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A valós idejű rendszer adatfeldolgozás funkciója a CAN-üze-
netek fizikai értékekké történő alakítását, az analóg jelek feldol-
gozását, illetve azokból származtatott értékek számítását jelenti 
(idő függvényében fordulatszámból távolságot, áramból és fe-
szültségből pedig mechanikai munkát számol a rendszer). Az így 
feldolgozott adatokat a megosztott hálózati változóként továbbítja 
a rendszer a tablet PC felé.

Az FPGA egység a bemenő és kimenő jelek feldolgozását, 
alacsonyszintű vezérlését és a modulok kezelésének feladat-
körét látja el. Az egység funkcionális követelményei között a 
teljesség igénye nélkül olyan funkciókat találunk, mint az index 
villogtatása, a gázpedáljelének vagy a kézigáz jelének továbbí-
tása a valós idejű egységnek kézigázkapcsoló alapján vagy a 
CAN-modul felinicializálása. Természetesen ezeken a funkciókon 
kívül számos, egyszerű működési logikát valósít meg a rendszer 
FPGA szinten.

A TABLET PC

A tablet PC az elsődleges interfészként szolgál a vezető számára a 
jármű mért adatairól, illetve a jármű állapotáról, valamint adatgyűjtő 
funkciót is ellát. A programozás itt is LabVIEW nyelven történt, a 
rendszerek integrálhatóságának megkönnyítése érdekében. A 
rendszert a járműbe építve a 11. ábra szemlélteti.

A tablet PC többek között olyan adatokat szolgáltat, mint a 
cellafeszültségek, a megtett körök száma, az aktuális és az előző 
kör ideje, motoráram, motorfeszültség vagy a gázpedálállás. A kör-
időindító gomb első megnyomásával aktivizálódik egy adatgyűjtő 
programrész. A mentett bináris fájl tartalmazza a kezdő rendszer-
időt, a milliszekundumban eltelt időt, motor és a BMS áramát és 
feszültségét, GPS hosszúsági, szélességi és magassági adatokat, 

sebességet, megtett távot, gázpedálállást, motorstátuszt, mecha-
nikamunkát, valamint az akkumulátorok cellánkénti feszültség-
értékeit. A telemetriás rendszer felhasználói felületét a 12. ábra 
szemlélteti. A program másodpercenként húsz mért eredményt 
rögzít, így fontos volt a helytakarékos fájlformátum alkalmazása, 
ezért a bináris TDMS fájlformátumot választottuk. A tablet PC funk-
ciója továbbá, hogy adatokat továbbítson a bokszutcába.

ADATÁTVITEL ÉS A BoKSZUTCAI PC

A PC feladata, hogy a csapat többi tagja élőben láthassa a verseny 
alatt mért adatokat. Ehhez két internetkapcsolat szükséges, ez 
praktikusan lehet két GPRS-kapcsolaton alapuló mobilinternet. 
A kommunikáció formátuma XML, ami könnyen előállítható és 
visszaalakítható formátum. Protokollnak az UDP protokollt válasz-
tottuk, hiszen ez nem használ a kapcsolat felépítésére semmilyen 
nyugtázási módszert (ellentétben az TCP háromutas kézfogás 
módszerével), így az adatokat rögtön lehetséges küldeni, valamint 
megszakadt kapcsolat után gyorsabb az újrakapcsolódás. Hát-
ránya, a TCP protokollal szemben az adatvesztés, azonban erre 
a feladatra az adatok élősége nagyobb prioritást élvez, a mért 
adatok pedig a tablet PC-ről mindig visszanyerhetőek.

öSSZEFoGLALÁS

A SZEnergy Team az idei versenyen teljesítette a kategóriaváltással 
megcélzott első tíz helyezett csapat közé kerülést. A nyolcadik 
helyen zárták a futamot 133 km/kW/h teljesítménnyel.

A rögzített adatok alapján pontosítható a járműszimulációs mo-
dell, mely alapját képezheti a jövőbeni fejlesztéseknek, valamint 
hozzájárulhat az eredmények javításához.  11. ábra: a telemetriás rendszer működés közben

 12. ábra: a telemetriás rendszer felhasználói felülete
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Az újrahasznosítás a rövid életciklusú termékek esetében nagyon fontos. Ezért kutatásunk egy nagy meny-
nyiségben keletkező hulladék, a PET-palackok minőségjavított újrahasznosításával foglalkozik. A tulajdon-
ságok javítása érdekében a kémiai habosítást választottuk. Munkánk során elsősorban a habszerkezetet 
vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott habosítószer és feldolgozási paraméterek ugyan 
4% körüli sűrűségcsökkenést eredményeztek, azonban a kialakult struktúra nem egyértelműen tekinthető 
szerkezeti habnak, amely szükséges lenne a mechanikai tulajdonságok növelése érdekében.

The recycling of the short life cycle products is very important. Therefore, our study cares for upcycling of 
waste PET bottles which proceed in large amount. Chemical foaming was selected in order to improve the 
properties. The foam structure was examined in particular into our work. We found that the used blowing 
agent and processing parameters resulted in approximately 4% density reduction, however, the present 
structure is not considered as structural foam, which would be necessary to enhance the mechanical 
properties.

BEVEZETÉS

Rohamosan fejlődő világunkban a felhasznált polimer termé-
kek mennyisége drasztikus mértékben növekszik. Azonban ezzel 
együtt a hulladékba kerülő műanyagok aránya is gyarapodik. Sze-
rencsére a környezetvédelem szerepe is felértékelődött az utóbbi 
évtizedekben, egyrészt szigorodó törvényi előírások, másrészt civil 
kezdeményezések segítik a harcot. Ezért fontos, hogy a rövid élet-
ciklusú termékek esetében olyan anyagokat használjunk, amelyek 
újrahasznosíthatóak. A tömegműanyagok erre a célra tökéletesen 
megfelelnek. Vannak azonban olyan egyutas termékek, mint pél-
dául az üdítőitalos palackok, amelyeket nem lehet a viszonylag 
alacsony mechanikai tulajdonságokkal rendelkező polimerekből 
előállítani, ezért is alkalmazzák a polietilén-tereftalátot (PET) [1]. 
A PET nagyon érzékeny az újrafeldolgozásra, hiszen a mecha-
nikai és reológiai tulajdonságai is romlanak hatására [2-5]. Ezért 
egyre több kutatás foglalkozik a PET mátrixú üvegszál–erősítésű 
kompozitok fejlesztésével [6]. Sajnos azonban ez a fajta minőség-
javítás következtében az anyag újrahasznosíthatóságának száma 
csökken. Ezért kutatásunkban egy másfajta minőségjavítást, a 
kémiai habosítást választottuk, amelynek köszönhetően tömeg-
csökkenést is elérhetünk, amely kevesebb anyagfelhasználást és 
csökkenő környezeti terhelést is vonz maga után.

HŐRE LÁGYULÓ MűANYAGoK HABoSíTÁSA

A hőre lágyuló műanyagok habosításának térhódítása számos 
előnyükben rejlik. A habosítás során a kiinduló termékhez képest 
kisebb sűrűségű végterméket kapunk, ezenkívül beszívódás- és 
a deformációmentes alkatrészt tudunk gyártani. A habszerkezet 
segítségével módosíthatjuk az anyag mechanikai tulajdonságait 
is. A hőre lágyuló műanyagok habosítása számos technológiával 
történhet [7-8]. A két legjelentősebb típus ezek közül a fizikai és a 
kémiai habosítás.

Fizikai habosítás során az ömledékbe injektált gázok vagy 
alacsonyabb forráspontú folyadékok, amelyek a feldolgozás hő-
mérsékletén elpárolognak. A kémiai habosítószerek szerves vagy 
szervetlen szilárd vegyületek, amelyek elbomlanak a magas hő-
mérsékletű ömledékben, szilárd bomlástermékeik gócképzőként 

hatnak; rajtuk kívül nagy mennyiségű gáz is keletkezik. Amikor az 
ömledék kilép a gép fúvókáján, az ömledéknyomás erőteljesen le-
csökken, a gócoknál kialakult gázbuborékok a lehűlő ömledékben 
kitágulnak és cellákat képeznek. Különböző polimerek állítható-
ak elő eltérő adalékanyagok és eljárási körülmények alkalmazá-
sa mellett: különböző sűrűségű, struktúrájú és tulajdonságú új 
anyagok keletkeznek. A habosítás fontos kritériuma az egyenletes 
habszerkezet, vagyis a habosítógáznak oldott állapotban kell ma-
radnia mindvégig, amíg az ömledék fázisban lévő anyag elhagy-
ja a szerszámot extrudáláskor, illetve amíg a szerszámüregbe ér 
fröccsöntéskor [9-10]. 

A SZERKEZETI JELLEMZŐK VÁLToZÁSA 
HABoSíTÁSI ELJÁRÁS SoRÁN

A habosított termékekre jellemző mag–héj szerkezet miatt az 
anyag mechanikai tulajdonságai anizotrópiát mutatnak. A német 
Műanyagfeldolgozó Intézetben (Institut für Kunststoffverarbeitung) 
kísérleteket végeztek, amely azt hivatott szemléltetni, hogy az 
egyes szerkezeti jellemzők változásának mekkora súlya van az 
adott mechanikai tulajdonság kialakításában. Például a cellanagy-
ság hogyan befolyásolja a szilárdságot vagy a sűrűség csökkené-
sét, hogyan lehet a cellaméret és a héjvastagság változtatásával 
kompenzálni, hogy a merevség közben ne csökkenjen. A kísérlet 
folyamán a habosítószer szén-dioxid volt, amelyet még a fröccs- 
öntést megelőzően bekevertek. A habszerkezetet ezután létrehoz-
ták a ,,lélegző” szerszámban, amely segítségével nagyon eltérő 
habszerkezetek állíthatók elő [11].

 A 1. ábra: a habszerkezet hatása a termék mechanikai tulajdonságaira [11]
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Az 1. ábra alapján belátható, hogy a szerkezeti jellemzők re-
latív súlya eltérő húzó- és hajlítóvizsgálatnál. A sűrűség változta-
tása jelentős hatással van a húzó modulusra, míg hajlítás esetén 
a héjvastagságnak van fontosabb szerepe. A cellanagyság a haj-
lítószilárdságnál fontosabb, mint a húzószilárdságnál, a sűrűség 
változása mindkét jellemzőre hatással van. A cella nagysága nagy-
mértékben a szakadási nyúlással van összefüggésben, míg a ma-
ximális feszültségnél mért nyúlás értéke a sűrűséggel függ össze. 
A héj vastagsága kevésbé hat a húzómodulusra és a húzószilárd-
ságra, de a szakadási nyúlásra annál is inkább. Ha a cellaméretet 
növeljük, a szakadási nyúlás is nő, mivel azok akadályozzák a re-
pedések növekedését [11]. 

PET HABoSíTÁSA

A különböző habosítási eljárásokat igyekeznek a PET-re is 
kiterjeszteni. Extruziós folyamatban történő habosítással fóliákat, 
lemezeket, csöveket gyártanak. Mint minden műanyagnál, itt is 
óvatosan kell összehangolni a polimert és a feldolgozási eljárást. 
Figyelni kell arra, hogy a habosítószer bomlási hőmérséklete és a 
habminőség megfeleljen az elvárásoknak, a hordozóanyag a cél- 
polimerrel jól összeférjen. Épp ezért az endoterm habosítószerek, 
mint például a citromsavszármazékok nem alkalmazhatóak, mert 
már 200 °C-nál bomlanak, a PET ömledék állapotban lévő hőmér-
séklete minimum 260 °C, tehát a habosodás túl hamar indulna 
meg, a citromsavból felszabaduló víz hidrolízist okozna, amely a 
PET-ömledék viszkozitásának csökkenését eredményezi [12].

Több habosítószer kiküszöbölni igyekszik ezeket a problémá-
kat. Kiváló megoldásként szolgál az ún. szabályozott lánchosz-
szabbító adalék alkalmazása a különféle habosítószerekhez. A 
lánchosszabbító adalékoknak hála a reaktív extrudálás során nö-
vekszik a polimerek viszkozitása is. A megnövekedett viszkozitás 
lehetővé teszi az újrahasznosított polimerek és a habosított eljárás 
reológiai fejlődését [13-14].

Az elmúlt néhány évben növekvő érdeklődés mutatkozott a 
PET habosított termékek alkalmazásának területén, számos mód-
szer kínálkozik a habosítási technikák fejlesztésére. Ugyanakkor 
az elmúlt időszakban a minőség-ellenőrzési követelmények egyre 
szigorúbbá váltak a műanyag habosított termékekre. Ezért a kuta-
tások olyan irányba folytatódnak, hogy a habzási folyamat optima-
lizálása mellett magas minőségű végtermékeket kapjunk.

KíSÉRLETEK ÉS KIÉRTÉKELÉSüK

Az általunk gyűjtött, szénsavmentes ásványvizes palackokat 
használtuk alapanyagként. Első lépésben Labtech Scientifis tí-
pusú ikercsigás extruderen 275 °C-on szálat húztunk, amelyet 
granuláltunk. Az így gyártott homogén méretű anyaghoz 4m% 
Endex 1020 típusú kémiai habosítószert kevertünk. Ezután Arburg 
Allrounder 420C Golden Edition típusú fröccsöntőgépen nagy ke-
resztmetszetű (8x15 mm2) terméket gyártottunk. A fröccsöntés so-
rán 265 °C-os ömledék-hőmérsékletet, 1600 bar befröccsöntési 
nyomást, 100 bar utónyomást, 40 °C-os szerszámhőmérsékletet 
és tűszelepes fúvókát használtunk. A habszerkezet makroszkopi-
kus vizsgálatához, egy darabot folyékony nitrogénbe tettünk, majd 
eltörtük (2. ábra).

A képen is jól látszik, hogy sikerült habosított terméket előál-
lítanunk. A habszerkezet vizsgálatához ezután az ép darabokat 
YXLoN Y.CT Modular ipari CT-berendezéssel átvilágítottuk, mely-
nek eredményeként részben háromdimenziós képet kaptunk, 

 A 2. ábra: a darab töretfelülete

amelyen az üregek (cellák) elhelyezkedése, mennyisége és alakja 
látható (3. ábra). Ez a fajta megjelenítés látványos, azonban kevés 
hasznos információt tartalmaz, ezért a berendezés szoftvere segít-
ségével exportáltuk az egyes cellákba beírható körök átmérőjét.

 A 3. ábra: a darabról készített CT-felvétel

A 4. ábrán a kapott mérési eredmények sorba rendezve látha-
tóak. Az átlagos cellaátmérő 469±374 µm, amelyet szintén feltün-
tettünk a diagramon. Jól látszik, hogy a keletkezett buborékcellák 
átmérője változik. Ez kémiai habosítás során nem kerülhető ki, hi-
szen a habosodás több gócpontból indul ki, és a növekedés függ 
az adott terület hőmérsékletétől és belső nyomásától. A darab fe-
lületének közelében gyakorlatilag mikroszkóppal sem fedezhető 
fel habosodás, a darab belseje felé haladva pedig egyre nagyobb 
cellák találhatóak.

 A 4. ábra: a mért cellaátmérők összehasonlítása az átlagos cellamérettel
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 A 5. ábra: a cellaátmérők gyakoriságeloszlása

Ettől függetlenül megfigyelhető egy átlagos cellaátmé-
rő-tartomány, amelybe a cellák nagy része tartozik. Ezt egy 
gyakoriságeloszlással tudjuk megtenni, amely eredménye az  
5. ábrán látható. Az általunk gyártott darabok esetében ez a 200 
és 400 µm-es tartományba esik, ahogy az átlagos cellaátmérő is. 
Ezután a darabok sűrűségét Archimédesz törvénye alapján hatá-
roztuk meg. A habosító nélküli darabok sűrűsége 1,351 g/cm3, 
míg a habosított daraboké 1,298 g/cm3 volt. Ez alapján megálla-
pítottuk, hogy a habosítással gyártott termékek esetén 4%-os tö-
megcsökkenést érhetünk el. Ez ugyan még elmarad az irodalmi 
adatoktól, de mindenképpen bizakodásra ad okot.

öSSZEFoGLALÁS

Munkánk során egy tipikusan vastag falú termék gyártása 
során vizsgáltuk a nagy mennyiségben keletkező PET-palack 
anyagának habosítási lehetőségét. Az eredmények alapján meg-
állapíthatjuk, hogy lehetséges kémiai habosítóval habsturktúrát 
létrehozni újrahasznosított PET esetében, bár ez még elmarad a 
szerkezeti habtól. Az elért 4% tömegcsökkenés alapján fontosnak 
tartjuk a kutatás folytatását. A célunk legalább 15% tömegcsökke-
nés elérése, valamint az eredeti PET-hez közeli mechanikai tulaj-
donságok visszanyerése. 
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