikálás 

megvalósítható, a felső érvényességi határa pedig az alapanyag degradációs érzékenységéből 
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adódik. Állításomat GP-35 Terluran típusú ABS alapanyag és RenolPink mesterkeverék 

használatával, készített próbatesteken igazoltam [74, 121, 122]. 

 

IV. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a csigacsúcsok keveredésre gyakorolt hatását azok komplex 

geometriai kialakításából adódó összetett áramlási képe is jelentősen befolyásolja, a keveredés 

nem csak az ömledék nyírásának következménye. Ezekkel a speciális geometriájú 

csigacsúcsokkal elérhető, hogy kis nyírósebesség mellett, az anyag felmelegedését elkerülve és 

a kihozatalt nem korlátozva nagy keveredési hatás érhető el. 

Állításomat GP-35 Terluran típusú ABS alapanyag és RenolPink mesterkeverék 

használatával, általános fröccsöntési beállításokkal készített próbatesteken igazoltam 

[121, 122]. 

 

V. Tézis 

Új mérési módszert dolgoztam ki a fröccsöntésnél lejátszódó tisztulási és színcsere 

folyamatok lefutásának jellemzésére. A mérési eljárás a folyamatos gyártásban készülő 

próbatestek digitalizálásán és a digitális képek feldolgozásán alapul. Kimutattam, hogy a 

képeket leíró intenzitásfüggvényekkel nyomon követhető a tisztulás és a színcsere során 

tapasztalható színváltozás. Igazoltam, hogy a mérési módszer alkalmas a tisztulási folyamat 

jellegének és ebből adódóan időtartamának meghatározására. 

Kimutattam továbbá, hogy a tisztulási folyamat egy egytárolós arányos és egy holtidős 

tag sorba kapcsolásával modellezhető. A rendszer gerjesztését figyelembe véve a különböző 

csigacsúcsokhoz tartozó időparaméterek meghatározhatók az arányossági tényező és a holtidő 

ismeretében. A rendszerre jellemző válaszfüggvény ezek alapján a következőképpen alakul: 

   Y(t)= {
𝐾+𝑋(𝑡)−𝑋(𝑡)𝑒

−
𝑡

𝑇𝑝  ;           𝑡≥𝑇ℎ

𝐾  ;                                          0≤𝑡≤𝑇ℎ
 

ahol K a kitisztítandó alapanyag átlagos szürkeségi foka, Th a holtidő, X(t) a gerjesztés, 

ami az átállás utáni alapanyag szürkeségi fokának megfelelő egységugrás gerjesztés, Tp pedig 

a vizsgált rendszer időállandója [126]. 
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5.1.3. További megoldásra váró feladatok 

Munkám során sokféle csigacsúcsot vizsgáltam, amelyek főleg az egyszerű kialakítású, 

zárógyűrűs kialakítású visszaáramlás-gátlók csoportjába tartoztak. A továbbiakban a meglévő 

tapasztalatokat felhasználva indokolt lehet az összetettebb kialakítású csigacsúcsok vizsgálata 

és fejlesztése. A vizsgálatokat érdemes lenne elvégezni más mérettartományban is, például 

nagyobb fröccsöntő gépek esetén. A más mérettartományban történő vizsgálatok nagyon 

hasznos információkat szolgáltatnának a csigacsúcsok méretének felskálázásához, hogy az 

történhet-e szimplán a méretek lineáris megnövelésével, vagy egyéb más módot kell-e 

választani. 

Az eddigi vizsgálatok az ABS alapanyag felhasználására korlátozódtak, ezt célszerű 

lenne kiterjeszteni különböző folyóképességű anyagokra is, ugyanis ez nagyban befolyásolhatja 

a technológiai paraméterek alakulását, és a plasztikálási folyamatot is. 

A próbatestek felületi színegyenletességére alkalmas algoritmus továbbfejlesztésének 

iránya, hogy az alkalmassá váljon egyéb felületi hibák detektálására és minősítésére is. A 

továbbfejlesztési lehetőségek közt szerepelnek a különböző képtranszformációs eljárások. Ezek 

segítségével a különböző hibák kategorizálhatók, külön vizsgálhatók lehetnek. További 

fejlesztésként a vizsgálati módszer gyártósor mellé integrálása és automatizálása lenne a cél. 

Ez optimális esetben lehetővé tenné a termékek gyártásközi vizsgálatát, majd a vizsgálati 

eredmények alapján a fröccsöntési technológiába történő visszacsatolást, így létrehozva egy 

aktív minőségfelügyeletet. 

A csigacsúcsok tisztíthatóságának vizsgálatára fejlesztett algoritmus véleményem 

szerint hasznos eszköznek bizonyulhat például a forrócsatorna rendszerek tisztíthatóságának a 

vizsgálatára is. A módszer átdolgozásával és továbbfejlesztésével, így lehetőség nyílhat akár a 

forrócsatorna-rendszerek fejlesztésére is. 
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