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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK 

a [m2/s] hőmérsékletvezetési tényező  

A [m2] a minta hőáramra merőleges keresztmetszete 

AS [1/°C] a Steinhart-Hart egyenlet együtthatója 

B [Pa] konstans a Tait egyenletben 

b1m [m3/kg] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b1s [m3/kg] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b2m [m3/kgK] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b2s [m3/kgK] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b3m [Pa] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b3s [Pa] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b4m [1/K] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b4s [1/K] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b5 [K] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b6 [K/Pa] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b7 [m3/kg] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b8 [1/K] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

b9 [1/Pa] anyagfüggő konstans a Tait egyenletben 

BS [1/Ω°C] a Steinhart-Hart egyenlet együtthatója 

C [-] konstans a Tait egyenletben 

CS [1/Ω3°C] a Steinhart-Hart egyenlet együtthatója 

D [cm]  próbatest átmérő 

da  [mm]  az aggregát belső átmérője 

Da  [mm]  az aggregát külső átmérője 

E [Pa] a csigadugattyú anyagának rugalmassági modulusa 

h [cm]  próbatest vastagság 

h0 [cm]  a próbatest vastagsága a kihűlést követően a mérési 

nyomáson 

l [mm] a csigadugattyú hossza 

M [g/mol] monomer-egység móltömege 

m [g] a próbatest tömege 

meth [g] a minta tömege etanolba merítve 

mlev [g] a minta tömege levegőn mérve 
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p [MPa] hidrosztatikai nyomás 

pd [-] differencia modulus 

Q  [W] hőáram 

qh  [W/m2]  a próbatestből kilépő hőáramsűrűség 

q [K/perc] hűtési sebesség 

q0 [K/perc] referencia hűtési sebesség 

R [J/(kg·mol·K)] egyetemes gázállandó 

RS  [Ω]  a termisztor ellenállása 

SL [%] lineáris zsugorodás 

SV [%] térfogati zsugorodás 

SVi [%] az i pontban mérhető térfogati zsugorodás 

T [°C] hőmérséklet 

T  [°C] referncia hőmérséklet a Tait egyenletben 

T0 [°C] szerszámhőmérséklet 

T1 [°C] t1 időpillanatban jellemző legnagyobb hőmérséklet 

T2 [°C] t2 időpillanatban jellemző legnagyobb hőmérséklet 

Ta [°C] a gép aggregátján beállított hőmérséklet 

Táll [°C] az álló oldali szerszámfél oldalán jellemző hőmérséklet 

Tg [°C] üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

∆Tg [°C] üvegesedési átmeneti hőmérséklet eltolódása 

Tk [°C]  a szerszámfallal érintkező szegmens hőmérséklete  

Tm [°C] folyási hőmérséklet 

Tmo [°C] a mozgó oldali szerszámfél oldalán jellemző hőmérséklet 

Tömledék [°C] ömledék hőmérséklet 

Tsz [°C] szobahőmérséklet 

Tt [°C] átmeneti hőmérséklet 

Tv [°C] vizsgálati hőmérséklet 

v [cm3/g] fajtérfogat 

v0 [cm3/g] a szerszámhőmérsékleten mérhető fajtérfogat  

v1 [cm3/g] a T1 hőmérsékleten jellemző fajtérfogat  

v2 [cm3/g] a T2 hőmérsékleten jellemző fajtérfogat  
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vCi [cm3/g] az i pontban mért utónyomási értékhez tartozó fajtérfogat 

az utónyomás leépülésének kezdetekor, az i pontra 

számított vastagság menti átlag hőmérsékleten 

vE [cm3/g] a környezeti nyomáson és hőmérsékleten jellemző 

fajtérfogat 

vt [cm3/g] az átmenet okozta fajtérfogat növekmény a Tait 

egyenletben 

VTsz [cm3] szobahőmérsékleten jellemző térfogat 

VTv [cm3] hőtágulással korrigált térfogat 

x [m]  távolság 

αh  [W/m2K]  hőátadási tényező a próbatest fala és a szerszámfal között 

αla [1/K] az acélra jellemző lineáris hőtágulási együttható 

αv [1/K] térfogati hőtágulási együttható 

β1 [cm3/gK] T0 és T1 közötti hőmérséklet tartományban jellemző 

arányossági tényező a fajtérfogat számítás során 

β2 [cm3/gK] T1 és T2 közötti hőmérséklet tartományban jellemző 

arányossági tényező a fajtérfogat számítás során 

Θ [K] anyagra jellemző konstans 

λ [W/(mK)] hővezetési tényező  

μ [1/MPa] kompresszibilitási tényező 

π [MPa] az anyagra jellemző nyomáskorrekciós állandó 

ρ [kg/m3]  sűrűség  

ρeth [kg/m3]  az etanol sűrűsége 

ρminta [kg/m3]  a vizsgált minta sűrűsége 

σ [Pa] a csigadugattyúban ébredő normál feszültség 

τ [s]  idő 

ω [cm3/g] a makromolekula saját térfogatát figyelembe vevő 

korrekciós állandó 

 

 

 

 

 

 



Szabó Ferenc 

7 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

ABS akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer 

CF indirekt dilatometria 

CO2 széndioxid 

DMDBS  1,3:2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)-sorbitol gócképző 

FTIR infravörös spektroszkópia 

GF üvegszál (Glass Fiber) 

iPP izotaktikus polipropilén 

PBT polibutilén-tereftalát 

PC polikarbonát 

PD direkt dilatometria 

PE polietilén 

PEO polietilén-oxid 

PMMA poli(metil-metakrilát) 

POM polioximetilén 

PP polipropilén 

PS polisztirol 

pvT nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat 

SAN sztirol-akrilnitril 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

A XX. század során a mesterséges polimerek szerepe a fejlett társadalmakban egyre 

inkább nőtt, és ez a tendencia a XXI. század elején is megmaradni látszik. Napjainkban a 

feldolgozásra kerülő hőre lágyuló alapanyagok több mint 30%-át fröccsöntéssel dolgozzák 

fel. A fröccsöntés a polimer késztermékek gyártási eljárásai közül az egyik legsokoldalúbb és 

legdinamikusabban fejlődő, szakaszos eljárás. Segítségével háromdimenziós, bonyolult 

geometriájú és nagyméretű alkatrészek is előállíthatóak gazdaságosan, gyakorlatilag 

hulladékmentesen, így a technológiát egyre nagyobb mértékben alkalmazzák többek között 

műszaki és háztartási cikkek, járműalkatrészek, játékok, csomagoló anyagok és 

orvostechnikai eszközök előállítása során is. 

A fröccsöntött termékek végső tulajdonságait rendkívül sok tényező együttesen 

határozza meg, így a folyamat komplexitásából adódóan is régóta cél a gyártás közben 

lejátszódó folyamatok jobb megismerése, illetve azok minél pontosabb modellezése. 

Napjainkban a fröccsöntésszimulációs programok alkalmazása egyre elterjedtebb, mivel 

segítségükkel lehetőség nyílik a fröccsöntés technológiájának virtuális megvalósítására a 

szerszám tényleges legyártása nélkül. Ehhez nagy mértékben hozzájárult a számítástechnika 

és a szimulációs algoritmusok fejlődése, illetve a kiélezett gazdasági verseny is. A fröccsöntés 

gazdaságosságát, a termék végső árát és nem utolsó sorban a piacra kerülési időt azonban 

nagymértékben befolyásolja, hogy az adott termék és a gyártásához szükséges fröccsöntő 

szerszám tervezését a numerikus szimulációs eljárások milyen mértékben tudják segíteni. A 

fröccsöntésszimulációs programok, mint például a Moldflow, megkísérlik csökkenteni a nem 

kellőképp méretpontos és alakhű termékek gyártásának veszélyét, illetve a vevői igényeknek 

megfelelő termék gyártásához szükséges szerszámmódosítások számát azzal, hogy a 

rendelkezésre álló adatokra támaszkodva kvantitatív előrejelzést adnak. A kapott eredmények 

alapján optimálható a termék- és szerszámkialakítás, az alapanyag választás, valamint a 

feldolgozási paraméterek jelentős része, azonban a jól használható eredményekhez pontos 

alapanyag adatokra van szükség. Számos esetben a szimulációs programok csak becsült 

adatokkal, illetve átlagos értékekkel számolnak, ami az anyagjellemzők költséges mérésére 

vezethető vissza.  

A fröccsöntési folyamat numerikus szimulációjánál, a használni kívánt alapanyag 

nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat összefüggése (pvT adatai) az egyik legfontosabb, de egyben 

legnehezebben mérhető bemenő adatnak tekinthető. Ezért fontos, hogy a rendelkezésre álló 
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pvT adatok a lehető legpontosabban írják le az alapanyag viselkedését, mivel csak így lehet 

biztosítani a megfelelő pontosságú számításokat, előrejelzéseket, becsléseket, valamint a 

helyes optimalizálásokat. 

Napjainkban a pvT adatok mérésére elterjedten használt eljárások lassúak, a mérések 

akár napokig is eltarthatnak, a termikus degradációra hajlamos polimer anyagok mérése pedig 

különös körültekintést igényel. Gyakran az eredmények pontossága sem kielégítő. A 

pontatlanságok egy részét a mérési elvek hibái okozzák, más részük annak köszönhető, hogy a 

mérések közel sem a fröccsöntési technológiának megfelelő paraméterek mellett zajlanak. 

PhD értekezésem fő célja egy olyan új mérési elv lehetőségeinek és részfolyamatainak 

teljes körű felmérése és elemzése, amely fröccsöntőgép segítségével, a fröccsöntés során 

jellemző körülmények között teszi mérhetővé a hőre lágyuló polimer alapanyagok nem 

egyensúlyi állapotára jellemző fajtérfogatának meghatározását. Ennek az új mérési elvnek 

nagy előnye, hogy a mérés várhatóan nem csak sokkal gyorsabban elvégezhető lesz, hanem az 

így nyert adatok sokkal közelebb is lesznek a valósághoz, hiszen mérésük feldolgozási 

körülmények között, magán a képlékeny alakadást végző gépen zajlik. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben bemutatom a hőre lágyuló polimerek egyik legfontosabb 

tulajdonságát, a nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat (pvT) összefüggést. Kitérek a fajtérfogatot 

befolyásoló tényezőkre, illetve bemutatom az elterjedten használt és a szakirodalmakban 

publikált pvT mérési eljárásokat. Bemutatom továbbá a polimerek fröccsöntését és annak pvT 

tulajdonságokkal való összefüggését. Külön kitérek a termékek zsugorodásának és 

vetemedésének jellemzésére és a napjainkban elérhető fröccsöntésszimulációs technológiákra. 

2.1. A polimerek pvT tulajdonságai 

A polimer alapanyagok viselkedése sok tekintetben eltér a fémes anyagok esetében 

megszokott viselkedéstől. Ez nem csak a viszkoelaszticitásban, hanem a fémeknél 

megszokotthoz képest akár egy nagyságrenddel nagyobb hőtágulási együtthatóban és a 

jelentős kompresszibilitásban is megnyilvánul [1-3]. Emiatt a polimerek térfogata, illetve 

fajtérfogata is sokkal érzékenyebben reagál mind a nyomás, mind a hőmérséklet 

változtatására, mint az a fémek, vagy kerámiák esetében megszokott [4-6]. A polimerek 

feldolgozása során használt nagy volumenű feldolgozási technológiák (extrúzió és 

fröccsöntés) az alakítható állapotba hozás és az alakadás során a környezeti hőmérséklethez 

képest általában 200-300°C hőmérséklet növelést és akár 200-300 MPa nyomás alkalmazását 

követelik meg. Emiatt fontos ismerni, hogy a feldolgozási tartományban hogyan változik az 

alkalmazott alapanyag fajtérfogata [7-9]. Az 1. ábra egy amorf hőre lágyuló polimer 

alapanyag nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat (pvT-digramját) összefüggését szemlélteti 

polikarbonát (PC) példáján. 

 
1. ábra Amorf hőre lágyuló polimer (PC) pvT diagramja [3] 
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Mivel a pvT összefüggés egy háromdimenziós felület, a diagramokban leggyakrabban csak 

különböző nyomásokon vett fajtérfogat-hőmérséklet (v-T) metszeteket ábrázolnak a 

könnyebb átláthatóság érdekében [8]. Az így nyert, eltérő nyomásokhoz tartozó szintvonalak 

közötti különbség a vizsgált alapanyag kompresszibilitásával van kapcsolatban (1): 

 
T

p

v

v 











1 ,  (1) 

ahol μ [1/Pa] az izoterm kompresszibilitás, v [cm3/g] a fajtérfogat, T [K] a hőmérséklet, 

p [Pa] a nyomás. A diagramban az egyes izobárokhoz tartozó szintvonalak meredekségéből 

meghatározható a térfogati hőtágulási együttható (2): 

 
p

v T

v

v











1 ,  (2) 

ahol αv [1/K] a térfogati hőtágulási együttható, v [cm3/g] a fajtérfogat, T [K] a hőmérséklet, 

p [Pa] a nyomás. Az amorf hőre lágyuló polimerek esetében az üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet (Tg), amely az üvegszerűen rideg és a nagyrugalmas fizikai állapot közötti 

átmenetet jelenti, az egyik legfontosabb jellemző, mivel alapvetően meghatározza az 

alapanyag műszakilag hasznos hőmérséklet tartományát. Az amorf hőre lágyuló alapanyagok 

pvT diagramjaiban az üvegesedési átmeneti hőmérsékletet az izobár vonalak töréspontjai, 

azaz a hőtágulási együttható változása jelzi. A Tg hőmérséklet alatti, üveges tartományban a 

hőtágulási együtthatók kisebbek, mint azonos nyomáson, nagyrugalmas állapotban vizsgálva. 

A hőtágulási együttható növekedését gyakran a molekulaláncok közötti szabad térfogat 

növekedésével magyarázzák, amely a Tg hőmérséklet felett veszi kezdetét [10]. A 

hőmérséklet növelése az amorf hőre lágyuló alapanyagok kompresszibilitását növeli, amíg a 

nyomás növekedésével a kompresszibilitás csökken [11]. A nyomás növelésének hatására a 

Tg a nagyobb hőmérsékletek irányába tolódik el. A nyomás hatására való Tg eltolódás a 

polimerek feldolgozása során alkalmazott nyomástartományban (kb. 300 MPa-ig) jól 

közelíthető lineáris összefüggéssel [12, 13, 14], a nagyobb nyomástartományok leírására 

másodfokú összefüggések használhatók [14]. Schneider [12] szerint az üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet nyomás hatására való eltolódásának mértéke összefügg a polimert alkotó 

láncmolekulák merevségével. Minél merevebben viselkedik a láncmolekula, annál nagyobb a 

Tg eltolódása. 

A 2. ábra egy részben kristályos hőre lágyuló polimer – polibutilén-tereftalát (PBT) – 

alapanyag pvT-diagramját szemlélteti. Részben kristályos polimerek esetében a jellemző 

átmeneti hőmérséklet a kristályosodási, illetve kristályolvadási hőmérséklet attól függően, 
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hogy a diagram hűtéssel, vagy fűtéssel került felvételre. A részben kristályos polimer 

anyagoknál a kristályosodási, illetve kristályolvadási tartományban jelentős fajtérfogat 

változás lép fel, amelyet a rendezett szerkezettel rendelkező – így jóval kisebb fajtérfogatú – 

kristályos részek képződése (hűtéskor), illetve olvadása (fűtéskor) okoz. Emiatt az amorf 

anyagok jellemzően kisebb fajtérfogat változást mutatnak a teljes feldolgozási hőmérséklet 

tartományban, mint a részben kristályosak. 

 
2. ábra Hőre lágyuló részben kristályos alapanyag (PBT) pvT diagramja [3] 

 

Zoller és Fakhreddine [15] bizonyították, hogy az amorf anyagoknál tapasztalt Tg 

eltolódásához hasonlóan, a feldolgozási technológiák által alkalmazott nyomástartományban 

mind a kristályolvadási, mind a kristályosodási hőmérséklet lineárisan tolódik el a nagyobb 

hőmérsékletek irányába a nyomás növelésének hatására. A hőmérséklet növelése, hasonlóan 

az amorf alapanyagoknál tapasztaltakhoz, a részben kristályos hőre lágyuló alapanyagok 

kompresszibilitását is növeli, amíg a nyomás növekedésével a kompresszibilitás csökken. 

2.2. A fajtérfogatot befolyásoló tényezők 

A hőre lágyuló polimerek viselkedését alapvetően meghatározza kémiai szerkezetük, 

fajtérfogatukat nagymértékben befolyásolja a nyomás és hőmérséklet, ugyanakkor kisebb 

mértékben, de más paraméterek is hatással vannak rá.  

Több szerző is rávilágított, hogy a hőre lágyuló polimerek átmeneti 

hőmérséklettartományban, illetve az az alatti hőmérsékleteken mérhető fajtérfogatára hatással 

van a hűtési sebesség (q) is [16, 17]. Amorf polimerek esetében a hűtési sebesség növelésének 

hatására az üvegesedési átmenet a nagyobb hőmérsékletek irányába tolódik [18], illetve az 

üveges állapotra jellemző fajtérfogatok növekszenek (3. ábra). Kovács és társai [18] szerint az 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet eltolódásának mértéke logaritmikus jelleggel függ a 
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vizsgálatok során alkalmazott hűtési sebességek arányától, ugyanakkor Shamin és társai [19] 

által polikarbonáton (PC) végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy ez csak kis hűtési sebesség 

(10°C/s) értékig jó közelítés. A hűtési sebességtől való függést leggyakrabban azzal 

magyarázzák, hogy a nagyobb hűtési sebesség esetén az alapanyag nagyobb hőmérsékleten 

esik ki a termodinamikai egyensúlyból, mivel a Tg környezetében a növekvő relaxációs idők 

miatt nem áll rendelkezésre elegendő idő az egyensúly kialakulására. Ez a folyamat a 

befagyott szabad térfogat növekedésével jár, aminek eredményeképp nő az üveges állapotban 

mérhető fajtérfogat [13, 16, 20]. 

 
3. ábra Amorf hőre lágyuló polimer fajtérfogatának alakulása a hűtési sebesség változásának 

 hatására (q - hűtési sebesség) [13] 
 

Részben kristályos polimer alapanyagok esetében a fajtérfogatra jelentős hatást gyakorol a 

kristályos tulajdonságok alakulása, amely erősen függ az alkalmazott hűtési sebességtől. Az 

alkalmazott hűtési sebesség növelésével az átmeneti hőmérséklettartomány a kisebb 

hőmérsékletek irányába tolódik és gyakran szélesedik is. Kellően nagy hűtési sebesség esetén 

a kristályos részarány is csökkenni kezd, amely a fajtérfogat növekedését okozza a 

kristályosodási átmeneti hőmérséklet alatti tartományban [16, 17, 21]. Néhány alapanyag (pl. 

politejsav) kristályosodási folyamata annyira lassú, hogy a belőle extrudált 3 mm átmérőjű 

huzal szabad levegőn történő (lassúnak tekinthető) hűtése során sem tud kristályosodni [22]. 

Menges és Thienel [16] polioximetilén (POM) alapanyag fajtérfogatának hűtési sebességtől 

való függését vizsgálták (4. ábra). Kimutatták, hogy a fröccsöntés során jellemző hűtési 

sebesség tartományban az alapanyag fajtérfogata jelentősen eltér a pvT mérések során 

jellemzően alkalmazott hűtési sebesség tartományban mutatott értéktől. 

A fajtérfogat alakulására hatással van a feldolgozási előélet is. McKinney és 

Simha [13] különböző nyomásokon hűtött amorf polimerek tulajdonságait vizsgálták. 

Kimutatták, hogy az amorf hőre lágyuló polimerek üveges állapotban más viselkedést 
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mutatnak akkor, ha a hűtésüket nyomás alatt végezték, mint akkor, ha hűtésük környezeti 

nyomáson történt. 

 
4. ábra A hűtési sebesség hatása polioximetilén (POM) alapanyag fajtérfogatának alakulására eltérő 

nyomásokon, 30°C hőmérsékleten [16] 
 

A hűtés során alkalmazott nyomás növelésével az üveges állapotban, környezeti nyomáson 

mérhető fajtérfogatok csökkenését tapasztalták (5. ábra). Emiatt Grassia és D'Amore [23] 

szerint üveges állapotban komplex modellt igényel a nyomás és a hőmérséklet együttes 

változtatásának fajtérfogatra gyakorolt hatásának leírása.  

 
5. ábra Eltérő nyomáson végzett hűtés hatása hőre lágyuló amorf polimer fajtérfogatára [13] 

 

La Carruba és társai [24] különböző nyomásokon, különböző hűtési sebességekkel 

hűtött izotaktikus polipropilén (iPP) fajtérfogatának alakulását vizsgálták. Kimutatták, hogy a 

kis nyomáson, kis sebességgel (1°C/perc) hűtött próbatestek fűtési és hűtési görbéi 

szobahőmérsékleten csak minimális fajtérfogat eltérést mutatnak, azonban a nagyobb 

sebességgel (30°C/perc) hűtött daraboknál az eltérés szignifikáns. A nagyobb nyomáson 



Szabó Ferenc 

15 

végzett kristályosítás esetében a próbatestek fajtérfogatának növekedését tapasztalták, amelyet 

a kristályosság csökkenésével magyaráztak. Véleményük szerint ez a jelenség csak a PP-re 

jellemző. Sorrentino és társai [25] szündiotaktikus polisztirol (sPS) kristályosodását 

vizsgálták a nyomás és a hűtési sebesség függvényében. Az alapanyagon pvT méréseket, 

infravörös spektroszkópiát (FTIR) és röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztek. 

Megállapították, hogy a nyomás emelése a teljes kristályosságot csökkenti, valamint az α 

kristálymódosulat helyett a β válik dominánssá. Vizsgálataik alapján megállapították, hogy a 

hűtési sebesség növelése az α kristálymódosulat képződését segíti elő. 

A kristályosodási folyamatot befolyásolhatja a hűlés közben esetlegesen fellépő 

áramlás is [17, 26]. Van der Beek és társai [17] polipropilén (PP) felhasználásával mutatták 

be, hogy a kristályosodási hőmérséklethez közeli hőmérsékleten alkalmazott nyírással 

orientáció hozható létre az alapanyagban, amely jelentős hatást gyakorol az anyag pvT 

tulajdonságaira. Amellett, hogy a nyírás hatására az átmeneti hőmérséklet a nagyobb 

hőmérsékletek felé tolódott el, a kristályosodási folyamat felgyorsult és a fajtérfogat kis 

mértékben csökkent. Kimutatták továbbá, hogy a nagyobb molekulatömegű alapanyag 

esetében a nyírás hatása jobban érvényesül. 

A pvT tulajdonságokra hatást gyakorolhat adalékanyagok, töltő és erősítő anyagok 

alapanyaghoz való hozzáadása is [27-29]. Housmans és társai [27] tanulmányozták az 1,3:2,4-

bis(3,4-dimethylbenzylidene)-sorbitol (DMDBS) gócképző iPP alapanyag pvT 

tulajdonságaira és fázisdiagramjára gyakorolt hatását. A gócképző anyag hatására a 

kristályosság 2-3%-kal nőtt, amely a fajtérfogat csökkenését okozta. Növekedett továbbá a 

kristályosodási hőmérséklet és nagyobb hűtési sebességek esetében az átmeneti hőmérséklet 

tartomány jóval keskenyebb volt, mint gócképző alkalmazása nélkül. A vizsgálatok arra is 

rámutattak, hogy a gócképző hatására az alapanyagban nagyobb mértékben képződik γ fázis. 

Chandra és társai [28] poli(metil-metakrilát) (PMMA) alapanyagból és negatív 

hőtágulási együtthatóval rendelkező ólom-titanátból készítettek különböző mértékben töltött 

rendszereket. Az így létrehozott alapanyagok viselkedését pvT méréssel vizsgálták, 

véleményük szerint a keverési arány megfelelő beállításával testre szabható az alapanyag 

hőtágulási együtthatója. Sikló és Kovács [29] fröccsöntés szimulációhoz határozták meg 

üvegszállal (GF) különböző arányban erősített PP kompozitok pvT adatait. Vizsgálataik 

jelentős különbségeket mutattak az eltérő üvegszál tartalmú alapanyagok pvT tulajdonságai 

között. 
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2.3. A pvT mérés lehetséges módjai és berendezései 

Ebben a fejezetben bemutatom a pvT mérésre elterjedten használt berendezéseket, 

illetve a szakirodalmak által tárgyalt speciális mérési módokat és berendezéseket. Ismertetem 

továbbá a pvT tulajdonságok vizsgálata során használatos mérési módokat. 

2.3.1. A pvT mérés elterjedten használt módjai 

A pvT mérések során leggyakrabban a fajtérfogatot leginkább befolyásoló két 

paraméter, a hőmérséklet és a nyomás valamelyikének állandó értéken tartása mellett, illetve 

lépcsőzetes változtatásával valósítják meg a méréseket. Ennek megfelelően a leggyakrabban 

alkalmazott mérési módok a következők [17, 30]:  

1. Állandó hőmérsékleten végzett összenyomás úgy, hogy a beállított mérési 

hőmérsékletek rendre emelkednek.  

2. Állandó hőmérsékleten végzett összenyomás úgy, hogy a beállított mérési 

hőmérsékletek rendre csökkennek.  

3. Izobár fűtés: A fajtérfogatot állandó nyomásokon mérik, konstans fűtési 

sebesség mellett. 

4. Izobár hűtés: A fajtérfogatot állandó nyomásokon mérik, konstans hűtési 

sebesség mellett. 

Luyé [30] szerint a felsorolt mérési módok közül nem mindegyik használható 

megfelelően részben kristályos anyagok esetében, ha a mért adatokat fröccsöntés 

szimulációkhoz is fel akarják használni. Véleménye szerint a növekvő hőmérsékletek mellett 

végzett pvT mérések adatai nem a fröccsöntés viszonyainak megfelelő adatokkal szolgálnak, 

mivel ezek a mérések részben kristályos anyagok esetén az alapanyag olvadására jellemző 

átmenetet mutatják, amely termodinamikai okokból különbözik a szilárdulás során 

végbemenő folyamattól. Szintén termodinamikai ellentmondásokat okoz néhány esetben, 

hogy az izoterm hűtés és fűtés módban végzett méréseknél részben kristályos alapanyagok 

esetén gyakran csak egy átmeneti hőmérséklet látható a teljes vizsgált nyomástartományban. 

Holott mind az olvadási, mind a kristályosodási hőmérsékletnek növekednie kell a nyomás 

növelésével. Véleménye szerint az elterjedt mérési módok közül az izobár hűtés írja le 

legjobban a fröccsöntés során is zajló folyamatokat, mivel ebben az esetben az észlelt 

átalakulás a megszilárdulás, valamint az esetlegesen fellépő kristályosodási folyamatot a 

nyomás változás nem zavarhatja meg. 
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Az amorf polimereken végzett pvT mérések során jelentős problémákat okozhat a 

relaxációs zónák megjelenése. A relaxációs zónák jól elkülöníthetőek a pvT diagramban, 

mivel ebben a tartományban egy izobár mentén haladva, a hőmérséklet növekedésével a 

fajtérfogat közel állandó értékű marad, vagy csökkenő tendenciát mutat (6. ábra) [31]. 

 
6. ábra Relaxációs zónák polisztirol pvT görbéiben [31] 

 

Eckstein és Schneider [31] szerint azoknál az izoterm vizsgálatoknál, amelyeknél a 

vizsgálat sorban növekvő hőmérsékleteken zajlik, mindig megjelennek a relaxációs zónák, 

továbbá izobár fűtéssel végzett mérések során abban az esetben, ha a minta üvegesedése a 

vizsgálati nyomástól eltérő értéken ment végbe.  

A leggyakrabban alkalmazott izobár és izoterm mérési módok mellett speciális 

berendezés segítségével ömledék állapotban, közel adiabatikus körülmények között is 

végezhető mérés [32]. Ezekben az esetekben azonban problémát jelenthet a polimer 

ömledéken végzett mechanikai munka okozta hőmérséklet növekedés pontos mérése. 

 

2.3.2. Konvencionális módszerek 

A pvT mérési eljárások között általában két csoportot szokás megkülönböztetni, a 

konvencionális és nem konvencionális eljárásokat. Konvencionálisnak akkor nevezünk egy 

módszert, ha a mérés során csak a hőmérséklet és a nyomás hatását képes vizsgálni a minta 

fajtérfogatára. Ilyen berendezések kereskedelmi forgalomban is elérhetők, jellemzőjük, hogy 

jelentős átalakítások nélkül a hűtési sebesség, vagy a nyírás hatásának vizsgálatára nem 

alkalmasak. Két elterjedt típusuk van: az indirekt dilatometria és a direkt dilatometria. A 

következőkben ezt a két eljárást mutatom be. 

A direkt dilatometria (Piston-Die technika, PD eljárás) az egyik legelterjedtebb pvT 

mérési eljárás. A mérés során a polimer mintát egy merev, hengeres mérőcellába helyezik, 
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amelyet egy álló és egy mozgó dugattyú zár le (7. ábra). A mérőtérben csak a minta 

helyezkedik el, nincs szükség segédfolyadék alkalmazására. A mérőtér fűtése elektromos úton 

történik, a hűtést általában sűrített levegővel végzik. A minta nyomás alá helyezése a 

mozgatható dugattyú elmozdításával lehetséges, amelynek pozíciójából a cella átmérőjének 

ismeretében a vizsgált minta pillanatnyi térfogata is számítható. A legtöbb berendezésben 

használt mérőcella átmérője 8 mm körüli, amellyel a berendezések általában 200 MPa körüli 

maximális nyomással tudnak dolgozni, ugyanakkor a szakirodalomban publikáltak [33] olyan 

berendezést is amely képes 870 MPa nyomás elérésére. 

 
7. ábra A Piston-Die berendezés sematikus ábrája [34] 

 

A legtöbb kutatás során használt kereskedelmi forgalomban is kapható Piston-Die 

berendezések (SWO pvT-100) sűrített levegős hűtőrendszere átalakítások nélkül nem 

alkalmas szobahőmérséklet alatti hőmérséklet elérésére, ezért a berendezések mérési 

tartománya általában 25°C-tól 420°C-ig terjed. A hűtést a berendezések csak konstans hűtési 

sebességekkel tudják végezni, maximum 50°C/perc sebességgel. A módszer előnyeként 

említhető a viszonylag egyszerű kialakítás, hátránya, hogy a létrehozott nyomás nem teljesen 

hidrosztatikus, mivel súrlódás lép fel az alapanyag és a mérőcella fala között. A súrlódás 

csökkentésére a mérések során alkalmazható speciális bevonat a mérőhenger falán, kenőanyag 

felvitele a mérőhenger falára, vagy az egész mérőcella rugós rendszerrel való alátámasztása. 

További problémákat okozhat a minta esetlegesen fellépő szivárgása, valamint ha a mintában 

üregek képződnek a megszilárdulás során [30, 34, 35]. 
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A piston-die technika mellett az indirekt dilatometria (Confining Fluid eljárás, CF 

eljárás) a másik legelterjedtebben használt mérési módszer a polimerek pvT összefüggésének 

vizsgálata során. Az indirekt dilatometriás mérés során a PD eljárással ellentétben a mérendő 

mintát segédfolyadékkal (higannyal vagy szilikon olajjal) veszik körbe a berendezés 

mérőterében (8. ábra). A mérések során a szükséges nyomás a segédfolyadék nyomás alá 

helyezésével biztosítható. A mérőtérben elhelyezkedő minta és segédfolyadék együttes 

térfogatváltozásának mérése egy általában harmonika alakú membrán segítségével történik. A 

polimer minta abszolút fajtérfogatának meghatározása az együttes térfogatváltozásból, a 

körülvevő folyadék fajtérfogatával történő korrekció segítségével lehetséges. A mérés során 

mind a nyomás, mind a hőmérséklet szabadon változtatható, így a berendezések izobár és 

izoterm mérésre is alkalmasak. Taki és társai [36] az általuk épített, ilyen elven működő 

berendezéssel 500 MPa nyomást értek el PE minta vizsgálata során. A Zoller és társai [37] 

által épített berendezés maximális mérési hőmérséklete 350°C, felbontása 0,0015 cm3/g. Sato 

és társai [38] az általuk épített berendezésben vizsgálták a mérések során alkalmazott 

mintatartó és a polimer minták alakjának mérésekre gyakorolt hatását. Vizsgálataikban 

kimutatták, hogy a mérési eredményre a mintatartó alkalmazása nincs egyértelmű hatással, 

azonban a vizsgált minta alakja befolyásolhatja a mérések eredményét. 

 
8. ábra Egy indirekt dilatométer sematikus rajza [39] 

 

A technika előnye, hogy a mintára ható nyomás tisztán hidrosztatikus, mert a próbatest 

folyadékkal van körülvéve mind szilárd, mind ömledék állapotban. Ebből adódóan nem léphet 

fel számottevő súrlódás a minta és a mérőtér fala között, amely a mérési eredményeket 
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befolyásolhatná. Hátrányként említhető, hogy a mérés során nem kizárólag a polimer minta 

térfogatváltozását mérik, hogy bonyolult a nagy nyomású folyadék megfelelő tömítése, 

valamint, hogy kémiai reakció jöhet létre a minta és a segédfolyadék között [30, 36-41]. 

 

A konvencionális mérőberendezések közös vonása, hogy a velük elérhető hűtési 

sebesség rendkívül kicsi a fröccsöntésnél fellépő hűtési sebességekhez képest, így a velük 

mért eredmények fröccsöntési szimulációkhoz való használhatósága főképp részben kristályos 

anyagoknál megkérdőjelezhető [30].  

A két konvencionális módszer segítségével mért értékek között az eltérő viszonyok 

miatt különbségek adódhatnak. Lei és társai [42] számításokat végeztek, hogy 

összehasonlítsák több különböző alapanyag tisztán hidrosztatikus nyomás hatására és a PD 

vizsgálatok során jellemző, nem hidrosztatikus nyomás alkalmazásának hatására várható 

térfogatváltozását. Számításaik alapján a különbségek fémes szerkezeti anyagokra elérhetik a 

20-40%-ot. Viszkoelasztikus anyagok esetében az eredmények időfüggőek, a két eljárás 

adatai közötti különbségek az idő előrehaladtával folyamatosan csökkennek. Mindezek 

figyelembe vételével Lei és társai [42] nem tartják alkalmasnak a PD technikát üvegesedési 

átmeneti- és kristályosodási hőmérséklet alatt végzett mérésekre. Lei és társai [42] 

álláspontjával összhangban Wiegmann és Oehmke [43] szerint a két eltérő konvencionális 

eljárással mért adatsor különbsége meghaladhatja az 5%-ot is egyes anyagok esetében. Luyé 

[30] szerint a PD vizsgálatok során leggyakrabban alkalmazott legkisebb nyomás is gyakran 

nagyobb, mint a polimerek rugalmassági határa, így a valóságban a különbségek lényegesen 

kisebbek, mint amit Lei és társai [42] számítottak. 

 

2.3.3. Nem konvencionális módszerek 

Az elmúlt időszakban többen is építettek speciális berendezéseket, vagy alakítottak át 

konvencionális berendezéseket, hogy segítségükkel olyan hatásokat is tanulmányozzanak, 

amelyek a hagyományos berendezésekkel nem, vagy csak szűk tartományban vizsgálhatóak. 

Hobbs [34] és Chakravorty [44, 45] az ipari igények felmérését követően egy Piston-

Die elven működő berendezést alakítottak át, hogy a vizsgálatok során a berendezésnél 

megszokotthoz képest jóval nagyobb hűtési sebesség mellett is végezhessenek pvT méréseket. 

Az SWO cég által gyártott berendezés eredetileg 50°C/perc hűtési sebesség elérésére volt 

képes a 70°C feletti hőmérséklet tartományban. A szerzők az elérhető hűtési sebességet a 

berendezés hűtő levegőjének folyékony nitrogénes előhűtésével igyekeztek fokozni. Az 
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átalakításnak köszönhetően a berendezéssel sikerült több mint 200°C/perc hűtési sebességet 

elérni a minta külső részében. A szerzők vizsgálták a hűtési sebesség, a próbatest átmérő és 

vastagság befolyásoló hatását is, amelyekhez többféle mérőcellát készítettek. Vizsgálataik 

alapján a próbatest átmérője a mintában kialakuló hőmérséklet gradiens miatt nagyobb 

hatással van a mérések pontosságára, mint a vizsgált minta vastagsága. 

Zuidema és társai [21] CF elven működő dilatométert építettek a hűtési sebesség 

részben kristályos polimerek pvT tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálatára. Méréseik 

során 0,35 mm vastagságú, gyűrű alakú mintákat vizsgáltak a mintában kialakuló hőmérséklet 

gradiens minimalizálására. A mérőtér fűtését elektromos fűtőbetétekkel végezték, a hűtést víz 

segítségével oldották meg. Az elért hűtési sebesség, amelyet a mérés során kialakult 

maximumként definiáltak, meghaladta az 50°C/s-ot. Berendezésük felépítéséből adódóan a 

hűtési sebesség a mérés során nem, vagy csak nagyon nehezen szabályozható és a ciklus során 

folyamatosan változik. A berendezéssel elérhető nyomás 20 MPa, amely lényegesen kisebb a 

fröccsöntés során megszokott értékeknél.  

Menges és Thienel [16] Piston-Die elven működő berendezést építettek a nagy 

sebességű hűtés hatásának tanulmányozására. A berendezés három különálló temperáló 

egységet alkalmaz a mérés egyes fázisai során (9. ábra).  

 
9. ábra A Menges és Thienel által alkalmazott berendezés (a - temperálás a kiindulási hőmérsékletre, b - 

intenzív hűtés, c - temperálás a mérési hőmérsékletre) [16] 
 

A teszt első fázisában a mintát a kiinduló hőmérsékletre temperálták az első temperáló 

egységgel. A hűtési fázisban egy második, hűtött temperáló egységet mozgattak a mintatartó 

köré, majd a mérési hőmérséklet elérésekor egy harmadik, a mérési hőmérsékletre temperált 

egységet mozgattak a hűtőegység helyére, amelyet követően elvégezték a fajtérfogat mérését. 
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Az épített berendezésben a hűtési sebesség a kiindulási hőmérséklet és a hűtőegység 

hőmérsékletének különbségével szabályozható. A hűtés során a mintatartó falának 

hőmérsékletváltozását mérték, majd ennek alapján a próbatest hőmérséklet eloszlását 

numerikus módszerrel közelítették. Az elért hűtési sebesség 25°C/s volt, azonban Zuidemával 

és társaival [21] ellentétben a szerzők jellemző hűtési sebességként az átmeneti tartományban 

mért hűtési sebességet adták meg. Véleményem szerint ez sokkal jobban jellemzi a valós 

folyamatokat, mivel az anyagszerkezeti változásokat leginkább az ebben a tartományban 

jellemző sebesség befolyásolja. Az elért maximális nyomás 160 MPa volt. 

A polimer ömledékek fajtérfogatának mérését többen is megkísérelték a fröccsöntőgép 

aggregátjának segítségével megvalósítani. Nunn [46] és Chiu és társai [47] az aggregát 

ledugózásával, Rogelj és Krajnc [32] speciális fúvókával, Sombatsompop és társai [48] 

speciális, forrócsatornás fröccsöntő szerszámmal akadályozták meg az ömledék kiáramlását. 

Az ömledék nyomás alá helyezését minden szerző a gép csigadugattyújával végezte, illetve 

annak pozíciójából következtettek a fajtérfogat változására is. A módszerrel elérhető nyomást 

leggyakrabban maga a fröccsöntőgép maximális nyomása korlátozza, ezzel összhangban a 

publikált maximális nyomás 240 MPa volt [32]. A módszer hátránya, hogy csak ömledék 

állapotú mérésre alkalmas. Az így végzett mérésekkel elérhető pontosságot Sombatsompop és 

társai [48] erősen korlátozottnak tartják a csiga mentén fellépett jelentős visszaáramlás miatt. 

Rogelj és Krajnc [32], valamint Chiu és társai [47] megfelelő pontosságról számoltak be a 

kisebb nyomások tartományában, azonban a mérési nyomás növelésével méréseik pontossága 

drasztikusan romlott, így alkalmatlan a nagy nyomáson való mérésre. 

Sadeghian és Golzar [49], valamint Park és társai [50] extrúziós rendszer segítségével 

mértek pvT adatokat. Sadeghian és Golzar [49] az ömledék reológiai tulajdonságainak 

mérését követően műszerezett kapillárist használtak a térfogatáram meghatározására, majd a 

fajtérfogat számításához mérték az időegység alatt extrudált alapanyag tömegét. A vizsgált 

nyomástartomány 4-7 MPa volt, a szerzők a mért fajtérfogatokat más úton mért adatokkal 

nem vetették össze, ugyanakkor megemlítik, hogy a vizsgálatok pontosságát nagy mértékben 

befolyásolja, hogy a méréshez használt extruder milyen pontossággal képes tartani a beállított 

térfogatáramot. Park és társai [50] mérési eljárásukat alapvetően polimer habok pvT 

tulajdonságainak mérésére fejlesztették. A rendszer két extruderből, egy hőcserélőből, 

fogaskerékszivattyúból, egy szelepből, a CO2-ot az első extruderbe juttató pumpából, 

valamint több szenzorból áll (10. ábra). Az első extruder a polimer és a CO2 

homogenizálásáért felelős, a második extruder biztosítja a mérés folyamán a stabil nyomást, a 

hőcserélő a stabil hőmérséklet tartásáért felelős, a fogaskerékszivattyú a térfogatáram 
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mérésére szolgál, a szelep megfelelő beállításával pedig a szivattyú utáni nyomás 

szabályozható. A szerzők a fajtérfogat számításához szükséges tömegáram mérésére analitikai 

mérleget használtak.  

 
10. ábra A Park által használt extruziós rendszer [50] 

 

A szerzők a rendszer pontosságát natúr PS segítségével vizsgálták és 0,5% maximális eltérést 

tapasztaltak az alapanyag gyártója, illetve a vizsgált alapanyagra irodalmi forrásban publikált 

értékek között. Mindkét extruzión alapuló eljárás hátránya, hogy működési elvéből adódóan a 

mérés csak ömledék állapotban végezhető, így a mért adatok fröccsöntés szimulációra nem 

használhatóak. 

Kim és társai [51] vizsgálták az ultrahang terjedési sebességének és az alapanyag pvT 

tulajdonságainak összefüggését. Vizsgálataik alapján az ultrahang terjedési sebességére 

leginkább a kompressziós modulus és a sűrűség van hatással, amelyek a nyomás és a 

hőmérséklet függvényei. Izoterm körülmények között jó egyezést tapasztaltak a pvT 

adatokból számított és a gyakorlatban mért terjedési sebességek között, azonban a 

próbatestben esetlegesen kialakuló hőmérsékleti gradiensek miatt csak átlagos értékek 

mérésére használható az eljárás. 

Li és társai [52] PP/CO2 rendszerekhez fejlesztettek optikai képfelismerésen alapuló 

pvT mérő rendszert. A rendszer elemei egy nagy merevségű asztalon helyezkednek el, hogy 

az esetlegesen fellépő vibrációk ne zavarják meg a mérést. A rendszer főbb elemei az átlátszó 

burkolattal ellátott mérőtér, benne a forgatható mintatartóval, a nyomás és hőmérséklet 

szabályozó rendszer, egy nagy felbontású CCD kamera, egy fényforrás, valamint a kamerát 

mozgató precíziós rendszer, illetve a képfeldolgozást végző számítógép, amely a minta 

térfogatának számítását végzi az elkészített képekből (11. ábra). A szerzők részletezik, hogy a 

berendezés csak forgásszimmetrikus, cseppszerű minták mérésére alkalmas, továbbá a 
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mérések pontosságát jelentősen befolyásolja a vizsgált minta szimmetriája és az alkalmazott 

felbontás. Megfelelő pontosságot a mérések során csak akkor sikerült elérniük a szerzőknek, 

ha a cseppet a felbontás további növelésére több részletben fotózták, amelynek időigénye 

miatt a berendezéssel a hűtési sebesség hatása nem vizsgálható. 

 
11. ábra A Li által fejlesztett rendszer vázlata [52] 

 

Wang és társai [35] fröccsöntőgép segítségével, egy fröccsöntő szerszámban mértek 

pvT adatokat. Méréseiket két lépésben végezték. Az első lépésben a szerszámot hagyományos 

fröccsöntő szerszámként használva próbatesteket gyártottak, majd a második lépésben a 

gyártott próbatesteket visszahelyezték a fröccsöntő szerszámba és azzal együtt fűtötték fel a 

vizsgálni kívánt hőmérsékletre. A vizsgálati hőmérséklet elérését követően a darabokat a gép 

záróegységével helyezték nyomás alá. A vizsgálatok során használt legnagyobb hőmérséklet 

130°C volt, amely kevesebb, mint a vizsgált PP, illetve PA6 olvadáspontja, így ezeknél az 

anyagoknál az átmeneti tartományt már nem tudták vizsgálni. Az elérhető maximális nyomás 

120 MPa volt, a mérési eredményeik reprodukálhatósága pedig 0,3%-on belül volt. Wang és 

tásai a berendezést később továbbfejlesztették és 160°C maximális hőmérsékletet, illetve 

200 MPa nyomást értek el [53], azonban méréseiket továbbra is izoterm fűtéssel végezték, 

amely minden tekintetben ellentmond a Luyé [30] által felvázolt elveknek. 

A deformáció és a nyírás fajtérfogatra gyakorolt hatásának vizsgálatára többen is 

építettek speciális dilatométereket. Pixa és munkatársai [54], valamint Duran és 

McKenna [55] CF típusú dilatométert építettek alapvetően szilárd alapanyagok deformáció 

okozta fajtérfogat változásának vizsgálatára. Méréseik során csak a különböző hőmérsékletek 

és deformációk által okozott fajtérfogat változásokat vizsgálták az idő függvényében. 

Fritzsche és Price [56] polietilén-oxid (PEO) nyíró igénybevétel alatti kristályosodásának 

vizsgálatára kombináltak egy Couette viszkozimétert egy dilatométerrel. A berendezés 
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azonban csak környezeti nyomáson képes vizsgálni a fajtérfogatok alakulását, a vele elérhető 

maximális nyírósebesség 525 1/s. Hasonló elvet követtek van der Beek és társai [17], akik egy 

hagyományos piston-die berendezést kombináltak egy Couette viszkoziméterrel (12. ábra).  

 
12. ábra A van der Beek és Forstner által használt mérőberendezés [17] 

 

Az átalakítás lehetővé tette, hogy a polimerek fajtérfogatának alakulását a nyomás, 

hőmérséklet, hűtési sebesség függvényében is vizsgálhassák, illetve a hűtési folyamat közben, 

még ömledék állapotban nyírást alkalmazhassanak. A berendezés mérőtere gyűrű alakú a 

hűtés közben fellépő hőmérséklet gradiens minimalizálására. A készülékkel elérhető 

maximális nyomás 60 MPa, az elérhető maximális hűtési sebesség 35°C/s, a maximális 

nyírósebesség 80 1/s, amely több nagyságrenddel kisebb, mint amely a fröccsöntés során 

fellép. Van der Beek berendezését Forstner és társai [57] továbbfejlesztették és 100°C/s hűtési 

sebességet, valamint 200 1/s nyírósebességet értek el. A módszer hátránya, hogy nem tud 

abszolút mérési eredményeket szolgáltatni, az eredmények csak relatívak, így legalább egy 

pontban hagyományos módszerrel is vizsgálni kell a minta fajtérfogatát. 

2.4. A pvT tulajdonságok leírása 

A hőre lágyuló polimer anyagok pvT tulajdonságainak leírására leggyakrabban 

állapotegyenleteket használnak, amelyek gyakran 0),,( Tvpf  alakú függvények [5].  

Az állapotegyenletekben néhány kivételtől eltekintve (pl.: két tartományú módosított 

Tait egyenlet) az abszolút nyomás, hőmérséklet és fajtérfogat helyett, dimenziómentes 
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mennyiségeket használnak, mivel ezáltal a különböző anyagok közötti alapvető hasonlóságok 

és egyezések sokkal nyilvánvalóbban megmutatkoznak. Az állapotegyenleteket három 

csoportba szokás sorolni: teoretikus, fél-empirikus és empirikus egyenletek. A teoretikus úton 

felállított modellek statisztikai és mechanikai megfontolásokon alapszanak, közös 

jellemzőjük, hogy a leírás alapja egy térfogatelemekből álló háló, amelynek elemihez kötik az 

egyes molekulákat vagy molekula részeket [8]. A teoretikus állapotegyenletek gyakran 

használhatók polimer blendek és oldatok tulajdonságainak előrejelzésére is, azonban az 

egyenletek nagy részében ekkor egy empirikus interakciós paraméter is megjelenik, amelyet 

legalább egy pontban kísérleti úton kell meghatározni [5]. Prigogine 1953-ban, Flory, Orwoll 

és Vrij 1964-ben, Simha és Somcynsky 1969-ben, Sanchez és Lacombe 1976-ban vezették le 

állapotegyenleteiket [58, 59]. 

A fél-empirikus egyenletek közül az egyik legfontosabb a Spencer és Gilmore által 

felírt állapotegyenlet, akik a polimer ömledék állapothatározóit a termodinamikából ismert 

gáztörvényhez hasonló egyenletbe foglalták (3): 

 
M

RT
vp  ))((  , (3) 

ahol p a hidrosztatikus nyomás, v a fajtérfogat, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút 

hőmérséklet, M a polimerlánc monomer-egységének móltömege, π a „kohéziós nyomás”, azaz 

az anyagra jellemző nyomáskorrekciós állandó, ω pedig a makromolekula saját térfogatát 

figyelembe vevő korrekciós állandó. 

Az elméleti úton felállított és a fél-empirikus állapotegyenletek is viszonylag jól 

képesek leírni a fajtérfogat ömledék állapotban való alakulását [58], azonban az átmeneti 

tartomány leírására nem alkalmasak. A gyakorlatban, így a szimulációs programok is, 

előszeretettel alkalmazzák az empirikus úton felírt kéttartományú módosított Tait egyenletet. 

Az eredeti összefüggést Tait alkotta meg 1888-ban [8], majd azt többen is módosították, hogy 

használható legyen amorf és részben kristályos polimerek fajtérfogat változásának leírására a 

teljes feldolgozási hőmérséklet és nyomástartományban (4-8):  
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Az átmeneti hőmérséklet felett: 
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Az átmeneti hőmérséklet alatti tartományban: 

 TbbTvpTT sst 210 )(),(  ,  
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ahol: 

 5bTT  , (7) 

 pbbpTt 65)(  , (8) 

ahol b1m, b2m, b3m, b4m, b1s, b2s, b3s, b4s, b5, b6, b7, b8 és b9 anyagra jellemző konstansok. Mivel 

a polimerek fajtérfogatának alakulását rendkívül sok paraméter befolyásolja, Utracki [60] 

szerint nem írhatóak fel általános érvényű összefüggések még egy adott anyagcsaládhoz 

tartozó anyagokra sem. Az állapotegyenletek további fontos jellemzője, hogy a fajtérfogat 

alakulását csak az illesztés alapjául szolgáló adatpontok felvétele során alkalmazott 

körülményekre (pl. hűtési sebesség) képesek leírni. 

A szakirodalomban egyedül Chang és társai [61] módosítottak úgy állapotegyenletet, 

hogy az alkalmas legyen a hűtési sebesség hatásának kezelésére amorf hőre lágyuló polimerek 

esetében. Ugyanakkor több szerző [21, 30, 62, 63] is alkalmazott kristályosodás kinetikai 

modelleket állapotegyenletekkel kombinálva a probléma áthidalására. 

2.5. pvT jellemzők kapcsolata más alapanyag tulajdonságokkal 

A hőre lágyuló polimerek pvT tulajdonságai leggyakrabban valamilyen 

állapotegyenleten keresztül kapcsolatba hozhatók más alapanyag tulajdonságokkal is. Így a 

pvT adatok ismeretében más paraméterek is becsülhetők. Hess [64] áttekintést nyújt a pvT 

adatok felhasználási területeiről, véleménye szerint a pvT adatok pontos ismerete az alábbi 

területeken nyújthat segítséget: 

- feldolgozási paraméterek optimalizálása során, 

- polimerek elegyíthetőségének előrejelzésénél, 

- az alapanyagok élettartamának és teljesítményének a szabadtérfogat elmélet 

alapján való becslésénél, 

- polimer ömledékek felületi feszültségének számítása során, 

- gázokkal és oldószerekkel érintkező anyagok tulajdonságainak becslésére, 

- fázisátalakulások tanulmányozása során, 

- molekuláris szerkezeti jellemzők becslésére. 
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Park és társai [50] részletezik, hogy a habok gyártása során fontos az alapanyag 

reológiai tulajdonságainak, felületi feszültségének, viszkozitásának és oldhatósági 

tulajdonságainak ismerete, amelyek mindegyike szoros összefüggésben áll a pvT 

tulajdonságokkal. Véleményük szerint a pvT tulajdonságok ismerete nélkülözhetetlen az 

extruzió során lezajló folyamatok megértéséhez és a fejlesztésekhez.  

Rojo és társai [65] a pvT tulajdonságok és a viszkozitás összefüggését vizsgálták 

izotaktikus és szündiotatktikus PP mintákon. A Simha-Somcynsky állapotegyenlet illesztését 

követően, az állapotegyenlet felhasználásával számították a két alapanyag átlagos 

molekulatömegét és kohéziós energiasűrűségét. Megállapították, hogy a két alapanyag 

molekulatömege közel azonos, viszont kohéziós energiasűrűsége és így oldhatósági 

paramétere jelentősen eltér. Az állapotegyenletből meghatározott adatokból a Berry-Fox 

egyenlettel határozták meg a nullviszkozitást és jó egyezést tapasztaltak a hagyományos úton 

mért adatokkal. Fernández és társai [66] és Cidade és társai [67] ugyanazt az alapelvet 

használva, pvT adatok felhasználásával határozták meg a viszkozitási adatok nyomásfüggését. 

A nullviszkozitás hőmérséklet függését hagyományos viszkozitás mérések adataiból 

határozták meg. Halász és társai [68] olefin kopolimerek viszkozitásának és pvT adatainak 

összefüggését tanulmányozták a szabad térfogat elmélet alapján. Bár a viszkozitás adatokból 

és a pvT adatokból számított szabad térfogatok nem egyeztek teljesen, véleményük szerint a 

szabad térfogat elmélet jó alapot adhat a pvT és viszkozitás adatok egymás közötti 

transzformálására. 

Hasan és társai [69] széndioxid oldhatóságát vizsgálták PP alapanyagban, pvT adatok 

felhasználásával. Véleményük szerint jelenleg a Simha-Somcynsky állapotegyenlettel írható 

le legpontosabban a gázok oldódása, ugyanakkor további módosításokat látnak indokoltnak. 

2.6. A polimerek fröccsöntése 

A fröccsöntés a polimer alkatrészek gyártástechnológiái közül az egyik 

legelterjedtebben használt és legsokoldalúbb eljárás. Alapelve, hogy a megömlesztett, 

viszkózus polimer ömledéket szűk beömlőnyíláson át, nagy sebességgel, zárt, temperált 

alakadó szerszámba juttatjuk. A zárt szerszámban, nyomás alá helyezett ömledék felveszi az 

alakadó szerszám alakját, majd a kihűlés során alakja rögzül. A teljes kihűlést követően a 

jellemzően utómunkát nem igénylő darab a szerszám szétnyitását követően eltávolítható a 

szerszámból. A fröccsöntés során a szerszámban lejátszódó folyamatokat a legjobban az 

alapanyag pvT diagramjában lehet bemutatni (13. ábra).  
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13. ábra A fröccsöntési folyamat amorf hőre lágyuló polimer pvT diagramjában [7] 

 

A fröccsöntési ciklus kezdetekor a szerszámba forró polimer ömledék lép be, 

amelynek nyomása a formaüreg kitöltése során növekszik (egyes – kettes pont közötti 

szakasz). A formaüreg volumetrikus kitöltését követően kezdetét veszi a nyomásfokozás 

(kettes – hármas pont közötti szakasz), majd az utónyomásra való átkapcsolás (hármas – 

négyes pont közötti szakasz). Az utónyomási szakaszban a fröccsöntőgép csigadugattyúja 

további ömledék bejuttatásával kompenzálja a hűlés okozta fajtérfogat változást. Az 

utónyomás a gát megszilárdulásáig hatásos (ötös pont), ezt követően nem lehetséges további 

anyagmennyiség termékbe juttatása. Ezt követően a termék állandó fajtérfogaton hűl tovább, 

mivel a nyomás csökkenése kompenzálja a hűtés hatását. A környezeti nyomás (hatos pont) 

elérését követően kezdetét veszi a termék térfogati zsugorodása. A kidobási hőmérséklet 

elérésekor (hetes pont), a szerszám nyitható, a termék további hűlése és zsugorodása már a 

szerszámon kívül történik. 

Az ipari gyakorlatban a fröccsöntés több speciális típusa is elterjedt a különleges 

igények kielégítésére. Ezek közül az egyik a fröccs-sajtolás, amely átmenetet képez a 

fröccsöntés és a préselés között. A fröccs-sajtolás során a gép nem zárja össze teljesen az 

alakadó szerszámot, hanem a termék kialakításától függően valamekkora rést hagy a két 

szerszámfél között. A befröccsöntés a részben nyitott szerszámba történik, majd ezt követi a 

szerszám teljes zárása, amely kialakítja a termék végső alakját és biztosítja az utónyomást 

(14. ábra). A technológia előnye, hogy segítségével egyenletesebb nyomáseloszlás érhető el a 

termékben, így annak alakhűsége javítható. 
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14. ábra A fröccs-sajtolás technológiai folyamata [70] 

 

2.6.1. Fröccsöntött termékek zsugorodása és vetemedése 

A fröccsöntés során a gyártott termékek méretei leggyakrabban kisebbek a gyártó 

szerszám formaadó felületeinek méreténél. Ennek oka, hogy a gyártás során az alapanyag 

nagy hőtágulásából adódó méretcsökkenést rendszerint csak részben tudja ellensúlyozni az 

utónyomási fázisban bejuttatott ömledékmennyiség és az alkalmazott utónyomás. A termék 

térfogatának a szerszámüreg névleges méretétől való eltérését térfogati zsugorodásnak (Sv) 

nevezzük, amíg az alkatrész kitüntetett irányú mérete és a hozzá kapcsolódó formaadó felület 

lineáris mérete közötti eltérést lineáris zsugorodásnak (SL). Minden irányban egyenletes 

zsugorodást feltételezve a lineáris zsugorodás számítható a térfogati zsugorodásból (9): 

 3 11 VL SS  , (9) 

ahol SL [-] a lineáris zsugorodás, SV [-] a térfogati zsugorodás. A gyakorlatban azonban az 

áramlás irányú-, illetve a rá merőleges, keresztirányú síkbeli zsugorodások is eltérnek, a 

vastagság irányú zsugorodás pedig akár nagyságrenddel is nagyobb lehet azoknál [71]. 

Pantani és társai [72] szerint amorf alapanyagok esetében az utónyomási fázisban a termék 

magjában fellépő áramlások akár a héj orientációjával összevethető mértékű orientációt is 

létrehozhatnak, amely jelentős hatást gyakorolhat a zsugorodás irányfüggésére. A 

zsugorodások eltéréséből adódóan a termékek alakja eltérhet a tervezettől, amelyet 

vetemedésnek neveznek. Kovács és Tábi [73] a vetemedés mértékének számszerűsítésére 

vetemedési faktorokat vezetett be, amelyekkel lapszerű termék deformációit jellemezte. A 

fröccsöntött termékek mérete ugyanakkor időben folyamatosan változó mennyiség, így 
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megkülönböztethetünk kidobás utáni zsugorodást, a technológiai zsugorodást és az 

utózsugorodást, amelyeket a gyártást követően eltérő időpontokban kell meghatározni. 

A fröccsöntött termékek zsugorodási és vetemedési tulajdonságait jelentősen 

befolyásolják a fröccsöntés során alkalmazott technológiai beállítások, a termék alapanyaga, 

de jelentős hatása van magának a termék geometriának és a szerszám konstrukciónak is. 

Technológiai oldalról a legnagyobb hatást az utónyomás idejének és nagyságának, valamint 

az ömledék hőmérsékletnek tulajdonítják [74-76]. Mivel az egyes alapanyagok pvT 

tulajdonságai, így a várható zsugorodásai jelentősen eltérhetnek, továbbá a szálas 

erősítőanyagok és egyes töltőanyagok alkalmazása jelentősen fokozhatja a zsugorodás 

irányfüggését, a fröccsöntő szerszámokat leggyakrabban egy adott alapanyaggal való 

gyártáshoz tervezik. Jansen és társai [71] a fröccsöntő szerszámban elhelyezett csapok 

segítségével lapkaszerű terméken bizonyították, hogy a szerszámkialakítás okozta kényszerek 

is befolyásolják a zsugorodást és vetemedést. A gyakorlatban hasonló kényszereket 

eredményezhetnek a terméken elhelyezett csavartubusok is. Pomerleau és Sanschagrin [77] 

lapszerű próbatesten vizsgálták a szimmetrikus és aszimmetrikus falvastagság változások 

zsugorodásra gyakorolt hatásait. Demirer és társai [78] kimutatták, hogy forrócsatornás 

elosztórendszer alkalmazásával a gyártott darabok zsugorodása kisebb, mint hidegcsatornás 

elosztórendszer esetében. Véleményük szerint a zsugorodás csökkenését a forrócsatornás 

rendszerben nagyobb hatékonysággal jelentkező utónyomás okozta, viszont a két különböző 

esetben a gátak pozíciója nem egyezett, így a különbségek részben ebből is származhattak, 

továbbá elhanyagolták az eltérő nyírást és az abból származó különbségeket. 

A vetemedésre jelentős hatást gyakorolhatnak a gyártó szerszám hőmérsékletének 

egyenetlenségei. Akay és társai [79] PC és ABS lapokon végzett vizsgálatokkal bizonyították, 

hogy a szerszámhőmérséklet különbségeinek növekedésével a deformációk folyás és 

keresztirányban is növekszenek. 

2.6.2. Zsugorodás és vetemedés modellezése 

A fröccsöntött termékekkel szemben az egyik legalapvetőbb elvárás a megfelelő 

méretpontosság és alakhűség, így a termékek várható méretének és deformációinak 

előrejelzésére, illetve a vetemedés minimalizálására is többféle módszert fejlesztettek ki. 

A térfogati zsugorodás előrejelzésének talán legegyszerűbb modellje a termodinamikai 

modell, amelynek lényege, hogy a termék adott pontjában a várható zsugorodást az alapanyag 

pvT görbéinek segítségével, a vizsgált pontban mért nyomáslefutás és egy becsült 

hőmérséklet lefutás alapján számítják (15. ábra).  
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a) b) 

15. ábra Fajtérfogat változások amorf alapanyag (PC) pvT görbéin (a) eltérő 
 nyomás lefutások (b/1, b/2, b/3) esetén [3] 

 

Ennek megfelelően a térfogati zsugorodás várható értéke a 15. ábrában jelölt pontokban a (10) 

összefüggéssel számítható: 
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ahol 
iVS  [-] az i pontban számított térfogati zsugorodás, 

iCv  [cm3/g] az i pontban mért 

utónyomási értékhez tartozó fajtérfogat az utónyomás leépülésének kezdetekor, az i pontra 

számított vastagság menti átlag hőmérsékleten, Ev  [cm3/g] a környezeti nyomáson és 

hőmérsékleten jellemző fajtérfogat. A szakirodalomban ilyen módszert alkalmazott Isayev és 

Hariharan [80], valamint Greener [81] is, azonban ennek a módszernek jelentős hátránya, 

hogy segítségével csak izotróp viselkedést feltételezve számíthatóak a zsugorodás értékek, az 

orientációs hatások, az eltérő kristályosodási kinetika hatásai, vagy a nyírás okozta 

kristályosodás ilyen módon nem vehető figyelembe. A módszer továbbá azt feltételezi, hogy a 

szerszámüregben kihűlő darab minden irányban szabadon zsugorodhat, azonban a formaüreg 

falaihoz közelebb eső részekben hűlő ömledék megszilárdul és szilárd héjat képezve 

befolyásolja a további zsugorodást. 

A szakirodalomban többen fejlesztettek statisztikai alapokon nyugvó zsugorodás 

számítási módszert [82-87]. A módszer lényege, hogy a várható zsugorodási értékeket több, a 

zsugorodást várhatóan befolyásoló paraméter függvényében is kísérleti úton vizsgálják, majd 

a mérési eredményekből matematikai módszerekkel igyekeznek az egyes paraméterek hatását 

megbecsülni, szétválasztani, illetve a várható zsugorodást számíthatóvá tenni más, nem 
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vizsgált paraméterek esetére is. Walsh [87] részletezi, hogy a Moldflow szoftver is 

tapasztalati úton meghatározott súlyozó faktorokat használ a zsugorodás számítása során, 

amelyek segítségével figyelembe veszi a pvT adatokból számított térfogati zsugorodást, a 

kristályosság hatását, a szerszám által jelentett korlátozó hatásokat és az orientációt. A 

statisztikai alapokon történő számítások egyik legjelentősebb hátránya, hogy nagy számú 

kísérletet igényel a modellek paramétereinek meghatározása. 

A fröccsöntő szerszámokban hűlő termék vastagsága mentén általában szabadon 

zsugorodhat, azonban a síkbeli zsugorodást befolyásolja a szerszám falához közeli részekben 

hamarabb megszilárduló héj réteg, annak esetleges szerszámfallal való súrlódása, továbbá 

maga a szerszámgeometria is. Ezeknek a hatásoknak a figyelembevételére a szakirodalomban 

többen használtak termomechanikai modelleket. Jansen és társai [88-90] termoelasztikus 

modellt fejlesztettek a zsugorodás becslésére. A szerzők a modell felépítésekor azt 

feltételezték, hogy az épp megszilárduló rétegben a feszültségek a szilárdulási hőmérséklet 

alatt kezdenek felépülni és a megszilárdult réteg csak rugalmas tulajdonságokkal rendelkezik, 

továbbá elhanyagolhatók a folyás okozta feszültségek, illetve a szilárdulást követően nem lép 

fel relaxáció, vagy kúszás. További feltételezés, hogy a síkbeli zsugorodás független a 

vastagság menti zsugorodástól. A szerzők az erő egyensúlyok felírásával viszonylag egyszerű 

egyenletrendszert kaptak a síkbeli és vastagság menti zsugorodások becslésére, amellyel a 

kristályosodás és az adott esetben irányonként eltérő hőtágulási együttható hatása is 

figyelembe vehető. A modell hátránya, hogy a szilárduló darabban létrejövő feszültségeket 

túlbecsli a relaxáció elhanyagolása miatt, továbbá hogy a szerzők az egyenletek levezetésénél 

vastagság menti szimmetriát feltételeztek, így a modell az egyenetlen hűtés hatását nem 

kezeli. 

Bushko és Stokes [91-94] cikksorozatukban termo-viszkoelasztikus modellt mutattak 

be lapszerű termék zsugorodásának és maradó feszültségeinek számítására. A modell kitöltési 

folyamat hatásait nem képes kezelni, de segítségével az utónyomás során bejuttatott további 

ömledék mennyiség, illetve változó nagyságú utónyomás hatása is figyelembe vehető. 

Li és Zhou [95] szintén viszkoelasztikus modellt fejlesztettek és tesztelték annak 

alkalmasságát a zsugorodás becslésére lapkaszerű fröccsöntött darabokon. Modelljük az 

utónyomási fázis és a maradék hűtési fázis hatását is képes figyelembe venni. A mért adatok 

viszonylag jó egyezést mutattak a számított zsugorodásokkal. 
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2.7. Fröccsöntés szimuláció 

A fröccsöntött termékek gyártása során előforduló hibák rendkívül sok okból 

kifolyólag jöhetnek létre. Hibákhoz vezethet a nem megfelelő termék kialakítás, a rossz 

alapanyag választás, nem megfelelő szerszám kialakítás, vagy akár a fröccsöntési folyamat 

valamelyik elemének nem megfelelő beállítása. Tehát a jó minőségű fröccsöntött termékek 

gyártása rendkívül sok tényező hatásának és egymásra hatásának ismeretét követeli meg, 

amely a fröccsöntés számítógépes szimulációjának kifejlesztése előtt csak tapasztalati úton 

volt megszerezhető. A fröccsöntés szimulációs algoritmusok fejlesztése az '50-es években 

kezdődött egydimenziós modellek fejlesztésével, amíg napjainkban az elmúlt 60 év 

fejlesztéseinek köszönhetően már a háromdimenziós modellek a legelterjedtebbek [96, 97]. A 

számítógépes szimulációk fejlődése lehetőséget adott mind a termék, mind a gyártószerszám, 

mind a technológia hatásainak modellezésére, így a fröccsöntési hibák jelentős része még a 

termék és a szerszám tervezési szakaszában kiküszöbölhető.  

A fröccsöntés szimulációs algoritmusok a termék és a szerszám végeselemes 

modelljein végeznek számításokat a kontinuitás-, energia-, impulzus- és reológiai egyenletek 

közelítő megoldásával. Ennek következtében a számításokhoz a végeselemes modellen kívül 

nélkülözhetetlen az alapanyagok hőtani, folyási és pvT adatainak pontos ismerete, a 

technológiai beállítások és a feldolgozó gép paramétereinek megadása. Az analízis céljától 

függően további adatokra, pl. irányfüggő mechanikai tulajdonságokra, vagy optikai 

törésmutató megadására is szükség lehet. A véges elemekre bontás elve alapján, az egyik 

legelterjedtebben alkalmazott programcsomagban, a Moldflowban háromféle hálózási típus 

különböztethető meg, a középsík, felületi és térfogati hálózás. 

A szimulációk eredményei sokrétűen felhasználhatóak már az alkatrész tervezési 

fázisában is. Az ömledékfront haladásának elemzésével következtetni lehet az esetlegesen 

fellépő hezitációs jelenségekre, vizsgálhatók az összecsapási hibahelyek várható pozíciói, 

megtalálhatók a levegő bezáródás szempontjából kritikus helyek [98]. Chun [99] munkájában 

különböző falvastagság kialakítások hatását tanulmányozta és minősítette dobozszerű termék 

fröccsöntése során kialakuló összecsapási hibahelyek és levegő bezáródások szempontjából. 

Kim és társai [100] üvegszál erősítésű alapanyag fröccsöntése során várható 

orientációt elemezték szimulációval. Úgy találták, hogy kisebb száltartalomig (30%) a 

szimulációs adatok jól követik a valóságot, nagyobb száltartalmak esetén a szimuláció 

pontosságának romlásáról számoltak be a szálak között fellépő egymásra hatások miatt, 

amelyet az általuk alkalmazott modell nem kezelt megfelelően. 
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Több szerző is használt szimulációs algoritmusokat a fröccsöntő szerszámok 

hűtököreinek vizsgálatához és optimálásához [101-103]. Kovács és Sikló [101] merőleges 

falak találkozását mintázó, „sátortető próbatest” gyártószerszámának modelljén végeztek 

szimulációkat, hogy elemezzék a szerszám hőtani viszonyait. Bizonyították, hogy 

hagyományos hűtőkör kialakítás esetén jelentős hőmérséklet különbség alakul ki a mag és 

csésze oldali formaadó felületek között, amely anizotróp zsugorodást és a sarok vetemedését 

eredményezi. Hassan és társai [102] T-keresztmetszetű terméken vizsgálták a hűtőkörök 

elhelyezésének hatását a termék zsugorodásának eloszlására. Megállapították, hogy a hűtés 

szempontjából leghatékonyabbnak tekinthető kialakítás nem feltétlenül eredményezi a 

legegyenletesebb zsugorodás eloszlást, így a hűtőkörök optimálását mindkét szempontot szem 

előtt tartva kell elvégezni. Tang és társai [103] kétfészkes fröccsöntő szerszám hűtőköreinek 

optimálását végezték szimuláció segítségével. Az optimálás céljaként az átlaghőmérséklet és a 

hőmérsékleti gradiensek együttes minimalizálását tűzték ki, a hűtőcsatornák helyének, 

átmérőjének és a hűtőközeg térfogatáramának változtatásával. Az optimálást ugyan csak két 

dimenzióban végezték, de véleményük szerint a módszer háromdimenziós esetekre is 

kiterjeszthető. 

Többen használtak szimulációs algoritmusokat a termékek várható zsugorodásának és 

vetemedésének előrejelzésére, illetve minimalizálására [104-106]. Ozcelik és Sonat [104] az 

utónyomás, az utónyomási idő, az ömledék hőmérséklet és a szerszámhőmérséklet hatását 

vizsgálták telefon előlap vetemedésére. Úgy találták, hogy a vizsgált paraméterek közül a 

deformációra a leginkább az utónyomás és az ömledék hőmérséklet van hatással. Erzurumlu 

és Ozcelik [105] fröccsöntés szimuláció és Taguchi módszer kombinálásával vizsgálták, 

illetve igyekeztek minimalizálni különböző keresztmetszetű és irányú bordázattal ellátott 

termék vetemedését többféle alapanyag alkalmazásával. Az eredmények alapján sorrendet 

állítottak fel az egyes tényezők vetemedésre gyakorolt hatásának erőssége alapján. A vizsgált 

alapanyagoknál elérhető vetemedés csökkenés erősen függött az alkalmazott alapanyag 

típusától. Chen és társai [106] szimuláció és kísérlettervezés kombinációjával minimalizálták 

burkolati elem vetemedését. Vizsgálataik során csak a technológiai paraméterek hatását 

vizsgálták, amelyek az ömledék hőmérséklet, szerszámhőmérséklet, befröccsöntési sebesség 

és utónyomás voltak. Ozcelikkel és Sonattal [104] megegyezően az utónyomás nagyságát és 

az ömledék hőmérsékletet tartják a két legdominánsabb paraméternek a vetemedés 

szempontjából. Az ideálisnak vélt paramétersorral gyártott termék vetemedési adatai 

viszonylag jó egyezést mutattak az előre jelzett adatokkal. 
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Az alapanyag tulajdonságok pontosságának fröccsöntés szimulációkra gyakorolt 

hatásáról viszonylag kevés szakirodalom áll rendelkezésre. Endert és társai [107] 

bizonyították, hogy a szimulációk pontosabb eredményeket adnak abban az esetben, ha a 

szimulációk az adott alapanyagon mért adatokkal futnak, mint általános, az adott alapanyag 

családra jellemző adatok alkalmazása esetében. Gordillo és társai [108] PP alapanyagú, 

fröccsöntött termékek zsugorodási tulajdonságait vizsgálták szimulációval és mérésekkel. A 

szimulációk során a szerzők 0,02 valamint 5,4°C/s hűtési sebességgel mért pvT adatokat 

használtak fel. Kimutatták, hogy a kisebb hűtési sebességgel felvett adatokkal végzett 

szimulációk minden esetben lényegesen nagyobbnak, akár több száz százalékkal félre 

becsülték a várható zsugorodást az általuk mért értékhez képest. A nagyobb hűtési 

sebességgel felvett adatokkal számolva a szimulációk lényegesen jobb becslést adtak. Wang 

[53] és társai PP alapanyagon végeztek vizsgálatokat az általuk épített mérőberendezésben 

mért és konvencionális úton meghatározott pvT adatok szimulációkra gyakorolt hatásának 

elemzésére. Vizsgálataik során azonban fűtést alkalmaztak, ezért az általuk mért adatok a PP 

olvadás során való viselkedését mutatják, így elvi síkon hibásak. Szimulációik eredményeit 

fröccsöntött darabokon mért valós adatokkal is összehasonlították, azonban mért adataik 

néhány méretre vonatkozóan nem értékelhetőek a rendkívül nagy szórás miatt. Chang és 

társai [109] saját fejlesztésű szimulációs algoritmussal vizsgálták az általuk egy másik 

forrásban [61] publikált, a hűtési sebesség hatását is figyelembe vevő állapotegyenlet 

alkalmazásának szimulációs eredményekre gyakorolt hatását. Vizsgálataikat fröccsöntött, PS 

anyagú lencse modelljén végezték, amelynek falvastagsága 2 és 4,5 mm között változott. 

Mivel a Tait egyenlet egyensúlyi állapotot feltételez, a vele számított értékek csak a 

nyomástól és a hőmérséklettől függenek. Ennek eredményeképp a teljes kihűlést követően a 

test minden pontjában megegyezik a fajtérfogat. A hűtési sebesség hatását is figyelembevevő 

modellel számítva a szerszámfal néhány tizedmilliméteres környezetében a fajtérfogat 

nagyobbra adódik, mint a hagyományos modellel számítva. 

2.8. Az irodalom kritikai elemzése, célok pontosítása 

A fröccsöntés az egyik legfontosabb és legsokoldalúbban felhasználható, polimer 

alkatrészek gyártására alkalmas technológia. A feldolgozott alapanyagok viselkedéséből és a 

technológia alapelvéből fakadóan a feldolgozás közben az alapanyag jelentős fajtérfogat 

változáson megy keresztül, amelyek pontos ismerete elengedhetetlen mind a technológia 

szempontjából, mind az alkatrészek tervezése során. 
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A polimerek viselkedését alapvetően meghatározza kémiai szerkezetük, amelynek 

eredményeként az amorf és részben kristályos hőre lágyuló polimerek pvT tulajdonságai 

jelentős eltéréseket mutatnak. Közös jellemzőjük azonban, hogy mindkét alapanyag típus 

fajtérfogata jelentős hőmérsékletfüggést (átlagosan egy nagyságrenddel nagyobb hőtágulási 

együttható a fémekéhez viszonyítva), nyomásfüggést (jelentős kompresszibilitás szilárd 

állapotban is), valamint hűtési sebességtől való függést mutat. Az elvégzett 

irodalomkutatásom alapján megállapítható, hogy a pvT tulajdonságok mérésére elterjedten 

használt konvencionális módszerek, úgy mint a direkt és indirekt dilatometria, nem képesek a 

fröccsöntés, vagy az extruzió során fellépő hőtani viszonyokra jellemző fajtérfogat adatokkal 

szolgálni, mivel a mérések során elérhető hűtési sebesség akár több nagyságrenddel is 

elmarad a feldolgozási technológiákra jellemzőktől.  

Az utóbbi években, több szakirodalom is foglalkozott speciális mérőrendszerek 

kialakításával, amelyek már alkalmasak a hűtési sebesség hatásának vizsgálatára, de az elért 

hűtési sebesség sok esetben kisebb, mint a fröccsöntött termékek gyártása során jellemző 

sebesség. További probléma, hogy a hűtési sebesség megfelelő szabályozása nem minden 

esetben volt megoldott. A polimerek rossz hővezetési tulajdonságai miatt a nagy hűtési-, 

illetve fűtési sebességgel végzett vizsgálatok során további problémákat okoz a vizsgált 

mintában kialakuló hőmérséklet különbség, amely a minta méretétől függően a 100°C-ot is 

meghaladhatja. Ennek ellenére a szerzők egy része a nagyobb hűtési sebességgel végzett 

mérések során elhanyagolta a próbatestben kialakuló hőmérséklet inhomogenitást, amely 

negatívan hat a mérések pontosságára. 

Több szerző foglalkozott extruzión alapuló mérőrendszerek fejlesztésével, amelyek 

azonban csak az átmeneti hőmérséklet tartomány felett képesek mérni, továbbá a mérhető 

nyomástartomány maximuma jellemzően egy nagyságrenddel elmarad a fröccsöntésre 

jellemzőtől. A vizsgálati nyomástartomány megnövelése érdekében, több szerző foglalkozott 

a fröccsöntőgép aggregátjában történő pvT tulajdonságok mérésével. Ezt a mérési módszert 

azonban a szerzők a nyomás növelés hatására fellépő, a hagyományos mérési eljárás 

eredményeihez képesti jelentősebb eltérések miatt, alkalmatlannak tartották. 

További problémákat okozhat, hogy a szakirodalom alapján többféle mérési mód is 

elterjedt a pvT tulajdonságok vizsgálatára, amelyek eredményei között kisebb-nagyobb 

eltérések léphetnek fel, illetve belőlük mérési hibák is származhatnak legfőképp az átmeneti 

tartomány meghatározása során. A fröccsöntési folyamat vizsgálatára és a fröccsöntés 

szimulációkhoz azonban csak az izobár hűtéssel felvett pvT görbék használhatók 

megfelelően, mivel csak ebben a mérési módban biztosítható, hogy a vizsgált átmenet a 
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fröccsöntés során is végbemenő szilárdulás legyen, illetve hogy az átalakulási folyamatot a 

nyomás változás ne befolyásolhassa. 

Napjainkban a végeselemes algoritmusok egyre nagyobb szerepet kapnak, mivel 

segítségükkel a tervezési folyamat jelentősen gyorsítható, illetve a hibák jelentős része még a 

gyártás megkezdése előtt megszűntethető. A pvT adatok nélkülözhetetlenek gyakorlatilag az 

összes elterjedten használt zsugorodás számítási modell és így a végeselemes algoritmusok 

számára is. Az algoritmusok bemenő adatainak pontossága hatással van a végeredmények 

pontosságára is, így fontos, hogy a pvT adatok a lehető legpontosabban írják le az alapanyag 

feldolgozás közbeni viselkedését. Mivel a pvT adatok leírására használt állapotegyenletek 

leggyakrabban csak a mérés során alkalmazott körülményeknek megfelelően képesek 

jellemezni az alapanyag viselkedését, fontos, hogy a mérések a feldolgozás során jellemző 

paramétereknek megfelelően történjenek. 

 

Az elvégzett irodalomkutatás alapján a doktori értekezésemben a következő célokat tűztem ki: 

- olyan új mérési eljárás lehetőségeinek és részfolyamatainak teljes körű 
feltárása és elemzése, amelynek segítségével a hőre lágyuló polimer 
alapanyagok nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat (pvT) összefüggése a 
feldolgozás (fröccsöntés) során kialakuló, nem egyensúlyi viszonyoknak 
megfelelően válik mérhetővé,  

- az általam kifejlesztett új mérési elv gyakorlati alkalmazhatóságának 
vizsgálatához szükséges mérőberendezés tervezése, építése és tesztelése,  

- a mérések kiértékeléséhez szükséges algoritmusok kifejlesztése, 
tesztelése,  

- a berendezés működésének optimálása, valamint a mért pvT adatok más 
eljárással meghatározott adatokkal való összehasonlítása,  

- a hűtési sebesség hatásának vizsgálata amorf hőre lágyuló alapanyagok 
esetében, illetve a nagy sebességű hűtéssel felvett pvT adatok fröccsöntési 
szimulációs algoritmussal történő felhasználása és azok számítási 
pontosságra gyakorolt hatásának elemzése. 
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3. Felhasznált gépek berendezések és anyagok 

Ebben a fejezetben bemutatom a pvT mérések során alkalmazott alapanyagokat és a 

mérések során használt berendezéseket és mérőműszereket. 

3.1. A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok 

A pvT mérések során négyféle, a következőkben felsorolt, amorf hőre lágyuló 

alapanyagot használtam: 

- Polisztirol (PS): BASF Polystyrol 143E 

- Sztirol-akrilnitril (SAN): BASF Luran 368R 

- Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS): BASF Terluran GP-35 

- Polikarbonát (PC): SABIC Lexan 915R 

A kísérletek megkezdése előtt az alapanyagokat minden esetben forrólevegős 

szárítószekrényben szárítottam a gyártók szárítási paraméterekre vonatkozó előírásainak szem 

előtt tartásával. 

3.2. A kísérletek során alkalmazott fröccsöntőgép 

A pvT mérésekhez és a lapka próbatestek gyártásához Arburg Allrounder 370S 700-

290 Advance típusú fröccsöntőgépet alkalmaztam 30 mm csigaátmérővel. A gép hidraulikus 

szerszámzáró egységgel rendelkezik, préselés funkcióval is kiegészítve, továbbá pozíció 

szabályozott csigavezérléssel. 

3.3. Mérőeszközök 

DSC 

Az alapanyagok fajhőjének mérését és üvegesedési átmeneti hőmérsékletének 

meghatározását TA Instruments Q2000 típusú DSC berendezéssel végeztem. A fajhő mérése 

során egy fűtés-hűtés-fűtés programot végeztem 5°C/perc-es sebességgel. Az üvegesedési 

hőmérsékletek vizsgálatát 0,1-50°C/perc hűtési sebesség tartományban végeztem, a Tg-t 

minden esetben a felvett hőmérséklet-hőáram görbe lépcsőjének félérték szélességénél 

definiáltam. 
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Analitikai mérleg 

A vizsgálatok során készített próbatestek tömegének mérését Ohaus Explorer E01140 

típusú analitikai mérleggel végeztem 0,0001 g pontossággal.  

 

Útmérő szenzor 

A fröccs-sajtoló szerszámba a két szerszámfél egymáshoz képesti pozíciójának 

mérését az UVB Technik által gyártott UVB 4010 szenzorral végeztem. A gyártó által 

garantált pontosság jobb mint 0,001 mm a teljes mérési tartományban. A szenzor maximális 

felbontása 0,01 μm. A mérések során a szenzor saját UVB 4291 típusú mérőerősítőjét 

használtam. 

 

Adatgyűjtő rendszer 

A mérési adatok gyűjtését Kistler CoMo Injection 5865A10 típusú adatgyűjtő 

egységgel végeztem. 

 

Lézer interferométer 

A fröccsöntőgép útmérő rendszerének ellenőrzését és kalibrálását HP 5517D típusú 

lézer interferométer segítségével végeztem. A berendezés pontossága 0,1 μm. 

 

Ömledők hőmérő 

Vizsgálataim során az aggregátból kitolt ömledék hőmérsékletének ellenőrzését 

FLUKE 51 II típusú hőmérővel végeztem. A mérések során K típusú hőelemet használtam, 

amellyel az eszköz pontossága ±(0,05%+0,3)°C. 
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4. Kísérleti eredmények, értékelésük 

Ebben a részben mutatom be az általam fejlesztett mérőberendezést, ismertetem annak 

tervezését, működését, illetve a segítségével mért pvT adatokat. Kitérek továbbá a mérések 

során szükséges kompenzációkra, azok fizikai hátterére, illetve a hőmérséklet eloszlás 

hatásának kiküszöbölésére fejlesztett módszer bemutatására. 

4.1. On-line mérőberendezés tervezése 

Az újonnan fejlesztett mérési eljárás működésének alapját a polimer ömledékek 

szerszámba juttatást követően, a hűtés hatására fellépő zsugorodás jelenti, amelynek 

termékminőségre gyakorolt negatív hatásait a fröccsöntés során a nyomás alatt történő 

hűtéssel igyekeznek ellensúlyozni. Az olyan termékek esetében, ahol kiemelkedő fontosságú 

az egyenletes utónyomás biztosítása a teljes termékben, illetve a termék kialakítása ezt 

lehetővé teszi, előnyös választás lehet a fröccs-sajtolás. Ennél a technológiánál a ciklus során 

az utónyomást nem az aggregát biztosítja, hanem maga a szerszámzáró erő, így a termék 

minden részében egyenletes utónyomás ébred. 

A fröccs-sajtolási technológiában alkalmazott alapelvet követve, egy speciális 

szerszám segítségével a zárt szerszámban hűlő ömledék térfogatváltozása mérhető, a mérést 

több nyomásszinten végezve pedig a mért adatokból számíthatóak az alapanyag pvT 

tulajdonságai. Mivel a polimerek rossz hővezetők és a szerszámba juttatott ömledék 

hőmérséklete és a szerszám falának hőmérséklete között jelentős különbség van, a minta 

belseje és külső részei között akár több mint 100°C-os hőmérsékletkülönbség is kialakulhat a 

hűlés során. Az így kialakuló, időben folyamatosan változó hőmérsékleteloszlás a mérés során 

nem hanyagolható el, ennek következtében a mért idő-térfogat görbe nem használható fel 

közvetlenül a fajtérfogat számítására, kompenzációk szükségesek. A korrekcióhoz szükséges 

a minta hőmérséklet eloszlásának ismerete a teljes mérés ideje alatt, amely közelíthető 

számítással, vagy analitikus úton [113-115]. 

4.2. Mérőberendezés fejlesztése az előkísérletekhez 

Az új mérési elv tesztelésére speciális szerszámot fejlesztetem, amely több 

szempontból is eltér a hagyományos fröccsöntő szerszámoktól. A két leglényegesebb eltérés, 

hogy a szerszám formaüregének mérete egy mozgatható mag segítségével folyamatosan 
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változtatható, valamint hogy a szerszám beömlő csatornája lezárható. A beömlő lezárására 

azért van szükség, mert a többi pvT mérési technikához hasonlóan itt is biztosítani kell, hogy 

a mérés során a minta tömege állandó maradjon. A szerszám tervezésének és építésének 

elsődleges célja az új mérési eljárás tesztelése volt, így a szerszám nem képes a fröccsöntés 

során alkalmazott teljes nyomástartományban való mérésre, ugyanakkor a vele elérhető 

nyomástartományban a hőre lágyuló amorf és részben kristályos alapanyagok már kellőképp 

nagy fajtérfogat változással rendelkeznek a tesztekhez. A szerszám szerkezeti vázlatát, illetve 

a mérések során használt próbatest és a hozzá tartozó elosztórendszer vázlatát a 16. ábra 

szemlélteti. 

 
16. ábra Az előkísérletek során használt mérőberendezés vázlata, valamint a mérések során használt 
próbatest és a hozzá tartozó elosztórendszer (m1-beömlő lap; m2-szerszámház; m3-mozgatható mag; 

m4-mérőtér; m5-visszaáramlásgátló; m6-kiindulási vastagság beállítására szolgáló csavar; 
 m7-útmérés segédcsapja; p1-beömlőrendszer; p2-zárható keresztmetszet; p3-gát; p4-próbatest) [114] 

 

A vizsgálatok során a polimer ömledék a beömlő lapon keresztül a szerszámba, majd a 

visszaáramlásgátlóhoz jut. A beömlőrendszer teljes kitöltése után az ömledék növekvő 

nyomása nyitja a visszaáramlásgátló szelepet, így az ömledék előtt szabaddá válik az út a 

gáton keresztül a mérőtér felé. A visszaáramlásgátló szelep nyitásához szükséges nyomás a 

mérések során a szelepet terhelő rugó különböző mértékű előfeszítésével szabályozható, az 

esetleges túlterhelés megakadályozásáért a szelepen található ütköző felel. A mérőteret egy 

oldalról a beömlő lap, amíg másik oldaltól a mozgatható mag zárja le, amely a fröccsöntőgép 

kilökő egységéhez csatlakozik. A mérőtér kör keresztmetszetű, átmérője 30 mm, így a 

darabok hőmérséklet eloszlása akár analitikus úton is számítható, továbbá a szerszám gyártása 
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sem igényel speciális megmunkálásokat. A mozgatható mag illesztését úgy választottam meg, 

hogy az a teljes mérési ciklus alatt szabadon el tudjon mozdulni a szerszámházban, 

ugyanakkor nagyobb mérési nyomás alkalmazásakor se kelljen tartani a sorja képződéstől. Az 

alapanyag szivárgását a mérések során az is akadályozza, hogy a bejuttatott ömledék 

szerszámfallal érintkező részei gyorsan megszilárdulnak, így lényegesen lazább illesztés is 

megengedhető annál, mint amelyet Wang és társai [35] publikáltak, ez jelentősen csökkenti a 

súrlódásból származó erőket és az esetleges kopást. A szerszám anyagaként nagy szilárdságú 

alumíniumot alkalmaztam, a mag átmérőjét 0,1 mm-rel kisebbre választottam a ház 

átmérőjénél. A mérésekhez használt próbatestek kiindulási vastagsága fokozatmentesen 

szabályozható a szerszámban elhelyezett állító csavar segítségével, amely a gép kilökő 

rendszerét is védi az esetleges túlterheléstől a kitöltési fázisban. 

A mérési ciklus alatt a formaüreg ömledékkel való feltöltését követően nincs szükség 

utónyomás alkalmazására az aggregát oldaláról, mivel az megakadályozná, hogy az 

elosztócsatornában a nyomás lecsökkenjen és a rugós szelep lezárja a visszaáramlás útját. 

Ezzel a próbatest tömegállandósága a mérés alatt nem lenne biztosított. A rugós szelep 

záródását követően a fröccsöntőgép kilökő rendszere felépíti a megfelelő nyomást a 

formaüregben a mozgatható magra való erő kifejtéssel. A nyomás felépülését követően 

kezdetét veszi a mérés, amely során a dugattyú folyamatos elmozdulásával követi a minta 

méretváltozását a teljes kihűlésig. A vizsgálatok közben a formaüregbe zárt alapanyag 

térfogatváltozása a mag elmozdulásából számítható, így a minta tömegének mérésével az 

átlagos fajtérfogat meghatározható.  

 

4.2.1. Kompenzáció a hőmérséklet eloszlás hatásának kiküszöbölésére 

Az újonnan fejlesztett pvT mérési eljárás hátránya, hogy a nagy hűtési sebesség miatt 

jelentős hőmérséklet különbség alakul ki a minta külső és belső részei között. Ez a különbség 

akár a 100°C-ot is meghaladhatja, így a mérés a próbatest teljes kihűlésének idejéig csak egy 

átlagos fajtérfogatot tud megadni, a fajtérfogat nem köthető egy adott hőmérséklethez. A 

kompenzáció célja, hogy a mért térfogat-idő összefüggésből a hőmérséklet eloszlás 

ismeretében az egyes hőmérsékletekhez tartozó fajtérfogatot számítsa, így a kompenzációs 

módszer használatához szükség van a minta vastagságának időbeni alakulására, a minta 

tömegére, valamint a minta hőmérséklet eloszlásának alakulására az idő függvényében. 

A kompenzáció elvégzéséhez a darabot 0,1 mm vastagságú véges elemekre bontottam, 

továbbá azt feltételeztem, hogy az egyes elemekben a hőmérséklet és a fajtérfogat minden 
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pontban azonos. Mivel a mérés során a mérőtérbe juttatott alapanyag a kihűlés alatt 

folyamatosan nagy nyomású préselésnek van kitéve, úgy tekintettem, hogy a mérési folyamat 

során a próbatest átmérője megegyezik a mérőtér átmérőjével, így térfogat változást csak a 

darab vastagságának megváltozása okozhat. Azt feltételeztem továbbá, hogy az egyes 

elemekbe zárt tömeg a mérés alatt nem változhat meg, viszont az egyes szegmensek 

vastagsága függ azok hőmérsékletétől, így a hőmérsékletváltozás hatására a szegmensek 

vastagsága megváltozhat. A számítás során a D átmérőjű, h vastagságú próbatestet n db 

elemre osztottam, az elemek kiindulási vastagságát teljesen kihűlt állapotban (a szerszám 

hőmérsékletének elérését követően) megegyezőnek tekintve (17. ábra). 

 
17. ábra A kompenzációhoz használt felosztás 

 

A mérés adott nyomáson történt elvégzése után a darab hőmérséklete minden 

keresztmetszetében a szerszámhőmérsékletig (T0) csökken, így ezen a hőmérsékleten a 

fajtérfogat számítható a (11) összefüggéssel: 
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ahol v0 [cm3/g] a szerszámhőmérsékleten mért fajtérfogat, D [cm] a próbatest átmérője, 

h0 [cm] a próbatest vastagsága a teljes kihűlés után az alkalmazott nyomáson, m [g] pedig a 

próbatest tömege. Azt feltételeztem, hogy egy viszonylag szűk hőmérséklet tartományban a 

fajtérfogat változás a hőmérsékletváltozással egyenes arányban áll, tehát a T1 hőmérséklethez 

tartozó fajtérfogat a (12) összefüggéssel számítható: 

 )( 01101 TTvv   , (12) 

ahol v0 [cm3/g] a szerszámhőmérsékleten mért fajtérfogat, T0 [°C] a szerszámhőmérséklet, 

T1 [°C] egy a szerszámhőmérsékletnél nagyobb hőmérséklet, v1 [cm3/g] a T1 hőmérséklethez 

tartozó fajtérfogat, β1 [cm3/gK] az egyenes meredeksége. Mivel a hőmérséklet eloszlás és 

időbeni lefutása modellezhető, található egy olyan időpillanat (τ1), amelynél a mintában a 

legmagasabb hőmérséklet T1, továbbá ebben az időpillanatban a próbatest vastagságának 

szintén ismertnek kell lennie a speciális szerszámmal végzett mérések eredményeiből. Mivel a 



Szabó Ferenc 

45 

próbatest egyes szegmenseinek vastagság változása egyenesen arányos a szegmens fajtérfogat 

változásával, valamint a teljes vastagság az egyes szegmensek vastagságának összegeként 

számítható, az egyenlet átrendezését követően β1 értéke számítható. Ezzel T0 és T1 

hőmérséklet tartományban a fajtérfogat változása már jellemezhető a további számítások 

során (18. ábra).  

 
a) b) 

18. ábra A T0 és T1 között számított fajtérfogat változás (a) és a minta hőmérsékleteloszlása (b) 
 

A következő lépés egy olyan időpillanat (τ2) kiválasztása, amelyben a próbatestben mérhető 

legnagyobb hőmérséklet egy, a T1-nél nagyobb, T2 hőmérséklet (19. ábra). Ismét azt 

feltételezve, hogy a T1 és T2 hőmérsékletek közötti, szűk tartományban a fajtérfogat változása 

a hőmérséklet változásával egyenes arányban áll, írható fel a (13) összefüggés: 

 )( 12212 TTvv   , (13) 

ahol v2 [cm3/g] a T2 hőmérséklethez tartozó fajtérfogat, v1 [cm3/g] a T1 hőmérséklethez 

tartozó fajtérfogat, T1 [°C] a τ1 időpillanatban jellemző maximális hőmérséklet, T2 [°C] a τ2 

időpillanatban jellemző maximális hőmérséklet, β2 [cm3/gK] a T1 és T2 hőmérsékletek között 

a fajtérfogat változást leíró egyenes meredeksége. Az előzőekben számítottaknak megfelelően 

a T0 és T1 közötti hőmérséklettel rendelkező szegmensek vastagsága számítható, így az 

egyenletrendszert átrendezve β2 értéke meghatározható.  

A számítást az előzőekben leírtakhoz hasonlóan, egészen a Tö ömledék hőmérséklet 

eléréséig folytatva, a fajtérfogat alakulása a T0 szerszámhőmérséklet és Tö ömledék 

hőmérséklet közötti tartományban leírható. 
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a) b) 

19. ábra A T0 és T2 között számított fajtérfogat változás (a) és a minta hőmérsékleteloszlása (b) 
 

4.2.2. A próbatest hőmérséklet eloszlásának meghatározása 

A darab hőmérséklet eloszlásának meghatározását matematikai módszer segítségével 

végeztem. Mivel a hővezetés differenciálegyenlete a műszaki feladatok esetében gyakran nem 

oldható meg analitikus úton (pl. a feladat bonyolultsága vagy az anyagjellemzők 

hőmérsékletfüggése miatt), közelítő módszer alkalmazása mellett döntöttem.  

A darab hőmérséklet eloszlásának számítását egydimenziós hőtani modell segítségével 

végeztem, amely esetében az izotermák a henger alapjaival párhuzamosak. Az összefüggés a 

részben kristályos polimerek hűtése során felszabaduló kristályosodási hő figyelembevételére 

is alkalmas a belső hőforrásokat figyelembevevő tag segítségével. Mivel az amorf polimerek 

hűlése során nem lép fel belső hőfejlődés, így a számítások során a tag értékét 0-nak 

tekintettem. Ezek figyelembevételével a hővezetés differenciálegyenletének érvényes alakja 

hely szerinti centrális, időben előrelépő (explicit) közelítéssel az (14) összefüggéssel írható 

fel: 
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ahol T [°C] a hőmérséklet, τ [s] az idő, x [m] a hely, ρ [kg/m3] a sűrűség, c [J/kgK] a fajhő, 

vq  [W/m3] a belső hőfejlődés, a [m2/s] pedig a hőmérséklet vezetési tényező, amelyet a (15) 

összefüggés definiál: 
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ahol a [m2/s] a hőmérséklet vezetési tényező, λ [W/mK] a hővezetési tényező, ρ [kg/m3] a 

sűrűség, c [J/kgK] pedig a fajhő. Kiindulási feltételként a darab hőmérsékletét minden 

pontjában azonosnak tekintettem, a szerszám kitöltése során fellépő hűtő hatással és a 

nyírásból származó hőfejlődéssel nem számoltam [116]. Az alkalmazott közelítő módszer 

előnye, hogy segítségével a hőmérséklet idő szerinti változása egy adott helyen lépésről-

lépésre haladva, amíg a hely szerint pontról-pontra haladva, viszonylag egyszerű számítással, 

szinte tetszőleges pontossággal becsülhető. Hátránya, hogy a hely szerinti és az idő szerinti 

véges lépések nagysága nem független egymástól, tehát a modellezett test nagy számú véges 

elemre bontása (finom x irányú felosztása) nagyszámú időlépést von maga után. Ennek oka, 

hogy a módszer numerikus stabilitása összefügg egy, az explicit differencia egyenlet (14) 

tagjaiból definiálható differencia modulus értékével, amely a (16) összefüggés segítségével 

számítható: 
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 ,  (16) 

ahol pd [-] a differencia modulus, a [m2/s] a hőmérséklet vezetési tényező, Δτ [s] az 

alkalmazott időlépés, Δx2 [m2] pedig a hely szerinti lépés nagysága. A számítás stabilitása 

csak a 0,5 ≥ pd feltétel teljesülésekor biztosított, így a számításokat ennek szem előtt 

tartásával végeztem el. 

A hűlési folyamat modellezéséhez elengedhetetlen az alapanyag hővezetési 

tényezőjének és fajhőjének ismerete. A hővezetési tényező meghatározását Hot Plate elven 

működő berendezéssel végeztem. A mérés során a berendezés a vizsgálni kívánt próbatest két 

oldala között hőmérsékletkülönbséget hoz létre, amelynek hatására hőáram jön létre a 

próbatesten keresztül annak melegebb oldala felől a hidegebb oldal irányába. A próbatestben 

a hőáram állandósulása után (egyensúlyi helyzet) a minta hővezetési tényezője számítható a 

hőáram, a minta vastagsága és a kialakult hőmérsékletkülönbség ismeretében. Az előző 

mennyiségek között a Fourier egyenlet teremti meg az összefüggést (17): 
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ahol Q [W] a kialakult hőáram, λ [W/mK] a minta hővezetési tényezője, A [m2] a minta 

hőáramra merőleges keresztmetszete, ΔT [°C] a kialakult hőmérsékletkülönbség és Δx [m] a 

minta vastagsága. A mérések során alkalmazott berendezés aszimmetrikus (20. ábra) 

elrendezésű, tehát benne csak egy hűtő-, illetve fűtőlap alkalmazására, illetve egy próbatestre 

van szükség. 
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20. ábra A hővezetési tényező meghatározására használt Hot Plate berendezés felépítése [117] 

 

 A berendezésben a próbatest egyik oldalán a fűtést AlCr ellenálláshuzallal, a hűtést pedig 

félvezető Peltier-elemek biztosítják. Mivel a próbatest fűtése villamos úton történik, 

bevezetett teljesítményből (az áramerősség és a feszültség szorzatából) a hőáram számítható. 

A Peltier-elemek hűtése passzív úton, alumínium hűtőbordával történik. A hűtött és a fűtött 

oldalon az egyenletes hőmérsékletelosztást egyaránt 1-1 85x85x5 mm nagyságú réz hő-

elosztó lap biztosítja. A hűtött, illetve a fűtött oldalon kialakult hőmérséklet mérése 

oldalanként 2-2 termisztor (Epcos B57045K) segítségével történik. A termisztorok beépítés 

előtti kalibrációja a Steinhart-Hart egyenlet segítségével történt, amely a mért ellenállás és a 

hőmérséklet összefüggését írja le a (18) összefüggés szerint: 
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  ,  (18) 

ahol RS [Ω] a termisztor ellenállása adott T [°C] hőmérsékleteken, AS, BS és CS pedig a 

Steinhart-Hart egyenlet együtthatói. A hőveszteségek elkerülése, illetve minimalizálása 

érdekében a mérőeszköz polisztirol hab szigeteléssel van ellátva [117]. 

A számításhoz szükséges fajhő adatokat a TA Instruments által gyártott DSC Q2000 

típusú differenciális pásztázó kaloriméter segítségével határoztam meg. Mivel pvT mérés 

során a polimer alapanyagot izobár hűtéssel vizsgáltam, így a hűtési szakaszban mért 

fajhőgörbét használtam a hőmérséklet eloszlás számítása során is. 

4.2.3. Az új eljárással mért eredmények értékelése, összehasonlítása 

A fejlesztett pvT mérési módszer tesztelésére előkísérleteket végeztem BASF Terluran 

GP-35 típusú akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) és Sabic Lexan 915R típusú polikarbonát (PC) 

alapanyagon. A mérések során az ömledék hőmérséklete a gyártói ajánlások szem előtt 

tartásával ABS esetében 220, 250, illetve 280°C volt, PC esetében 300°C, a befröccsöntési 
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sebesség minden esetben 50 cm3/s. A fröccsöntőgépen technikai okokból megtartottam az 

utónyomási fázist, amelynek kezdetével párhuzamosan a mintákat nyomás alá helyeztem. A 

nyomást a súrlódást elhanyagolva a gépen beállított kilökő erő és a szerszámban található 

mozgatható mag keresztmetszetének hányadosaként számítottam. Az alkalmazott nyomások 

3,5; 7,0; 17,5; 21,0; 28,0; illetve 35,0 MPa voltak. A mérések során a dugattyú elmozdulását a 

kilökő rendszer csatlakoztatási pontjánál elhelyezett 0,001 mm felbontású mérőórával 

vizsgáltam, mivel a segédcsap elmozdulásának mérése nem bizonyult kellőképp 

megbízhatónak. A rendszer rugalmasságából adódó hiba kiküszöbölésére polimer ömledék 

befröccsöntése nélkül, eltérő nagyságú erőkkel terheltem a dugattyút valamint a hozzá 

csatlakozó rudazatot és vizsgáltam a kialakuló deformációkat. A 21. ábra a terhelő erő 

függvényében szemlélteti a kialakuló deformációt. 
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21. ábra A kilökő rendszerben eltérő erők hatására kialakuló rugalmas deformációk  

 

A várakozásoknak megfelelően, a Hooke törvényt követve, az erő növelésének hatására a 

deformáció lineárisan nőtt a terhelés növekedésével. A kialakuló rugalmas deformáció az 

alkalmazott legnagyobb terhelő erő esetén meghaladta a 0,25 mm-t, amely a vizsgált 3 mm 

vastag próbatestek esetén közel 10% eltérést okoz, ezért a mért eredmények kiértékelésénél a 

deformáció hatását mindenképp figyelembe kell venni. 

 

A 22. ábra egy a vizsgálatok során felvett, tipikus mag pozíció - idő görbét szemléltet. 

A görbe 0-2 s közötti szakaszában történik a szerszám zárása, majd azt követően a formaüreg 

kitöltése, amely néhány század milliméterrel hátrébb kényszeríti a magot. A préselési fázis 

kezdetekor az útmérő által mért hírtelen előrelendülést a fröccsöntőgép kilökő rendszerén 

található kapcsoló szerkezet holtjátéka okozza, amely a könnyebb szerelhetőség érdekében 

laza illesztéssel kapcsolódik a szerszámokhoz. A gép hidraulikus rendszerének reakcióideje, 

illetve a nyomás felépítésének szabályozástechnikai okokra visszavezethető időszükséglete 
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további 0,5-1,2 s-mal növeli a görbék kezdeti tranziens szakaszát, amely nem használható a 

kiértékelés során. Emiatt a görbék kezdeti, holtjátékot is tartalmazó tranziens szakaszát 

levágtam és a továbbiakban csak a kiértékelés szempontjából is releváns szakaszt ábrázolom. 

A mért görbék kiértékelésénél a hűlési folyamat kezdeti, nulladik időpillanatát a mérőtér 

kitöltésének végéhez igazítottam, mivel a beállított mérési nyomás felépítésének folyamatától 

függetlenül a bejuttatott ömledék már hűlni kezd.  

 

  
22. ábra A dugattyú pozíciójának változása a mérések kezdetekor 

 

A 23. ábra a 280°C-os ömledék hőmérséklet mellett különböző nyomásokon mért idő - 

próbatest vastagság függvényeket szemlélteti. Amint az látható, a 35,0 MPa nyomáson mért 

görbe jelentősen eltér a 3,5 és a 21,0 MPa-on mért görbéktől. Az eltérés oka, hogy a 

mérésekhez használt fröccsöntőgép kilökő rendszere a 20 kN-nál nagyobb erőket (amely 

28 MPa nyomásnak felel meg a mérőtérben) nem képes a korábban is említett, kb. 1 s alatt 

felépíteni. Emiatt a mért görbe nem csak a hűtés hatására való térfogat csökkenést jelzi, 

hanem a görbében megjelenik a nyomás további növekedésének hatása is.  
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23. ábra 280°C ömledék hőmérsékleten mért vastagság változások 

 

Befröccsöntés 

Holtjáték

Nyomás felépítés 
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Annak érdekében, hogy a vizsgálatokat valóban izobár körülmények között tudjam 

megvalósítani, a továbbiakban a méréseket csak olyan nyomásszinteken (7-28 MPa) 

végeztem, amelyek esetében a nyomás felépítése pillanatszerűen, kevesebb, mint 1 s alatt 

megvalósítható. 

A 24. ábra a különböző ömledék hőmérsékletek alkalmazásával készült próbatestek 

átlagos tömegének alakulását szemlélteti. Amint látható, az ömledék hőmérséklet emelése 

nem hozott egyértelmű változást a tömegek alakulásában, ugyanakkor a kitöltés stabilitását 

jelentősen növelte, amely a csökkenő szórásmezőkben mutatkozik meg. Az ömledék 

hőmérséklet emelésével az ömledék fajtérfogata is növekszik, így azonos kiindulási próbatest 

vastagság esetén a darabok tömegének csökkenő tendenciát kellene mutatnia. Véleményem 

szerint a mért tömegek nem a várakozásoknak megfelelő alakulását a kitöltést követően, a 

mérőtérben bekövetkező kontrollálatlan nyomásfokozás okozza. Ennek lehetséges oka, hogy 

az általam használt próbatest és annak elosztórendszere viszonylag kis térfogatú, lényegesen 

kisebb, mint az alkalmazott fröccsöntőgépre javasolt minimum. Emiatt a gép nem tudja 

ciklusról ciklusra a megfelelő precizitással megvalósítani az átkapcsolást és a ciklusok egy 

részében a mérőtérbe juttatott alapanyagon eltérő mértékben nyomásfokozást is végrehajt. 
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24. ábra A különböző hőmérsékleteken fröccsöntött ABS alapanyagú próbatestek tömegének alakulása 

 

Ezt támasztja alá a 25. ábra is, amely a dugattyú pozíciójának változását mutatja az idő 

függvényében, ugyanazon technológiai beállítások mellett, három egymást követő ciklusban, 

28 MPa nyomás esetén. Amint látható, a nyomás felépülését követően a dugattyú pozíciója 1-

3 s-ig nem változik, amely azt jelenti, hogy az ez alatt az idő alatt a mérőtérben uralkodó 

nyomás nagyobb, mint a mérés során alkalmazott nyomás, viszont a három egymást követő 

ciklusban értéke egymással nem megegyező. 
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25. ábra 28 MPa nyomás esetén regisztrált próbatest vastagságok 

 

A probléma kiküszöbölésére a mérések során a formaüreget csak 90-95%-ig töltöttem 

ki ömledékkel. Ezzel a nyomásfokozás elkerülhető volt, a mérőtér nyomás alá helyezését csak 

a mozgatható mag végezte, így a mérések során az izobár hűtés mindvégig biztosítható volt. 

Az így felvett görbék alakulását 7-28 MPa nyomástartományban, ABS alapanyagra a 26. ábra 

szemlélteti. Az eltérő nyomásokon mért görbék egymástól jól elkülönülnek, időbeni lefutásuk 

csaknem párhuzamos. A 28 MPa nyomáson mért görbe kezdeti szakaszában tapasztalható 

megtorpanást a nyomás felépítése során fellépő kis mértékű nyomáslengés okozza. 

 

 
26. ábra ABS minta vastagságának változása eltérő nyomásokon [114] 

 

A mérések elvégzését követően Ohaus Explorer analitikai mérleg segítségével mértem 

az egyes ciklusokban készített próbatestek tömegét, majd elvégeztem a hőmérséklet eloszlás 

hatásának kiküszöbölésére kidolgozott kompenzációt. A számítást a már ismertetett módon, 

10°C lépésközzel végeztem. Az alkalmazott kompenzáló algoritmus működéséből adódóan a 

számított adatpontok kis mértékben fluktuálnak (27. ábra), amelynek kiküszöbölésére a 
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legkisebb négyzetek módszerével egyeneseket illesztettem a Tg alatti, illetve feletti tartomány 

adatpontjaira. 

 

a) b) 

27. ábra ABS (a) és PC (b) alapanyagok fajtérfogatának alakulása 
 

A számított adatpontokra illesztett egyenesek mindkét vizsgált alapanyagnál, 

mindhárom vizsgálati nyomáson nagyon jól illeszkednek, az R2 értékek minden esetben 0,9 

felettiek. Az adatpontokban kismértékű lengés a hagyományos mérési módszereknél is fellép, 

így az átmeneti tartomány (Tg) meghatározásának automatizálása nehézségekbe ütközik. Ezért 

a hagyományos módszereknél is alkalmazott eljárásnak megfelelően a Tg alatti és feletti 

tartomány szétválasztását manuálisan végeztem. A 28. ábra PC alapanyagon, három 

különböző mérésből származó adat alakulását szemlélteti összehasonlítva konvencionális 

mérésből származó adatokkal 7 MPa nyomáson. 

 
28. ábra PC alapanyag fajtérfogatának alakulása 7 MPa nyomáson három független mérés adataiból, 

összehasonlítva konvencionális eljárással mért adatokkal 
 

Az új eljárással mért adatok a Tg alatti tartományban kis szórást mutatnak, amíg a Tg feletti 

tartományban az egyes mérések adatai közötti eltérés jóval nagyobb, 300°C hőmérsékleten 

meghaladja a 0,006 cm3/g-ot. Az új eljárással mért fajtérfogatok összehasonlítva a 
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konvencionális módon mért fajtérfogatokkal a Tg feletti tartományban 1-1,5%-kal kisebbek, 

ugyanakkor a hőtágulási tényezők jó egyezést mutatnak. A vizsgált ABS alapanyagon mért 

hőtágulási tényezők a Tg alatti tartományban rendre kisebbek, amíg felette rendre nagyobbak, 

mint hagyományos úton mérve (29. ábra).  

 
a) 

 

b) 

29. ábra PC és ABS alapanyagokon, 7,0; 17,5 és 28,3 MPa nyomáson mért fajtérfogatok összehasonlítva 
konvencionális mérésből származó adatokkal 

 

A vizsgálatok a termodinamika szabályainak megfelelően rendre kisebb fajtérfogatokat 

jeleznek a nyomás növekedésével mindkét vizsgált alapanyagnál. Azonban a mért adatok nem 

mutatják minden esetben a hőmérsékletemelkedés hatására bekövetkező kompresszibilitás 

növekedést, amely valószínűleg részben a modell egyszerűsítéseinek következménye, részben 

a viszonylag szűk vizsgálati nyomástartomány következménye. 

4.2.4. Az első generációs berendezés korlátai 

A fejlesztett mérési módszer az elvégzett előkísérletek eredményei alapján 

alkalmasnak mutatkozik arra, hogy segítségével a fröccsöntés hőtani viszonyainak megfelelő 

körülmények között pvT adatokat határozzak meg, azonban a tesztek rávilágítottak az első 

generációs berendezés néhány gyenge pontjára, amelyeket javítani szükséges. A 

berendezéssel elérhető maximális nyomást erősen korlátozza a fröccsöntőgépek kilökő 

rendszere által kifejthető viszonylag kis erő, így a fröccsöntés során is jellemző, akár 1000 bar 

nagyságrendű nyomásokon való méréshez a gép záróegységének használata célszerű. Az első 

generációs szerszámban mért adatok és a hagyományos eljárás segítségével meghatározott 

adatok közötti eltérés gyakran az 1%-ot is meghaladta, amely véleményem szerint a próbatest 

geometriájának módosításával, a hőtani modell pontosításával, illetve a kompenzáló 

algoritmus továbbfejlesztésével csökkenthető, így a mérés pontossága növelhető. 

Az első generációs berendezés és a hozzá fejlesztett kompenzáló algoritmus egyik 

legjelentősebb gyengesége, hogy a Tg alatt mért adatok hatással vannak a Tg feletti 
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eredményekre is. Ennek következményeképp az egyszerűsítésekből, vagy pontatlan hőtani 

paraméterekből származó hibák az ömledék állapotra jellemző adatokat is befolyásolhatják 

annak ellenére, hogy az átmeneti hőmérséklet felett mért fajtérfogatokat csak a hőmérséklet és 

a nyomás befolyásolja a vizsgált alapanyagban. Ennek demonstrálására ABS alapanyagon, 

280°C ömledék hőmérsékleten és 17,5 MPa-on mért vastagság változás görbét alapul véve 

elvégeztem a pvT görbék számítását úgy, hogy a fajhő értékét 1400-2600 J/kgK tartományban 

változtattam, minden más paraméter változatlan értéken tartása mellett (30. ábra). 
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30. ábra A fajhő változtatásának hatása a számított eredményekre 

 

A fajhő növelésének hatására az egyenesek meredeksége jelentősen változik mind a Tg 

alatti, mind a Tg feletti tartományban. Az izobár vonalak a nagyobb fajhő értékek esetében 

konvexek, azonban a fajhő csökkentésével konkávvá válnak, amely termodinamikai okok 

miatt nem lehetséges. A probléma kiküszöbölésének érdekében az ömledék állapotú és a 

szilárd fázis mérését külön kívánom választani a második generációs berendezésben, illetve 

kiértékelő algoritmusban. 

A vizsgálatok során a ridegebb alapanyagok mérése nem, vagy csak nehezen volt 

kivitelezhető a szerszámban található visszaáramlásgátló szelep nem megfelelő működése, 

illetve a beömlő rendszer mérés utáni nehézkes eltávolíthatósága miatt. Ezen hibák a 

következő konstrukcióban a beömlő rendszer egyszerűsítésével, illetve a visszaáramlásgátló 

áttervezésével, vagy ha lehetséges, elhagyásával megszüntetethetőek. Az új konstrukció 

tervezése során célom továbbá az automatizáltság növelése, a szükséges külső beavatkozások 

minimalizálása. 

növekvő fajhő 
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4.3. A mérési módszer továbbfejlesztése 

Az előkísérletek során használt mérőberendezést továbbfejlesztettem, hogy 

kiküszöböljem annak legfőbb hibáit. Annak érdekében, hogy az átmeneti tartomány alatt és 

felett is pontos fajtérfogatokat mérhessek, a mérési folyamatot két szakaszra bontottam. Az 

első szakaszban az átmeneti hőmérséklet feletti tartományt vizsgáltam a fröccsöntőgép 

aggregátjában, majd a mérés második szakaszában az átmeneti tartomány alatt jellemző 

viselkedést a speciális fröccs-préselő szerszámban. 

4.3.1. Az átmeneti hőmérséklet feletti tartomány mérése 

A napjainkban kereskedelmi forgalomban kapható fröccsöntőgépek aggregátjainál 

precíz illesztéseket alkalmaznak a henger és a csigadugattyú között, így a gépek elméletileg 

alkalmasak lehetnek pvT mérésre az átmeneti hőmérséklet feletti tartományban. Ezt 

alátámasztja, hogy az ömledékek fajtérfogatának mérésére többen is alkalmasnak találták a 

fröccsöntőgép aggregátját kis nyomásokon, ugyanakkor a nyomás növelésével a módszer 

pontosságának drasztikus romlásáról számoltak be.  

A módszer tesztelésére méréseket végeztem Arburg Allrounder 370S 700-290 

Advance típusú fröccsöntőgép segítségével izoterm körülmények között 10, 20, 40, 80, illetve 

120 MPa nyomáson. A felhasznált alapanyagok PS, ABS, SAN és PC voltak, a méréseket 

180-300°C tartományban végeztem a PS, ABS, SAN alapanyagok esetében, illetve 250-

340°C tartományban a PC alapanyag esetében. A vizsgálatok minden alapanyagnál 10°C 

lépésközzel történtek. A vizsgálatok során a gép aggregátját lezártam és a csiga előtt 

felhalmozott ömledéket a csiga segítségével komprimáltam és az egyes nyomásokhoz tartozó, 

a gép által kijelzett térfogat értékeket feljegyeztem. A gyártói ajánlásokat szem előtt tartva az 

alapanyag plasztikálását 25 m/perc csiga kerületi sebesség mellett 50 bar torlónyomással 

végeztem. A vizsgálatok során az aggregát hőmérséklete az összes zónában azonos volt, az 

ömledék hőmérséklet megfelelő homogenitásának biztosítására a plasztikálást követően 

5 perc várakozási időt iktattam be. A mérést követően az aggregátból a csiga előtt található 

ömledéket üresfröccsölés üzemmódban kitoltam, majd a fajtérfogat számításához a teljes 

kihűlést követően mértem annak tömegét.  

A vizsgálatok megkezdése előtt ellenőrző méréseket végeztem az alkalmazott 

legnagyobb hőmérsékleten és nyomáson a visszaáramlásgátló esetleges szivárgásának 

ellenőrzésére. A vizsgálatok során mérhető csiga elmozdulást nem tapasztaltam, így a 

mérések során szivárgással a kisebb nyomásokon és hőmérsékleteken sem kellett számolnom. 
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A bizonytalanságok csökkentésére a plasztikálást követően a csigát axiális irányban előre 

mozdítottam, hogy a visszaáramlásgátló még a méréseket megelőzően zárjon, illetve 

törekedtem a lehető legnagyobb anyagmennyiség mérésére.  

Az aggregátban mért adatokat konvencionális eljárással mért értékekkel 

összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgált alapanyagokon mért értékek kis nyomáson jól 

egyeznek, azonban a mért adatok a hagyományos eljárással mért értékekhez képest eltérő 

kompresszibilitást mutatnak. Ennek hatására a nyomás növekedésével az eltérés 120 MPa 

nyomáson eléri a 4%-ot (31. ábra). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

31. ábra A fröccsöntőgép aggregátjában mért fajtérfogat értékek (pontok) összehasonlítva Confining 
Fluid eljárással meghatározott adatokkal (vonalak) ABS (a), PS (b), SAN (c), PC (d) esetében [114] 

 

Mivel kisebb vizsgálati nyomáson a konvencionális és az aggregátban történt mérések 

eredményei jelentős eltérést nem mutattak, továbbá az eltérés jellege minden vizsgált 

alapanyag esetében hasonló, arra a következtetésre jutottam, hogy a tapasztalt eltérést nagy 

valószínűséggel az aggregátban fellépő, a mérési nyomással is összefüggő, állandó hibák 

okozzák [114, 117].  



Szabó Ferenc 

58 

4.3.2. Az aggregátban mért adatok kompenzációi 

A mérések pontosságának növelésére áttekintettem, hogy a fröccsöntőgép 

aggregátjában melyek azok, a mérés során fellépő jelenségek, amelyek elhanyagolása jelentős 

mérési hibához vezethet. A feltárt a hibák mérési pontosságot rontó hatásának 

kiküszöbölésére fizikai alapokon nyugvó számításokat végeztem [114, 117]. Az általam 

figyelembe vett hibák eredetük szerint a következők: 

- a fröccsegység rugalmas deformációiból származó hibák, 

- a fröccsegység hőtágulásból származó hibák, 

- a csiga előtti holttérben található ömledék okozta hiba, 

- a gép útmérő rendszeréből származó hibák, 

- az ömledéken végzett mechanikai munka okozta hiba. 

 

Az említett hibaforrások közül az egyik legnagyobb hibát a csigacsúcs és a 

fúvókacsúcs kilépési pontja között található holttér okozza, amely az aggregát azon része, 

amelyből a csiga nem képes kitolni az ömledéket (32. ábra). Mivel az ömledék nyomás alá 

helyezésekor nem csak a névleges adagsúlynak megfelelő anyagmennyiség, hanem a 

holttérben található ömledék is fajtérfogat változást szenved, a mérések során az ömledék 

kompresszibilisebbnek mutatkozik, mint valójában. A hőmérséklet növelésével az ömledék 

kompressziós modulusa csökken, amelynek hatására a hiba nagysága növekszik. A plasztikált 

ömledék mennyiségének növelésével a holttérből származó hiba csökkenthető, azonban az 

általam alkalmazott gép esetében a maximális adagsúlyhoz képest nem elhanyagolható 

nagyságú a csiga előtti holttér. 

 
32. ábra Holttér a fröccsöntőgép aggregátjában (1-hengermodul a fúvókával; 2-csigadugattyú; 3-

visszaáramlásgátló; 4-holttér) [114] 
 

A holttér megszűntetése az aggregát felépítéséből adódóan nem lehetséges, azonban 

térfogatának ismeretében hatása kiküszöbölhető. Az aggregát alkatrészeinek geometriai 
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mérését követően meghatároztam a holttér térfogatát, amely 17 cm3 az általam alkalmazott 

fröccsöntőgép esetében. A hiba kiküszöbölésére az ömledék komprimálása során fellépő 

térfogatváltozást a teljes, holttér nagyságával is növelt ömledék mennyiségre vonatkoztattam. 

A vizsgálatok során a nagy nyomások miatt jelentős mértékű rugalmas deformációk 

léphetnek fel mind a hengerben, mind a csigában. A legnagyobb deformáció a csigában 

axiális irányban keletkezik, a csiga nagy hossz-átmérő viszonyából fakadóan. A csigát 

prizmatikus rúdnak tekintve a várható deformáció nagysága a Hooke törvény (19) 

segítségével jól közelíthető: 

 
E

ll

 , (19) 

ahol Δl [mm] a csiga hosszváltozása, l [mm] a csiga hossza, σ [Pa] a csigában ébredő normál 

feszültség, E [Pa] a csiga anyagának rugalmassági modulusa. A csigában ébredő normál 

feszültséget, végeselemes szimulációk eredményeire alapozva, a mérés során használt nyomás 

nagyságánál 10%-kal nagyobbnak tekintettem, a csiga menetárkai által okozott keresztmetszet 

csökkenés miatt. A méréshez használt Arburg fröccsöntőgép csigája 1030 mm hosszú, így 

250 MPa nyomásnál az axiális irányú méretváltozása meghaladhatja az 1 mm-t. A mérés 

során az erőfolyam a hengermodulon keresztül záródik, így a hengert is a csigát terhelő erővel 

azonos nagyságú erőhatás terheli, amelyet a fúvóka rászorító erő csökkent. Mivel a hengerre 

ható erők egymás hatását csökkentik, valamint a hengermodul keresztmetszete egy 

nagyságrenddel nagyobb, mint a csiga keresztmetszete, az axiális irányú deformációkat 

elhanyagolhatónak tekintettem. 

 

 A fröccsegység alkatrészei a rájuk ható hidrosztatikus nyomás hatására nem csak axiális, 

hanem radiális deformációt is szenved. Mivel a hengermodul vastagfalú csőnek tekinthető, 

így a fellépő átmérőváltozás a (20) összefüggéssel számítható: 
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ahol Δd [mm] az átmérő megváltozása, da [mm] az aggregát belső átmérője, Da [mm] az 

aggregát külső átmérője, p [Pa] a terhelő belső nyomás, E [Pa] az aggregát anyagának 

rugalmassági modulusa, ν [-] a hengermodul anyagának Poisson tényezője. A mérés során a 

hőtágulás hatására az aggregát és a csiga mérete is növekszik mind axiális, mind radiális 

irányban. A radiális irányú méretváltozás számítható, azonban az axiális irányú méretváltozás 



Szabó Ferenc 

60 

hatásának számításához szükséges a henger és a csiga hőmérséklet eloszlásának ismerete. 

Mivel a csiga hőmérséklet eloszlása nem mérhető, a hőtágulásokból származó méretváltozást 

az acélra jellemző térfogati hőtágulással (21) vettem figyelembe: 

   szvlaTszTv TTVV  31 , (21) 

ahol a VTv [cm3] a mérési hőmérsékletre jellemző, hőtágulással korrigált térfogat, VTsz [cm3] a 

gép által kijelzett, szobahőmérsékleten vett térfogat, αla [1/K] az acélra jellemző lineáris 

hőtágulási együttható, Tv [°C] a vizsgálati hőmérséklet, Tsz [°C] a szobahőmérséklet [114, 

117]. 

Az ömledék nyomás alá helyezése során hőmérséklet növekedés lép fel az ömledéken 

végzett mechanikai munka következtében. Ha a nyomás alá helyezés és maga a mérés is rövid 

idő alatt történik, az ömledék csak minimális hőt adhat át az aggregát falának, így a rendszer 

jó közelítéssel adiabatikusnak tekinthető. Adiabatikus rendszerre a nyomásnövekedés okozta 

hőmérsékletváltozás a (22) összefüggéssel számítható: 
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ahol ∂T [K] a hőmérséklet megváltozása, ∂p [Pa] a nyomás változás, α [1/K] a hőtágulási 

együttható, ρ [kg/m3] a sűrűség, v [m3/kg] a fajtérfogat, c [J/kgK] pedig a fajhő [114, 117]. 

Az aggregátban, Tg feletti hőmérsékleten végzett mérések pontosságát a csigadugattyú 

útmérő rendszerének esetleges hibái is befolyásolják. Az esetleges hibák feltárására, illetve 

kiküszöbölésére elvégeztem az általam használt fröccsöntőgép útmérő rendszerének 

kalibrálását. A kalibrálás lézer interferométer segítségével történt, amelynek mérési 

bizonytalansága 0,001 mm alatti. A mérés során használt elrendezést a 33. ábra szemlélteti.  

 
33. ábra Mérési elrendezés az aggregát útmérő rendszerének kalibrációja során (1: tárgytükör; 2: álló, 

referencia tükör; 3: lézer forrás és detektor) 
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 A kalibráció során az interferométer tárgytükrét a fröccsöntőgép csigamozgató 

munkahengerén helyeztem el, az álló tükör a fröccsaggregát vezetőoszlopán került 

elhelyezésre. A kalibrálás pontonként történt, a csiga teljes mozgástartományában 10 mm-es 

osztásonként. A mérést indítás után és az üzemi hőmérséklet elérése utáni állapotban is 

elvégeztem, az ismétlések száma minden pontban 5 volt. A gép útmérő rendszerének hibáját a 

gép által kijelzett út függvényében a 34. ábra szemlélteti.  

 
34. ábra Az aggregát útmérő rendszerének hibája a csiga pozíció függvényében 

 

A gép útmérő rendszere a csiga első pozíciójában (0 pozíciójához közeli tartományában), 

0,45 mm hibával rendelkezik, majd a csiga hátsó pozíciójához közeledve közel lineárisan 

csökken, a 110-150 mm tartományban elérve a pontos értéket. A mért adatok alapján a 

csigapozícionálás visszaállási pontatlansága minden esetben 0,005 mm alatti volt. A gép 

üzemi hőmérsékletén és a hideg állapotban felvett görbék egymással jó egyezést mutatnak. Az 

útmérés által okozott hiba csökkentésére a gép által jelzett térfogat értékeket a felvett 

kalibrációs görbe segítségével korrigáltam. 

A mérések során a legnagyobb hibát a csiga előtti holttér okozta, a mérések során 

alkalmazott legnagyobb nyomás és hőmérséklet esetében 1,6% eltérést. Szintén jelentős hiba 

származott a hengermodul hőtágulásából (akár 0,9%) és a csiga rugalmas deformációiból 

adódóan (akár 0,45%). 

4.3.3. A plasztikálási paraméterek hatása a mért fajtérfogatokra 

A konvencionális mérésekhez hasonlóan, az aggregátban végzett pvT mérések során is 

hibát okozhat, ha a mért minta hőmérséklete nem egyezik a beállított hőmérséklettel, vagy a 

mintában légzárványok találhatóak. Az aggregátban végzett mérések során ilyen 

hibajelenségek a plasztikálási folyamat hibájából adódóan, illetve a nem jól megválasztott 

hőntartási időből fakadóan léphetnek fel. Annak érdekében, hogy a mérések során a 
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plasztikálási folyamatból származó hibákat kiküszöböljem, eltérő torlónyomással, illetve 

csiga kerületi sebességgel plasztikált ABS mintákat vizsgáltam különböző hőmérsékleteken, 

továbbá méréseket végeztem eltérő hőntartási idők mellett. A vizsgált paraméterek alsó és 

felső határát a vizsgált alapanyag és a fröccsöntőgép korlátainak figyelembe vételével és a 

plasztikálási folyamat megvalósíthatóságának szem előtt tartásával választottam meg. A mért 

fajtérfogat értékeken a 4.3.2 fejezetben leírtaknak megfelelően végeztem kompenzációkat. 

A csiga forgási sebességének mérésre gyakorolt hatását 5-50 m/perc sebesség 

tartományban vizsgáltam. Az alkalmazott torlónyomás 50 bar volt, a vizsgálati hőmérsékletek 

200 és 240°C. A plasztikálási folyamat végeztével minden esetben üresföccsölést végeztem, 

hogy a csigán található visszaáramlásgátló lezárjon még a mérés kezdete előtt. A vizsgálatok 

megkezdése előtt hőntartási időt nem iktattam be. Az eltérő kerületi sebességgel plasztikált 

mintákon, 10 MPa nyomáson mért fajtérfogatok értékeinek alakulását a 35. ábra szemlélteti. 

 

 
a) 

 
b) 

35. ABS alapanyag fajtérfogatának alakulása eltérő kerületi sebességekkel történő plasztikálása során, 
200°C (a) és 240°C (b) aggregát hőmérséklet és 50 bar torlónyomás esetén, 10 MPa nyomáson mérve  

 

Amint látható, a csiga kerületi sebességének növelése mindkét vizsgálati hőmérsékleten 

szignifikánsan növelte a mért fajtérfogatokat. 200°C-os hőmérséklet esetében az eltérés a 

hagyományos úton mért és a fröccsöntőgép aggregátjában mért adatok között minden kerületi 

sebesség esetén lényegesen nagyobb volt, mint 240°C-on mérve. A jelentős fajtérfogat 

emelkedést magyarázhatja az alapanyag plasztikálás közbeni, disszipáció miatti felhevülése. 

Ennek igazolására ömledékhőmérő segítségével méréseket végeztem a plasztikált 

alapanyagon (36. ábra). A diagramban minden esetben a műszer által jelzett maximális 

értékek átlagait és szórását tüntettem fel. Amint látható, 200°C-ra temperált plasztikáló 

egység esetében az alkalmazott legkisebb csiga kerületi sebesség mellett is jelentős 

hőmérséklet növekedéssel kell számolni a plasztikálás során, amely a kerületi sebesség 

növelésével tovább emelkedik. 240°C-ra temperált plasztikáló egység esetében a hőmérséklet 
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emelkedése lényegesen kisebb az alapanyag viszkozitásának csökkenése miatt. Ez 

összhangban áll a 240°C aggregát hőmérséklet esetén mért fajtérfogatok hagyományos úton 

mért adatoktól való kisebb eltérésével is. 

200

210

220

230

240

250

260

0 20 40 60

Ö
m

le
dé

k 
hő

m
ér

sé
kl

et
 [

°C
]

Csiga kerületi sebessége [m/perc]

ABS, pt=50 bar

Ta=200°C
Ta=240°C

 
36. ábra Az ömledék hőmérsékletének alakulása ABS alapanyag eltérő kerületi sebességekkel történő 

plasztikálása során, 200°C és 240°C aggregát hőmérséklet (Ta) és 50 bar torlónyomás esetén  
 

A fajtérfogat emelkedéshez hasonlóan, a hőmérsékletemelkedés tendenciája is közel lineáris 

összefüggést mutat a vizsgált tartományban a kerületi sebesség növelésével mindkét vizsgált 

hőmérsékleten. Ezt szem előtt tartva a mérések során kis plasztikálási sebességet célszerű 

alkalmazni a hőmérsékletemelkedés minimalizálására. 

A plasztikálás során alkalmazott torlónyomás mérésekre gyakorolt hatását 10-100 bar 

nyomástartományban vizsgáltam. A csiga forgási sebessége 20 m/perc volt, a vizsgálati 

hőmérsékletek 200 és 240°C. A vizsgálatok megkezdése előtt hőntartási időt nem iktattam be. 

A kisebb vizsgálati hőmérsékleten jelentős eltéréseket tapasztaltam az általam mért és a 

hagyományos úton meghatározott fajtérfogatok között minden vizsgált torlónyomás esetében 

(37. ábra).  

 

a) 
 

b) 

37. ABS alapanyag fajtérfogatának alakulása eltérő torlónyomásokkal történő plasztikálást követően, 
200°C (a) és 240°C (b) aggregát hőmérséklet és 20 m/perc kerületi sebesség esetén, 10 MPa nyomáson 

mérve  
 



Szabó Ferenc 

64 

Az eltérések a torlónyomás növelésének hatására nőttek (0,007-0,012 cm3/g), a hőmérséklet 

növelésének hatására a különbségek jelentősen csökkentek (0,0005-0,003 cm3/g) hasonlóan a 

csigaforgási sebesség hatásának vizsgálata során tapasztaltakhoz. A plasztikálást követően 

mért ömledék hőmérsékletek a fajtérfogat eltérésekben tapasztalt tendenciát mutatták 

(38. ábra).  
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38. ábra Az ömledék hőmérsékletének alakulása ABS alapanyag eltérő torlónyomásokkal történő 

plasztikálása során, 200°C és 240°C aggregát hőmérséklet (Ta) és 20 m/perc csiga kerületi sebesség esetén  
 

Amint a plasztikálási sebesség hatásának vizsgálata és a torlónyomások hatásának 

elemzése is rávilágított, a plasztikált ömledék hőmérsékletének homogenizálására hőntartási 

idő beiktatása szükséges a mérések megkezdése előtt. A hőntartási idő hatását 0-60 perc 

időtartamban vizsgáltam. A plasztikálás során a csiga kerületi sebessége 20 m/perc volt, a 

torlónyomás 50 bar. Mivel a plasztikálás során fellépő hőfejlődés intenzívebb a kis ömledék 

hőmérsékletek esetében, ugyanakkor a hőntartás hatására, főképp nagyobb hőmérsékletek 

esetén degradáció léphet fel, a vizsgálatokat 200°C és 280°C hőmérsékleten is elvégeztem 

(39. ábra). 

 

a) 
 

b) 

39. ABS alapanyag fajtérfogatának alakulása 200°C (a) és 280°C (b) aggregát hőmérséklet esetén 
20 m/perc csigasebességgel és 50 bar torlónyomással történő plasztikálást követően, különböző hőntartási 

idők esetén, 10 MPa nyomáson mérve  
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A vizsgálatok alapján a kisebb vizsgálati hőmérséklet esetében körülbelül 10-15 perc 

hőntartásra van szükség a hőmérséklet kiegyenlítődésére. A szükséges hőntartási idő hossza 

összefügg a vizsgált alapanyag viszkozitásával és a plasztikálás során alkalmazott 

technológiai paraméterekkel, így a szükséges hőntartási idő kíméletes plasztikálás 

alkalmazásával is jelentősen mérsékelhető. A hőntartási idő növelése a vizsgált tartományban 

a fajtérfogat szempontjából nem okozott szignifikáns változást a nagyobb hőmérsékleten sem. 

4.3.4. Az aggregátban mért, kompenzált adatok értékelése 

Mivel az eredetileg alkalmazott plasztikálási beállítás sor esetében vélhetően a kisebb 

hőmérsékleteken nem volt megfelelő az alapanyag hőmérsékletének homogenitása, a 

méréseket megismételtem. Az alapanyag plasztikálását 10 m/perc csiga kerületi sebesség 

mellett 25 bar torlónyomással végeztem. A vizsgálatok során az aggregát hőmérséklete az 

összes zónában azonos volt, az ömledék hőmérséklet megfelelő homogenitásának 

biztosítására a plasztikálást követően 15 perc várakozási időt iktattam be. A mért adatokon 

elvégeztem a kompenzációkat amelynek hatására tapasztalt hibák jelentősen lecsökkentek 

(40. ábra).  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

40. ábra A fröccsöntőgép aggregátjában mért, kompenzációk utáni fajtérfogat értékek összehasonlítva 
Confining Fluid eljárással meghatározott adatokkal ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyag 

esetében 
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A vizsgált nyomás és hőmérséklet tartományban a maximális eltérés a Confining Fluid 

technikához képest 0,3% alá csökkent a vizsgált összes alapanyag esetében.  

4.3.5. Mérőszerszám tervezése az átmeneti hőmérséklet tartomány alatti 

vizsgálatokhoz 

Az előkísérletek során tapasztalt hibák kiküszöbölésére, valamint a pvT mérés 

pontosságának növelése érdekében új mérőszerszámot fejlesztettem. Annak érdekében, hogy 

a mérés során alkalmazható maximális nyomás és a próbatest mérete is növelhető legyen, az 

új szerszám a gép záróerejének segítségével végzi a darab préselését. Szerszámgyártási és 

modellezési szempontokat figyelembe véve a próbatest alakján nem változtattam, azonban 

annak átmérőjét 70 mm-re növeltem. Így az elérhető maximális nyomás az általam használt, 

700 kN záróerejű fröccsöntőgéppel 1820 bar. Nagyobb záróerejű gép alkalmazásával az 

elérhető maximális nyomás természetesen tovább növelhető. A próbatest vastagsága a 

szerszám felépítéséből adódóan fokozatmentesen állítható 0-10 mm tartományon belül. A 

szerszám szerkezeti vázlatát a 41. ábra szemlélteti. 

 
41. ábra A mérésekhez használt speciális fröccs-sajtoló szerszám felépítése (1-mozgó oldali szerszámblokk, 
2- húzórúd, 3- lengőlap, 4- mag, 5- elektromágnes, 6- álló oldali szerszámblokk, 7- cserélhető beömlő elem,  

8-pneumatikus dűzni) [115] 
 

A szerszám felépítése a három lapos szerszámokéhoz hasonló, azonban a harmadik 

szerszámlap (41. ábra /3) a mozgó oldalon (41. ábra /1) helyezkedik el. A szerszámban direkt 

beömlő rendszer található (41. ábra /7, 8), amely az álló oldali szerszámblokkban (41. ábra /6) 

kapott helyet. A gátat is tartalmazó elem (41. ábra /7) cserélhető, így a beömlési 
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keresztmetszet változtatható. A beömlő átmérője nem csak a lepecsételődéshez szükséges időt 

befolyásolja, hanem a kitöltés során az alapanyagban fellépő nyíró igénybevételt is, így 

ezáltal a hőmérséklet növekedés mértékét is. A kitöltést követően az alapanyag mérőtérből 

való visszaáramlásának megakadályozására nem szolgál külön szerszámelem, a visszaáramlás 

megakadályozása a lepecsételődésig az utónyomás megfelelő megválasztásával érhető el. A 

beömlőcsatorna próbatestről való eltávolítását egy pneumatikus kidobó egység (41. ábra /8) 

végzi, még a szerszám nyitása előtt. Szintén az álló oldalon került elhelyezésre a kombinált 

nyomás és hőmérő szenzor, amely a nyomás pontosabb beállításáért felelős. A szenzor a 

folyási út végéhez közel helyezkedik el így a próbatest vastagságától függetlenül, mindig 

pontosan beállítható a szerszám kitöltése a szenzor által szolgáltatott adatok 

visszacsatolásával. A mérések során a próbatest átmérőjét a harmadik lapban kimunkált 

hengeres formaüreg szabja meg, a próbatest vastagságát az álló oldal és a mozgó oldali 

szerszámblokkban rögzített mag (41. ábra /4) közötti távolság határozza meg. Mivel a 

harmadik, lengőlapot csak radiális irányú erő terheli, a lapot a mérés során elegendő 

viszonylag kis erővel az álló oldalhoz rögzíteni. Ezt két elektromágnes végzi (41. ábra /5), 

amelyek szintén az álló oldalba kerültek beépítésre. A lengő lap mozgatását a gép kilökő 

rendszere végzi. Mivel a mérés közben a gép a mozgó szerszámféllel együtt a kilökő rendszert 

is mozgatja, a kilökőlap és a lengőlap közé egy 10 mm holtjátékot biztosító elem (41. ábra /2) 

került beépítésre. 

A szerszám álló és mozgó oldala is temperálható, az álló oldali temperáló csatornák 

közvetlenül a formaadó felület alatt kerültek kialakításra, a mozgó oldalon a mag temperása 

négy hűtőujjon keresztül történik. A szerszám temperálása, valamint az ömledék 

hőmérsékletének változtatása lehetővé teszi a vizsgálatok különböző hűtési sebességek mellett 

való elvégzését is. A mérés során fellépő vastagság változás mérésére a mozgó oldali 

szerszámfélben található útmérő szenzor szolgál, amely a szerszámház külső oldalán 

helyezkedik el. 

4.3.6. Szerszámtesztek, kalibrálás 

A mérések pontosságára jelentős hatással van az alkalmazott útmérési módszer 

pontossága, a mérőszerszám deformációi, valamint kis mértékben a gép záróegységének 

pozícionálási pontossága is. Az egyes tényezők által okozott hibák nagyságának megítélésére 

vizsgálatokat végeztem.  

A szerszámba épített UVB 4010 típusú útmérő szenzor és a hozzá kapcsolódó 

jelfeldolgozó rendszer pontosságának ellenőrzését kerámia mérőhasábok méretének 
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mérésével végeztem az útmérő szenzor teljes méréstartományában 1 mm lépésközzel. A mért 

értékek jól követték a mérőhasábok vastagsági értékeit, a tapasztalt maximális eltérés a teljes 

mérési tartományban 0,0003 mm volt. A pontosság növelésére a méréseket igyekeztem a 

szenzor méréstartományának középső tartományában végezni. 

A záróerő hatására fellépő szerszámdeformációkat 10-700 kN tartományban 

vizsgáltam. A kialakult deformáció kis erők esetén lineáristól eltérő, nagyobb erők esetén 

pedig lineáris viselkedést mutatott (42. ábra). A jelenség véleményem szerint a szerszám 

lapjainak nem tökéletes érintkezésével és a komplex geometriával magyarázható. 

 

 
42. ábra A CIM-pvT rendszer mérőszerszámának deformációja különböző nagyságú záróerők esetén 

 

A vizsgálatok során a szerszámdeformáció ciklusról ciklusra a megadott értékeknek 

megfelelően alakult, így a mérések során a deformáció hatása kompenzálható. 

A mérések során alkalmazott fröccsöntőgép szerszámzáró egységének pozícionálási 

pontossága jelentős hatással van a próbatestek kiindulási vastagságának beállítására. A 

próbatestek vastagsága erősen befolyásolja az elérhető hűtési sebességet, így ingadozását 

célszerű minél kisebb értéken tartani. Vizsgálataim során úgy találtam, hogy a mérésekhez 

használt fröccsöntőgép záróegysége a beállított pozíciót ±0,003 mm szórással tudta tartani, 

amely 1 mm vastagságú próbatestek esetén is 1% alatti vastagságbeli ingadozást jelent. 

4.3.7. A hőtani modell és kiértékelési algoritmus pontosítása 

A pontosabb modellezés érdekében felülvizsgáltam és továbbfejlesztettem a pvT 

számításhoz használt hőtani modellt. Elvégeztem az alkalmazott egydimenziós hőtani modell 

összehasonlítását a háromdimenziós modellel, hogy becslést adhassak a várható 

különbségekről. A próbatest élein jelentkező sarokhatások elhanyagolásával a két hőtani 

modell közötti, térfogatra vetített különbségek számíthatók. A továbbfejlesztett szerszámban 
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alkalmazott 70 mm átmérőjű daraboknál az egydimenziós modell eltérése a 

háromdimenzióshoz képest 1 mm vastagság esetén 0,71%, 3 mm vastagság esetén 2,11%, 

5 mm vastagság esetén 3,51%. Mivel a hőmérsékleti gradiens a különbséget jelentő 

térfogatrészekben is megjelenik, a térfogati alapú összehasonlítás az eltéréseket felülről 

becsli. Emiatt a két modell különbségei a megadott értékeknél kisebbek, így a továbbiakban is 

az egydimenziós közelítést alkalmaztam. 

Az előkísérletek során alkalmazott hőtani modellt továbbfejlesztettem, hogy az eddig 

alkalmazott elsőfajú peremfeltétel helyett a mérőtér és a polimer ömledék közötti hőátadási 

tényező figyelembevételével határozhassam meg a próbatest felületi hőmérsékletét. Mivel a 

próbatestből kilépő hőáram minden időlépésben számítható, a szerszámfallal érintkező 

szegmens hőmérséklete a (23) összefüggés szerint számítható: 

 
h
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q
TT
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ahol Tk [°C] a szerszámfallal érintkező szegmens hőmérséklete, T0 [°C] a 

szerszámhőmérséklet, αh [W/m2K] a hőátadási tényező a próbatest fala és a szerszámfal 

között, qh [W/m2] a próbatestből kilépő hőáramsűrűség. Irodalmi adatokra támaszkodva [110-

112] a számítások során a hőátadási tényező értékét 2500 W/m2K értékre állítottam be, amely 

átlagos értéknek tekinthető a polimer-fém anyagpárok közötti hőátadás jellemzésére a 

fröccsöntés során.  

A folyamatosan termelő gyártószerszámoknál a formaadó felületek hőmérsékletének 

változása, illetve a kialakuló hőmérsékleti egyenetlenségek számos hibajelenséget 

okozhatnak. A várható szerszámhőmérséklet változások vizsgálatára szimulációkat végeztem. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy nincs szignifikáns eltérés a szerszám felmelegedését 

figyelembe vevő és az azt elhanyagoló modellekkel számított hőmérséklet lefutásokban. 

Ennek oka, hogy a hűtés kezdeti szakaszában, amikor a próbatestből kilépő viszonylag nagy 

hőáram a szerszám formaadó felületét felmelegítheti, a darab és a formaadó felület 

hőmérsékletkülönbsége még nagyon nagy, így a felmelegedés hatása a hűtési folyamatra 

nézve nem szignifikáns. A kezdeti felmelegedés gyorsan lecseng, részben a darabból kilépő 

kezdeti hőáram jelentős csökkenésének (a már lehűlt részek hőszigetelésként viselkednek), 

részben a szerszám alapanyagának két nagyságrenddel nagyobb hővezetési tényezőjének, 

részben a formaadó felületekhez közel helyezkedő hűtőköröknek, részben pedig a nem 

folyamatos üzemeltetésnek köszönhetően. Ennek következtében a hiba a hűtési folyamat 

lassuló szakaszában is minimális. Ezek miatt a számítások során az alakadó felületek 

hőmérsékletének változásával nem számoltam. 
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A szerszám kitöltése során a bejuttatott polimer ömledék jelentős nyíró 

igénybevételnek van kitéve, amely akár több °C hőmérsékletemelkedéssel járhat, ugyanakkor 

a hideg szerszámfallal érintkező ömledék hűlni is kezd, egy része szilárd héjat képezve 

megszilárdul. Az említett hatások elhanyagolása negatívan befolyásolhatja a mérőrendszer 

pontosságát, ugyanakkor figyelembevételük rendkívül bonyolult számításokat igényel 

amelyeket Autodesk Moldflow 2014 SP2 szoftver segítségével végeztem a CIM-pvT 

rendszerhez használt próbatesten és a hozzá kapcsolódó beömlő rendszeren mindhárom 

vizsgált próbatest vastagság esetére. A végeselemes háló generálását a szoftver saját 

algoritmusával végeztem, az alkalmazott elemméret a felületen, illetve arra merőlegesen is 

0,3 mm volt, a vastagság menti rétegek száma minimum húsz volt, ezzel a végeselemes 

modellek vastagságtól függően 5,7-5,9 millió négy csomópontos tetragonális elemet 

tartalmaztak. Az alkalmazott alapanyagok adatai a Moldflow saját adatbázisából származtak, 

mivel előzetes vizsgálataimban azok megfelelő egyezését tapasztaltam saját méréseim 

eredményeivel. A kitöltést a valóságban is beállítottnak megfelelően 20 cm3/s sebességgel 

végeztem, az ömledék hőmérséklet az ABS, SAN és PS esetében 240°C, a PC esetében 300°C 

volt, a szerszámhőmérséklet minden esetben 25°C volt. 

A vizsgálatok rámutattak, hogy minden vizsgált alapanyag esetében jelentős 

hőmérsékletváltozás megy végbe a kitöltés során. A kitöltés során kialakuló hőmérséklet 

eloszlást megvizsgálva látható, hogy az eloszlás aszimmetrikus a beömlőkúp fala mentén 

fellépő intenzív hőfejlődés miatt (43. ábra).  

 

 
43. ábra A kitöltési folyamat során kialakuló hőmérsékletprofil jellege a vizsgálatok során használt 

próbatestben 240°C ömledék hőmérséklet esetén a kitöltési fázis utolsó pillanatában 
 

Mivel a hőmérséklet eloszlás jellege minden vizsgált alapanyag és próbatest vastagság 

esetében egyforma volt, az eloszlásokat a beömlőkúp oldalán tapasztalható maximális 
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hőmérséklettel (Táll), illetve a mozgó oldali maximális hőmérséklettel (Tmo) jellemeztem 

(1 táblázat). Az időfüggő hőmérséklet eloszlások számítása során a nyírás hatására 

bekövetkező hőmérsékletváltozást a kezdeti feltételek beállításakor vettem figyelembe. 

 

1. táblázat A vizsgált alapanyagok hőmérsékletének emelkedése a beállított értékhez képest a 
befröccsöntés során a kitöltési fázis utolsó pillanatában 

Próbatest vastagság [mm] 

1 3 5 Alapanyag 

Tmo [°C] Táll [°C] Tmo [°C] Táll [°C] Tmo [°C] Táll [°C] 

PS (BASF PS 143E) 241,5 244,6 241,1 247,1 240,9 247,2 

SAN (BASF Luran 368R) 241,6 255,2 243,9 256,2 242,2 255,8 

ABS (BASF Terluran GP-35) 244,3 255,6 242,7 253,6 242,2 257,9 

PC (SABIC Lexan 915R) 303,3 325,2 302,5 329,9 303,6 330,3 

 

A hőmérséklet eloszlás hatásának kompenzációja során tapasztalt hibák 

kiküszöbölésére új algoritmust dolgoztam ki. A kiindulási feltételezések megegyeznek az első 

generációs algoritmusban alkalmazottakkal, tehát a próbatestet k számú korongra bontva 

kezeli, amelyekben a hőmérsékletet minden pontban azonos, továbbá az egyes elemi cellák 

között nem jön létre anyagáramlás, csak hőtranszport valósulhat meg, illetve az egyes cellák 

mérete a kihűlés során kizárólag egy irányban képes változni, a cellák vastagsági iránya 

mentén. Mindezek figyelembevételével az egyes szegmensek fajtérfogata, amely a nyomás és 

a hőmérséklet mellett több egyéb más paramétertől is függ (pl. hűtési sebesség), egyértelmű 

kapcsolatban áll az adott szegmens vastagságával. A próbatest teljes vastagsága az egyes 

cellák vastagságának összegeként (24) számítható:  
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ahol ns [m] a minta teljes vastagsága a τn időpillanatban, n
is  [m] az adott szegmens 

vastagsága a τn időpillanatban, n
iv  [m3/kg] az adott szegmens fajtérfogata a τn időpillanatban, 

m [kg] a minta tömege, k [-] a szegmensek száma, r [m] a próbatest sugara. Az egyenletben 

szereplő fajtérfogatok részben ismertek az aggregátban történt mérések eredményeiből, így a 

Tg és a Tg alatt jellemző fajtérfogat értékek az egyes időpontokban mért, illetve a hőtani 

modell segítségével számított idő - próbatest vastagság görbék illesztésével meghatározhatók. 

A vizsgálatok során a fajtérfogat alakulását izobáronként írtam le, a módosított kéttartományú 

Tait egyenlet nyomásfüggő részeinek figyelmen kívül hagyásával. A Tg feletti tartományban 
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az adatillesztést a legkisebb négyzetek módszerével végeztem, a Tg alatti tartományban 

globális adatillesztés segítségével optimalizáltam a Tait egyenlet paramétereit úgy, hogy a 

mért és a felállított modell segítségével számított próbatest vastagságok a lehető legjobban 

illeszkedjenek egymáshoz a teljes mérési időtartományban [114]. 

4.3.8. A próbatest vastagság hatása a hűtési sebességre 

A fröccsöntött darabok gyártása során elérhető hűtési sebességet legnagyobb 

mértékben a termék vastagsága befolyásolja, a polimerek kis hővezetési tényezője miatt. 

Emiatt az eltérő falvastagságú termékekben az alapanyagra jellemző fajtérfogatok jelentős 

mértékben eltérőek lehetnek. Különösen igaz ez a kis falvastagságú termékekre, amelyeknél a 

hűtési sebesség akár három nagyságrenddel is nagyobb lehet a hagyományos pvT mérési 

eljárások során alkalmazott hűtési sebességeknél [116].  

A jelenség vizsgálatára három eltérő vastagságú (1 mm, 3 mm, 5 mm) próbatestre 

végeztem számításokat a hűtési sebesség becslésére, illetve pvT méréseket a fajtérfogatok 

meghatározására. Az eltérő vastagságú próbatestek keresztmetszete mentén kialakuló hűtési 

sebesség várható alakulását explicit differencia módszerrel számítva a 44. ábra szemlélteti.  

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

44. ábra A próbatestben kialakuló hűtési sebesség változása a próbatest relatív keresztmetszete mentén, a 
Tg környezetében ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyagokra 
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Mivel az amorf anyagokban a legjelentősebb molekuláris szintű változások a Tg 

környezetében zajlanak le, a megadott hűtési sebesség is az üvegesedési átmeneti 

hőmérsékleten jellemző hűtési sebesség.  

Amint az várható volt, a számított hűtési sebesség jelentősen, több mint egy 

nagyságrenddel eltér az egy és öt milliméter vastagságú próbatestek hűtése során. A hűtési 

sebesség a próbatest keresztmetszetének jelentős részében állandóra adódott, a középsíkban 

jellemző értékeket a 2. táblázat foglalja össze a különböző alapanyagokra és vastagságokra.  

 

2. táblázat Eltérő falvastagságú próbatestek középsíkjában jellemző hűtési sebesség az üvegesedési 
átmeneti hőmérsékleten 25°C szerszámhőmérséklet esetében 

Próbatest vastagság [mm] 

1 3 5 Alapanyag 

q [°C/perc] q [°C/perc] q [°C/perc] 

PS (BASF PS 143E) 2500 310 115 

SAN (BASF Luran 368R) 4300 540 200 

ABS (BASF Terluran GP-35) 3000 400 150 

PC (SABIC Lexan 915R) 6500 900 330 

 

4.3.9. A fajtérfogatok alakulása kis hűtési sebesség esetén 

pvT méréseket végeztem a vizsgált alapanyagokon 10-120 MPa nyomástartományban 

a fejlesztett mérő berendezés tesztelésére. A mérések során az ömledék hőmérséklet az ABS, 

PS és SAN alapanyagok esetén 240°C, a PC esetében 300°C volt, a szerszámhőmérséklet 

minden vizsgált alapanyagnál egységesen 25°C volt. Az alapanyagok Tg feletti tartományban 

való viselkedését az aggregátban végzett mérések segítségével írtam le, a Tg-t és a Tg alatti 

fajtérfogat értékeket az általam fejlesztett fröccs-sajtoláson alapuló eljárással határoztam meg. 

A vizsgálatokat minden nyomásszinten 5 alkalommal ismételtem, majd az eredményeket 

pontról pontra átlagoltam. Az új eljárással meghatározott fajtérfogatokat Confining Fluid 

technikával mért adatokkal hasonlítottam össze (45. ábra). Amint látható, az általam 

fejlesztett eljárással meghatározott fajtérfogat értékek jól követik a hagyományos eljárás 

segítségével mért adatokat a Tg alatti tartományban, ugyanakkor az új eljárással 

meghatározott és a CF eljárással mért adatok közötti eltérés jellemzően kisebb a nagyobb 

nyomások tartományában. Az új eljárással meghatározott értékek és a CF mérések adatai 

között legnagyobb eltérés a vizsgált nyomás és hőmérséklet tartományban 0,005 cm3/g. 
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d) 

45. ábra 5 mm vastagságú próbatesten mért fajtérfogat értékek (pontok) összehasonlítva Confining Fluid 
eljárással meghatározott adatokkal (vonalak) ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyagok esetében 

 

A fröccs-sajtolás közben mért fajtérfogatok szórása a nagyobb nyomástartományokban 

(400-1200 bar) 0,001 cm3/g körül ingadozik, azonban a kisebb nyomásokon a szórás némileg 

nagyobb, a SAN alapanyagnál megközelíti a 0,003 cm3/g-ot. Ezzel összhangban a nagyobb 

nyomástartományban az üvegesedési átmeneti hőmérsékletek is kisebb ingadozást mutatnak, 

mint a 100, illetve 200 bar nyomás esetében, ahol a maximális eltérés a CF eljáráshoz képest a 

SAN alapanyag esetében megközelíti a 15°C-ot. A kisebb nyomásokon tapasztalható 

bizonytalanságokat véleményem szerint a részben a próbatest palástfelületén, a mérés során 

megszilárduló alapanyag okozza, amelynek hatása a kisebb nyomásokon dominánsabban 

jelentkezhet, részben pedig az emiatt, a darab alaplapjain megváltozó hőátadási paraméterek. 

 

4.3.10. Az üvegesedési átmeneti hőmérséklet pontosságának javítása kis 

nyomásokon 

Amorf polimereknél a fröccsöntés során használt 0-300 MPa nyomástartományban a 

nyomás növekedése és a Tg emelkedése között lineáris kapcsolat van, így a kisebb 

nyomásokon tapasztalható bizonytalanság csökkentésére megoldást jelenthet a nagyobb 
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nyomásokon mért értékekből a kisebb nyomásokon várható értékek becslése lineáris 

extrapolációval, illetve a globális adatillesztés során a Tg optimum keresésének e pont 

környezetére való korlátozása. A pontosabb extrapoláció érdekében a pvT méréseket további 

nyomásokon is elvégeztem 80-140 MPa tartományban, 10 MPa lépésközzel. 

Az extrapolációval meghatározott üvegesedési átmeneti hőmérsékleteket DSC 

mérésből származó eredményekkel is összehasonlítottam (46. ábra). Amint látható, a 10-

40 MPa nyomástartományban mért Tg értékek nem térnek el jelentősen az extrapolációval 

előre jelzett értékektől, ugyanakkor bizonytalanságuk lényegesen nagyobb. A legnagyobb 

eltérést, 8°C-ot ABS alapanyagnál, 10 MPa nyomáson tapasztaltam. Az extrapolációval, 

környezeti nyomásra meghatározott üvegesedési átmeneti hőmérsékletek jellemzően néhány 

°C-kal kisebbek, mint a DSC mérésekből származó adatok. Ennek oka vélhetően a két eljárás 

teljesen eltérő jellege. 

 
a) b) 

 
c) d) 

46. ábra Az üvegesedési átmeneti hőmérséklet alakulása a nyomás függvényében ABS (a), PS (b), SAN (c) 
és PC (d) alapanyagok esetében a 80-140 MPa nyomástartományból végzett extrapoláció esetében  

(CIM-pvT ill. – az új rendszerrel mért, extrapolációhoz felhasznált adatpontok; CIM-pvT nem ill. - az új 
rendszerrel mért, extrapolációhoz fel nem használt adatpontok; DSC – környezeti nyomáson DSC 

méréssel meghatározott Tg) 
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A Tg értékek szórását a nyomás függvényében ábrázolva látható, hogy a nyomás 

növelésével a szórások jelentősen csökkennek, majd a 80-140 MPa tartományban 

stabilizálódnak (47. ábra).  
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47. ábra Az üvegesedési átmeneti hőmérséklet szórásának változása a nyomás függvényében a vizsgált 

alapanyagokra 
 

Véleményem szerint létezik egy olyan alapanyagtól függő préselési határ nyomás, amely 

felett az amorf hőre lágyuló polimerek üvegesedési hőmérséklete és annak nyomásfüggése 

pontosabban meghatározható. A vizsgált alapanyagoknál a bizonytalanság csökkenése az 

50±10 MPa tartományban következett be. 
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d) 

48. ábra 5 mm vastagságú próbatesten mért fajtérfogat értékek a 100-200 bar nyomásokra jellemző Tg 
extrapolációját követően (pontok) összehasonlítva Confining Fluid eljárással meghatározott adatokkal 

(vonalak) ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyagok esetében 
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Elvégeztem a 10 és 20 MPa nyomásokon végzett mérések adatainak újbóli 

kiértékelését úgy, hogy a számítások során a Tg optimum keresését az extrapolációval 

meghatározott értékek ±5°C-os környezetére korlátoztam. Az így meghatározott fajtérfogat 

értékek szórása és átlag értéküknek a hagyományos úton mért adatoktól való eltérése is 

csökkent (48. ábra). A vizsgált hőmérséklet és nyomástartományban a hőtágulási együtthatók 

és kompresszibilitások jó egyezést mutatnak minden vizsgált alapanyag esetén. 

4.3.11. A hűtési sebesség hatásának vizsgálata 

A hűtési sebesség fajtérfogatokra gyakorolt hatásának elemzésére kiegészítő 

vizsgálatokat végeztem a korábban már vizsgált 5 mm vastagságú próbatestek mellett 3 és 

1 mm vastagságú próbatesteken, amelyeknél a jellemző hűtési sebesség 310-900°C/perc, 

illetve 2500-6500°C/perc tartományba esik alapanyagtól függően. 
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d) 

49. ábra 5, 3 és 1 mm vastagságú próbatesteken, eltérő hűtési sebességgel, 120 MPa nyomáson mért 
fajtérfogat értékek (pontok) összehasonlítva Confining Fluid eljárással meghatározott adatokkal 

(vonalak) ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyagok esetében 
 

Az alapanyag Tg feletti tartományban való viselkedését az aggregátban végzett 

mérések segítségével írtam le, a Tg hőmérsékletet és a Tg alatti fajtérfogat értékeket a CIM-
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pvT rendszer segítségével határoztam meg 10-140 MPa nyomástartományban. A kisebb 

nyomásokon (10-20 MPa) mért adatok pontosítására az üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

értékét az előzőekben bemutatottaknak megfelelően a nagyobb nyomásokon végzett mérések 

adataiból extrapoláltam. Az 5, 3, illetve 1 mm-es próbatesteken mért fajtérfogatok alakulását 

120 MPa nyomáson a 49. ábra szemlélteti. 

A mérések során a próbatest vastagságának csökkentése és az azzal együtt 

bekövetkező hűtési sebesség növekedés a Tg alatti tartományban mért fajtérfogatokat rendre 

emelte, valamint a Tg értékét a nagyobb hőmérsékletek irányába tolta el, amely összhangban 

áll az irodalmakban publikált tendenciákkal. A fajtérfogat változás mértéke a legkisebb és 

legnagyobb hűtési sebességgel mért adatok között 0,003-0,005 cm3/g között változik 

alapanyagtól függően a teljes nyomástartományban, a hőtágulási együtthatókban lényeges 

változást egyik esetben sem tapasztaltam. 

4.3.12. A mért fajtérfogat értékek ellenőrzése 

A nagy hűtési sebességekkel mért fajtérfogat adatok ellenőrzése hagyományos pvT 

mérési módszerek segítségével nem lehetséges a berendezések korlátai miatt, így a környezeti 

nyomásra jellemző fajtérfogatok bemerítéses eljárással való vizsgálata mellett döntöttem. A 

környezeti nyomásra jellemző fajtérfogatok meghatározására elvégeztem a kéttartományú 

módosított Tait egyenlet illesztését a vizsgált 10-120 MPa nyomástartományra, majd annak 

segítségével extrapoláltam az 1 bar nyomásra jellemző értékeket minden vizsgált alapanyagra 

és hűtési sebességre. 

A minták sűrűségét analitikai mérleg segítségével, Archimedes elve alapján, a 

felhajtóerő változásából számítottam. Mérőfolyadékként minden esetben nagy tisztaságú 

etilalkoholt használtam, amelynek hőmérsékletét 0,1°C felbontású hőmérővel mértem a 

vizsgálatok előtt. Az alkohol sűrűségét a hőmérséklet figyelembevételével táblázatból 

határoztam meg. A vizsgálatok során meghatároztam a próbatestek levegőn mérhető, illetve 

folyadékba merített tömegét, majd azokból számítottam a darabok sűrűségét a (25) 

összefüggéssel: 

 eth
ethlev

lev
ta mm

m  


min , (25) 

ahol ρminta [g/cm3] a minta sűrűsége, mlev [g] a minta levegőn mért tömege, meth [g] a minta 

tömege etanolba merítve, ρeth [g/cm3] az etanol sűrűsége a vizsgálati hőmérsékleten. A 

sűrűség mérések során az eltérő hűtési sebességgel készült darabokat külön vizsgáltam, a 

méréseket közvetlenül a gyártást követően, a darab hőmérsékletének stabilizálódása után 
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végeztem. Minden hűtési sebesség esetén, minden vizsgált nyomásszinten készült 

próbatestből öt darabot mértem, majd a mért sűrűségek fajtérfogatra való átszámítását 

követően belőlük átlagoltam azokat. A 40 MPa nyomáson készült darabok esetén mért és a 

Tait egyenlettel számított fajtérfogatok alakulását az 50. ábra szemlélteti. 

 
a) 

 
b) 

 
c) d) 

50. ábra Eltérő hűtési sebességgel gyártott darabok fajtérfogatának változása bemerítéses eljárással 
mérve, illetve pvT mérések adataiból extrapolálva ABS (a), PS (b), SAN (c) és PC (d) alapanyagok 

esetében 
 

Amint látható, a bemerítéses eljárással mért és az extrapolált fajtérfogatok változása 

egymással jó összhangban áll. A Tg alatti hőmérsékletekre jellemző fajtérfogatok nem csak a 

hőmérséklettől, pillanatnyi nyomástól és az alkalmazott hűtési sebességtől függenek, hanem 

attól a nyomástól is, amelyen az üvegesedés bekövetkezett, így a bemerítéssel meghatározott 

fajtérfogatok némileg eltérnek a különböző vizsgálati nyomásokkal gyártott darabok esetében. 

A hűtési sebesség növelésének hatására az üvegesedési átmenti hőmérséklet a nagyobb 

hőmérsékletek irányába tolódik. Az eltolódás mértéke jelentősen eltérő lehet az alapanyag 

típusától függően. Kovács és társai [18] az üvegesedési átmeneti hőmérséklet megváltozása és 

a hűtési sebesség változása közötti kapcsolatot a (26) összefüggéssel jellemezték: 
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ahol ΔTg [°C] az üvegesedési átmenet eltolódása, q és q0 [°C/perc] az egymástól eltérő hűtési 

sebességek, θ [°C] anyagra jellemző állandó. A különböző hűtési sebességekkel végzett pvT 

mérések adataiból minden vizsgált alapanyagra izobáronként meghatároztam a θ paraméter 

értékét, majd azokat átlagoltam. A számításokhoz minden esetben a Tg átlépésekor jellemző 

hűtési sebességet használtam. Az így meghatározott θ értékek ellenőrzésére DSC méréseket 

végeztem a vizsgált alapanyagokon 0,1-50°C/perc hűtési sebesség tartományban. Az így 

meghatározott Tg értékekre elvégeztem a (26) összefüggés illesztését. A mért adatok és a 

modell által jelzett értékek között jó korrelációt (R2>0,94) tapasztaltam az összes vizsgált 

alapanyag esetén. Az eltérő módon meghatározott θ értékeket az egyes alapanyagokra a 

3. táblázat foglalja össze. 

 

3. táblázat A vizsgált alapanyagok θ értékei pvT méréssel, illetve DSC méréssel vizsgálva 

θ [°C] 
Alapanyag 

pvT mérésből DSC mérésből 

PS (BASF PS 143E) 3,2±0,5 2,81 

SAN (BASF Luran 368R) 3,5±0,6 2,97 

ABS (BASF Terluran GP-35) 3,4±0,4 2,91 

PC (SABIC Lexan 915R) 4,5±0,6 4,12 

 

Amint látható, a pvT mérésekből meghatározott θ értékek kis mértékben nagyobbak, 

mint a DSC mérésből meghatározottak, az értékek szórása elfogadható. A kétféle módon 

meghatározott adatok közötti eltérést részben a két alkalmazott vizsgálati eljárás teljesen 

eltérő jellegével magyarázható, részben a vizsgálatok során alkalmazott jelentősen eltérő 

hűtési sebesség tartománnyal. A hűtési sebesség növekedésével Sahamim és társai [19] is 

megfigyelték PC alapanyagon, hogy a 0,01-10°C/s hűtési sebesség tartományban a θ értéke jó 

közelítéssel állandónak tekinthető, azonban a hűtési sebesség növelésével értéke növekszik. 

Az általam számított adatok ezzel összhangban állnak, a fröccsöntés során is kialakuló hűtési 

sebesség tartományt szem előtt tartva vélhetően jobban jellemzik az alapanyagok viselkedését 

a fröccsöntés során. Mivel a hűtési sebesség változásával a Tg alatti tartományban jellemző 

hőtágulási együtthatók lényegesen nem változtak, a θ paraméter segítségével a fajtérfogatok 

más hűtési sebességekre is számíthatóak. 
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4.3.13.  A nagy hűtési sebességgel mért adatok szimulációs eredményekre 

gyakorolt hatása 

A CIM-pvT rendszerrel, BASF Terluran GP-35 alapanyagon végzett mérési 

eredmények felhasználásával fröccsöntés szimulációkat végeztem Moldex3D R13 program 

segítségével. A vizsgálatokat 80*80*1,2 mm méretű lapka próbatest modelljén végeztem, a 

modell hálózását a Moldex saját algoritmusával végeztem, az alkalmazott elemszám 469 ezer 

volt. A szimuláció során vizsgáltam a próbatest (51. ábra) hosszirányú zsugorodását (HK), 

illetve a keresztirányú zsugorodást a folyási út elején (KE) és végén (KH), továbbá a 

különböző hűtési sebességekkel mért pvT adatok zsugorodásszámításra gyakorolt hatását. 

 

 
51. ábra A mérési pontok elhelyezkedése a vizsgált próbatesten (KE - keresztirányú zsugorodás a folyási 

út elején, KH - keresztirányú zsugorodás a folyási út végén, HK - hosszirányú zsugorodás) [119] 
 

A vizsgált technológiai paraméterek az ömledék hőmérséklet (240 és 260°C), a 

szerszámhőmérséklet (40 és 60°C) és az utónyomás (200-700 bar) voltak, amelyeket a gyártói 

ajánlásoknak megfelelően választottam ki. Az egyes technológiai paraméterek hatását mind a 

CF méréssel meghatározott, mind az általam fejlesztett fröccspréseléssel meghatározott pvT 

adatokkal megvizsgáltam. A szimulációkból származó eredmények pontosságának 

ellenőrzésére fröccsöntéssel lapka próbatesteket gyártottam a szimulációkban is beállított 

paramétereknek megfelelően (4. táblázat).  
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4. táblázat A fröccsöntések során alkalmazott paraméterek 
Fröccsöntési paraméter Érték 

Adagsúly [cm3] 34 
Befröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 

Fröccsnyomás [bar] 1200/1100 
Átkapcsolási pont [cm3] 10 

Utónyomás nagysága [bar] 300/500/700 
Utónyomás ideje [s] 6 

Maradék hűtési idő [s] 15 
Csiga kerületi sebesség [m/perc] 25 

Torlónyomás [bar] 50 
Dekompresszió adagsúlya [cm3] 3 

Dekompresszió sebessége [cm3/s] 3 
1. zóna hőmérséklete [°C] 220/240 
2. zóna hőmérséklete [°C] 230/250 
3. zóna hőmérséklete [°C] 235/255 
4. zóna hőmérséklete [°C] 240/260 
5. zóna hőmérséklete [°C] 240/260 
Szerszámhőmérséklet [°C] 40/60 

 

A gyártott próbatestek zsugorodását a gyártást követően 168 órával mértem tolómérő 

segítségével, 0,01 mm pontossággal. A zsugorodás mérések eredményei nem követték 

minden esetben a szakirodalmakban is közölt tendenciákat (52. ábra).  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

52. ábra A BASF Terluran GP-35 alapanyagból fröccsöntött, 80*80*1,2 mm méretű próbatestek valós és 
eltérő módon mért pvT adatokkal, szimulációval számított zsugorodása 240°C ömledék hőmérséklet és 

40°C szerszámhőmérséklet mellett, 300 bar (a), 500 bar (b) és 700 bar (c) utónyomás esetén 
(CF pvT: Szimulációval, Confining Fluid technikával mért pvT adatokkal számítva;  

CIM-pvT; 1 mm: Szimulációval, saját mérésből származó, 1 mm vastagságú próbatesten mért pvT 
adatokkal számítva) 
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A szakirodalmakban az ömledék hőmérséklet emelésének hatására a termékek 

zsugorodásának növekedését figyelték meg, ezzel ellentétben a vizsgálati eredmények a 

zsugorodás kis mértékű csökkenését mutatták. A zsugorodás alakulására legnagyobb hatással 

az utónyomás változtatása volt, amely a szakirodalomban is közölt módon csökkentette a 

fellépő méretváltozást. Az utónyomás 400 barral történő növelése a próbatest valós 

zsugorodását átlagosan 0,4%-kal csökkentette, amíg a szimulációk ennél kisebb mértékű 

csökkenést jeleznek előre. Mivel a CIM-pvT módszerrel mért, szobahőmérsékletre 

vonatkoztatott fajtérfogatok nagyobbak, mint a hagyományos eljárással mért adatok, a CIM-

pvT módszerrel mért adatokkal futtatott szimulációk is kisebb zsugorodást jeleznek előre, így 

jobban közelítik a mért adatokat. Az ömledék hőmérséklet változtatásának hatását az 53. ábra 

szemlélteti. Az ömledék hőmérséklet növelése a szimulációval számított zsugorodásokat a 

várakozásoknak megfelelően minden esetben növelte. A hagyományos úton mért és az új 

eljárással mért adatok segítségével számított zsugorodások közötti különbség kis mértékben 

csökkent, mivel a Tg alatti tartományban, az eltérő hűtési sebességek okozta fajtérfogat 

különbség arányaiban kisebb lett a gyártási folyamat során lezajló teljes fajtérfogat 

változáshoz képest. A fröccsöntött próbatesteken mért zsugorodások az ömledék hőmérséklet 

növelésének hatására kis mértékű (kb. 0,05%) csökkenést mutattak, vélhetően az utónyomás 

hatásának dominanciája miatt. 

 

 
a) 

 
b) 

53. ábra A BASF Terluran GP-35 alapanyagból fröccsöntött, 80*80*1,2 mm méretű próbatestek valós és 
eltérő módon mért pvT adatokkal, szimulációval számított zsugorodása 500 bar utónyomás és 40°C 

szerszámhőmérséklet mellett 240°C (a) és 260°C (b) ömledék hőmérséklet esetén 
 (CF pvT: Szimulációval, Confining Fluid technikával mért pvT adatokkal számítva;  

CIM-pvT; 1 mm: Szimulációval, saját mérésből származó, 1 mm vastagságú próbatesten mért pvT 
adatokkal számítva) 

 

A CIM-pvT rendszerrel mért pvT adatokkal futtatott szimulációk kisebb eltérést mutattak a 

valós értékektől. A várható zsugorodási értékekre a szerszámhőmérséklet változtatása a 

vizsgált tartományban hasonló mértékben volt hatással, mint az ömledék hőmérséklet 
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változása (54. ábra). A szimuláció eredmények alapján a szerszámhőmérséklet emelése kb. 

0,1% zsugorodás növekedést jeleznek előre, amíg a mért értékek 0,05% növekedést mutattak. 

A korábbi tendenciához hasonlóan, a nagy sebességű hűtéssel végzett mérésekből származó 

adatokkal a szimuláció pontosabb becslést adott a zsugorodások várható értékére. 

 

 
a) 

 
b) 

54. ábra A BASF Terluran GP-35 alapanyagból fröccsöntött, 80*80*1,2 mm méretű próbatestek valós és 
eltérő módon mért pvT adatokkal, szimulációval számított zsugorodása 500 bar utónyomás és 240°C 

ömledék hőmérséklet mellett 40°C (a) és 60°C (b) szerszámhőmérséklet esetén 
 (CF pvT: Szimulációval, Confining Fluid technikával mért pvT adatokkal számítva;  

CIM-pvT; 1 mm: Szimulációval, saját mérésből származó, 1 mm vastagságú próbatesten mért pvT 
adatokkal számítva) 
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5. Összefoglalás 

A hőre lágyuló polimerek pvT összefüggése nem csak a feldolgozás és a fröccsöntés 

szimulációk szempontjából fontos információ, hanem a polimerfizika számára is fontos 

információ. 

Disszertációmban egy új mérési eljárást fejlesztettem, amely a polimer ömledékek 

fröccsöntő szerszámba való juttatását követően a forró ömledék hűlésének következtében 

fellépő zsugorodás mérésével teszi vizsgálhatóvá a fajtérfogat változását. Az új mérési elv 

alkalmazhatóságának bizonyítására speciális fröccs-sajtoló szerszámot terveztem és 

gyártottam. Az általam fejlesztett mérőszerszám formaüregének mérete fokozatmentesen 

változtatható a teljes mérési ciklus során, amelyet egy a szerszámban elhelyezett mozgatható 

mag tesz lehetővé. Az előkísérletek során, a mérési elv alkalmazhatóságának bizonyítására 

fejlesztett szerszámban a különböző mérési nyomások a mozgatható magra kifejtett, eltérő 

nagyságú erőkkel biztosíthatók, amelyeket a fröccsöntőgép kilökő rendszere biztosít. A 

mérési folyamat során a mozgatható mag folyamatos elmozdulásával követi a minta 

méretváltozását a teljes kihűlésig. A mérés során a formaüregbe zárt alapanyag 

térfogatváltozása a mag elmozdulásából számítható, így a minta tömegének mérésével az 

átlagos fajtérfogat meghatározható. A mérések során, a mintában fellépő nagy hűtési sebesség 

miatt jelentős, akár 100°C-ot meghaladó hőmérséklet különbség is kialakulhat a minta külső 

és belső részei között, így a mért adatok közvetlenül nem köthetőek egy adott hőmérséklethez. 

Az egyes hőmérsékletekhez tartozó fajtérfogatok meghatározására kompenzációs módszert 

fejlesztettem, amelynek segítségével a speciális szerszámban mért térfogat-idő összefüggésből 

a hőmérséklet eloszlás ismeretében a számítás elvégezhető. A hőmérséklet eloszlás 

meghatározására a hővezetés differenciálegyenletének explicit közelítő megoldását 

alkalmaztam. Az új eljárással mért adatokat, hagyományos módon mért adatokkal 

összehasonlítva maximum 1-1,5% eltérést tapasztaltam a vizsgált hőmérséklet és 

nyomástartományban, így a berendezés továbbfejlesztése mellett döntöttem. 

A mérőberendezés pontosságának javítására, az automatizáltság fokozására és a 

berendezésben elérhető maximális mérési nyomás növelésére továbbfejlesztettem a 

mérésekhez alkalmazott fröccs-sajtoló szerszámot, illetve a mérési folyamatot két szakaszra 

bontottam. A mérések első fázisában az átmeneti hőmérséklet feletti tartományt vizsgálatát a 

fröccsöntőgép aggregátjának segítségével végeztem, majd az átmeneti tartomány alatt 

jellemző viselkedést vizsgáltam a továbbfejlesztett fröccs-préselő szerszám segítségével. 
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A fröccsöntőgép aggregátjában végzett méréseim során jelentős eltéréseket 

tapasztaltam a hagyományos úton mért és a fröccsöntőgépben mért adatok között, főképp a 

nagyobb nyomások (120 MPa) tartományában. A mérések pontosságának javítására 

megvizsgáltam, hogy melyek azok a mérés során fellépő jelenségek, amelyek elhanyagolása 

jelentős mérési hibához vezethet. Vizsgálataim alapján fizikai alapokon nyugvó 

kompenzációkat javasoltam az általam legjelentősebbnek vélt rugalmas deformációiból, 

hőtágulásból, az ömledéken végzett mechanikai munkából és a csiga előtti holttérben található 

ömledék által okozott hibák kiküszöbölésére. 

ABS alapanyagon vizsgáltam a plasztikálási folyamat jellemzőinek hatását az 

aggregátban mért fajtérfogatokra. Megállapítottam, hogy a plasztikálási folyamat 

jellemzőinek (csiga kerületi sebesség, torlónyomás, hőntartási idő) nem megfelelő beállítása 

jelentős hibákat okozhat a mérések során. Bizonyítottam, hogy megfelelő plasztikálási 

beállítások mellett, az általam javasolt kompenzációkat is figyelembe véve jelentősen 

javítható az aggregátban végzett fajtérfogat mérések pontossága. Az aggregátban mért adatsor 

és a hagyományos módon mért adatok közötti eltérés maximálisan 0,3% volt. 

Hőtani számításokkal igazoltam, hogy a fröccs-sajtoló szerszámban végzett méréseim 

során a próbatest vastagságának megfelelő megválasztásával többféle hűtési sebesség is 

elérhető. Ezzel a vizsgálatok során 5-1 mm vastagságú próbatestek mérésével, az üvegesedési 

hőmérsékleten mérhető hűtési sebességet 115-6500°C/perc tartományban tudtam változtatni 

az alkalmazott alapanyagok esetében. 

Amorf hőre lágyuló alapanyagokon eltérő hűtési sebességekkel végzett vizsgálataim 

segítségével igazoltam, hogy az új mérési eljárás alkalmas a hűtési sebesség növelésének 

hatására bekövetkező fajtérfogat növekedés és üvegesedési hőmérséklet eltolódás 

kimutatására. Igazoltam továbbá, hogy a mért adatokból a Kovács és társai [18] által 

bevezetett θ anyagra jellemző állandó meghatározható, amelynek segítségével további nem 

vizsgált hűtési sebességekre is elvégezhető a fajtérfogat számítása amorf hőre lágyuló 

alapanyagok esetében. 

Végeselemes algoritmussal végzett számítások segítségével igazoltam, hogy az 

algoritmus a nagy sebességű hűtéssel meghatározott adatok felhasználásával, a valós 

adatokkal összehasonlítva pontosabban képes előre jelezni vékony falú (1,2 mm) lapkaszerű 

termék zsugorodási tulajdonságait. 
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5.1. Az eredmények gyakorlati hasznosulása 

Az általam létrehozott új mérési módszer segítségével az amorf hőre lágyuló 

alapanyagok pvT tulajdonságainak mérése valós feldolgozási körülmények között vált 

lehetővé. A mérések on-line módon, fröccsöntőgépen valósíthatók meg, így a nem igényelik 

külön berendezés beszerzését. Az új módszer segítségével széles hűtési sebesség 

tartományban, az adott alkatrész gyártása során jellemző pvT adatok határozhatók meg, 

amelyekkel a végeselemes algoritmusok zsugorodás és vetemedés számítási algoritmusai 

pontosabbá tehetők. Ezzel csökkenthető a termék gyártó szerszámán, az előírt pontossági 

kritériumok betartásához szükséges, utólagos módosítások száma. Ez nem csak a 

szerszámgyártási költségek csökkenésével járul hozzá a gazdaságosabb szerszám és alkatrész 

gyártáshoz, hanem az alkatrész piacra kerülési idejét is csökkentheti amely napjainkban egyre 

fontosabb tényezőnek tekinthető. Az új mérési eljárás véleményem szerint hozzájárulhat az 

egyedileg, az alkalmazás jellegéhez speciálisan fejlesztett alapanyagok szélesebb körű 

elterjedéséhez, mivel segítségével az egyes adalékanyagok és erősítő anyagok pvT 

tulajdonságokra gyakorolt hatása lényegesen gyorsabban meghatározható a szükséges 

szimulációkhoz, akár ipari környezetben is. 

5.2. További megoldásra váró feladatok 

Fontosnak tartom a meglévő mérőszerszám és mérési módszer további fejlesztését 

több területen is. A mérési módszer pontossága a hőtani modell további fejlesztéseivel 

várhatóan tovább javítható, illetve a modell további kiegészítéseivel a módszer véleményem 

szerint alkalmassá tehető részben kristályos hőre lágyuló alapanyagok mérésére is. Ez a 

fejlesztés kiemelt jelentőségű a különösen kis kristályosodási sebességgel rendelkező 

alapanyagok [120], és a speciális célokhoz fejlesztett alapanyagok vizsgálatához [121].  

A mérési módszer gyakorlati használhatóságához rendkívül fontosnak tartom az egyes 

paraméterek és állandók megváltozására mutatott érzékenység, valamint az ezek nyomán 

keletkező rendszeres és véletlen hibák feltárását, valamint a mérési eljárás komplex globális 

pontosságának meghatározását, amely nélkülözhetetlen a módszer ipari alkalmazásához. 

Fontosnak tartom a mérőrendszer automatizáltságának további javítását, a temperáló 

rendszer további fejlesztését [122], illetve a beömlő rendszerben végbemenő hatások további 

vizsgálatait [123], illetve a rendszer továbbfejlesztését. 
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Az új mérési módszerrel lehetségesnek tartom a termo-mechanikai előélet pvT 

tulajdonságokra gyakorolt hatásának mérését is, amelyek figyelembe vételével véleményem 

szerint a végeselemes fröccsöntés szimulációs algoritmusok zsugorodás és vetemedési 

modelljeinek pontossága tovább javítható. További szenzorok beépítésével lehetségesnek 

tartom a pvT mérés mellett on-line viszkozitás mérés megvalósítását is a fejlesztett 

mérőrendszer segítségével.  
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6. Tézisek 

Kutatómunkám eredményeit az alábbi tézispontokban összegzem: 

 

1.Tézis: 

Kifejlesztettem egy speciális fröccs-sajtoláson alapuló, fröccsöntőgépen kivitelezhető 

mérési eljárást és a hozzá tartozó kiértékelő algoritmust, amellyel valós feldolgozási 

körülmények között, két lépésben lehet meghatározni az amorf hőre lágyuló polimerek 

nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat összefüggését 20-350°C hőmérséklet tartományban, illetve 

10-180 MPa nyomástartományban. Az átmeneti hőmérséklet tartomány feletti hőmérsékletre 

jellemző adatok mérését a fröccsöntőgép plasztikáló egységében, az átmeneti hőmérséklet 

tartomány alatt jellemző adatok meghatározását egy speciális fröccs-sajtoló szerszámban 

végzett mérésekből matematikai modell felállításával végeztem. A mérési elv 

alkalmazhatóságát polisztirol (PS), sztirol-kopolimerek (ABS, SAN), valamint polikarbonát 

(PC) alapanyagokon indirekt dilatometriás mérésekkel összevetve igazoltam [113-115, 117, 

118]. 

 

2. Tézis: 

Bizonyítottam, hogy a fröccsöntőgép fröccsegységben fellépő mechanikai és hőtani 

hatásokból származó deformációk, valamint a csigacsúcs előtti holttér hatásának és a mérés 

során a mintán végzett mechanikai munka kompenzálásával, illetve a plasztikálási folyamat 

által okozott ömledék hőmérséklet növekedés minimalizálásával a fröccsegységében végzett 

mérésekkel 0,3% pontossággal határozható meg hőre lágyuló polimer ömledékek fajtérfogata 

10-120 MPa nyomástartományban. Állításomat Arburg Allrounder 370S 700-290 Advance 

fröccsöntőgépen polisztirol (PS) és sztirol-kopolimerek (ABS, SAN) esetében 180-300°C 

hőmérséklettartományban, polikarbonát (PC) alapanyag esetében pedig 250-340°C 

hőmérséklettartományban igazoltam [114, 115, 118]. 

 

3. Tézis: 

Kimutattam, hogy az általam fejlesztett fröccs-préselésen alapuló mérőrendszer 

alkalmas az üvegesedési hőmérséklettartomány alatti nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat 

összefüggés meghatározására izobár hűtést alkalmazva. Bizonyítottam, hogy amorf hőre 
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lágyuló alapanyagok esetében a számítás a préselési fázisban a minta falvastagságának 

időbeni változásából és annak keresztmetszeti hőmérséklet eloszlásából elvégezhető. 

Állításaimat polisztirol (PS), sztirol-kopolimerek (ABS, SAN), valamint polikarbonát (PC) 

alapanyagok alkalmazásával igazoltam [113-115, 117, 118]. 

 

4. Tézis: 

Bizonyítottam, hogy a fröccs-préselésen alapuló nyomás-hőmérséklet-fajtérfogat 

mérések során létezik egy olyan alapanyagtól függő préselési határ nyomás, amely felett az 

amorf hőre lágyuló polimerek üvegesedési hőmérséklete és annak nyomásfüggése 

pontosabban meghatározható. Igazoltam, hogy ezekből a mérésekből a két tartományú Tait 

egyenlet átmeneti hőmérsékletet és annak nyomásfüggését leíró paraméterei számíthatók és 

segítségükkel a határ préselési nyomás alatt számított adatok tovább pontosíthatók. 

Állításaimat polisztirol (PS), sztirol-kopolimerek (ABS, SAN), valamint polikarbonát (PC) 

alapanyagok alkalmazásával igazoltam. 

 

5. Tézis: 

Bizonyítottam, hogy amorf hőre lágyuló polimer alapanyagok esetében az eltérő 

falvastagságú próbatestek izobár hűtés melletti mérésével különböző hűtési sebességekre 

jellemző fajtérfogat függvények határozhatók meg. A fröccsöntés során is jellemző hűtési 

sebesség tartományban végzett mérésekből származó fajtérfogat adatokkal történő számítások 

esetén a várható zsugorodások előrejelzésének pontossága javítható. 
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