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A DOLGOZATBAN SZEREPL  JELÖLÉSEK

 [1/K] lineáris h tágulási együttható 

 [1/MPa] kompresszibilitási tényez

 [W/(mK)] h vezetési tényez  (szerszám h vezetési tényez )

T [°C] h mérséklet

Ts [°C] szilárdulási h mérséklet

Tg [°C] üvegesedési h mérséklet

Tm [°C] kristályolvadási h mérséklet

Tt [°C] átmeneti h mérséklet (Amorf anyagoknál a Tg, részben 

kristályos anyagoknál a Tm h mérséklettel egyezik meg.)

 [%] átlagos kristályosság

ccr [%] maximális kristályosodási zsugorodás 

ps [MPa] szilárdulásnál fennálló bels  nyomás

p [MPa] hidrosztatikai nyomás

v [cm /g3 ] fajtérfogat

R [J/(kg·mol·K)] egyetemes gázállandó

M [g/mol] monomer-egység móltömege

 [MPa] az anyagra jellemz  nyomáskorrekciós állandó 

 [cm /g3 ] a makromolekula saját térfogatát figyelembe vev

korrekciós állandó 

bi [-] adatillesztett konstansok

Pbefröccs [MPa] fröccsöntési nyomás

Putó [MPa] utónyomás nagysága

tutónyomás [s] utónyomási id

vbefröccsöntés [cm /s3 ] befröccsöntési sebesség

Tszerszám [°C] szerszámh mérséklet

Tömledék [°C] ömledékh mérséklet

H0 [mm] hosszirányú méret a lapka próbatest közepén 

H1, H2 [mm] hosszirányú méret a lapka próbatest szélein 

HSZ [mm] átlagos hosszirányú méret a lapka próbatest szélén 

KE [mm] keresztirányú méret a lapka próbatesten a gáthoz közel 

KH [mm] keresztirányú méret a lapka próbatesten a gáttól távol 
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VSZ [cm3] szerszámüreg térfogata

VT [cm3] termék térfogata

Li [mm] szerszámüreg mérete adott irányokban (i=x,y,z) 

Li,t [mm] szerszámüreg mérete adott irányokban (i=x,y,z), adott 

id pillanatban

LSZ [mm] szerszámüreg mérete szobah mérsékleten

L’SZ [mm] szerszámüreg mérete adott h mérsékleten

SL [%] lineáris zsugorodás

SV [%] térfogati zsugorodás

SM [%] vastagság menti zsugorodás 

Si [%] irányfügg  lineáris zsugorodás (i=x,y,z) 

SH0 [%] hosszirányú zsugorodás a lapka próbatest közepén 

SH1, SH2 [%] hosszirányú zsugorodások a lapka próbatest két szélén 

SHSZ [%] átlagos hosszirányú zsugorodás a lapka próbatest szélén 

SH [%] átlagos hosszirányú zsugorodás a lapka próbatesten 

SKE [%] keresztirányú zsugorodás a gátnál a lapka próbatesten 

SKH [%] keresztirányú zsugorodás a gáttól távol a lapka próbatesten 

SK [%] az átlagos keresztirányú zsugorodás a lapka próbatesten 

ST,i [%] technológiai zsugorodás adott helyen 

SU,i [%] utózsugorodás adott helyen 

SHIBA [%] zsugorodásszámítási hiba

DF(t) [-] deformációs faktor az id  függvényében 

DFKH [-] kereszt- és hosszirányú zsugorodások által meghatározott

deformációs faktor a fröccsöntés után egy órával 

DFP [-] nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által 

meghatározott deformációs faktor a fröccsöntés után egy 

órával

DFH [-] folyásirányú áramlásnál fellép  zsugorodási 

egyenetlenségek által meghatározott deformációs faktor a 

fröccsöntés után egy órával 

DFKH0 [-] DFKH értéke töltetlen és er sítetlen anyag esetében a 

fröccsöntés után egy órával 

DFP0 [-] DFP értéke töltetlen és er sítetlen anyag esetében a 

fröccsöntés után egy órával 
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DFH0 [-] DFH értéke töltetlen és er sítetlen anyag esetében a 

fröccsöntés után egy órával 

A [-] anyagtól és technológiától függ  állandó 

B [-] anyagtól és technológiától függ  állandó 

C [-] anyagtól és technológiától függ  állandó 

m [-] anyagtól és technológiától függ  állandó 

x [%] szálas-anyag tartalom (üveg-, bazalt-, vagy farostszál) 

z [%] üveggyöngy, vagy bazalt szálfej tartalom

t [s] id

T [°C] szobah mérséklet és szerszámh mérséklet különbsége 

A DOLGOZATBAN SZEREPL  RÖVIDÍTÉSEK

PE polietilén

PP polipropilén

PA poliamid

PS polisztirol 

POM polioximetilén

ABS akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer

PC polikarbonát 

PPS poli(fenilén-szulfid) 

GF üvegszál (Glass Fiber)

CAD számítógép segítette tervezés (Computer Aided Design) 

CAE számítógép segítette mérnöki tervezés (Computer Aided Engineering) 

FEM végeselemes analízis (Finite Element Method) 

MPI Moldflow Plastics Insight – fröccsöntési szimulációs programcsomag

RPT gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping) 

RT gyors (prototípus) szerszámkészítés (Rapid Tooling) 

SLS szelektív lézer-szinterezés

DMLS fémpor közvetlen lézer-szinterezése (Direct Metal Laser Sintering) 

FDM ömledékrétegezés (Fused Deposition Modeling)

SLA lézer sztereolitográfia (Stereolithography)

3DP térbeli nyomtatás (3D Printing) 
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1. Bevezetés, célkit zések

A harmadik évezredben a m anyag alapanyagok egyre nagyobb teret hódítanak mind

a m szaki alkalmazásokban, mind a hétköznapi használati eszközök terén. Az

alapanyaggyártás és a feldolgozási technológiák jelent s és dinamikus fejl désen mennek

keresztül az egyre gazdaságosabb és jobb m szaki megoldások alkalmazásával és folyamatos

fejlesztésével. A m anyagok feldolgozási technológiáiban a fröccsöntés az egyik 

legjelent sebb alakadási eljárás. Mivel a fröccsöntés segítségével szinte bármilyen

geometriájú, térben er sen tagolt, 3D-s termék létrehozható, a h re lágyuló alapanyagok közel 

harmadát ezzel az eljárással dolgozzák fel. Amellett, hogy az egyik legelterjedtebb polimer

feldolgozási technológiává vált, pontossága és termelékenysége, valamint a benne rejl

további fejlesztési lehet ségek a korszer  termék-el állítás szerves részévé teszik. Az egyre 

szigorúbb követelményeknek való megfeleléshez a fröccsönt  szerszámok el állításánál már

nem elegend  a tapasztalatokra hagyatkozva tervezni, hanem korszer  tervezési és 

szimulációs eljárásokat kell alkalmazni. Napjainkban mindinkább elterjedt a számítógépes

tervezés, nemcsak a m anyagiparban, hanem az egyéb gépészeti alkalmazások esetében is.

Ezeknek a technikáknak a bevezetése sokkal rugalmasabbá, gyorsabbá és nem utolsó sorban 

pontosabbá tette a tervezés folyamatát, ezáltal javítva a termékek min ségét és csökkentve 

azok árát. A programok többsége mára már nem csupán a termék formájának a kialakításában, 

hanem egyéb (mechanikai, technológiai) paramétereinek meghatározásában is egyre nagyobb 

segítséget nyújt. A számítástechnika fejl dése lehet vé tette, hogy ma már azokat a 

módszereket is alkalmazzuk, amelyeket régebben id - és számításigényességük miatt nem

tudtunk. Ilyen különleges eljárások azok a szimulációs programok is, amelyek – a 

végeselemes módszert alkalmazva, a termék tulajdonságait befolyásoló mechanikai, termikus

és reológiai jellemz k kiszámításával – útmutatást adnak egy kedvez bb technológia 

meghatározására, valamint a szerszám geometriájának optimálására. 

A mai technológiai versenyben a termékek piacra kerülésének ideje folyamatosan

rövidül az egyre jobb és nagyobb automatizáltságú tervez programoknak köszönhet en.

Ennek ellenére a tervezésben a mérnököknek továbbra is pótolhatatlan szerep jut, mivel a 

tervez rendszerek nem képesek önállóan végrehajtani az optimalizálást. A fröccsöntött

termékek tervezésénél figyelembe kell venni a m anyagok sajátos tulajdonságait, különösen 

zsugorodási és vetemedési hajlamukat és ezeket szem el tt kell tartani a szerszám

megtervezésénél is. Fontos, hogy a fröccsöntött termékek a szerszámból kikerülve a 

megtervezett állapothoz képest minél kisebb méreteltérést mutassanak. Ezt a szerszám 
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geometriájának, h tésének és egyéb tulajdonságainak befolyásolásával, esetleg a m anyag

alapanyag megfelel  megválasztásával, illetve módosításával lehet elérni. Ebben a tervezési 

folyamatban hatékony segít eszköz a fröccsöntési szimuláció.

A m anyagiparban egyre szélesebb körben alkalmazzák a termékek el zetes

ellen rzésére a kissorozatú gyártást, amelyben nem hagyományos acélszerszám, hanem

különleges prototípus szerszám segítségével gyártanak. Ebben az esetben a technológia f bb

vonásaiban megegyezik a hagyományos fröccsöntés technológiájával, de számos apróbb 

eltérés merül fel, amelyeket azok ésszer  tervezésével kézben kell tartani. Ilyen különbség 

lehet a szerszámok eltér  anyagából és gyártásából adódóan a h tésben, amelynek

optimalizálása lényegesen jobb termékmin séget eredményezhet.

A fent leírtak közös vonása, hogy minden esetben korszer  módszerek segítségével a 

fröccsöntött darabok tervezetthez képesti alaki, méretbeli pontosságának növelése a cél. Ez a

cél abban az esetben is, amikor az alapanyagok speciális töltésével, illetve er sítésével azt

akarjuk elérni, hogy a termék zsugorodása egyenletesebb és kisebb legyen, továbbá ezáltal 

csökkenjen a vetemedés mértéke is. 

Doktori értekezésemben átfogó célom a fröccsöntött termékek zsugorodási és 

deformációs tulajdonságainak feltárása, valamint ennek kapcsán új mér szám megalkotása a

deformációs jellemz k meghatározására. F  célom a fröccsöntött termékek zsugorodási és 

deformációs hajlamának csökkentése újszer  töltött, vagy er sített alapanyagok 

alkalmazásával. Ezen belül kiemelt szándékom az üvegszál er sítés  és üveggyöngy töltés

rendszerek, valamint az újszer  – és egyre szélesebb körben alkalmazott – bazaltszál er sítés

rendszerek zsugorodásának és deformációs tulajdonságainak vizsgálata. Kiemelten

szándékom továbbá a fenntartható fejl dés szempontjából rendkívül fontos, természetes

er sít - és tölt anyagok (farost er sítés, valamint kukoricamaghéj töltés) polimer mátrixra

gyakorolt hatásának vizsgálata. További f  célom az, hogy elemezzem a fröccsöntési 

szimulációs programok m ködését és a zsugorodások és deformációk el rejelzésére

vonatkozó eredményeik megbízhatóságát.
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2. Fröccsöntés

A fröccsöntés a polimer késztermékek el állítására alkalmas módszerek közül a 

legsokoldalúbb és a legdinamikusabban fejl d  technológia. A szakaszos eljárás alapelve,

hogy a granulátum formájú polimer anyagot, amelyet az olvadáspontja fölé melegítve kis 

viszkozitású ömledékállapotba vittünk, nagy sebességgel, sz k beöml nyíláson át zárt és 

temperált szerszámba juttatjuk. Ebben a zárt szerszámban a nagy nyomás alatt kih l

polimerb l alakul ki a bonyolult, 3D-s, nagy méretpontosságú alkatrész, gyakorlatilag 

hulladékmentesen. A technológia sajátossága, hogy az alkalmazott szerszámmal csak egyféle 

termék állítható el , tehát ezek a szerszámok nem univerzálisak és nagyon drágák [1, 2]. 

2.1. A fröccsöntési folyamat 

A technológia bonyolultságából adódóan a fröccsöntési folyamatot legjobban a 

mechanikai mozgáselemek tükrében, a ciklus során a fröccsöntött anyagban lejátszódó fizikai 

folyamatokat pedig az állapothatározók függvényében lehet szemléltetni.

2.1.1. A fröccsöntési folyamat a mechanikai mozgáselemek tükrében

A fröccsöntés ciklusa megfelel  sorrendben végrehajtott lépésekb l épül fel, amelyek

sorrendjét, illetve egymásra épülését a fröccsöntés elvi folyamatábrája (1. ábra) szemlélteti.

Start

Szerszámzárás

Fröccsöntés

Utónyomás

Plasztikálás

Fröccsegység hátra

Szerszámnyitás

Kidobás
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1. ábra A fröccsöntési folyamat
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A szerszám és a fröccsegység zárása után a megel z  ciklusban plasztikált anyagot a 

csiga, mint dugattyú nagy nyomással bejuttatja a szerszámüregbe (befröccsöntés). A temperált

szerszámüregben az anyag h mérséklete és ezáltal fajtérfogata csökkenni kezd, amit a 

szerszámüregbe tovább beáramló ömledék kompenzál (utónyomás). A h tés hatására

folytatódik az anyag kih lése és megdermedése. Eközben a fröccsegység a következ  ciklus 

számára el állítja az ömledéket. A fröccshengerben a forgó csiga szállítja el re az anyagot, 

amely a küls  f tés és a súrlódási h  hatására megolvad (plasztikálás). Elegend  mennyiség

anyag megömlesztése után a csigaforgás megáll, majd a fröccsegység eltávolodik a 

szerszámtól, hogy megsz njön a h átadás a f tött csigacsúcs és a h tött szerszám között. 

Miután az anyag teljesen megdermedt, a szerszám kinyílik, és a késztermék eltávolítható

(kidobás). A fröccsöntés folyamata ezután elölr l kezd dik [1, 2]. 

2.1.2. A fröccsöntési folyamat az állapothatározók függvényében

A fröccsöntés folyamatát a szerszámban kialakuló nyomás (2. ábra) és h mérséklet

id beni lefutása határozza meg, amely kihatással lesz a termék min ségére is. A szerszámban

lejátszódó folyamatot legjobban a pvT diagramm (3. ábra) szemlélteti, amely a h mérséklet, a 

nyomás és a fajtérfogat közti kapcsolatot írja le adott anyagra vonatkozóan. 

2. ábra A fröccsöntés során a szerszámban kialakuló nyomás id beni lefutása [3]

A polimerek fajlagos térfogatát a küls  (hidrosztatikus) nyomás (p) és a h mérséklet

(T) nagymértékben befolyásolja. A polimerek fajtérfogat-változása a h mérséklet

függvényében állandó nyomás mellett, szilárd halmazállapotban is nagyobb mérték , mint a 

többi szerkezeti anyag esetében, amely a nagyobb h tágulási együtthatóban is megnyilvánul.
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3. ábra A fröccsöntés folyamatának pvT diagrammja [3]

A 2. és 3. ábrán szerepl  számozások mutatják a fröccsöntés elvi folyamatának és a 

nyomás, a h mérséklet, illetve a fajtérfogat változásának id rendiségét. Az egyes és a kettes 

pont közötti szakaszban a polimer ömledék megtölti a szerszámüreget, azaz megtörténik a 

volumetrikus kitöltés, majd ezt – a kettes és a hármas pont közötti szakaszon – a nyomás

fokozása követi. Az utónyomásra való átkapcsolás a hármas és a négyes pontok között 

történik meg. A négyes pontban a fröccsönt  csiga elkezdi az utónyomást, ami egészen az 

ötös pontig, a gát megszilárdulásáig, azaz a lepecsétel désig tart. Ezt követ en az ömledék

állandó fajtérfogaton h lni kezd, miközben a nyomás csökken. A hatos ponttól izobár h lés

következik egészen a termék kidobásáig, azaz a hetes pontig, ahonnan kezdve a termék a 

szabadban tovább h l és zsugorodik. 

Spencer és Gilmore [17] írták le el ször, hogy a polimer ömledék állapothatározóit a

termodinamikából ismert gáztörvényhez hasonló egyenletbe foglalhatjuk: 

M

RT
)v)(p( , (1)

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

h mérséklet, M a polimerlánc monomer-egységének móltömege,  az anyagra jellemz

nyomáskorrekciós állandó és  a makromolekula saját térfogatát figyelembe vev  korrekciós 

állandó [1, 3, 4]. 
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Ennél a leírásnál egy jóval gyakorlatiasabb leírást ad a kéttartományú Tait egyenlet, 

amelyet a fröccsöntési szimulációs rendszerek is alkalmaznak [5, 6, 18]:

p,Tv
TB

p
1lnC1Tvp,Tv t0 , (2)

ahol v(T,p) a fajtérfogat az adott h mérsékleten és nyomáson, v (T)0  a fajtérfogat környezeti

nyomáson, T a h mérséklet, p a nyomás, C egy 0,0894 érték  konstans és B a nyomás-

érzékenységi tényez .

Az alsó, illetve a fels  h mérséklettartományt a Tt átmeneti h mérséklet választja el,

amely a nyomás függvényében a következ képpen változik: 

pbbpT 65t . (3)

ahol b5 és b6 konstansok. 

– A fels  h mérséklettartományban, ahol a h mérséklet nagyobb, mint az 

átmeneti h mérséklet (T>Tt):

5m2m10 bTbbTv , (4a)

5m4m3 bTbexpbTB , (4b)

0p,Tvt , (4c)

ahol b1m, b2m, b3m, b4m és b5 konstansok. 

– Az alsó h mérséklettartományban, ahol a h mérséklet kisebb, mint az 

átmeneti h mérséklet (T<Tt):

5s2s10 bTbbTv , (5a)

5s4s3 bTbexpbTB , (5b)

pbbTbexpbp,Tv 9587t , (5c) 

ahol b1s, b2s, b3s, b4s, b5, b6, b7, b8 és b9 konstansok. 

2.2. Fröccsönt  szerszámok

A h re lágyuló m anyagból fröccsöntött tárgyak alakját, méreteit megadó, el írt

szerkezeti min séget kialakító gyártóeszköz a fröccsönt  szerszám. A fröccsönt  szerszám

nagyszilárdságú szerszámacélból készül, többféle mozgó elemet is tartalmazó, nyitható és 

igen pontos illesztéssel zárható üreges berendezés. Egyszeresen vagy többszörösen osztott 

formaürege adja a fröccsöntött formadarab alakját és méreteit, határozza meg annak

pontosságát, a temperáló rendszere pedig a felvett alakot rögzíti. A fröccsönt  szerszám

szerkezeti kialakítását és méreteit alapvet en a vele gyártandó termék jellemz i határozzák
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meg, tehát egyedi, csak annak a terméknek a gyártásához alkalmas, amelyhez azt tervezték, 

szemben a fröccsönt  géppel, amely a saját méret és teljesítmény határain belül univerzális.

A fröccsönt  szerszám feladata az alakadás és az alakrögzítés. Az alakadás a 

fröccsönt  szerszám formaüregének m anyag ömledékkel való feltöltése, amely során az 

ömledék felveszi a formaüreg alakját. Az alakrögzítés a formaüreget el z leg kitölt  ömledék

h tés hatására létrejöv  megdermedése, megszilárdulása. Az ömledék már a formaüreg

kitöltése során az alakadáskor is h l, de a felvett alak csak akkor rögzül, amikor az ömledék

h mérséklete az anyag dermedéspontja alá csökken. Az alakrögzítés megfordítható

(reverzibilis) folyamat, tehát a keletkezett fröccsöntési hulladék (beöml csonk,

csatornamaradék) újra feldolgozható, de felhasználási területe – min ségének romlása miatt – 

korlátozott [7, 8, 19]. 

2.2.1. Fröccsszerszámok típusai és részei

A lapokra bontható szerszám építési elve lehet vé teszi, hogy manapság a 

szerszámgyártásban egyre több szabványosított, el re gyártott épít elemet alkalmazzunk.

A fröccsönt  szerszám f bb részei a következ k:

– beöml  rendszer (4. ábra) (hagyományos, illetve melegcsatornás):

– beöml  csatorna, 

– elosztó csatornák, 

– gátak (film-gát, t -gát, alagút-gát, stb.), 

– kidobó rendszer (a késztermék eltávolítása a nyitott szerszámból), 

– h t , illetve temperáló rendszer, a szerszám el írt h mérsékletének állandó 

szinten tartására.

A beöml  csatornán keresztül áramlik át nagy sebességgel a polimer ömledék a 

fröccsönt  gép fúvókájából a szerszámba. Ez a csatorna a szerszám felé b vül , kúpos alakú, 

hogy a beledermed  polimer a szerszám nyitásakor a termékkel együtt eltávolítható legyen. 

Az elosztó csatornákra több munkahelyes, vagy többfészkes szerszámok esetén, illetve

bonyolult geometriájú alkatrészhez alkalmazott több „meglövési” pont esetén van szükség az 

anyagáram megfelel  elosztásához, illetve termékhez vezetéséhez. Ezek a csatornák általában

kör-, félkör-, vagy „U” szelvény ek. Az egyenletes és megfelel  termékmin ség érdekében 

többfészkes szerszámban a csatornákat úgy kell megtervezni, hogy az ömledék minden egyes 

gáthoz ugyanabban az id pillanatban, és azonos nyomáson érkezzen meg. A gát az elosztó 

csatorna és a szerszámüreg találkozási pontja, amelyen át a polimer az üregbe lép. A gát tehát 

egy er sen lesz kített keresztmetszet  hozzávezet  csatorna, amelyen áthaladva a felgyorsuló, 
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ezáltal felmeleged  ömledék viszkozitása lecsökken. Sz kített keresztmetszete többek között 

azt a célt szolgálja, hogy a késztermékr l a csatornamaradékot könnyen, viszonylag 

nyomtalanul el lehessen távolítani. 

4. ábra Az anyag útja a szerszámban [9]

A fröccsöntés termelékenysége és a termék min sége nagymértékben a 

szerszámkonstrukciótól függ. Az elosztórendszer típusát tekintve a szerszám lehet

hidegcsatornás, amelyben a csatornamaradék eltávolítható és újrahasznosítható, illetve lehet 

f tött vagy forrócsatornás, amely esetben nem képz dik megszilárdult csatornamaradék, így 

még gazdaságosabbá és gyorsabbá válik a termelés. A 200-300°C h mérséklet  ömledék

leh téséhez, azaz a termék alakjának rögzítéséhez a szerszámot h teni kell. A késztermék

zsugorodására, maradó feszültségeire, felületi min ségére és pontos mérettartására igen nagy 

hatással van a kiegyenlített, temperált – szabályozott h mérséklet  h t folyadékkal dolgozó – 

h tés. A szerszámtemperálást a h t kör valósítja meg, amelynek keringetését és elkülönített 

visszah tését külön h t  aggregát végzi [3, 7-10]. 

2.2.2. A termék és a fröccs-szerszám konstrukciós kialakításának hatása

Szoros összefüggésben a fröccsöntött anyag karakterével és a gyártandó termékkel

szemben támasztott követelményekkel, gondosan meg kell tervezni a szerszámkitöltés során 

az áramló ömledék útját, az ömledékben kialakuló nyomás csökkenését az egyes

szerszámrészekben, valamint magát a folyamatirányítást, azaz a fröccsöntési ciklus részeinek

id beli programozását. A termék mechanikai tulajdonságainak és pontosságának javítása

érdekében tervezni kell az elosztó csatornák, gátak elhelyezését, így az óriásmolekulás anyag 

várható orientációját, valamint az esetleges összehegedési helyeket a munkadarabban [20]. 

Gondos tervezést igényel továbbá a szerszám h t körének kialakítása, a h mérséklet-

temperálásának megválasztása a zsugorodás csökkentésének érdekében, és az optimális
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szilárdsági mutatók eléréséhez a szükséges er sítések (bordák, támaszok) megtervezése. A 

szerszám jó kialakításához átgondoltan kell megválasztani a kidobók felfekvési helyét a 

munkadarabon, az alámetszések, a csavarmenetek, egyéb üregek kialakításához és 

kiszabadításához (kiforgatásához) szükséges mechanizmusokat.

2.3. Számítógépes szerszámtervezés és optimálás (CAD/CAE)

Napjainkban mindinkább elterjedt a számítógépes tervezés, amely nem zárul le a 

termék geometriai modelljének megalkotásával, hanem tovább folytatódik annak geometriai

optimalizálásával és a gyártástechnológia szimulációjával. Az általános gépészeti tervezésben, 

de még inkább a m anyag-feldolgozásban a méretezési eljárások számos esetben olyan 

bonyolult rendszert alkotnak, hogy azokat nem lehet analitikusan, zárt formában megoldani.

A számítástechnika fejl désével lehet vé vált a numerikus közelítési eljárások, azon belül a 

végeselemes módszerek alkalmazása (FEM – Finite Element Method), amelyek régebben túl 

sok id t vettek igénybe. A tervezési és a megmunkálási m veletek modellezését a 

folyamatmodellezés (CAE – Computer Aided Engineering) követte, amely jelent s

térhódítással rövid id  alatt meghatározóvá vált a termékfejlesztésben. Napjainkban a 

polimer-feldolgozás minden területén alkalmaznak valamilyen számítástechnikai eszközt és

módszert. Számítógépekkel oldanak meg rendkívül bonyolult módon egymásra ható áramlási

és h vezetési feladatokat, ahol az áramlás geometriája igen bonyolult lehet, valamint a 

polimer a feldolgozás során fázisátalakulásokon (olvadás, megszilárdulás) is keresztülmehet

[2, 8]. 

2.3.1. Szimulációs programok m ködése

A fröccsöntési szimulációs programok egy megoldó algoritmusra épülnek, amelyet

kiegészítenek az ahhoz csatolt további segédprogramok és adatbázisok (5. ábra). A program 

elméleti magja a fizikai jelenségeket matematikailag leíró megoldó algoritmus, amely a 

számításokat az adott geometriára felvett végeselemes modellen elvégzi. Ez a matematikai

leírás a folytonossági-, impulzus-, energia és reológiai egyenleteken alapul, és számos anyagi 

jellemz t és technológiai paramétert igényel a számításokhoz [2, 9, 11, 21-24]. 
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5. ábra A fröccsöntési szimulációs programok m ködési vázlata [2]

2.3.2. Végeselemes hálózás típusai a fröccsöntési szimulációban 

A fröccsöntött darabok többsége jó közelítéssel vékonyfalú terméknek mondható, ami 

az adott számítási feladatot könnyebben kezelhet vé teszi a szimuláció szempontjából. Az 

ilyen modellek jellemz en a tér két irányába relatív nagyobb mérettel rendelkeznek, míg az

el bbi két irányra mer leges kiterjedésük lényegesen kisebb. Kihasználva ezt a tulajdonságot, 

az ilyen termékek modellezhet k a középsíkjukkal [2, 6, 11, 21, 25]. 

Az egyszer bb végeselemes hálógenerálás érdekében a Moldflow cég megalkotta a 

felületi hálózás egy speciális típusát, amelynek az az el nye, hogy az el z vel szemben nem

kell a középsíkot meghatározni, hanem a már létez  modell felületén kell az elemeket

létrehozni [2, 6, 11]. 

6. ábra Végeselemes hálóformátumok [6, 9] 
(a - középsík háló, b - felületi háló, c - térfogati háló)

Azoknál a termékeknél, amelyek nem hagyományos, vékonyfalú geometriájúak, sem a

középsík-, sem a felületi hálózás nem használható, mivel azok nem tudják megfelel en leírni

a teret. Ebben az esetben csak a térfogati hálózás alkalmazható, amely csak az utóbbi id ben

kezd teret hódítani lényegesen nagyobb számítási igénye miatt [2, 6, 9, 11, 26-28]. 
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2.3.3. Szimulációs eljárások zsugorodási és vetemedési számításai

Számos szerz  foglalkozott a fröccsöntési szimulációban a vetemedés, a zsugorodás, 

és a bels  feszültség el rejelzésével [29-35]. 

Liu [29] munkájában megállapította, hogy a vetemedést a legnagyobb mértékben azok 

a h tani folyamatok okozzák, amelyek a h tési fázisban lépnek fel. A hatás nagysága a 

szerszámüreg geometriájától és a polimer viszkoelasztikus tulajdonságától függ. 

Vizsgálataiban kimutatta, hogy a szimulációs számításokban nem lehet elhanyagolni a 

feszültségrelaxációt, a folyadékfázisból szilárdfázisba történ  átmenetet, valamint a

h t köröket.

Fahy [30] munkájában rámutatott a száler sítéses fröccsöntésnél az anizotrop 

h tágulás fontosságára. Eredményeit egy lapos korong alakú terméken igazolta és modellt 

állított fel a vetemedés két megjelenési formájának leírására (7. ábra). A korong alakú 

terméken középen elhelyezett gát egy gömbfelületre hasonlító (csésze alakú) vetemedést

idézett el  az egyenletes orientációs viszonyoknak köszönhet en, amíg a termék élénél 

elhelyezett gát esetében egy nyereg alakú vetemedett alak jött létre az egyenetlen orientációs 

viszonyok miatt (7. ábra). Különböz  anyagok használatával a korong közepén elhelyezett gát 

esetében hasonló eredményre juthatunk. Ebben az esetben az eltér  zsugorodási viszonyok 

miatt szintén kialakulhat a két vetemedési alak. Amíg a csésze alakú vetemedést a korong

bels  részének nagyobb zsugorodása okozza, addig a nyereg alaknál a küls  gy r rész

zsugorodása a nagyobb. Mindkét esetben az ok visszavezethet  az eltér  zsugorodásokra, 

tehát a folyásirányú- és az arra mer leges zsugorodások különbségeire (3.1.2 fejezet). 

7. ábra Vetemedési alakok (a - csésze alak, b - nyereg felület) [30]

Choi és Im [31] a fröccsöntés során a vetemedés, a zsugorodás, és a bels  feszültség

el rejelzésénél figyelembe vették az utónyomási és a h tési fázist is. Az általuk kidolgozott 

módszerrel – saját írásuk alapján – bár a zsugorodás és a bels  feszültségek eltérést mutatnak 

a mérési eredményekt l, a hatásokat minden esetben jelleghelyesen tudták számítani az

utónyomás, a befröccsöntési sebesség, valamint a szerszám-, és ömledékh mérséklet

hatásának vizsgálatával. 
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Kabanemi és társai [32] az el z höz hasonló munkát végeztek, azzal a különbséggel, 

hogy számításaikhoz 21 réteg  héjelemet használtak. Kimutatták, hogy a vastagság menti

rétegekben kialakuló h mérsékletkülönbség okozza a termék vetemedését, amelyet a h tési

id  növelésével csökkenteni lehet. 

Mlekusch [33] a rövidszál-er sítés  fröccsöntött termékek esetében vizsgálta a 

sarokhatást. Arra a következtetésre jutott, hogy míg a kvázi homogén – száler sítés nélküli – 

anyagok esetében a sarkok, amelyek például a bordáknál is létre jönnek, jelent sen nem

befolyásolják a vetemedést, addig a száler sített anyagok esetében a sarokhatás jelent s

befolyással van a vetemedésre.

Zheng és társai [34] írásukban részletesen bemutatták a h terhelés és a nyomás által a 

száler sített anyagokban létrejöv  bels  feszültségek alakulását. Számításaikban figyelembe

vették az orientációs és feszültségrelaxációs hatást a kitöltési, az utónyomási és a h tési fázis 

alatt, majd az így számított bels  feszültségek alapján levezették a zsugorodás- és 

vetemedésszámításokat.

2.3.4. Fröccsöntési szimuláció a gyakorlatban

A fröccsöntési szimulációk célja a gyakorlati szerszámtervezés segítése, valamint a 

termék- és a technológiafejlesztés, még a szerszám végleges legyártása el tt.

Imihezri és társai [25] egy kuplungpedál szimulációs optimálását mutatták be. 

Munkájukban szemléltették a bordázás áttervezését, valamint a beömlési pont optimálását és 

az ideális falvastagság kiszámítását. Ni [36] cikkében bemutatta a szimulációs lehet ségeket a 

gátak elhelyezésének optimálására, kihangsúlyozva annak fontosságát a zsugorodásban és a 

vetemedésben. Kés bbi munkájában módszeresen vizsgálta az elosztórendszer, a h tés és a

technológiai paraméterek termékre gyakorolt hatását [37]. Mindkét írásában gyakorlatias és 

szisztematikus vizsgálatokkal bemutatta a szimulációs programok nyújtotta optimálási

lehet ségeket. Subramanian és társai [38] szintén komplex módon mutatták be egy optikai 

elemeket tartalmazó termék vetemedéscsökkentésének lehet ségeit.

Ezeknek a cikkeknek közös jellemz je, hogy bár szerz ik komplexnek és átfogónak 

tartják vizsgálataikat, a fröccsöntés összetettsége miatt mindegyikük csak egy részt tudott 

kiragadni a folyamatból az optimáláshoz, de mindezek ellenére minden esetben sikerült jobbá 

tenniük a terméket és csökkenteni a vetemedést. A javulás ugyan minden esetben 

megfigyelhet  volt, de egyik módszer sem tekinthet  egyetemes érvény nek. A gyakorlati 

hasznosíthatósághoz hiányzik egy olyan módszer, amely egyszer en használható, mégis

figyelembe veszi a fröccsöntésnél fellép  legtöbb hatást. 
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2.4. Prototípus szerszámok kissorozatú gyártáshoz

A gyors prototípusgyártásból (Rapid Prototyping – RPT) fejl dött ki a gyors 

szerszámozás (Rapid Tooling – RT), amely egyre nagyobb teret hódít a m anyagok

fröccsöntésében [39-42]. 

A gyors szerszámozással el állított szerszám többnyire csak kis sorozatú gyártáshoz 

alkalmas, amellyel többnyire további prototípusokat állítunk el  egy pontosabb vizsgálathoz. 

Ez nagy el relépés, hiszen a hagyományos értelemben vett prototípusokkal (FDM, SLA stb.) 

szemben az így el állított darab tökéletes mása az eredetileg tervezettnek, mivel minden

tulajdonságában, anyagában, s t gyártástechnológiájában is megegyezik a sorozatgyártott

termékkel. Manapság egyre inkább arra irányulnak a törekvések, hogy ezt a gyors 

szerszámkészítési módszert ne csak a prototípuskészítéshez, hanem a sorozatgyártáshoz is fel 

lehessen használni [2, 43-46]. 

A gyors szerszámkészítésnek számos változata megtalálható a piacon, akár a 

prototípusgyártásból kiinduló indirekt módszert, akár a közvetlen szerszám el állítási

technikákat tekintjük (8. ábra). 

Gyors szerszámozás

Indirekt szerszámozás Direkt szerszámozás

„Lágy" szerszámozás „Kemény" szerszámozás

Szilikon szerszám

Epoxi szerszám

...

Fémszórás

Elektroformázás

...

Szinterezés

3D nyomtatás (kerámia)

...

Öntészeti szerszámozás

Precíziós öntés

Homokformázás

...

8. ábra Gyors szerszámozási módszerek csoportosítása [43, 46] 

Funkcionális alkatrészek fröccsöntéssel való kisszériás el állításához gyakran az epoxi

szerszámok használata a leggyorsabb és legegyszer bb módszer. A szerszámozási technika 

rendszerint valamelyik prototípus gyártási eljárásra épül, amellyel legyártható a szerszám

létrehozásánál önt mintaként szolgáló mesterdarab. Az epoxi gyanta rendszerint alumínium-,

vagy acélporral van töltve a szerszám kopásának csökkentése és h vezet  képességének

javítása érdekében. Amennyiben a h téshez szükséges, h t furatok alakíthatók ki, illetve

vörösréz h t csövek építhet k be a gyantába. Az epoxi szerszámoknak viszonylag alacsony 

fröccssebességgel és nyomással kell m ködniük. A darab bonyolultságától és a felhasznált 

polimert l függ en az így készített szerszámok élettartama tízes, százas darabszám
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el állítására korlátozódik (9. ábra). Reaktív fröccsöntésnél – amelyet alacsonyabb 

h mérséklet és nyomás jellemez – a szerszám élettartama akár néhány ezer darab is lehet 

[41, 44, 47]. 

9. ábra Gyors prototípus szerszámokkal gyártható maximális darabszámok [44]
(fröccsanyagok: A – PE, PP, PS, ABS; B – PP+GF, PA, POM; C – PA+GF, PC, POM+GF; D – PPS, PC+GF)

Plazmaszórásnál [48] hasonló a gyártás folyamata, azzal az alapvet  különbséggel, 

hogy a mestermintát el ször fémszórással bevonják, majd vagy fémporral töltött epoxival 

vagy egy alacsonyabb olvadáspontú háttérfémmel kiöntik a modellt. Az így létrehozott 

szerszámbetétek kopási tulajdonságai valamivel jobbak lesznek, mint az el z leg említett

módszernél, de a h vezetésben, ezáltal a gyártás ciklusidejében nem lehet dönt en jobb 

eredményt elérni.

Direkt szerszámkészítésnél nem szükséges készíteni a mestermintát, ezáltal gyorsabb

és egyszer bb, valamint jobban automatizálható a folyamat. Ezek az eljárások jellemz en a 

hagyományos SLA és SLS alapra épülnek, azok valamilyen továbbfejlesztett, illetve 

módosított változatai. Számos eljárást szabadalmaztattak ennek a feladatnak a megoldására,

többek között a RapidToolTM (3D Systems), valamint a DirectToolTM (EOS GmbH)

eljárásokat, amely eljárásokkal készült szerszámok esetében több százezer darab termék

legyártását garantálják a gyártók [42-44]. 

2.4.1. Prototípus szerszámok termikus viszonyai

A prototípus szerszámok fontos eltérése a hagyományos szerszámoktól – az 

anyagukból és felépítésükb l adódóan – a jóval kisebb h vezetési tényez  és a h tési rendszer 

másfajta kialakítása. 

Colton és LeBaut [49] SLA szerszámok alkalmazásánál vizsgálták a termikus

viszonyokat. Arra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül 10 fröccsöntési ciklus után a 

h mérsékleti viszonyok állandósultak és a szerszám epoxi anyaga utótérhálósodott. Ez a 
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folyamat nem volt hatással a fröccsöntött termékekre, viszont folyamatosan csökkent a 

kidobáshoz szükséges er . Minél nagyobb volt a térháló-s r ség, annál kisebb er t igényelt a 

termék szerszámból való eltávolítása.

Hopkinson és Dickens [50] szintén az SLA szerszámbetétek h tani viszonyait 

elemezték, valamint összehasonlították alumínium szerszámbetétekkel. Megállapították, hogy 

az alumínium betéteknél tapasztaltakhoz képest az epoxi szerszámbetétekben a termékkel

érintkez  részen kétszeres, míg a magban – az érintkez  felülett l mélyebben – közel 

másfélszeres volt a h mérséklet. Ezzel összhangban rámutattak arra, hogy az SLA betétek 

alkalmazáskor a ciklusid  jelent sen hosszabb, mint alumínium alapanyagú betétek esetén. 

Éppen a rossz h vezetés ellensúlyozására egyre többen kezdik alkalmazni a gyors 

szerszámozás által kínált lehet séget, a görbült h t furatokat, amelyek alakjuknál fogva 

jobban követik a termék geometriáját, és így hatásosabban vezetik el a h t [51-54]. 

Sachs és társai [51] a 3D nyomtatás el nyeit használták ki a speciális, felületet követ

h t furatok létrehozására. Egy egyszer  hengeres geometriájú termékhez legyártottak egy 

hagyományos – egyenes furatokkal h tött – és egy 3D nyomtatással készült – felületet követ

h t rendszerrel ellátott – szerszámot. Mérésekkel bizonyították, hogy azonos gyártási 

körülmények alkalmazásával a hagyományos h t körrel rendelkez  szerszám h mérséklete

közel háromszorosára emelkedett, mint az újszer  h téssel ellátott szerszámé. Hasonlóan 

érdekes eredményt mutatott be Dalgarno és Stewart [52], akik SLS szerszámbetéten

elemezték a görbült h t furatok el nyeit. Munkájukban nem csak a h t körök újszer

alkalmazását mutatták be, hanem az SLS szerszám f tött csatornás beöml rendszerrel való 

kombinálhatóságát is. Ferreira és Mateus [53] ezekkel szemben nem egy direkt szerszámozási

módot választottak, hanem az indirekt módszerek közül az epoxi szerszámozást egészítették 

ki görbült h t körökkel úgy, hogy a szerszám kiöntése el tt helyezték el a réz h t csöveket.

Munkájukban rámutattak a szimulációk fontosságára is, hiszen az így el állított szerszám 

terhelhet sége lényegesen kisebb, mint a hagyományos szerszámoké. Lin [54] egy egyszer

geometrián a végeselemes eljárások nyújtotta lehet ségeket kihasználva a görbült h t furatok

kialakításának optimálását mutatta be.

2.4.2. Méretpontosság és zsugorodás a gyors szerszámok alkalmazása esetén 

Az eltér  termikus viszonyok következtében az ilyen szerszámokban a zsugorodás is 

eltér  lesz, ezáltal a méretpontosság sem fog olyan szintet elérni, mint a hagyományos

szerszámok esetében.
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Harris és társai írásaikban [55, 56] az SLA szerszámokban gyártott termékek

méretpontosságával foglalkoztak. Gyakorlati és szimulációs mérésekkel igazolták, hogy az

általuk vizsgált PA66 alapanyagú próbatestek az SLA szerszámban gyártva kétszer akkora 

zsugorodást mutatnak, mint alumínium szerszámban gyártva. Ezzel ellentétben ABS anyag 

feldolgozásakor a zsugorodáskülönbség a két különböz  alapanyagú szerszámban gyártva 

nem volt jelent s. Az eltérést a PA66 részben kristályos tulajdonságával magyarázták, és azt a 

következtetést vonták le, hogy az SLA szerszámok jól alkalmazhatók amorf alapanyagú 

termékek gyártására.

2.4.3. Szimulációk és a gyors szerszámozás kapcsolata

A prototípus szerszámozásban több szerz  is nagy jelent séget tulajdonít a 

számítógépes el rejelzésnek, mivel a szerszámok élettartama jelent sen korlátozott, és a

termék min sége még kiélezettebben függ a technológia beállításától [57-59]. 

Kuzman és társai [58] a szimuláció használatának fontosságát emelik ki írásukban, de

csak ellen rzésre használják azt, ami az iparban mára már napi rutinként m ködik. A

szimulációk optimálásra irányuló lehet ségeit nem aknázzák ki, mint azt várni lehetne egy

ilyen munkától.

Aluru, Keefe és Advani [59] a szimulációkat összetett módon használták. El ször a

fröccsöntési szimuláció alapján meghatározták a szerszám mechanikai és termikus terhelését,

majd ezt követ en a h tágulási és rugalmassági adatok alapján módosították a 

szerszámgeometriát. Az így megváltoztatott szerszámgeometriával újra futtatták a 

fröccsöntési szimulációkat, amelyek így sokkal pontosabb eredményt adtak. A módszer

kétséget kizáróan hasznos volt, de a mai fröccsöntési szimulációs programok elméletileg

figyelembe tudják venni mind a szerszám rugalmasságát, mind a h tágulását.
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3. Fröccsöntött termékek zsugorodása és vetemedése 

Zsugorodás alatt a fröccstermék leh lés folyamán bekövetkez  méretcsökkenését

értjük. A vetemedés a késztermék különböz  helyeinek eltér  zsugorodása miatt jelentkez ,

az ideális (tervezett) alakhoz képest kialakult deformáció. A fröccstermék egyik legfontosabb 

min ségi jellemz je a méretpontosság, amelyet az alapanyagon és a fröccsöntött termék

alakján kívül a fröccsöntési technológia is jelent sen befolyásol. A m szaki haladás és a 

hétköznapi követelmények együttesen is azt kívánják, hogy a fröccsöntés során kialakított 

termékek méretpontossága egyre jobb legyen, és a termék e tulajdonságát az id

el rehaladtával is képes legyen megtartani [2]. 

3.1. Zsugorodás és vetemedés típusai és id függése

A zsugorodás számos technológiai és anyagi paramétert l függ, amelyek a 

termékmin séget már a szerszámtervezési fázisban jelent sen befolyásolják. 

3.1.1. Lineáris és térfogati zsugorodás

Megkülönböztetünk lineáris és térfogati zsugorodást [3, 10, 12]. Míg az el bbinek a 

szerszámkonstrukciónál van jelent sége, addig a térfogati zsugorodás hasznos a beszívódások 

el rejelzésénél és számítása egyszer bb a teljes termékre vonatkoztatva. 

A teljes térfogatváltozás a (6) szerint számítható:

TSZ VVV , (6)

ahol  a szerszámüreg,  pedig a fröccstermék térfogata. Ebb l kifejezhet  a térfogati

zsugorodás, amely a következ  kapcsolatban áll a lineáris zsugorodásokkal: 

SZV TV

zyx

zzyyxx

SZ

T

SZ

TSZ

SZ
V LLL

)S1(L)S1(L)S1(L
1

V

V
1

V

VV

V

V
S , (7) 

így )S1)(S1)(S1(1S zyxV , (8)

ahol a térfogati zsugorodás, , ,  a lineáris zsugorodások, , ,  pedig a 

szerszámüreg méretei. Az  százalékos zsugorodást ki lehet számítani a fröccstermék és a 

szerszámüreg megfelel  méreteivel a következ  módon: 

VS xS yS zS xL yL zL

iS

100
L

LL
S

SZ

iSZ
i  [%], (9)

ahol az  a szerszámüreg, az  pedig a termék adott helyen mért mérete.SZL iL
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Amennyiben feltételezzük, hogy a lineáris zsugorodások értékei minden irányban 

megegyeznek, a lineáris zsugorodás értéke kifejezhet  a térfogati zsugorodással (10)[3]: 

3
VL S11S . (10)

3.1.2. Kereszt- és hosszirányú zsugorodás 

Fröccsöntött termékekben az ömledék áramlásának köszönhet en minden esetben 

kialakul egy úgynevezett mag-héj szerkezet, ami jelent sen befolyásolja az orientációs 

viszonyokat (10. ábra). Ennek köszönhet en a héjrétegben az áramlással párhuzamos

rendezettség, amíg a magban egy kevésbé rendezett állapot alakul ki. Az ebb l adódó 

zsugorodásbeli irányfüggésekre jelent s hatása van az alapanyagnak is (lásd: 3.2.3. fejezet).

10. ábra A mag-héj szerkezet és az orientáció kialakulása,
(az ömledék kifejt  áramlása nyújtási orientációt hoz létre (az ábra jobb oldala),

a már kialakult áramlási keresztmetszetben a nyírási orientáció dominál (az ábra bal oldala))

A zsugorodás irányfüggése jól ismert a szakirodalomból [3, 12]. Az orientációs 

hatásnak köszönhet en a folyásirányban és az arra mer legesen jelentkez  zsugorodási 

értékek eltérhetnek egymástól (11. ábra), ezáltal egyenetlen zsugorodást, vetemedést okozva.

11. ábra Orientációs hatás miatt kialakuló eltér  zsugorodások

Postawa és Koszkul [60] a feldolgozási paraméterek kereszt- és hosszirányú 

zsugorodásra gyakorolt hatását vizsgálták amorf (PS) és részben kristályos (POM) anyag 

esetén, statisztikai módszereket is felhasználva. Három-három helyen vizsgálták a kereszt-,

illetve a hosszirányú zsugorodást, valamint mérték a termék tömegét egy filmbeöml vel

ellátott, egyenletes vastagságú, négyzetes terméken, és elemezték a szerszám-, illetve az 

ömledékh mérséklet, a h tési id , a befröccsöntési sebesség, valamint az utónyomás

nagyságának hatását. Arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét anyag esetén, mindhárom

18



Kovács József Gábor, 2007

jellemz re a legjelent sebb befolyással az utónyomás nagysága bír, majd harmad-negyed

akkora súllyal az ömledékh mérséklet, de csak elenyész  mértékben befolyásol a 

szerszámh mérséklet, a h tési id , valamint a befröccsöntési sebesség. Meglep , hogy bár az 

egyik vizsgált anyag részben kristályos, a másik pedig amorf, a két anyagra minden

technológiai paraméter esetén azonos érték  korrelációs együtthatót kaptak. Ez az eredmény

megkérd jelezhet , mivel a részben kristályos anyag esetén a kristályosodási folyamat miatt a

két irányban eltér  a zsugorodás, így a korrelációs együtthatóknak is eltér eknek kell lenniük 

azoknál a technológiai paramétereknél, amelyek befolyással bírnak a kristályosodásra. 

3.1.3. Vastagság menti zsugorodás

Az irodalomban talán a legvitatottabb kérdés a vastagság menti zsugorodás [61]. 

Hasonló feldolgozási körülmények esetén néhány szerz  a vastagság menti zsugorodást 

hasonló nagyságúnak mérte, mint a kereszt-, illetve a hosszirányú zsugorodást [62], amíg

mások arra a megállapításra jutottak, hogy a vastagság mentén mért zsugorodás akár 

többszöröse is lehet a síkban mért zsugorodásoknak, esetenként akár meg is fordulhat a 

tendencia és negatív el jel  is lehet [63-69]. Ezeknek a megfigyeléseknek a lehetséges 

magyarázata többek között a csökken  üregnyomás hatására bekövetkez  rugalmas

deformáció [65, 70, 71], esetleg a nagy utónyomás hatására történ  szerszám deformáció

[65, 66, 69, 71], vagy a fröccshibák, mint például a sorja- és a lunkerképz dés [67, 68], illetve 

a keresztirányban sokkal nagyobb termikus gradiens [64]. 

Mindezek ellenére vannak szakirodalmak, amelyek a térfogati zsugorodás értékéb l jó 

közelítéssel becsülhet nek tartják a vastagság menti zsugorodást (11a)[10]: 

VM S95,09,0S , (11a)

valamint a hosszirányú zsugorodást is, amely a vastagság menti zsugorodásnál szinte egy 

nagyságrenddel kisebb (11b): 

VL S1,005,0S . (11b)

3.1.4. A zsugorodás id beli változása

A zsugorodás id beni változásával többen is foglalkoztak [61, 72-78]. Jansen és társai 

[61, 72] a zsugorodást általánosan három típusba sorolták. Az els  a szerszámban a 

fröccsöntés közben létrejöv  zsugorodás (in-mold shrinkage), amely csak kivételes esetekben 

jöhet létre. A második a technológiai zsugorodás (as-molded shrinkage, mold-shrinkage),

amely a szerszám nyitása után értelmezhet . A harmadik az utózsugorodás (post shrinkage), 
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amely id ben fokozatosan következik be az esetleges utókristályosodás, öregedés, vagy egyéb 

hatás következtében. 

A szabványok ajánlásai alapján a technológiai zsugorodást 16-24, illetve 48 órával a 

fröccsöntés után kell mérni [122-124]. Ekkor a technológiai zsugorodás (12)[124]: 

100
L

LL
S

SZ

2t,iSZ
i,T  [%], (12)

ahol  a technológiai zsugorodás egy tetsz legesen kiválasztott szakaszon,  a szerszám

azonos szakaszának mérete szobah mérsékleten és  a 12. ábra 2. pontja által

meghatározott id pillanatban a termék valós mérete.

iT,S SZL

t2i,L

Az utózsugorodás hasonlóan értelmezhet  (13)[124]: 

100
L

LL
S

2t,i

3t,i2t,i
i,U  [%], (13)

ahol  az utózsugorodás egy tetsz legesen kiválasztott szakaszon, , valamint  a 

12. ábra 2, illetve 3. pontja által meghatározott id pillanatban a termék valós mérete.

iU,S t2i,L t3i,L

Ezekb l következ en a teljes (lineáris) zsugorodás kifejezhet  hasonlóképpen, vagy 

megadható a technológiai és az utózsugorodás összegeként (14): 

100

SS
SS100

L

LL
S i,Ui,T

i,Ui,T
SZ

3t,iSZ
i,L  [%]. (14)

Az utózsugorodás id beli változása a (15) összefüggéssel írható le [77, 78]: 

i,Ti StlnAtS  [%], (15)

ahol t az id , A pedig a feldolgozási paraméterekt l függ  állandó. 

12. ábra Zsugorodás id beli lefutása
(SL – lineáris (maximális) zsugorodás, SSZ – „szerszám” zsugorodás, ST - technológiai zsugor, 0 – kidobás
kezdete, 1 – 1 órával a kidobás után, 2 – 16-24 órával a kidobás után, 3 – „végtelen” id vel a kidobás után)
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3.2. Zsugorodás és vetemedés okai 

Az egyenetlen zsugorodás és a vetemedés számos okra vezethet  vissza, amelyek

közül a legjelent sebbek az eltér  kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások, az egyenetlen 

h tés okozta zsugorodások, az anizotropikus anyagtulajdonságok és a geometria okozta 

egyenetlen termikus feszültségek [3, 12, 13]. 

3.2.1. Termék- és szerszámgeometriából adódó egyenetlen zsugorodás és 

vetemedés

A legtöbb szerz  egyszer  geometriákkal vizsgálta a zsugorodást, sokan lapos

téglatestet, vagy hajlító vizsgálatokhoz használt próbatestet elemeztek, voltak, akik korongot

vizsgáltak [67, 79], vagy dobozt [80], esetleg furattal ellátott lapot [81, 82], de csak néhányan 

voltak, akik változó geometriát használtak [68, 83]. 

A munkák összefoglalásaként megállapítható, hogy a geometria kétféleképpen 

befolyásolhatja a zsugorodást. A geometria els dlegesen hatással van a folyási utakra, ami

különböz  orientációs hatásokat eredményez, és ezáltal anizotrópiát okoz a zsugorodásban. A 

termék falvastagságának növelése növekv  zsugorodást eredményez, ráadásul eltér

mértékben növelve a kereszt-, illetve a hosszirányú zsugorodásokat (13. ábra), és így a 

termékben vetemedést okoz. 

13. ábra Termékvastagság hatása a zsugorodásra [3]

Másodlagosan a geometriai kényszerek (bordák, tubusok stb.) az anyaghalmozódás és 

a folyási jellemz k számottev  megváltoztatása miatt jelent s módosító hatással bírnak a 

zsugorodásra [62, 65, 71, 79]. 

Mint az már a 3.1.2. fejezetb l kiderült a zsugorodás er sen függ az orientációtól, így 

közvetve az orientációt meghatározó áramlási iránytól is. Ezáltal nagyon fontos kérdés, hogy 

a szerszám kialakításánál hova kerül a gát, illetve, hogy hány beömlési ponton keresztül 
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érkezik az ömledék a szerszámüregbe. Lényegében a szerszám konstrukciós kialakításával 

jelent sen lehet befolyásolni a termékmin séget és természetesen a zsugorodásokat is.

14. ábra Nyomásesés hatása a zsugorodásra [3]

A gáttól távolodva – az ömledékben bekövetkez  nyomásesés hatására – a zsugorodás 

n ni fog (14. ábra), azaz minél hosszabb a folyási út, annál nagyobb a zsugorodások 

különbsége a termékben. Könnyen belátható, hogy több beömlési pont alkalmazása a 

terméken csökkenti a folyási utakat, ezáltal kisebbé teszi a zsugorodások különbségét, de 

ugyanakkor más jelleg  (pl.: összecsapási) hibákat okozhat [3]. A gát méretének és 

kialakításának is jelent s a szerepe, hiszen minél nagyobb a beáramlási keresztmetszet, annál 

kés bb következik be a lepecsétel dés, tehát hosszabb ideig érvényesülhet az utónyomás

hatása, aminek jelent s zsugorodáscsökkent  szerepe van [12]. 

Füzes [85] munkájában 7 különböz  fröccsszerszám esetében és 10 különböz  anyag

alkalmazásával mérte a zsugorodásokat és értékelte a technológiai paraméterek, valamint a 

geometria hatását. Megállapította, hogy a próbatesteken mért zsugorodások és a valós

termékeken mért zsugorodások megfelel en korrelálnak, amivel igazolta a próbatesteken való 

zsugorodásmérések létjogosultságát. 

3.2.2. Technológiából adódó egyenetlen zsugorodás és vetemedés 

A zsugorodás jól jellemezhet  a helyi nyomásviszonyok leírásával [62, 66, 83, 86], 

ezért a zsugorodás vizsgálatához az egyes technológiai paraméterek nyomon követése és 

hatáselemzése elengedhetetlen fontosságú. 

Minden szerz  egyetért abban, hogy a zsugorodást legjelent sebben az utónyomás

nagysága befolyásolja, méghozzá növekv  utónyomás hatására a zsugorodás értéke minden

irányban csökken. A második legjelent sebb tényez  az anyagh mérséklet, amelynek

hatásában már nincs egyetértés a kutatók között. Néhányan arra a következtetésre jutottak, 

hogy a növekv  h mérséklet – a jobb nyomásközvetít  hatás miatt – csökkenti a zsugorodást 

[70, 73], míg mások ennek éppen az ellenkez jét állapították meg [63, 64, 74, 86]. Az 
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utónyomás idejének növelése szintén csökkenti a zsugorodást, amely természetesen a 

lepecsétel désig folytatható [63, 65, 86]. 

Bár az anyagh mérséklet zsugorodást befolyásoló hatásáról nincs egyetértés, abban 

minden szerz  egyetért, hogy az egyenetlen h mérséklet-eloszlás – ami általában a tökéletlen

szerszámtemperálásból adódik – vetemedéshez vezethet. A termék minden esetben a 

melegebb oldal felé fog „elhajlani” (15. ábra), amely elhajlást fokozza a magasabb kidobási 

h mérséklet, az alacsonyabb moduluszú anyag használata, valamint a kevésbé merev

szerkezeti kialakítás [3]. 

15. ábra Egyenetlen h tés okozta vetemedés [3] 

Az ezzel ellentétes hatótényez k, tehát egy alacsonyabb kidobási h mérséklet, egy 

nagyobb moduluszú anyag alkalmazása, valamint egy merevebb konstrukció kialakítása, a 

zsugorodás, ezáltal a vetemedés csökkenéséhez, de a termékben bels  feszültségek

felhalmozásához vezetnek. Els  látásra ez megoldásnak t nhet a vetemedések

csökkentésében, de hosszú távon a bels  feszültség ugyanúgy vetemedéshez, vagy ami még

rosszabb, töréshez vezethet [3]. 

3.2.3. Anyag hatása a zsugorodásra és vetemedésre 

A zsugorodási hajlam nagymértékben függ az alapanyag fajtájától – kristályos, 

folyadékkristályos vagy amorf polimer – és az er sít , illetve tölt anyagok típusától és 

mennyiségét l [2, 3, 12]. A nagy kristályossági fokú polimerek (pl. poliamidok, h re lágyuló 

poliészterek, polipropilén stb.) zsugorodási hajlama viszonylag nagy. Ez azzal magyarázható,

hogy a megszilárduló anyag az amorf szerkezetnél jóval tömörebb, nagyobb rendezettség

kristályszerkezetet alkot, így az ömledék és a szilárd állapotok közötti térfogatkülönbség

meglehet sen nagy. Az amorf polimerek (pl. akril- és sztirol polimerek, poli(vinil-klorid) stb.) 

zsugorodási hajlama közel feleakkora (0,5-0,8%) mint a kristályos polimereké. 

A folyadékkristályos polimereknek ömledék állapotban nagymértékben rendezett, 

pálcika alakú mikroszerkezetük van. Ebb l adódóan folyásirányban semmit, vagy csak igen 
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keveset zsugorodnak (0,0-0,1%), míg a folyásirányra mer leges zsugorodás mértéke az amorf

polimerekhez hasonló tartományban van (0,5%). Zsugorodásuk els dlegesen a molekuláris

elrendez dést l, kisebb mértékben a termék falvastagságától függ és csaknem független a 

feldolgozási paraméterekt l.

Többen a kereszt- és hosszirányú zsugorodás különbségét vizsgálták a részben 

kristályos PP [62, 86], illetve PA esetén [62, 83]. A legtöbb esetben arra a következtetésre

jutottak, hogy a keresztirányú zsugorodás valamelyest nagyobb, mint a hosszirányú, kivételt 

ez alól a PP vizsgálatánál találtak [62], ahol a gáthoz közeli helyeken ez az arány megfordult.

Amorf anyagok vizsgálatánál ezzel szemben a két különböz  irányban mért zsugorodás között 

nem találtak jelent s különbséget [83]. 

Száler sített anyagok vizsgálatánál arra a megállapításra jutottak, hogy a folyásirányú 

zsugorodás nagymértékben lecsökken (16. ábra), így jelent s az eltérés a kereszt-, illetve

folyásirányú zsugorodás arányában [64, 68, 87]. Amíg a hosszirányú zsugorodás 0,5% alá 

csökkent, addig sok esetben a keresztirányú zsugorodás nem változott számottev en az 

er sítést megel z  állapothoz képest (16. ábra). 

16. ábra A zsugorodás irányfüggése a tölt anyag tartalom függvényében [3]

Kimutatható tehát, hogy a száler sítés hatására a vetemedés n  a különböz

irányokban jelentkez  relatív zsugorodások különbsége miatt (16. ábra). Mindezek mellett az 

is megállapítható, hogy az er sít -, illetve tölt anyag geometriájának szintén jelent s hatása 

van a zsugorodások egyenletességére. Sanschagrin kimutatta, hogy PP-ben 30% üveggyöngy, 

üveglemezke, illetve üvegszál tartalom milyen hatással van a folyásirányú, illetve az arra 

mer leges irányú zsugorodásra (17. ábra) [3]. 
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17. ábra Különböz üvegtöltés hatására kialakuló irányfügg  zsugorodások [3]

Ezen túlmutató eredményeket nyújtott Galucci társaival [3] végzett munkája,

amelyben a speciális keresztmetszet  szálak és a hibrid töltés zsugorodást egyenletesebbé

tev  hatását mutatták be (18. ábra). 

18. ábra Zsugorodás egyenletesebbé tétele speciális töltéssel és er sítéssel [3]

Progelhof és Throne [4] szintén vizsgálta a száler sítés hatását több különböz

polimer mátrix esetén is. Vizsgálataikban kimutatták, hogy a POM üvegszál er sítés hatására 

hosszirányban folyamatosan csökken  zsugorodást mutat, amíg keresztirányban egyre n  a 

zsugorodás a növekv  száltartalom függvényében. Ez a többi irodalomnak ellentmond, mivel

azokban keresztirányban ugyan a hosszirányúnál kisebb mérték , de folyamatosan csökken

zsugorodást mértek a száltartalom növekedésével. Feltehet en ez annak a következménye,

hogy nem megfelel en vették figyelembe a száltartam növelésének technológiamódosító

hatásait. A szerz páros vizsgálta továbbá a hibrid rendszerek zsugorodását is, amelyekben az 

üvegszál és az üveggyöngy különböz  arányú keverékeinek hatását vizsgálták PA66 mátrix

alkalmazása esetén. Kimutatták, hogy az összes tölt anyagtartalmat 40%-on tartva az 

üvegszál arány növelésével folyamatosan n  a különbség a kereszt- és a hosszirányú 
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zsugorodás között, amellett, hogy a keresztirányú szinte állandó, a hosszirányú zsugorodás 

ellenben folyamatosan csökken. Amíg a 40% üvegszálat tartalmazó rendszerben a 

folyásirányú zsugorodás lényegesen kisebb, mint a folyásirányra mer leges, addig az 5% 

üvegszálat és 35% üveggyöngyöt tartalmazó polimer kompozitokban azonos kereszt- és a 

hosszirányú zsugorodást mutattak ki.

3.3. Zsugorodás, vetemedés mérése és számítása

A szerszámtervezésben a zsugorodások figyelembevétele még a mai napig sem 

alapszik egységesen elfogadott alapelveken, a vetemedési tulajdonságokat pedig szinte 

minden esetben elhanyagolják a tervezésnél. Ezért nagy szükség van a zsugorodások és 

vetemedések számítási és el rejelzési módszereinek tökéletesítésére.

3.3.1. Mérési módszerek a zsugorodás meghatározására 

A legszemléletesebb módszere a zsugorodás meghatározásának, ha a szerszámüreget

egy zárt térnek tekintjük, amelyben az anyag fajtérfogatának változását a h lés és a 

nyomáscsökkenés függvényében vizsgáljuk [67, 69, 88]. Ezt a gyakorlatban a pvT görbék 

segítségével tehetjük meg (3. ábra) – amelynek leírását a kéttartományú Tait egyenlet 

valósítja meg legjobban – de természetesen ismernünk kell a termékben a lokális 

h mérséklet-, illetve nyomásváltozást is. Ezek eredményeképpen megkaphatjuk a termék

különböz  geometriai pontjaiban a térfogati zsugorodást [4]. Ennek a módszernek az a

hátránya, hogy nem tesz különbséget az egyes irányokban kialakuló lineáris zsugorodások 

között, hanem egyenletesnek tekinti azokat, ami távol áll a valóságtól. 

Kereskedelmi szoftverek, amelyek a fröccsöntési folyamat numerikus közelítésére

szolgálnak, nagy pontossággal ki tudják számítani a térfogati zsugorodást, de számos esetben 

alul-, illetve túlbecsülik az egyes irányokban fellép  lineáris zsugorodásokat. Ennek 

valószín leg az az oka, hogy ezek a szoftverek a folyamat összetettsége miatt nem minden

paramétert tudnak figyelembe venni. A gyakorlati és a szimulációs zsugorodásmérések

jelent s eltérése [61, 67, 80, 81, 83] feltehet en f leg abból származik, hogy a legtöbb 

szoftver az utónyomási szakasz alapján a termikus feszültségekb l számítja a zsugorodásokat, 

figyelmen kívül hagyva az utónyomás és a szilárdulás okozta bels  feszültségeket [61]. 
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3.3.2. Zsugorodási modellek

A zsugorodás meghatározására jelenleg három elterjedt modell van [61]. A Jansen és 

Titomanlio által bevezetett egyszer  termoelasztikus modell figyelembe veszi a nyomás

hatását, valamint a keresztmetszeti zsugorodás miatti Poisson tényez t, de figyelmen kívül 

hagyja a viszkoelasztikus hatást [61, 71, 76]. Ehhez nagyon hasonló Kumazawa modellje, 

amely a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodás leírására szolgáló, részben tapasztalati

módszert alkalmaz [63]. A harmadik modell, amelyet Bushko és Stokes vezetett be alkalmas

az összetett viszkoelasztikus zsugorodás leírására [84, 89]. 

A termoelasztikus modell lényege, hogy a szilárdulás során nincs relaxáció és kúszás, 

valamint a feszültségek elkezdenek felépülni, amint a h mérséklet a szilárdulási h mérséklet

alá csökken. A lokális zsugorodások kereszt-, illetve hosszirányban, valamint a vastagság 

menti zsugorodások rendre Sx, Sy, és Sz, a következ képpen fejezhet ek ki (16-18) 

[61, 71, 76]:

crsisii CPTTtS , , i=x,y, (16)ett

gfM
t

tyx

t

tzz PCtStS
1

tStS sz

ee
, , (17) ett

tCtPPtTTtS crsisii , i=x,y,z, (18)

ahol  és  a lineáris h tágulási tényez  és a kompresszibilitási tényez , Ts a szilárdulási

h mérséklet (Tg, vagy Tm),  az átlagos kristályosság, Ccr a maximális kristályosodási 

zsugorodás és Ps a szilárdulásnál fennálló bels  nyomás. Az egyenlet egyértelm en

megmutatja, hogy a lokális nyomás okozta expanzió hogyan ellensúlyozza a termikus és a 

kristályosodás okozta zsugorodást. 

3.3.3. Matematikai módszerek alkalmazása a zsugorodásvizsgálatban

Napjainkban egyre elterjedtebb a mérnöki optimumkeresési feladatokban a Taguchi 

módszer alkalmazása, amelynek az a f  el nye, hogy viszonylag kis vizsgálati mintaszámmal

összetett és egymást befolyásoló paraméterek hatása is elemezhet vé válik [15]. 

Chang és Faison [90] a Taguchi módszer alkalmazásával szisztematikusan vizsgálták

az ömledék- és a szerszámh mérséklet, a fröccs-, az utó- és a torlónyomás, valamint az 

utónyomási és a h tési id  hatásait a zsugorodási tulajdonságokra folyásirányban és arra 

mer legesen. A Taguchi módszer nem csak az egyes technológiai paraméterek hatásának 

elemzésére, hanem variancia analízis készítésére is alkalmas. Ezzel a módszerrel felállítható

egy sorrend, hogy melyik paraméter milyen hatással van az adott termékjellemz re. A szerz k
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variancia analízissel megállapították, hogy az általuk vizsgált alapanyagok közül mindkét

amorf polimer esetében a legjelent sebb hatótényez  – mind a kereszt-, mind a hosszirányú 

zsugorodás esetében – a szerszám-, illetve az ömledékh mérséklet volt, megel zve az 

utónyomást. A vizsgált részben kristályos anyag esetében viszont a legfontosabb 

paraméternek az utónyomási id  bizonyult, negyedik helyre szorítva az utónyomást. Az

eredményekb l kiderült, hogy a paramétereket függetlennek tekintették, és nem vették 

figyelembe azt, hogy egy paraméter megváltoztatása magával vonja más paraméterek

megváltoztatásának szükségességét. Az utónyomás idejénél – bár ez nem szerepelt az írásban 

– feltételezhet , hogy nem a gátfagyási id  utáni tartományban vizsgálták a folyamatot,

hanem az azt megel z  id tartamban, aminek ugyan nagyobb a hatása, de kisebb a 

jelent sége a fröccsöntés gyakorlati szempontjából. A Taguchi módszer alkalmazásában

lehet ség van a mért eredmények visszacsatolására, ezáltal a vizsgálat verifikálására, amely a 

szerz k esetében azt az eredményt adta, hogy csak az egyik amorf anyag esetében volt 

elfogadható a módszer által adott becslés, míg a másik két anyag esetében nem. A szerz k ezt 

a részben kristályos polimer anyag h lés közbeni kristályosodásával és a vizsgálatok kis 

számával indokolták, de valószín síthet , hogy a paraméterek egymásra gyakorolt hatását 

sem vették figyelembe és a vizsgálati tartományokat sem a legmegfelel bben választották 

meg. Mindezek ellenére állítható, hogy a Taguchi módszer alkalmazható a fröccsöntés 

optimálásában, de csak megfelel  körültekintéssel. 

Erzurumulu és Ozcelik [91] szintén a Taguchi módszer alkalmazásával kereste a 

zsugorodás és a beszívódás minimalizálásának lehet ségét három különböz  alapanyag

felhasználásával és öt különböz  paraméter optimálásával. Munkájukban vizsgálták a

szerszám- és az ömledékh mérséklet, valamint az utónyomás hatását, és három különböz

elrendezésben három különböz  bordázási módot elemeztek. Eredményként kimutatták, hogy

melyik alapanyag esetén melyik geometria az ideális a minimális zsugorodás és beszívódás 

elérése érdekében, valamint rámutattak a technológiai paraméterek hatásainak fontossági 

sorrendjére. Munkájuk nagyon érdekes kérdéseket részletezett, de eredményeiket nem

ellen rizték a gyakorlatban, csak a fröccsöntési szimulációs programok eredményeire

támaszkodtak. Fontos feladat a geometria elemzése, de nem vették figyelembe a 

befröccsöntési pont elhelyezésének kérdését, amely legalább annyira fontos paraméter, mint a 

bordázás geometriai kialakítása, mivel az áramlásokat és a nyomások kialakulását, valamint a 

nyomások fenntartását az utónyomási fázisban jelent sen befolyásolja. 
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3.3.4. Vetemedés el rejelzése matematikai módszerekkel 

Akay és társai [92] kiszámították és mérték egy lapos és egy L-alakú termék

vetemedését ABS és PC anyagok alkalmazása esetén. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 

vetemedés f  oka a termék keresztmetszetében az egyenetlen h mérséklet eloszlásból adódó 

aszimmetrikus bels  feszültségeloszlás (19. ábra).

19. ábra H mérséklet és bels  feszültségek eloszlása
vetemedésmentes (fent) és vetemedett (lent) terméken [92] 

Megállapították, hogy kisebb h mérsékletkülönbségek esetében a szimulációs

el rejelzés megfelel  pontossággal közelíti a valós, vetemedett alakot. A nagyobb 

h mérsékletkülönbségek tartományában jelentkez  eltérést az egyes matematikai

egyszer sítések okozta hibák feler södésével magyarázták.

Kikuchi és Koyama [93] munkájukban a vetemedést vizsgálták szimulációs úton. 

Bevezettek egy vetemedési paramétert, amelyet a bels  feszültségb l, a h tágulási tényez b l

és a h mérsékleti adatokból vezettek le. Munkájukban elméleti úton mutatták be a vetemedési

paraméter származtatását, amely talán alkalmas lehet a vetemedés kialakulásának

el rejelzésére. Munkájuk eredménye talán a szimulációs programok további fejlesztéseiben 

válhat alkalmazhatóvá, de saját leírásuk alapján ez még további vizsgálatokat és 

kiegészítéseket igényel.

Ozcelik és Erzurumulu [94] a vetemedést próbálták matematikai módszerek

alkalmazásával minimalizálni. Munkájukban vizsgálták és elemezték, hogy adott szélesség-,

hosszúság-, és vastagságtartományban mi lesz a legkisebb vetemedést eredményez

geometria. Két tucat fröccsöntési szimuláció vetemedési eredményeit felhasználva a genetikus 

algoritmus módszerével kimutatták, hogy a vetemedés a legkisebb szélesség  és hosszúságú 

terméken lesz adott vastagság mellett a legkisebb. Könny  belátni, hogy a hossz- és 

keresztirányú mérethatás ilyen eredményt ad, de gyakorlati szimulációkkal egyszer

bizonyítani, hogy vastagsági számításaik hibásak. Az ellen rzés során világossá vált az is, 
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hogy az alkalmazott végeselemes modelljük nem volt megfelel , és nem vették figyelembe,

hogy a méret megváltoztatása a technológiai paramétereket és a termékgyártás során kialakuló 

termikus és egyéb viszonyokat is jelent sen megváltoztatja. Eredményeiknek ellentmond

Kikuchi és Koyama [95] munkája is, amelyben a vastagság vetemedésre gyakorolt hatását 

szimulációs és gyakorlati úton is vizsgálták. k arra a következtetésre jutottak, hogy egy kör

alakú termékben a vastagság növelésével a vetemedés csökken, majd egy határ után 

megsz nik és csak zsugorodás lép fel. Ozcelik és Erzurumulu munkája mégis tanulságos, 

mert bemutatja, hogy egy környezetéb l kiragadott paraméter önkényes optimálása nem

hozhat jó megoldást.

Ozcelik és Erzurumulu [96] másik munkájukban rámutattak a varianciaanalízis, a 

neurális hálók és a genetikus algoritmus alkalmazhatóságára a vetemedés el rejelzésében.

Vizsgálták az ömledék- és szerszámh mérsékletet, az utónyomás nagyságát és idejét, 

valamint az elosztócsatornák típusát, a gát elhelyezését és a h tési id t. Egy adott geometriát

varianciaanalízissel vizsgálva megállapították, hogy az utónyomás 33,7 %-ban, az ömledék-

és a szerszámh mérséklet 21,6, illetve 20,5 %-ban, az utónyomás és a h tés ideje 16,1, és 

5,1 %-ban, az elosztó típusa, valamint a gát pozíciója pedig 1,5 és 1,3 %-ban befolyásolják a 

vetemedést. Bár cikkükben említik, hogy végeztek gyakorlati fröccsöntést, eredményeik

ellen rzésére sem ebben, sem korábbi írásaikban nem mutatnak be összehasonlításokat.

Másik probléma, hogy a varianciaanalízis során az egyes paraméterek hatásvizsgálatánál 

jelent sen eltér  mértékben változtatták az egyes paramétereket, esetenként az adott anyagra

jellemz  tartomány határain túl is. Végs  következtetésként megállapították, hogy – mivel a 

vetemedést több mint 50 %-kal tudták csökkenteni a genetikus algoritmus alkalmazásával – 

ez a módszer általánosan alkalmazható. S bár az eljárások valóban érdekes eredményeket

adnak, gyakorlati verifikálást egyik esetben sem végeztek, csak a matematikai módszerek

összehasonlítását tették meg, amely nem elegend  az alkalmazott módszerek általános

megítéléséhez.
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3.4. Az irodalom kritikai értékelése alapján a célok pontosítása 

A szakirodalmi források alapján kijelenthet , hogy bár sokan, sokféleképpen 

foglalkoztak a fröccsöntött termékek zsugorodásának és deformációjának vizsgálatával, 

számos kérdés feltáratlan maradt. Az irodalom feldolgozásában rámutattam olyan 

hiányosságokra, illetve pontatlanságokra, amelyek további iránymutatást adnak a 

vizsgálatokhoz.

Ezek alapján doktori értekezésemben a következ  technológiai kutatási-fejlesztési 

célokat t ztem magam elé:

– Új mér szám megalkotása a deformációs jellemz k meghatározására.

– Az új deformációs mér szám id beni változásának leírása. 

– A különböz  alapanyagok, valamint töltött és er sített rendszereik

zsugorodási és deformációs tulajdonságainak feltárása a technológiai 

paraméterek változásának függvényében. Kiemelt vizsgálata a PA6 

alapanyag különböz  mennyiség  üvegszállal er sített és üveggyönggyel 

töltött rendszereinek, valamint a bazaltszál er sítés  rendszerek 

zsugorodásának és deformációs tulajdonságainak. 

– A természetes er sít - és tölt anyagok (farost er sítés, valamint

kukoricamaghéj töltés) polipropilén mátrixra gyakorolt hatásának 

vizsgálata.

– A zsugorodási és deformációs tulajdonságok id beni változásának 

pontosabb leírása a száltartalom figyelembe vételével. 

– A zsugorodások és deformációk el rejelzésének javítása érdekében a 

fröccsöntési szimulációs programok modellalkotásának továbbfejlesztése.

– A hagyományos szerszámtervezés esetében a szerszám lineáris 

h tágulásának figyelembevétele a termék zsugorodásszámításában.

– A prototípus-szerszámozás lehet ségeinek kihasználása érdekében a 

fröccsöntési szimulációs eredmények figyelembevétele a 

szerszámtervezésben.
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4. A fröccsdarabok deformációjának kiküszöbölési módszerei 

Értekezésem e fejezetében kutatásaim eredményeit és az azokból levonható 

következtetéseket, megállapításokat mutatom be. 

A vetemedés a fröccsöntött termékek talán legösszetettebb és legnehezebben kézben 

tartható tulajdonsága – mint az irodalmi részb l is kiderült – több alapvet  okra vezethet

vissza, ezáltal csökkentése is több módszerrel valósítható meg. Ezeknek a módszereknek a 

hatását, alkalmazhatóságát és eredményességét kutattam és fejlesztettem munkámban. Ezek 

közül a széles körben elterjedtnek tekinthet  – általam „hagyományosnak” nevezett – 

módszerek magukba foglalják az alapanyag, illetve a technológia megfelel  megválasztását,

illetve módosítását (20. ábra). Ezzel szemben kevésbé ismert, illetve alkalmazott módszer a 

szerszám geometriájának, anyagának és egyéb konstrukciós kialakításainak módosítása,

annak ellenére, hogy talán ez lehetne a leghatásosabb eljárás (20. ábra). 

A szerszám
CAD modellje

Digitalizálás
(Reverse engineering)

CAD

CAM

CAE

Termékötlet

Hagyományos
vetemedés kiküszöbölési/csökkentési

módszer

Speciális szerszámgyártás

Dokumentáció

Optimalizáció
OK?

Létez termék,
vagy szerszám

Nem

Igen

Termék specifikáció

Fröccsöntési
szimuláció

A termék CAD
modellje

Fröccsöntési szimuláció – Vetemedés el rejelzés

El deformált geometria
létrehozása szerszámhoz

Hagyományos
vetemedés-

csökkentés…

Technológiával Anyaggal

Igen Nem

Hagyományos
szerszámgyártás

20. ábra Szerszámtervezés és optimálás menete a vetemedés csökkentésére [97] 

Ugyan mindegyik módszer hatásos és fontos eszköz a vetemedés csökkentésében, de 

mindezek ellenére tökéletes, azaz teljes mértékben pontos, torzulásmentes termék nem
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állítható el . Természetesen a nem kívánt deformáció jelent s mértékben lecsökkenthet  a 

megfelel en megválasztott és jól kivitelezett módszerrel.

Vizsgálataimban négy különböz  típusú próbatestet használtam, attól függ en, hogy 

az adott vizsgálat típushoz melyik geometria volt a legmegfelel bb (21. ábra, valamint

8.1 fejezet, 95. oldal). 

21. ábra Vizsgálatokban alkalmazott próbatestek
(a – lapka próbatest, b – szakító próbatest, c – összecsapás próbatest, d – hajlító próbatest)

A zsugorodásokat – amennyiben azt külön nem jelöltem – a fröccsöntés után egy 

órával mértem, 0,01 mm pontosságú digitális (Mitutoyo) tolómér vel. Minden egyes 

zsugorodási érték meghatározásához legalább 6 különböz  próbatesten mértem a megfelel

méreteket, majd ezek átlagát és szórását használtam fel a kiértékelésekhez. 
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4.1. Deformációs paraméter bevezetése

A fröccsöntött termékek vetemedését célszer  a vetemedés okai szerint szétválasztva 

vizsgálni. A vetemedés alapesetben három f  okra vezethet  vissza [6], mégpedig az ömledék

áramlási irányának hatására, az orientációs viszonyokra, valamint az egyenetlen h tésre.

Természetesen, mint minden a fröccsöntésben, ezek sem teljesen függetlenek egymástól, így 

olyan paraméterekre, vizsgálati módokra van szükség, amelyeknél ez nem jelent akadályt. 

Mivel a vetemedésre az egyik legnagyobb hatással bíró tényez  az egyenetlen

zsugorodás, a legcélravezet bb az egyes technológiai paraméterek és anyagi jellemz k

egyenetlen zsugorodásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek érdekében három olyan 

deformációs paraméter bevezettem be, amelyekkel általánosan vizsgálható az egyenetlen

zsugorodás okozta vetemedés.

A vizsgálatokhoz többségéhez egy négyzet alakú, egyenletes vastagságú, lapka 

próbatestet terveztem, amelyen a hosszirányú zsugorodást három helyen, valamint a 

keresztirányú zsugorodást pedig két helyen mértem (22. ábra). 

22. ábra Mérési pontok a lapka próbatesten [98]
(Az egyes jelölt méretek a deformációs faktorok meghatározásához szükségesek.)

H0 - hosszirányú méret a próbatest közepén, H1, H2 - hosszirányú méretek a próbatest szélein,
KE - keresztirányú méret a próbatesten a gáthoz közel, KH - keresztirányú méret a próbatesten a gáttól távol)

A próbatestek fröccsöntésekor figyelni kell arra, hogy a szerszámüreg kitöltése során 

az áramlási viszonyok mindig megfelel ek legyenek, tehát az ömledékfrontok minden esetben 

a gáttól azonos id pillanatban indulva, egyenletesen haladjanak, és egyszerre érjék el a 

folyásút végét. Ez a megfelel  technológiai beállításokkal minden általam végzett vizsgálatnál 

teljesült.
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Az átlagos hosszirányú zsugorodások a lapka próbatest szélén a következ képpen

adódnak:

%
2

21 HH
HSZ

SS
S , (19)

ahol SHSZ az átlagos hosszirányú zsugorodás a próbatest szélén, SH1 és SH2 a hosszirányú 

zsugorodások a próbatest két szélén (22. ábra). 

Az átlagos kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások a következ képpen adódnak: 

%
2

KHKE
K

SS
S , (20)

%
2

0 HSZH
H

SS
S , (21)

ahol SK az átlagos keresztirányú zsugorodás, SH az átlagos hosszirányú zsugorodás, SKE a 

keresztirányú zsugorodás a gáthoz közel, SKH a keresztirányú zsugorodás a gáttól távol, SH0 a 

hosszirányú zsugorodás középen és SHSZ az átlagos hosszirányú zsugorodás a próbatest szélén. 

A lapka próbatesten mérhet  adatok felhasználásával a három deformációs faktor [98] 

definíciója:

– a kereszt-, illetve a hosszirányú zsugorodások által meghatározott

deformációs faktor (22. és 23/a ábrák): 

H

K

S

S
DFKH , (22)

– a nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott

deformációs faktor (22. és 23/b ábrák): 

KH

KE

S

S
DFP , (23)

– a folyásirányú zsugorodási egyenetlenségek által meghatározott

deformációs faktor (22. és 23/c ábrák): 

HSZ

H

S

S
DFH 0 . (24)

Természetesen az a cél, hogy a deformációs faktor az ideális egy értéket vegye fel 

minden esetben, tehát annak nevez jében és számlálójában található zsugorodásérték azonos 

nagyságú legyen. 
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23. ábra Az egyes torzult alakok bemutatása, a deformációs faktorok szemléltetése
a - kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodásból származó vetemedési paraméter (DFKH),

b - nyomásesés okozta zsugorodási különbségek hatása a vetemedésre (DFP),
c - folyásirányú áramlásnál fellép  zsugorodási egyenetlenségek (DFH)

4.2. Az alapanyag és technológia hatása a deformációkra 

A zsugorodás befolyásolásának legkézenfekv bb módja a technológiai paraméterek

megváltoztatása. Számos esetben ez azonban nem elegend , mert a kívánt hatáshoz nem lehet 

eljutni kizárólag a technológia megváltoztatásával. Ezekben az esetekben – vagy amikor a 

termék egyéb tulajdonságai megkövetelik azt – az alapanyag tulajdonságainak a módosítása

kínálhatja a megoldást. Az anyagtulajdonságok megváltoztatása önmagában szintén nem

elegend , hiszen az mindig kihat a technológiára, ezért a következ  fejezetekben ezek

kombinációjának hatását mutatom be.

4.2.1. Technológiai paraméterek hatásvizsgálata

Ebben a fejezetben az általam leggyakrabban alkalmazott alapanyag, azaz a PA6-os 

(Durethan B30S) zsugorodási és deformációs hajlamát az egyes technológiai paraméterek

változtatásának hatására lapka próbatesten mutatom be (21. ábra), oly módon, hogy a vizsgált 

paraméter változtatása mellett az összes többi technológiai paramétert állandó értéken tartom.

A zsugorodások kompenzálására legkézenfekv bb a technológiai paraméterek közül 

az utónyomás növelése, amelynek hatására csökken a zsugorodás. A töltetlen és er sítetlen

anyag zsugorodását az utónyomás függvényében vizsgálva megállapítható, hogy bár minden

vizsgált helyen csökken a zsugorodás az utónyomás növelésének hatására, a csökkenés 

mértéke különböz  (24. ábra). 
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24. ábra Zsugorodások az utónyomás függvényében
(anyag: Durethan B30S)

Ebb l arra lehetne következtetni, hogy az utónyomás növelésével mindig célt lehet 

érni, hiszen a zsugorodás egyszer en csökkenthet  ezzel a módszerrel. A zsugorodások 

mellett a 4.1 fejezetben bevezetett deformációs faktorokat is vizsgálva arra a következtetésre

juthatunk, hogy bár a zsugorodások csökkenthet ek, nem biztos, hogy ez a termék

vetemedése szempontjából mindig kedvez  folyamat (25. ábra). A deformációs faktorokat és 

azok szórását elemezve kijelenthet , hogy a csökken  zsugorodás nem feltétlenül jelent

kisebb deformációt, s t ez az esetek többségében éppen ellenkez  hatású folyamat.
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25. ábra Deformációs faktorok az utónyomás függvényében
(anyag: Durethan B30S)

Az utónyomási id k tekintetében egyszer bb a helyzet, hiszen addig van hatása az 

utónyomásnak, amíg a lepecsétel dés meg nem történik. Látható, hogy az utónyomási id

folyamatos növelésével csökkenthet  a zsugorodás egy adott határértékig (26. ábra).

Amennyiben viszont a gátfagyás (azaz a lepecsétel dés) el tt a szerszámüregben valahol 

ledermed az ömledék, akkor ott lokálisan más zsugorodás alakul ki, mint a termék többi 
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részében. Megfigyelhet , hogy a gáttól távolabb es  helyen, ahol a gátfagyás el tt

megtörténik az ömledék ledermedése, már 5 másodpercnél állandó értékre áll be és nem 

csökkenthet  tovább a zsugorodás. Ezzel szemben a gáthoz közelebbi helyeken a zsugorodás 

egészen a gátfagyásig, azaz megközelít leg 10 másodpercig kompenzálható.
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26. ábra Zsugorodás az utónyomás idejének függvényében
(anyag: Durethan B30S)

A deformációs faktorokat vizsgálva látható (27. ábra), hogy a gátfagyás után, a 

zsugorodások konstans értékre álltak be, amelynek következtében a deformációs faktorok sem 

változnak ett l a pillanattól kezdve. Vetemedés szempontjából mégsem ez a kedvez  eset, 

hanem az 5 másodperc, vagy az annál rövidebb utónyomási id , ahol a deformációs faktorok 

a kedvez  értékhez közelebb vannak (27. ábra). Ennek a módszernek a használhatósága 

viszont nagymértékben függ az így kialakuló – feltehet en nagyobb – beszívódásoktól, tehát

nem minden esetben jelenthet megoldást.
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27. ábra Deformációs faktorok az utónyomás idejének függvényében
(anyag: Durethan B30S)
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Az el z  két paraméternél lényegesen kisebb befolyása van a zsugorodások 

változására a befröccsöntési sebességeknek (28. ábra), ami a vizsgálati eredményekb l is

tükröz dik, hiszen tág határok között változtatva a befröccsöntési sebességet a zsugorodás

értékek változása szinte elhanyagolható maradt.
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28. ábra Zsugorodás a befröccsöntési sebesség függvényében
(anyag: Durethan B30S)

Bár a zsugorodások csak kis mértékben változnak, azok ellentétes iránya miatt a 

kereszt-hosszirányú deformációs faktor a nagyobb befröccsöntési sebesség eredményeként

kedvez bbé válik (29. ábra). Ez annak köszönhet , hogy amíg a hosszirányú zsugorodások 

folyamatosan n nek, addig a keresztirányú zsugorodások folyamatosan csökkennek, így 

csökkentve közöttük a relatív zsugorodáskülönbséget. Ennek a jelenségnek a magyarázata az, 

hogy a nagyobb sebesség  fröccsöntésnél a magasabb h mérséklet miatt hosszabb ideje van a 

molekulaláncoknak a relaxációra. 
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29. ábra Deformációs faktorok a befröccsöntési sebesség függvényében
(anyag: Durethan B30S)
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Jelent s hatást gyakorol a deformációs tényez kre a szerszám h mérséklete is. Mint az 

látható a 30. ábrán, az adott állandó peremfeltételek mellett a növekv  szerszámh mérséklet

javuló deformációs tulajdonságokat eredményez. Ez is a relaxációs folyamatok

következménye, ami alátámasztja az el z  állítást is. 
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30. ábra Vetemedési paraméterek a szerszámh mérséklet függvényében
(anyag: Durethan B30S)

Látható, hogy az adott technológiai beállítások mellett ennél az anyagnál 50°C-nál 

kisebb szerszámh mérséklet nem javasolható, hiszen a deformációs tényez k, így az 

egyenetlen zsugorodások megn nek.

A technológiai paraméterek alakhelyességre gyakorolt hatása alapján megállapítható, 

hogy az eddig alkalmazott gyakorlattól eltér en – a deformációk minimalizálása érdekében –

nem a zsugorodások minimalizálása a legfontosabb cél, hanem a zsugorodások egyenletessé 

tétele.

4.2.2. Üvegszállal er sített és üveggyönggyel töltött rendszerek tulajdonságai 

Az iparban gyakran alkalmazzák a különféle polimerek üvegszállal er sített

rendszereit a termék igényeinek jobban megfelel  mechanikai tulajdonságok elérésére. Ezek 

közül is az egyik leggyakrabban alkalmazott alapanyag az üvegszállal er sített PA6. Gyakran 

felmerül  probléma viszont a nagy üvegszál tartalmú rendszerek esetében az egyenetlen

zsugorodásokból adódó vetemedés, amelynek csökkentésére üveggyöngy töltés is 

alkalmazható (3.2.3 fejezet). 

Munkámnak ebben a részében a PA6 (Lanxess – Durethan B30S) különböz  üvegszál 

és üveggyöngy tartalmú (PQ Corporation – Q-CEL 300) rendszereit vizsgáltam, feltárva a 

tölt - és er sít anyagok koncentrációjának hatását és egymásra gyakorolt kölcsönhatásait. 

Ennek érdekében mind a szálból, mint a gyöngyb l 4-4 különböz  koncentrációt, valamint
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ezek lineáris kombinációit vizsgáltam (1. táblázat). Az anyagok keverését ikercsigás

Brabender extruderen, a fröccsöntést Arburg Allrounder 420 C 1000-250 Advance fröccsönt

gépen végeztem. Fröccsöntés után a száltartalom ellen rzésénél az elméleti száltartalomhoz

viszonyítva a legnagyobb hiba 3,5% volt. A próbatestek gyártásához tartozó technológiai

beállításokat, valamint a mérési eredményeket a melléklet tartalmazza (8.2 fejezet, 97. oldal). 

1. táblázat A vizsgált keverékek és jelöléseik

Üvegszál tartalom [m%]
Jelölések 0 10 20 30

0 PA6_0/0 PA6_10/0 PA6_20/0 PA6_30/0

1 PA6_0/1 PA6_10/1 PA6_20/1 PA6_30/1

2 PA6_0/2 PA6_10/2 PA6_20/2 PA6_30/2

Ü
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31. ábra Befröccsöntési nyomásértékek alakulása
az üveggyöngy és száltartalom függvényében

Az így el állított anyagrendszerek esetében els sorban az utónyomás nagyságának 

függvényében vizsgáltam a különböz  helyeken mért zsugorodásokat (22. ábra), valamint az 

ezekb l adódó deformációs faktorokat (4.1 fejezet). Természetesen az eltér  szál-

(30 tömegszázalék (m%)) és gyöngytartalmú (3 m%) anyagrendszereknek különböz

fröccsöntési nyomásszükséglete volt (31. ábra), amely hatással volt az utónyomások

nagyságára is. A vizsgált tartományban a száltartalom növelése nagyobb mértékben növelte a 

fröccsöntési nyomásokat, mint az üveggyöngy tartalom növelése. Bár tömegszázalékban

tízszeres volt a különbség, a jelent sen eltér  s r ségükb l adódóan térfogatarányban közel 

azonos volt a szál és a gyöngy mennyisége. Az utónyomásokat a befröccsöntési nyomás

százalékos arányában határoztam meg és az alapanyagtól függ en 200 és 1000 bar között 

változtattam.
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4.2.2.1. Zsugorodási és deformációs tulajdonságok

A vizsgálat célja az üvegszál és üveggyöngy tartalmú alapanyagrendszerek 

zsugorodási és deformációs vizsgálata volt, amelyhez a töltetlen és er sítetlen PA6 rendszer 

vizsgálati eredményei szolgáltak referenciaként (4.2.1 fejezet). 

Gyakran el forduló eset, hogy a PA6 alapanyagba 20-30 tömegszázalék (m%), vagy

akár még több üvegszálat tesznek, hogy megfelel  mechanikai tulajdonságokat érjenek el. 

Sokszor viszont ennek az az ára, hogy elveszítik a közel egyenletes zsugorodási

tulajdonságokat (3.2.3 fejezet), hiszen ebben az esetben az áramlás irányú és az arra 

mer leges zsugorodás jelent sen eltér egymástól. Az általam vizsgált esetben is látható, hogy 

a 30 m% üvegszálat tartalmazó anyagnál (melléklet: 36-37. táblázat, 103. oldal) jelent sen

eltér az áramlási irányban és az arra mer legesen mért zsugorodások nagysága (32. ábra). 

Természetesen ez a jelent s zsugorodáskülönbség kihat a termék méretpontosságára is,

amelyet a deformációs faktorok vizsgálatával is nyomon követhetünk (33. ábra). 
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32. ábra Zsugorodások az utónyomás függvényében PA6_30/0 anyag esetén 

Az már az eddigiekb l is kétségtelen, hogy az áramlás irányú és az arra mer leges

zsugorodás jelent sen eltér egymástól, valamint, hogy mindkett  csökken az utónyomás

növelésével. Újdonság viszont, hogy a gáttól távolabbi szakasz zsugorodása jelent sebb

mértékben csökken az utónyomás növelésével, mint a gáthoz közelebbi szakaszé (32. ábra), 

ami minden általam vizsgált, üvegszállal töltött rendszer esetében igaznak bizonyult. Ez az 

eredmény megmutatkozik még abban is, hogy a nyomásesés okozta zsugorodási különbségek 

által meghatározott deformációs faktor az utónyomás növelésével minden esetben a kedvez

1-es értékhez tart (33. és 35. ábra – DFP). 
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33. ábra Deformációs paraméterek az utónyomási paraméter függvényében PA6_30/0 anyag esetén 

Kutatásom egyik fontos kérdése a száler sítés mellett alkalmazható üveggyöngy töltés 

zsugorodási és deformációs tulajdonságokra gyakorolt hatásának feltárása. Ennek egyik 

eredménye látható a 34. ábrán, ahol a vizsgált anyag az el bbi 30 m%-os üvegszál mellett

további 3 m% üveggyöngyöt is tartalmaz (melléklet: 42-43. táblázat, 104. oldal). Látható, 

hogy a keresztirányban mért zsugorodások különbsége kisebb (34. ábra), mint az el z

esetben (32. ábra), amikor az anyag nem tartalmazott üveggyöngyöt. 
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34. ábra Zsugorodások az utónyomás függvényében PA6_30/3 anyag esetén 

További fontos különbség, hogy a gyöngyöt nem tartalmazó anyaghoz (33. ábra)

képest a gyöngyöt is tartalmazó rendszerben (35. ábra) mindhárom deformációs faktor 

közelebb került az ideálishoz, tehát az üveggyöngy minden esetben kedvez en módosította a 

deformációs tulajdonságokat. 
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35. ábra Deformációs paraméterek az utónyomási paraméter függvényében PA6_30/3 anyag esetén 

4.2.2.2. A kompozitok deformációs paraméterei

Az eddigiek alapján kijelenthet , hogy a zsugorodásokra, illetve a deformációs

faktorokra nem csak a száltartalom, hanem a gyöngytartalom is jelent s befolyással van. A

gyöngytartalom jelent sége, illetve hatásossága viszont függ az üvegszál tartalomtól is. 

Amennyiben az üveggyöngyöt szál alkalmazása nélkül keverjük a rendszerbe, a zsugorodás

egyenletességére gyakorolt haszna megkérd jelezhet , illetve negatív befolyásúnak

min síthet . Megállapítható, hogy üvegszál nélküli esetben a növekv  üveggyöngy tartalom 

alkalmazásának nincs hatása a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott

deformációs faktorokra (36. ábra, melléklet: 12-19. táblázat, 97-98. oldal). Látható, hogy 

jelent s eltérés nincs a különböz  üveggyöngy tartalmú esetek között, azok egymás

szórásmezején belül helyezkednek el. 
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36. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv  üveggyöngy tartalom esetében, üvegszál nélkül
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Ezzel szemben az üvegszálat is tartalmazó rendszerekben határozottan kimutatható az 

üveggyöngy töltés el nyös hatása. Minden esetben megfigyelhet , hogy a kereszt-, illetve 

hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktort, amely az egyik 

legjelent sebb, az üveggyöngy jelenléte csökkenti. A 37. ábrán a 20 m% üvegszálat 

tartalmazó rendszer DFKH értékeit követhetjük a növekv  utónyomási paraméter

függvényében (melléklet: 28-35. táblázat, 101-102. oldal). Látható, hogy minél nagyobb az

üveggyöngy tartalom, annál jobban lecsökken a deformációs faktor (DFKH). 
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37. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv üveggyöngy tartalom és 20 m% üvegszál esetén 

A nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott, szintén 

nagyjelent ség  deformációs faktor esetén hasonló a helyzet, csak a különbségek még

jelent sebbek. Az üvegszálat nem tartalmazó esetben nemhogy nincs hatása az üveggyöngy 

töltésnek, de még rontja is a deformációs tulajdonságokat, amíg az üvegszál melletti

alkalmazása javítja azokat. Megfigyelhet , hogy üvegszál nélküli alkalmazás esetében az 

üveggyöngy hatására a DFP érték az ideális 1-t l távolodik (38. ábra). 
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38. ábra Nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv  üveggyöngy tartalom esetében, üvegszál nélkül

Ezzel szemben – az el z  deformációs paraméterhez hasonlóan – az üvegszál melletti

üveggyöngy alkalmazás minden esetben javuló nyomásesést l függ  deformációs paramétert

eredményez. A 39. ábrán a 30 m% üvegszálat tartalmazó rendszer DFP értékeit követhetjük a 

növekv  utónyomási paraméter függvényében. Megfigyelhetjük, hogy a nagyobb mérték

üveggyöngy töltés esetében csökken a nyomásesést l függ  deformációs hajlam.
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39. ábra Nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv üveggyöngy tartalom és 30 m% üvegszál esetén 

A harmadik deformációs faktor, amely a folyásirányú zsugorodási egyenetlenségek 

által meghatározott, ett l a törvényszer ségt l némiképp eltér. Függetlenül attól, hogy az 

alapanyag tartalmaz-e üvegszálat, a DFH értéke az üveggyöngy tartalom hatására minden

esetben közeledni fog az ideális 1-es értékhez, viszont az értékek szórása egyes esetekben

jelent s lehet. A 40. ábrán az üvegszálat nem tartalmazó esetekben látható, hogy az 

üveggyöngy töltés hatására a DFH érték csökkent, de a töltés mennyisége nem kimutatható

mértékben befolyásolta az eredményeket (melléklet: 12-19. táblázat, 97-98. oldal). 
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40. ábra Folyásirányú zsugorodási egyenetlenségek által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv  üveggyöngy tartalom esetében, üvegszál nélkül

A töltés hatására kialakuló egyenletesebb folyásirányú zsugorodások egyik 

feltételezhet  oka, hogy a töltés hatására a viszkozitás megn , ami meggátolta a középs

ömledék rész egyenetlen el rejutását és kialakítja az egyenletes folyást, majd nyomás

gradienst.
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41. ábra Folyásirányú zsugorodási egyenetlenségek által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv üveggyöngy tartalom és 30 m% üvegszál esetén 

Üvegszálat is tartalmazó esetben ez a hatás szintén megfigyelhet , de kisebb 

mértékben, hiszen a száltartalom már eleve módosítja a folyási tulajdonságokat. Ennek

köszönhet en az üvegszál mellett megjelen  üveggyöngy már csak kisebb mértékben tudta a 

folyási és nyomásközvetít  tulajdonságokat befolyásolni, viszont a száltartalom miatt a 

bizonytalanság, így a szórás is n tt. Megfigyelhet  a 30 m% üvegszálat tartalmazó rendszer 

esetében (41. ábra), hogy a gyöngytartalom növelésének hatására ugyan csökken a DFH érték, 

tehát közelít a vetemedésmentes állapothoz, de az értékek bizonytalansága nagyon nagy. 

Ezzel szemben az is látható, hogy az üveggyöngyöt nem tartalmazó kompozit esetében az 
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értékek szórása nagyobb, mint az üveggyöngyöt tartalmazó kompozitnál, tehát a

bizonytalanságot nagyobb mértékben a száltartalom okozza. 

4.2.2.3. Összegzett deformációs eredmények 

Összegzésként elmondható, hogy a három deformációs faktor közül a legkisebb 

jelent séggel a folyásirányú bír, mivel egy valós terméken ennek köszönhet en alakulhat ki 

legkisebb valószín séggel vetemedés. A nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által

meghatározott deformációs faktor lényegesen nagyobb jelent ség , mivel a terméken a

folyási utakkal arányosan ez is n , ezáltal növelve a termék deformációjának, vetemedésének

lehet ségét. A legfontosabb deformációs faktor a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások 

által meghatározott deformációs faktor, mert ez az, amelyik legnagyobb mértékben tehet

felel ssé a vetemedésekért, köszönhet en az anyagok eltér  folyás-, illetve arra mer leges

irányú zsugorodásának (42. ábra, melléklet:20-27. táblázat, 99-100. oldal). 
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42. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
az utónyomási paraméter függvényében, növekv üvegszál tartalom esetében, üveggyöngy nélkül

Az áramlás-, illetve az arra mer leges irányú zsugorodások különbsége leginkább 

száltartalom hatására alakulhat ki. A száltartalom növelése a DFKH paraméter jelent s

növekedését okozza (42. ábra). Ennek a leírására a 42. ábra alapján felvett trendvonalak 

szolgáltak alapul, amelyek a következ  összefüggéshez vezettek [98]: 

xBpC
0 eDFKHDFKH , (25)

ahol DFKH a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs

faktor, a DFKH0 a töltetlen és er sítetlen rendszerben a kereszt-, illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktor, x [m%] a száltartalom, p [MPa] az 

utónyomás, B és C az anyagra jellemz  konstansok. 
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Mivel a (25) összefüggés csak a száltartalom és az utónyomás hatását veszi 

figyelembe, szükség van egy olyan összefüggésre, amely az üveggyöngy töltés hatásának 

leírására is alkalmas, ezért elemeztem az üveggyöngy tartalom hatását a DFKH értékre az 

üvegszál tartalom függvényében (43. ábra). 
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43. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
az üvegszál tartalom függvényében, konstans utónyomás esetében, változó üveggyöngy tartalommal

A 43. ábrán bemutatott eredmények figyelembevételével a (25) összefüggésbe egy 

további paramétert és konstans építettem be. Az így kapott (26) összefüggés már az

üveggyöngy tartalom DFKH deformációs faktorra gyakorolt hatását is figyelembe veszi: 

xBzApC
0 eDFKHDFKH , (26)

ahol az új jelölések z [m%] az üveggyöngy tartalom és A az anyagra jellemz  konstans. 

A (26) összefüggés érvényessége csak a vizsgált tartományra terjed ki, tehát az 

üvegszál er sítés 0-30 m%, az üveggyöngy töltés 0-3 m% és az utónyomás a 20-80 MPa-os

tartományban változhat. 

A (26) összefüggésben szerepl  paramétereknek becsült értékét az alkalmazott PA6 

alapanyag üvegszállal er sített és üveggyönggyel töltött rendszeréhez a 2. táblázat 

tartalmazza. Szokványos statisztikai eljárással kiértékelve az adatok jóságát, a korrelációs

együttható (R2) 0,984-re adódott. 

2. táblázat Üvegszál és üveggyöngy tartalmú PA6 (Durethan B30S) alapanyag paraméterei

DFKH0 A B C

1,045 -0,0015 0,03 0,000185

Ellen rzésként a 44. és 45. ábrák tartalmazzák a mérési pontokat, valamint a (26)

egyenlet által meghatározott görbéket. 
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44. ábra Matematikai modell alapján számított, kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által
meghatározott deformációs faktor az utónyomási paraméter függvényében

(a pontok mért adatok, a görbék az egyenlet alapján számítottak)
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45. ábra Matematikai modell alapján számított, kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által
meghatározott deformációs faktor az üvegszál tartalom függvényében

(a pontok mért adatok, a görbék az egyenlet alapján számítottak)

4.2.3. Speciális töltött és er sített rendszerek deformációja 

Napjainkban egyre terjed a hagyományos er sít rendszerek alkalmazása mellett a 

speciális – többnyire természetes eredet  – er sít szálak használata is. Egyre többet kutatják 

ezeknek a fröccsöntött szerkezeteknek a mechanikai terhelhet ségét, de nagyon kevés helyen 

foglalkoznak az ilyen er sít anyagok alkalmazásával járó zsugorodási és deformációs

kérdésekkel. Ebben a fejezetben néhány ilyen speciális rendszer – a bazaltszállal, vagy

farosttal er sített, illetve kukoricamaghéjjal töltött anyagok – deformációs és zsugorodási 

viselkedését vizsgálom [99-104]. 
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4.2.3.1. Bazalttal er sített polimer rendszerek deformációja 

A bazaltszál olyan – jellemz en az úgynevezett Junkers-féle szálgyártási

technológiával – mesterségesen el állított, természetes eredet  poliszilikát szál, amely

összetételében és mechanikai tulajdonságaiban hasonló az üveghez. A Junkers-féle

szálgyártás során a bazaltlávát nagy fordulatszámú szálazó hengerekre folyatják, amelyekr l a

centrifugális er , valamint a leveg  befúvatás hatására leváló cseppek szálat húznak. Az így 

el állított szálhalmaz maximálisan kb. 15-20% szálfejet tartalmaz, amelynek az átmér je az

átlagosan 10 µm átmér j  szálakhoz képest akár egy nagyságrenddel nagyobb, azaz 

100 µm-es mérettartományba is eshet. Ezek a szálfejek a mechanikai tulajdonságokra 

nincsenek jó hatással, mivel geometriájuk szempontjából nem tekinthet k er sít  anyagnak, 

ezért a mechanikai tulajdonságok jelent s javulása érhet  el a szálhalmaz szálfejekt l való 

megtisztításával. A szálfejekt l mentesített bazaltszál hasonló er sítést eredményez, mint a 

rövid üvegszálas er sítés [105-107]. 

Célom volt, hogy vizsgáljam a bazaltszál er sítés hatását a zsugorodási 

tulajdonságokra, ezért a korábban üvegszálhoz és üveggyöngyhöz alkalmazott PA6 

alapanyaghoz (Lanxess – Durethan B30S) különböz  mennyiség  tisztított, azaz szálfejekt l

mentesített, valamint natúr, azaz szálfejeket tartalmazó bazaltot kevertem. Ezekben a 

rendszerekben az utónyomás változtatásának függvényében vizsgáltam a termék egyenetlen 

zsugorodásait a deformációs paraméterek segítségével. Az anyagok keverését ikercsigás

Brabender extruderen, a fröccsöntést Arburg Allrounder 270 C 500-250 fröccsönt  gépen 

végeztem. Az egyes fröccsöntésekhez tartozó technológiai beállításokat, valamint mérési

eredményeket a melléklet tartalmazza (8.3 fejezet, 105. oldal). 
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46. ábra 30 m% tisztított bazaltszállal er sített PA6 rendszer deformációs paraméterei
(a bazaltszálak közül a letöredezett bazalt szálfejek el lettek távolítva)
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Természetesen a tisztított bazaltszálas esetben az utónyomási paraméter függvényében 

hasonló jelleg  zsugorodások jönnek létre, mint a tisztán üvegszál er sítés  anyagnál. Szintén 

hasonlóan az ott fellép  deformációs tulajdonságokhoz, itt is jelent sen megn tt a kereszt-,

illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor (46. ábra, melléklet:

46-47. táblázat, 105. oldal), hiszen a száler sítés hatására ebben az esetben is jelent sen eltér

a folyásirányú és az arra mer leges irányú zsugorodás. Sokkal érdekesebb kérdés viszont, 

hogy hogyan viselkedik a szálfejeket tartalmazó rendszer. A várakozásoknak megfelel en a 

szálfejek az üveggyöngyhöz hasonlóan csökkentették az egyenetlenségeket a 

zsugorodásokban, ezzel csökkentve a deformációs faktorokat is. Megfigyelhet , hogy a 

30 m% bazalttartalmú anyagok közül a szálfejeket is tartalmazó esetében kisebbek lesznek a 

deformációs paraméterek (47. ábra, melléklet: 50-51. táblázat, 106. oldal). 
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47. ábra 30 m% natúr bazaltszállal er sített PA6 rendszer deformációs paraméterei
(a bazaltszálak közül a letöredezett bazalt szálfejek nem lettek eltávolítva)

Amíg a bazaltszál megfeleltethet  az üvegszálnak, addig a bazalt szálfejek hasonló

hatást fejtenek ki, mint az üveggyöngy. Ennek köszönhet en a bazalt szálfejeket tartalmazó

anyag egy üveggyönggyel er sen töltött esetnek tekinthet , amíg a szálfejmentesítés, azaz a 

tisztítás különböz  foka a különböz  üveggyöngy töltöttségnek felel meg.

Vizsgálva a különböz  bazalttartalmú rendszereket megállapítható, hogy azok az

üvegszállal és üveggyönggyel töltött anyagokhoz hasonlóan viselkednek. Els ként a 

nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktort

vizsgálva megállapítható, hogy minél nagyobb a szálfejek aránya, annál kisebb mérték  a 

deformáció (48. ábra). Hasonló eredményre jutunk, ha a kereszt-, illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktort vizsgáljuk a bazalt tartalom 

függvényében (49. ábra). Ezek alapján mindkét esetben kijelenthet , hogy a szálfejek 

jelenléte kedvez en befolyásolja a zsugorodási és ezáltal a deformációs tulajdonságokat. 
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48. ábra Nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor
a bazalt tartalom függvényében
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49. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
a bazalt tartalom függvényében

A bazalt tartalmú rendszerben – hasonlóan az üvegtartalmúhoz – jellemezhet vé vált a 

bazaltszál és szálfej tartalom hatása a deformációs faktorokra, ami alapján az összefüggés a

DFKH leírására a 26-os egyenlettel teljesen azonos:

xBzApC
0 eDFKHDFKH , (27)

azzal a különbséggel, hogy itt z a szálfej tartalom. 

A (27) egyenletben szerepl  paramétereknek a mérési eredmények alapján becsült 

értékét az alkalmazott PA6 alapanyag bazalttal töltött rendszeréhez a 3. táblázat tartalmazza.

Szokványos statisztikai eljárással kiértékelve az adatok jóságát, a korrelációs együttható (R2)

0,935-re adódott. 

3. táblázat Bazaltszállal er sített PA6 (Durethan B30S) alapanyag paraméterei

DFKH0 A B C

1,03 -0,00065 0,0227 -0,000075
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Ellen rzésként az utónyomás függvényében ábrázolva a kereszt-, illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktort nagyon jó egyezést találunk a mért és a 

számított értékek között, mind a szálfejeket nem tartalmazó, tisztított bazalt esetében

(50. ábra), mind a szálfejeket tartalmazó, natúr bazalt esetében (51. ábra).
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50. ábra Matematikai modell alapján számított, kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által
meghatározott deformációs faktor tisztított, azaz szálfejeket nem tartalmazó bazalt esetén az utónyomási

paraméter függvényében (a pontok mért adatok, a görbék a jobb oldali egyenletek alapján számítottak)
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51. ábra Matematikai modell alapján számított, kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által
meghatározott deformációs faktor natúr, azaz szálfejeket tartalmazó bazalt esetén az utónyomási
paraméter függvényében (a pontok mért adatok, a görbék a jobb oldali egyenletek alapján számítottak)

A bazaltszál tartalom függvényében vizsgálva a kereszt-, illetve hosszirányú

zsugorodások által meghatározott deformációs faktort szintén nagyon jó egyezés adódott a 

matematikai modell és a mérések között (52. ábra). 
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52. ábra Matematikai modell alapján számított, kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által
meghatározott deformációs faktor a bazalt tartalom függvényében, tisztított és natúr bazalt esetén

(a pontok mért adatok, a görbék a jobb oldali egyenletek alapján számítottak)

4.2.3.2. Farosttal er sített polimer rendszerek deformációja 

Kedvez  áruk, természetes hatást kelt  megjelenésük és környezetkímél

felhasználásuk miatt egyre nagyobb a jelent sége a természetes er sít anyagoknak, amilyen

például a farost is [108]. Az eddig bemutatott er sít anyagokkal szemben az általam használt

farostnak (bükk, 1-2 mm hosszú szálak) az egyik legfontosabb el nye a kedvez  ára, hátránya 

viszont a kisebb mechanikai terhelhet ség. Ennek köszönhet en nem gazdaságos és túl magas

feldolgozási h fokot igényel a PA mátrix használata, ezért vizsgálataimhoz PP (TVK, H116F)

alapanyagot használtam fel. Az anyagok keverését ikercsigás Brabender extruderen, a 

fröccsöntést Arburg Allrounder 320 C 600-250 fröccsönt  gépen végeztem. Az egyes 

fröccsöntésekhez tartozó technológiai beállításokat, valamint mérési eredményeket a 

melléklet tartalmazza (8.4 fejezet, 108. oldal). 
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53. ábra Zsugorodások a farost tartalom függvényében, PP (TVK, H116F) alapanyag alkalmazása esetén 
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Természetesen a farost is csökkenti a termék zsugorodását (53. ábra, melléklet:

54-55. táblázat, 108. oldal), mint minden er sít rendszer. Hasonlóan az el z ekhez, ebben az 

esetben is vizsgáltam a deformációs tulajdonságokat. A farost jelenléte a folyásirányú 

áramlásnál fellép  zsugorodási egyenetlenségek által meghatározott deformációs faktorban – 

az eddigi tapasztalatokhoz hasonlóan – minimális mérték  változást eredményezett, és a

nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor sem 

változott jelent s mértékben (54. ábra, melléklet: 54-55. táblázat, 108. oldal).
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54. ábra Deformációs paraméterek a farost tartalom függvényében,
PP (TVK, H116F) alapanyag alkalmazása esetén 

A legfontosabb, azaz a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott

deformációs faktor változása, hasonlóan az eddigi esetekhez, szintén exponenciális 

összefüggéssel írható le (55. ábra). Az üveg- és bazalter sítéshez képest azonban a farost csak 

egy nagyságrenddel kisebb mértékben növelte meg a DFKH értékét. Ennek feltételezhet en a 

farostok egyenetlensége lehet az oka, ami átmér ben és hosszban is megjelent.
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55. ábra Kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs faktor
a farost tartalom függvényében
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4.2.3.3. Kukoricamaghéjjal töltött polimer rendszerek deformációja 

A kukoricamaghéj is – hasonlóan a farosthoz – jelent s mennyiségben keletkez

biomassza hulladék. Megfelel  felhasználása a mai napig nem megoldott, általában elégetik,

vagy takarmányozási célra használják. Újszer  felhasználás, hogy a maghéjat polimerbe

töltik, aminek eredményeképpen olcsóbb, esetenként különleges megjelenés  terméket 

nyerhetünk. Ezek termékek az alapanyagnál általában valamelyest rosszabb, vagy azzal 

azonos mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, de megfelel  adalékokkal ezek a 

tulajdonságok javíthatók. Ezzel a kérdéssel már többen foglalkoztak, de a termékek

zsugorodására és deformációs tulajdonságaira gyakorolt hatásokat még nem vizsgálták

[102, 104, 109]. Hasonlóan a farosttöltéshez, itt is célszer  olcsó alapanyagot választani, 

hiszen ezeknek a rendszereknek az alacsony ár a f  el nye, ezért a kukoricamaghéjjal

kapcsolatos vizsgálataimhoz szintén PP (TVK, H116F) alapanyagot használtam fel. Az

anyagok keverését ikercsigás Brabender extruderen, a fröccsöntést Arburg 

Allrounder 270 C 500-250 fröccsönt  gépen végeztem. Az egyes fröccsöntésekhez tartozó 

technológiai beállításokat, valamint mérési eredményeket a melléklet tartalmazza

(8.5 fejezet, 111. oldal). 
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56. ábra Deformációs paraméterek az utónyomási faktor függvényében, 
10 m% kukoricamaghéj tartalmú PP (TVK, H116F) alapanyag alkalmazása esetén

Munkám során vizsgáltam a különböz  maghéjtartalom, valamint utónyomási tényez

hatását a deformációs tulajdonságokra. Az eddig alkalmazott er sít anyagokkal szemben a

maghéj nem szál, hanem inkább lemez formájú, ami a zsugorodási viszonyokat is jelent sen

megváltoztatja. A szálak legnagyobb mértékben a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások 

által meghatározott deformációs faktort változtatták meg azáltal, hogy folyásirányban 

jelent sebb mértékben csökkentették a zsugorodást, mint arra mer legesen. Ezzel ellentétben 
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a maghéj lemez alakja mindkét irányban hasonló mértékben csökkenti a zsugorodásokat. 

Ennek köszönhet en a DFKH paraméter – az illesztett trend szerint – szinte független a 

maghéjtartalomtól és kevéssé függ az utónyomási paramétert l (56 és 57. ábra). Látható, hogy 

a nagyobb (30 m%) maghéjtöltés is csak csekély mértékben változtatta meg a DFKH értékét 

(57. ábra). 

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Putó/Pbefröccs [-]

D
ef

o
rm

ác
ió

s 
fa

kt
o

r 
[-

]

DFP

DFKH

DFP

DFKH

57. ábra Deformációs paraméterek az utónyomási faktor függvényében, 
30 m% kukoricamaghéj tartalmú PP (TVK, H116F) alapanyag alkalmazása esetén

A nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor 

ezzel, valamint a szállal töltött rendszerekkel ellentétben jelent sebb változást mutat. Ez

feltehet en azért van, mert a maghéj jelent sen befolyásolja az áramlási viszonyokat, nem 

csak a kitöltési, de az utónyomási szakaszban is. 

A DFP érték minden esetben n  az utónyomási paraméter növelésének függvényében, 

de amíg a kisebb maghéj tartalom (10 m%) esetében az 1-hez tart (56. ábra), addig a nagyobb 

(30 m%) maghéj tartalom esetében az 1-t l, azaz az ideális értékt l távolodik (57. ábra). 

Ennek az érdekes jelenségnek az oka a keresztirányú zsugorodások változásában kereshet

(58. ábra). Amíg a kisebb maghéjtartalmú anyag esetében az utónyomási paramétert l

függ en a zsugorodások a várt módon csökkennek, addig a nagyobb maghéjtartalmú anyag 

esetében – nem várt módon – a zsugorodás arányok megfordulnak, és a meglövési ponthoz 

közelebbi szakasz zsugorodása lesz nagyobb, amíg a gáttól távolabbi részé kisebb. Els

pillantásra ez ellentmondásnak t nhet, de a jelenség megmagyarázható. A nagy tölt anyag

tartalom miatt jelent sen romlik az anyag folyóképessége, ezért az utónyomási szakaszban

nehezebb kiegyenlíteni a zsugorodásokat. Önmagában ez pont ellentétes jelenségre adna 

magyarázatot, csakhogy a kitöltés során az ömledékfront h lése viszonylag jelent s, tehát a 

gátnál magasabb az anyagh mérséklet, mint attól távolodva. Ezáltal – a formaleképzés után –

lokálisan nagyobb térfogati zsugorodások jelennek meg a gát melletti melegebb
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tartományban, mint az attól távolabbi hidegebb zónában. Ez a jelenség csak a nagyobb 

tölt anyag tartalomnál tapasztalható, mivel ekkor az utónyomás hatása rövid ideig hat, és a 

másodlagos áramlások is gátoltak. 
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58. ábra Keresztirányú zsugorodások elöl, illetve hátul a próbatesten, 
10, illetve 30 m% kukoricamaghéj tartalmú PP (TVK, H116F) alapanyag alkalmazása esetén

4.2.4. Zsugorodások és deformációk id beni változása

Az eddigi ismertetett deformációs faktorokat a technológiai zsugorodások, azaz a

fröccsöntés után egy órával mért zsugorodásértékek alapján számítottam. A 3.1.4 fejezetben

azonban már szó volt arról, hogy a zsugorodás jelent sen változik az id  függvényében, 

amely változást a (15) egyenlettel lehet leírni.
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59. ábra Lapka próbatesten mért zsugorodások id beni változása PP (TVK, H116F) alapanyag esetén

Munkám során vizsgáltam a már korábban is alkalmazott PP (TVK, H116F) alapanyag 

zsugorodásának id beni változását (59. ábra), hogy feltárjam a deformációs paraméterek

id függését. Megállapítható, hogy a (15) egyenlet alapján felírt összefüggés megfelel
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pontossággal írja le a zsugorodások id beni változását, amely összefüggés paramétereit a 

4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat Lapka próbatesten mért zsugorodások id beni változását leíró egyenlet paraméterei
a (15) egyenlet alapján (alapanyag: PP, TVK, H116F)

ZsugorodásokEgyenlet
paraméterei SH0 SHSZ SKE SKH

A [-] 0,046 0,050 0,043 0,039

ST,i [%] 1,31 1,15 1,12 1,29

A deformációs faktorok id beli változását a zsugorodások id beli lefutásához

hasonlóan logaritmikus függvénnyel adtam meg:

0DFtlnmtDF , (28)

ahol DF az adott deformációs faktor (DFH, DFP, DFKH), DF0 a fröccsöntés után egy órával 

mérhet  – technológiai – deformációs faktor, t az id , m pedig a feldolgozási paraméterekt l

és anyagtól függ  állandó. A (28) összefüggés érvényessége csak a vizsgált tartományra terjed 

ki, tehát az id  a 0,01 és 100 óra közti tartományban változhat. 

5. táblázat Deformációs faktorok id beni változását leíró egyenlet paraméterei
a (28) egyenlet alapján (alapanyag: PP, TVK, H116F)

Deformációs FaktorokEgyenlet
paraméterei DFH DFP DFKH

m [-] -0,011 0,008 -0,005

DF0 [-] 1,14 0,878 0,98

Látható, hogy amíg a DFKH – azaz a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által 

meghatározott deformációs faktor – alig változik, addig a DFP – azaz a nyomásesés okozta 

zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs faktor – folyamatos javulást mutat

az id  függvényében (60. ábra, 5. táblázat). 

A 60. ábrán megfigyelhet , hogy a DFKH faktor a fröccsöntés utáni pillanatban az

ideális egy értéket veszi fel, majd az id  múlásával ez az érték kis mértékben ugyan, de 

folyamatosan csökken, mert a keresztirányú zsugorodás kisebb mértékben n , mint a 

hosszirányú zsugorodás. Ennek az oka a molekulaláncok áramlásirányú orientáltsága és az 

ebb l adódó nagyobb mérték  relaxáció, tehát jelent sebb méretcsökkenés. Száler sített

anyag esetében ez éppen ellentétes hatást eredményezne, hiszen az áramlás irányában a szálak 

akadályoznák a zsugorodást, és így jelent s mértékben növelnék a DFKH értékét. A DFP
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értékének javulása azzal magyarázható, hogy a kezdeti zsugorodás a gáttól távolabb a kisebb 

bels  nyomás miatt nagyobb értékr l indul, ami az id  múlásával kezd kiegyenlít dni, mivel a

gáthoz közelebbi részen a nagyobb anyagh mérséklet miatt a zsugorodás jelent sebb lesz. 
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60. ábra Deformációs faktorok id beni változása PP (TVK, H116F) alapanyag esetén

A tölt -, illetve er sít anyag szintén megváltoztatja a zsugorodás id beni lefutását. A 

farosttal töltött esetet vizsgálva (4.2.3.2 fejezet kiegészítéseként) megállapítható, hogy a farost 

nemcsak a technológiai zsugorodás értékét csökkenti, hiszen a zsugorodás id beni változását 

is lelassítja (61. ábra). 
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61. ábra Hosszirányú zsugorodások id beni változása a farosttartalom figyelembevételével

Így a zsugorodás id beni leírására a módosított összefüggés a következ :

xC
T

xB eSHtlneAtSH  [%], (29a)

ahol SH a hosszirányú zsugorodás, SHT a fröccsöntés után egy órával mérhet  – technológiai

– zsugorodás, t az id , A, B, C feldolgozási paraméterekt l és anyagtól (száltartalom 

tulajdonságaitól) függ  állandók, x a farost tartalom. A (29) összefüggés érvényessége csak a 

vizsgált tartományra terjed ki, tehát az id  a 0,01 és 5000 óra közti tartományban változhat. 
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A farosttal er sített PP esetére a paraméterek tényleges értékét behelyettesítve az

összefüggés a következ :

x0125,0x0166,0 e17,1tlne0335,0tSH  [%], (29b)

Bár az exponenciális tagokban a B és a C konstansok értéke kicsi, a száltartalom 

figyelmen kívül hagyása – azaz az exponenciális tag kihagyása a (29) képletb l – a

zsugorodások id beni leírásánál jelent s számítási hibát eredményez. Amíg a 61. ábra az 

exponenciális tagot is tartalmazó (29) képlettel számított id beni zsugorodásokat mutatja be, 

addig a 62. ábra az exponenciális tag elhagyásával, azaz a száltartalom figyelmen kívül 

hagyásával mutatja be a zsugorodás id beni alakulását. 
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62. ábra Hosszirányú zsugorodások id beni változása a farosttartalom figyelmen kívül hagyásával

Az eredményeket 40 m% farosttartalmú anyag esetében megvizsgálva szembet n  az 

eltérés az exponenciális tagok elhagyása esetén adódó görbe és a mért értékek között 

(63. ábra). 
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63. ábra Hosszirányú zsugorodások id beni változása 40 m% farosttartalom esetében, a mérési
eredmények és a kétféleképpen számolt modellek összehasonlítása
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Megvizsgálva az exponenciális tagok elhagyása által okozott számítási pontosságot, 

arra a következtetésre jutunk, hogy bár a kitev ben a konstansok kicsik, a hiba 40 m% farost 

esetében már 6 nap utózsugorodási id  esetében is eléri a 10%-ot (64. ábra). Ezek alapján

kijelenthet , hogy a (29) képletben fontos szerepe van a farosttartalmat figyelembe vev

tagoknak, amivel jelent sen növelni lehet a számítás pontosságát. 

Szokványos statisztikai eljárással kiértékelve az adatok jóságát, a korrelációs 

együttható (R2) 0,933-re adódott az exponenciális tagok figyelmen kívül hagyása esetén és 

0,984-re az exponenciális tagok figyelembevételével.
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64. ábra Számítási hibák növekedése a farosttartalom és az id  függvényében
az exponenciális tag elhagyásával a (29) képlet alapján

4.3. Fröccsöntési szimuláció az optimálás eszköze

A szimulációs programok célja egyrészt a fröccsönt  szerszámok gazdaságosabb és

gyorsabb gyártásának megvalósítása, másrészt a gyártás megkezdésekor a technológia 

optimalizálása, és az ideális gyártási körülmények megteremtése. A szimulációs programok

alkalmazásával már a termék-, illetve a szerszámtervezési szakaszban kiküszöbölhet k a

tervezési hibák és megel zhet k az esetleges utólagos szerszámmódosítások, javítások. 

Vizsgálataimhoz a Moldflow cég által forgalmazott Moldflow Plastics Insight (MPI)

programcsomag aktuális (MPI 4.0 – MPI 6.0) verzióit használtam.

4.3.1. Szimulációk megbízhatósága a bemen  adatok függvényében

A programok eredményeinek megbízhatósága jelent sen függ a bemen  paraméterek

– geometriai és anyagjellemz k – pontosságától. Az anyagjellemz k és az azokat leíró

módszerek hatáselemzésével már a diplomamunkámban is foglalkoztam [21], ahol feltártam a 
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különböz  reológiai egyenletek alkalmazhatóságát és azok hatását az eredmények

pontosságára.

Ebben a fejezetben a végeselemes modell kialakításának és pontosságának hatását 

mutatom be a szimulációs eredményekre. Az egyik ilyen meghatározó paraméter a 

végeselemes hálós r ség, a másik a tényleges termék leírásának pontossága. 

A végeselemes hálós r ség jelent sége abban áll, hogy minél részletgazdagabb a 

modell leírása, tehát minél több hálóelemmel közelítjük a geometriát, annál pontosabb lesz a 

számítás, viszont a számításhoz szükséges id  exponenciálisan n  az elemszámmal. A termék

geometriájától és a követelményekt l függ en mindig meghatározható egy optimális

elemméret [6, 8, 11]. 

A gyakorlatban alkalmazott modellek sokszor nem írják le megfelel en a fröccsöntés

során a szerszámban fellép  nyomáseséseket, ezért különböz  részletesség  modelleket 

készítettem (65. ábra), amelyekkel vizsgáltam a 100%-os formaüreg-kitöltéshez szükséges 

fröccsnyomás-értékeket [110, 111]. 

Az els  (A) modell csak a próbatestet tartalmazza gát és elosztórendszer nélkül. A

második (B) modell már a gátakat is magába foglalja. A harmadik (C) modell tervezésekor

figyelembe lett véve a termék, a gát, az elosztórendszer és a beöml  is. A negyedik (D) 

modell segítségével a fúvóka csúcsán fellép  nyomásesés is számíthatóvá vált. Az ötödik (E) 

modellben az aggregát végi nyomásesést modellez  kúp alakú rész is helyet kapott (65. ábra). 

65. ábra Nyomásesések a fröccsöntés folyamán [110]

Megállapítható, hogy az A, a B és a C modell alkalmazásával nem modellezhet

megfelel en a fröccsönt  szerszámban fellép  összes nyomásesés. Ezzel szemben a D és az E 
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modellt használva 10%-nál kisebb volt az eltérés a számított és a tapasztalati úton

meghatározott szükséges fröccsnyomás között (6. táblázat). 

6. táblázat A szimulációk eredményeinek összevetése a valós fröccsöntéssel

ModellekPróbatestek
(21. ábra) A B C D E

Valós
fröccsöntés

Lapka 13,8 19,6 29,7 38,5 46,9 45,0

Szakító 15,4 21,9 35,7 43,8 52,5 51,2

Összecsapás 12,5 17,0 25,5 33,9 42,7 41,3

Fröccsnyomás
[MPa]

Hajlító 12,7 18,0 26,5 34,7 43,3 41,0

A fenti nyomásértékekkel ténylegesen
fröccsöntött próbatestek alapján
számított átlagos kitöltöttség [%] 

~20 ~35 ~50 ~95 ~100 ~100

Megállapítható, hogy a nem megfelel en kialakított – hiányos – modell használatával 

számított nyomásértékeket a fröccsönt  gépen beállítva részleges kitöltöttség  termékek

gyárthatóak (6. táblázat). Ennek értelmében a további vizsgálatoknál a C, a D, illetve az E 

típusú modellekre összpontosítottam, ugyanis a kisebb részletesség  modellek esetében a 

valóságtól jelent sen eltér  viszonyok alakultak ki, az iparban viszont a C típus alkalmazása

terjedt el [110, 111]. 

66. ábra A szimulációkhoz használt lapka próbatest D típusú,
középsík hálóval készült végeselemes modellje, kiegészítve a C, a D és az E modellekkel

A zsugorodások számítási pontosságának vizsgálata céljából a lapka próbatest C és E

típusú modelljén további vizsgálatokat végeztem (66. ábra). PA6 (Schulamid 6MV13F)

felhasználásával mértem és szimulációs úton számítottam a kereszt-, és folyásirányú
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zsugorodásokat. Látható, hogy a keresztirányú zsugorodások esetében a pontosabb modellel a 

valóságot jobban közelít  eredmények számíthatóak (67. ábra). 
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67. ábra Keresztirányú zsugorodás az utónyomás függvényében – szimulációs eredmények 
(anyag: Schulamid 6MV13F)

Ez a különbség még nagyobb a folyásirányú zsugorodás esetében, ahol az 

elhanyagolásokkal dolgozó C modell esetében több, mint kétszeres zsugorodásértéket jelzett 

el re a program (68. ábra). 
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68. ábra Folyásirányú zsugorodás az utónyomás függvényében – szimulációs eredmények
(anyag: Schulamid 6MV13F)

Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy a szimulációs vizsgálatokban – az 

eddigi gyakorlattól eltér en – nem hanyagolható el a fröccsönt  gép fröccsegységében és a 

fúvókán bekövetkez  nyomásesés hatása, sem a zsugorodások, sem a fröccsöntési nyomások

tekintetében.
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4.3.2. Technológiai paraméterek hatása a zsugorodásszámítás megbízhatóságára

A vonatkozó szabvány [124] ajánlása szerint – a 3.1.4. fejezetben leírtak alapján – a 

zsugorodások számításánál a viszonyításhoz használt szerszámméreteket szobah mérsékleten

kell meghatározni. Ennek eredményeképpen a zsugorodások meghatározásánál a szerszám 

lineáris h tágulásából származó eltérés hibaként fog megjelenni [112, 113]. 

Méréseket végeztem szakító próbatesten (21. ábra) 30 m% üvegszál er sítés  PA6

(Schulamid 6GF30) alapanyagon a szerszámh mérséklet hatásának feltárására [113]. A 

hosszirányú szerszámzsugorodásokat (fröccsöntés után 24 órával mért méretek alapján) 

kiszámítottam, mind a – szabvány ajánlásainak megfelel en [124] – szobah mérséklet , mind

a valós h mérséklet  szerszámméretek figyelembevételével (69. ábra). 
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69. ábra Zsugorodások a szerszámh mérséklet függvényében – mérési eredmények 
(anyag: Schulamid 6GF30)

Hasonlóan néhányan szerz  következtetéséhez [70, 73], a szabvány ajánlásait követ

eredményeken jól látható, hogy a szerszámh mérséklet növelésével, minimális mértékben

ugyan, de csökken a zsugorodás. 

Ez az eredmény megtéveszt , hiszen a fröccsöntéskor a termék formaadása és

formarögzítése nem a szobah mérséklet , hanem az adott h mérséklet  szerszámban történik.

Ezáltal a viszonyítási alapnak sem a szobah mérséklet , hanem az adott üzemi h mérséklet

szerszámnak kell lenni. Egy adott h mérsékleten kialakuló konkrét szerszámméret a 

következ képpen számítható:

T1LL SZSZ , (30)

ahol LSZ a szerszámüreg egy adott geometriai mérete 20°C-on,  a szerszám lineáris

h tágulási együtthatója, és  a szobah mérséklet és a szerszámh mérséklet közötti

különbség.

T
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A zsugorodásnak a szabványtól eltér , de valós értéke a (12), illetve a (30) alapján a 

következ :

100
L

LT1L
100

L

LL
S

SZ

iSZ

SZ

iSZ
i  [%]. (31)

Ez alapján elvégezve a zsugorszámításokat jól látható, hogy a szerszámh mérséklet

növelésével n  a zsugorodás (69. ábra), ami összhangban van más szerz k méréseivel

[63, 64, 74, 86]. 

A módosított (31. összefüggés), illetve a szabvány által javasolt zsugorodásszámítás

(12. összefüggés) alapján meghatározható, hogy pontosan mekkora hibát vétünk a szabvány 

által javasolt módszerrel:

%

T

S
1

S1
100S

L

L
Hiba (32)

Látható, hogy a hiba függ az adott anyagtípus zsugorodási tulajdonságaitól, a szerszám 

lineáris h tágulásától, valamint a szerszámh mérséklett l (70. ábra). 
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70. ábra Zsugorodásszámítási hiba a szerszámh mérséklet függvényében [113]
acél szerszámban, különböz  zsugorodású anyagok esetén

Megállapítható, hogy a szerszámh mérséklet növelése jelent sen növeli a hibát, míg a

polimer alapanyag zsugorodási értékének növekedése csökkenti azt (70. ábra). Kis 

zsugorodású (0,2%) anyagot 90°C h mérséklet  acélszerszámba fröccsöntve a zsugorodási

számítás hibája elérheti akár a 30%-ot is (70. ábra). Ez a zsugorodásszámítási hiba, akár meg

is duplázódhat, ha nem acél, hanem epoxi (prototípus) szerszámot használunk (71. ábra). 
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71. ábra Zsugorodásszámítási hiba a szerszámh mérséklet függvényében 
1%-os zsugorodású anyagot feltételezve, különböz szerszámanyagok esetén [113] 

( acél=1,2·10-5[1/K], al=2,4·10-5[1/K], epoxi=3,5·10-5[1/K], poliészter=5·10-5[1/K])

A fröccsöntési szimulációs programok használata esetén lehet ség van ugyan a 

szerszám lineáris h tágulásának figyelembevételére, ami azonban nem minden esetben a várt 

eredményt hozza. Megfigyelhet , hogy az adott anyag esetén elvégzett szimulációk kielégít

eredményt adnak a jellemz en alkalmazott 70-90°C-os szerszámh mérsékleti tartományban,

amennyiben a szerszám h tágulását figyelembe vesszük (72. ábra). 
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72. ábra Mért és számított zsugorodások a szerszámh mérséklet függvényében [113] 
(anyag: Schulamid 6GF30)

Ezzel szemben, amikor a szerszám h tágulását nem vesszük figyelembe,

megfigyelhet , hogy a szimulációs számítások eredménye az el bbi esett l csak egy

konstansban tér el. Ez sem jellegre, sem nagyságra nem jó, hiszen a szerszám h tágulását

figyelembe vev  esethez képest mindenképpen kisebb zsugorodást kellene el re jeleznie a 

szimulációs számításnak, ráadásul a két esetben számított zsugorodások görbéje nem lehet a 

h mérséklet függvényében párhuzamos (72. ábra). Ezen felül szobah mérsékleten mért valós,
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illetve a 20°C-on mért zsugorodásoknak azonosnak kell lenni. Ebb l arra lehet következtetni, 

hogy a szimulációs program nem megfelel en veszi figyelembe a szerszám lineáris

h tágulásából ered  változásokat. 

Ennek részletesebb feltárása érdekében vizsgáltam az utónyomás hatását a

zsugorodásra. Állandó szerszámh mérséklet esetén hasonló eredményeket kaptam, mint az 

el z  esetben. Mind a szimulációkban, mind a gyakorlati mérésekben a szerszám lineáris 

h tágulását figyelembe véve a szimulációs eredmények megfelel en közelítették a valóságot.

Ezzel szemben a szerszám h tágulásának figyelmen kívül hagyása éppen ellentétes hatást 

eredményezett a szimulációs és gyakorlati esetben (73. ábra). 
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73. ábra Mért és számított zsugorodások az utónyomás függvényében [113]
(anyag: Schulamid 6GF30)

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szerszám h tágulásának figyelmen

kívül hagyása nem megengedhet , hiszen ebben az esetben a számított és mért értékek között 

az eltérés akár 50-60%-os is lehet (74. ábra). 
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74. ábra Eltérések a számított és mért zsugorodásokban az utónyomás függvényében [113]
(anyag: Schulamid 6GF30)
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4.4. Fröccsöntési szimuláció a prototípus szerszámozásban

A gyors prototípusgyártásból fejl dött ki a gyors szerszámkészítés – Rapid Tooling 

(RT) – amely sokféle technológiával valósítható meg. Munkámban legtöbbször fémporral

töltött epoxi gyanta szerszámmal végeztem kutatásokat, de alkalmaztam az SLS

szerszámozási technológiát is, valamint ezeket fröccsöntési szimulációs vizsgálatnak is 

alávetettem [41, 42, 97, 114-119]. 

A fröccsöntés technológiájának és szerszámának számítógépes optimálása már a 

„hagyományos” szerszámtervezésben is fontos és hatékony eszköz, de a prototípus 

szerszámok tervezése esetén szinte nélkülözhetetlen segítség. A prototípus szerszámok

típusuktól függ en pár tíz darabtól több százezres sorozatok el állítására is alkalmasak

lehetnek. Amennyiben csak kisebb sorozatok el állítására alkalmas szerszámmal kell a 

termelést végezni, elengedhetetlen, hogy a szerszám az els  ciklustól kezdve a megfelel

min ség  terméket gyártsa és mindezt a legkedvez bb technológiai beállításokkal. Nem 

szabad továbbá azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a prototípus szerszámok alapanyaga 

jelent sen eltér a hagyományos szerszámacéloktól, aminek következtében lényeges 

különbségek vannak – az eltér  h vezetési tulajdonságok miatt – a szerszám termikus

m ködésében. Mindezeket a legjobban a számítógépes szimulációkkal lehet figyelembe

venni, amelyekben a szerszámok eltér  tulajdonságait akár a termék hasznára is lehet 

fordítani.

Vizsgálataimhoz PP alapanyagot, a lapka próbatest szerszámot, valamint egy azzal 

azonos terméket gyártó, fémporral töltött epoxi szerszámot használtam, és alkalmaztam ezek 

fröccsöntési szimulációs programban felépített modelljét (75. ábra). A szimulációkhoz a 

Moldflow Plastics Insight (MPI) programcsomag aktuális (MPI 4.0 – MPI 6.0) verzióit 

használtam. A vetemedési eredmények a – szimulációs szoftver által számított – legnagyobb 

eltérést adják meg a tervezett alakhoz képest milliméterben.
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75. ábra A szerszámvizsgálati szimulációkhoz használt lapka próbatest,
középsík hálóval készült végeselemes modellje, három független h t körrel

4.4.1. A szerszám anyagának hatása a termékre 

A prototípus szerszámok egyik alapvet  kérdése a szerszám alapanyaga. Az alapanyag

h vezet  képessége és az ebb l következ  h tésintenzitás meghatározza a szerszám

tartósságát, kopással és egyéb igénybevételekkel szembeni ellenállását, valamint

termelékenységét. Munkám egyik fontos része a prototípus – f ként a fémporral töltött epoxi 

– szerszámok gyártóképességének, és az ezekkel készített termékek min ségének,

vetemedésének szimulációs úton történ  el rejelzése.

7. táblázat Szerszámok h vezetési tényez i

Szerszám anyaga 
H vezetési tényez  – 

[W/(mK)]

Szerszámacél 20 – 90 

SLS szerszám ~10

Fémporos epoxi szerszám 0,2 – 0,5

Alumínium ~280

Réz ~340

A h vezetési tényez  vetemedésre gyakorolt hatásának elemzéséhez elengedhetetlen,

hogy minden szerszámanyag h vezetési tényez je ismert legyen (7. táblázat). A

hagyományos anyagoknál ez rendelkezésre áll, de a fémporral töltött epoxi gyanta esetében

méréssel kellett meghatározni [114]. A vizsgálatokhoz különböz  arányú epoxi gyanta 

(Araldit CW 5156-1 Bisphenol A, =0,2 W/(mK)) és fémpor (szemcseátmér : 50 µm,
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=6-10 W/(mK)) keveréket használtam (76. ábra). A gyakorlatban legfeljebb 60-70 m%

fémportöltés lehetséges, ennél nagyobb koncentráció technológiai okokból nem

megvalósítható.
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76. ábra Fémporral töltött epoxi gyanta h vezetési tényez je
a gyantatartalom függvényében

Ezek figyelembevételével  vizsgáltam a h vezetési tényez  függvényében a h tés

okozta vetemedéseket oly módon, hogy viszonyítási alapnak az acél szerszámban

( = 25W/(mK)) kialakuló h tés okozta vetemedést vettem (77. ábra). 
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77. ábra Vetemedések mértéke a h vezetési tényez  függvényében,
viszonyítási alap (100%) a h tés okozta vetemedés acél szerszámban ( =25 W/(mK)) 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az egyenetlen h tés hatására hagyományos

acél szerszámban bekövetkez  vetemedésekhez viszonyítva az SLS technológiával készült

szerszámbetétben akár másfélszeres, a fémporos epoxi gyantából készült szerszámok esetében

több mint ötszörös a vetemedés.
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78. ábra Térfogati zsugorodások a h vezetési tényez  függvényében, változó ömledékh mérséklet esetén 

Természetesen önmagában a szerszám h vezetési tényez jének csökkenése nem jelent 

feltétlenül jelent s vetemedésnövekedést, ebben más technológiai paramétereknek is szerepük 

van, úgy, mint a szerszám-, illetve az ömledékh mérsékletnek. Az ömledékh mérséklet

növelése szintén jelent s mértékben növelheti térfogati zsugorodást (78. ábra), illetve a 

vetemedést (79. ábra).

Mindezek alapján megállapítható, hogy a prototípus szerszámok alkalmazása esetén

különös gondot kell fordítani a megfelel  szerszámtemperálásra, valamint azt a lehet

legalacsonyabb ömledékh mérsékletet kell alkalmazni, amely a gyártást még éppen lehet vé

teszi. Ez nem csak a deformációkat, valamint a ciklusid t csökkenti, de a szerszám

élettartalmát is növeli. 
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79. ábra Vetemedések a h vezetési tényez függvényében, változó ömledékh mérséklet esetén
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4.4.2. Egyenetlen szerszámh mérséklet hatása a termékre 

Amennyiben a szerszámban eltér  h mérséklet  zónák alakulnak ki, az jelent sen

növelheti a termék vetemedését, ami fokozottabban érvényes a rosszabb h vezet  képesség

szerszámok esetében.
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80. ábra Vetemedések mértéke a h t körök közti h mérséklet különbségek függvényében

Az egyenetlen h mérséklet-eloszlás modellezésére a három h t kör közül (75. ábra) a 

3-as h t kör h mérsékletét állandó 15°C-ra állítottam, amíg az 1-es és 2-es h mérsékletét 20 

és 80°C között változtattam acél, valamint 20 és 60°C között epoxi szerszám esetében. A 

vizsgálathoz polipropilént használtam 200°C-os ömledékh mérséklettel. Az eredményekb l

látszik, hogy a prototípus szerszám a vetemedés szempontjából érzékenyebb a h mérsékleti

egyenetlenségekre (80. ábra), mint az acél szerszám. A h mérsékleti egyenetlenségekt l

szinte teljesen függetlenül a rosszabb h vezet  képesség  anyagból készült prototípus 

szerszám esetében jelent sen nagyobb a térfogati zsugorodás (81. ábra). 
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81. ábra Térfogati zsugorodás a h t körök közti h mérséklet különbségek függvényében
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4.4.3. El deformált geometria a prototípus szerszámozásban

A hagyományos szerszámozásban a zsugorodás kompenzálására a szerszámüreget a 

várható zsugorodás figyelembevételével – a következ  helytelen képlet alapján – megnövelik:

100

S
1LL TSZ , (33)

ahol LSZ a gyártandó szerszámüreg mérete, LT a termék elméleti mérete és S  az átlagos

lineáris zsugorodás. Azonos jelölésekkel a helyes formula a zsugorodások hagyományos

szerszámüreg növeléssel történ  kiküszöbölésére a következ :

100

S
1

1
LL TSZ , (34)

Ezzel a módszerrel természetesen nem lehet az egyenetlen zsugorodás okozta 

pontatlanságokat kiküszöbölni, hiszen egy átlagos zsugorodás értékkel növeljük a szerszám

méreteit.

Megoldást az jelenthet, ha a termék fröccsöntési szimulációs eredményei alapján 

elkészítjük annak „el deformált” geometriáját [97, 116]. A szimulációs rendszerekben 

lehet ség van az adott gyártási feltételek melletti deformációk kiszámítására (82/b ábra), amit

a termék geometriai modelljére ellentétesen tudunk „felépíteni” (82/c ábra). Amennyiben az 

így nyert „el deformált” geometriát alkalmazzuk a szerszámgyártáshoz, akkor az eredetileg 

tervezett termék (82/a ábra) tökéletes leképezése (82/d ábra) valósítható meg a fröccsöntés

során. Ez a módszer hagyományos szerszámgyártási technológiák esetén természetesen nem,

vagy csak nagyon nehezen használható, hiszen a vetemedés – amit ellentétes irányban a 

gyártandó felülethez kell adni – bonyolult szabadfelületekkel írható csak le. Ez viszont nem 

jelent akadályt a prototípus szerszámkészítési eljárásoknál, hiszen ott rétegr l-rétegre a

geometria korlátozása nélkül építhet  meg a szerszám.
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82. ábra El deformált modell származtatása
(a – tervezett geometria, b – hagyományosan számított deformálódott geometria,

c – el deformált geometria, d – el deformált geometriából deformálódott)

Összehasonlítva ezt a módszert a hagyományos – „zsugorral felszorzott” – 

szerszámozási módszerrel megállapítható, hogy a gyártást követ en akár egy nagyságrenddel

is kisebb lehet az eltérés a termék tervezett és valós mérete között (83. ábra). 
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83. ábra El deformált modell és hagyományos zsugorszámítási modell eltéréseinek összehasonlítása a
h vezetési tényez  függvényében

A módszer elterjedéséhez szükséges, hogy a szimulációs programok pontossága 

jelent s mértékben javuljon. További hátráltató tényez , hogy az így el állított geometria és 

szerszám csak a szimulációhoz is felhasznált anyaghoz és csak egy nagyon pontosan beállított 

technológiához alkalmas, tehát a feldolgozási ablak rendkívül sz k. Amennyiben ett l a

beállítástól eltérünk, az eredmény ugyanolyan pontatlan lesz, mint a hagyományos

technológia esetén. 
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5. Összefoglalás

Munkámban átfogóan, minden lényeges irányból bemutattam a fröccsöntött m anyag

termékek zsugorodási és deformációs tulajdonságait. Ennek érdekében bevezettem három 

deformációs faktort, amelyek leírják a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodásból származó

deformációs tulajdonságokat, a nyomásesés okozta egyenetlen zsugorodásokat, valamint a

folyásirányú áramlásnál fellép  zsugorodási egyenetlenségeket. A deformációs faktorok 

segítségével elemeztem különböz  technológiai paraméterek és különböz  alapanyagok 

hatását a fröccsöntött termékek méretpontosságára.

Bemutattam a különböz  mennyiség  üvegszállal er sített és üveggyönggyel töltött 

PA6 rendszerek zsugorodását, illetve deformálódását a technológiai paraméterek

függvényében. Rámutattam, hogy az egyre szélesebb körben alkalmazott bazaltszál er sítés

hasonló hatással van a PA6 alapanyagra, mint az üvegszál- és az üveggyöngytartalom,

valamint hogy ennek zsugorodása és deformációja párhuzamba állítható az üvegszál-

üveggyöngy kombinációjával er sített PA6 rendszerekkel. Matematikai modellt állítottam fel

az er sített rendszerek zsugorodásának leírására, amellyel tervezhet bbé tettem ezeknek a 

rendszereknek a zsugorodását és deformációját:

xBzApC
0 eDFKHDFKH ,

ahol DFKH a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs

faktor, a DFKH0 a töltetlen és er sítetlen rendszerben a kereszt-, illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktor, x a száltartalom, legyen az akár üveg, 

akár bazalt, z a szemcsés tölt anyag tartalom mértéke, legyen az akár üveggyöngy, vagy 

bazalt szálfej tartalom, p az utónyomás, A, B és C az anyagra jellemz  konstansok. 

Mindezek mellett vizsgáltam a természetes er sít - és tölt anyagok hatását is a 

fröccsöntött – f ként PP – rendszerekre. Bemutattam a különböz  mennyiség  farost-, 

valamint kukoricamaghéj töltés hatását, amelyekre szintén új zsugorodási és deformációs

modelleket állítottam fel.

Ezeken felül vizsgáltam a zsugorodási és deformációs tulajdonságok id beni

változását is, amely további segítséget adhat a tervezéshez, vagy az esetleges szimulációs 

fejlesztésekhez. Bizonyítottam, hogy az 

xC
T

xB eSHtlneAtSH  [%] 

összefüggéssel a zsugorodások id beli változása leírható. Az összefüggésben SH a 

hosszirányú zsugorodás, SHT a fröccsöntés után egy órával mérhet  – technológiai – 
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zsugorodás, t az id , A, B, C feldolgozási paraméterekt l és anyagtól (száltartalom

tulajdonságaitól) függ  állandók, x a száltartalom.

A deformációs faktorok id beli változását a zsugorodások id beli lefutásához

hasonlóan logaritmikus függvénnyel adtam meg:

0DFtlnmtDF ,

ahol DF az adott deformációs faktor (DFH, DFP, DFKH), DF0 a fröccsöntés után egy órával 

mérhet  – technológiai – deformációs faktor, t az id , m pedig a feldolgozási paraméterekt l

és anyagtól függ  állandó. 

Elemeztem a fröccsöntési szimulációs programok m ködését és eredményeik

megbízhatóságát a zsugorodások és deformációk el rejelzése szempontjából. Javaslatot tettem

a szimulációs programok továbbfejlesztésére, valamint ésszer  kiegészítésére, továbbá 

rámutattam a modellalkotás gyenge pontjaira. Bizonyítottam, hogy a számítások pontosságát 

jelent sen rontja a fröccsönt  gép aggregátjában és fúvókájában fellép  nyomásesések 

elhanyagolása.

Vizsgáltam a hagyományos szerszámtervezés lépéseit, valamint azok hatását a termék

méretpontosságára. Ennek folyamán rámutattam a napi gyakorlatban alkalmazott módszerek 

hibáira, – amelyeket a szabvány pontatlansága, valamint a rossz tervezési gyakorlat

eredményezhet – és javaslatot tettem a hibák kiküszöbölési módszereire. Egyik ilyen hiba a 

vonatkozó szabvány [124] által javasolt zsugorodásszámításból adódik, amelyben

elhanyagolják a szerszám h tágulásából adódó eltéréseket. Rámutattam, hogy ez az eltérés – 

az anyagválasztás és technológiai paraméterek függvényében – akár 30% is lehet, amelyet a 

következ  zsugorodásszámítási módszerrel lehet kiküszöbölni: 

100
L

LT1L
100

L

LL
S

SZ

iSZ

SZ

iSZ
i  [%],

ahol LSZ és Li a szerszámüreg, illetve a termék adott geometriai mérete,  a szerszám lineáris

h tágulási együtthatója, T  a szobah mérséklet és a szerszámh mérséklet közötti 

különbség.

Munkám végén vizsgáltam a prototípus szerszámozási lehet ségeket, valamint a 

szerszám h vezetési tényez jének hatását a zsugorodási és deformációs tulajdonságokra. 

Rámutattam a prototípus szerszámozási technológiák gyenge pontjaira és javaslatokat tettem

ezek fejlesztésére, továbbá a deformációk minimalizálására javasoltam egy újfajta módszert,

amelynek gyakorlati alkalmazásához a szimulációs programok további fejl dése szükséges. 
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5.1. Az eredmények hasznosulása

Gyakorlatban is alkalmazható módszereket vezettem be a deformációk

kézbentartására, illetve azok kiküszöbölésére. Különböz  tölt - és er sít anyagot tartalmazó

PA6 és PP rendszerek alkalmazhatósági tartományát szélesítettem ki. 

Rámutattam a fröccsöntési szimulációs rendszerek hibáira és hiányosságaira, majd

javaslatot tettem ezek kiegészítésére és javítására. A javasolt módszerek alkalmazásával a 

szimulációk pontosabban futtathatóak, illetve a szimulációs programok kiegészíthet ek,

javíthatóak [110, 111]. 

Rámutattam a szerszámtervez k által használt zsugorodásszámítási szabvány, 

valamint a gyakorlatban alkalmazott számítási módszerek hibáira és hiányosságaira. 

Javaslatot tettem ezek kiegészítésére, illetve javítására, amelynek eredményeképpen

pontosabban tervezhet ek a fröccsönt  szerszámok [113]. 

Számos ipari munkában alkalmaztuk a szimulációval támogatott prototípus 

szerszámozást, amely egyre szélesebb körben terjed gyorsaságának és pontosságának 

köszönhet en [41, 42]. Laborkörülmények között bemutattam a prototípus szerszámozást 

epoxi alapanyagú szerszámok esetén, amelynek ipari alkalmazhatóságát bizonyítottam

[114, 115]. 

5.2. További megoldásra váró feladatok

Mint minden új eredmény, az általam elért eredmények is új kérdéseket vetnek fel. A 

legfontosabb ezek közül a zsugorodás id beni lefutásának további pontosítása és a 

zsugorodási modellek kiterjesztése (3.3.2 és 4.2.4 fejezetek). Fontosnak tartom továbbá a 

szimulációs módszerek kib vítését és további pontosítását a zsugorodások el rejelzésében,

csakúgy, mint a többi eredmény tekintetében. 

Az egyik legdinamikusabban fejl d  ágazat, a prototípus szerszámozás is számos

kérdést tartogat, úgy a gyakorlati megvalósításban, mint az elméleti – szimulációs – 

méretezésben. Szükséges vizsgálni a prototípus szerszámokat h vezet  képességük mellett

felületi érdességük és deformációs tulajdonságaik szempontjából is, mivel ezek is jelent s

befolyással vannak a fröccsöntött termékek min ségére, így deformációira is. 

Mindezek mellett talán az egyik legérdekesebb és legígéretesebb terület a lebomló

alapanyagok kutatása és szimulációs vizsgálatainak megalapozása lehet, mind az „egyszer ”

felhasználású anyagok, mind az orvostechnikában megjelen  anyagok és technológiák 

esetében [16, 120, 121]. 
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6. Tézisek

Kísérleti munkám [18-23, 28, 39-42, 47, 97-121] eredményeit az alábbi tézis-

pontokban összegzem:

1. Tézis – Technológiai paraméterek hatása a deformációs tulajdonságokra

Három deformációs faktort vezettem be, amelyek a technológiából adódó egyenetlen 

zsugorodásokat jellemzik. Rámutattam, hogy a technológia beállításánál nem a hagyományos

módot kell követni, tehát nem a zsugorodás minimalizálása az els dleges cél, hanem a 

deformációs paraméterek ideális értéken való tartása. Ezzel a módszerrel, valamint a 

szerszámtervezésnél az így nyert zsugorodásokkal számolva minimalizálható a termék

deformációja.

Ezek a deformációs faktorok a DFKH, amely a kereszt- és illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktor: 

H

K

S

S
DFKH ,

a DFP, amely a nyomásesés okozta zsugorodási különbségek által meghatározott deformációs

faktor:

KH

KE

S

S
DFP ,

valamint a DFH, amely a folyásirányú zsugorodási egyenetlenségek által meghatározott

deformációs faktor: 

HSZ

H

S

S
DFH 0 ,

ahol SK az átlagos keresztirányú zsugorodás, SH az átlagos hosszirányú zsugorodás, SKE a 

keresztirányú zsugorodás a gáthoz közel, SKH a keresztirányú zsugorodás a gáttól távol, SH0 a 

hosszirányú zsugorodás középen és SHSZ az átlagos hosszirányú zsugorodás a próbatest szélén. 

Bizonyítottam, hogy ezek a deformációs faktorok az id ben változnak, amely a 

következ  összefüggéssel írható le: 

0DFtlnmtDF ,

ahol DF az adott deformációs faktor (DFKH, DFP, DFH), DF0 a fröccsöntés után egy órával 

mérhet  – technológiai – deformációs faktor, t az id , m pedig a feldolgozási paraméterekt l

és anyagtól függ  állandó. Az összefüggés helyességét PP (TVK, H116F) anyag alkalmazása
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esetén igazoltam, ahol 14,1tln011,0DFH , 878,0tln008,0DFP , valamint

98,0tln005,0DFKH  adódott. 

2. Tézis – Er sített és töltött polimer rendszerek deformációs tulajdonságai

2.a. Vizsgáltam az üvegszállal er sített és üveggyönggyel töltött rendszerek 

zsugorodási és deformációs tulajdonságait. Az általam bevezetett deformációs faktorok

alkalmazásával rámutattam az üvegszál mellett alkalmazott üveggyöngy el nyös hatásaira. 

Jellemeztem az üveggyöngy és üvegszál tartalom hatását a deformációs faktorra, ami alapján 

a következ  exponenciális összefüggés adódott DFKH leírására: 

xBzApC
0 eDFKHDFKH ,

ahol DFKH a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által meghatározott deformációs

faktor, a DFKH0 a töltetlen és er sítetlen rendszerben a kereszt-, illetve hosszirányú 

zsugorodások által meghatározott deformációs faktor, x a száltartalom, z az üveggyöngy 

tartalom, p az utónyomás, A, B és C az anyagra jellemz  konstansok. 

A összefüggés érvényessége csak a vizsgált tartományra terjed ki, tehát az üvegszál 

er sítés 0-30 m%, az üveggyöngy töltés 0-3 m% és az utónyomás a 20-80 MPa-os

tartományban változhat. Az így felállított összefüggés helyességét kísérleti úton igazoltam 

PA6 (Lanxess, Durethan B30S) alapanyag alkalmazása esetében, amely során az összefüggés 

paramétereinek DFKH0=1,045, A=-0,0015, B=0,03, C=0,000185 adódott, (R2=0,984).

2.b. Kísérletileg igazoltam, hogy a bazaltszállal er sített PA rendszerek ugyan olyan 

deformációs viselkedést mutatnak, mint az üvegszálat és üveggyöngyöt tartalmazó PA 

rendszerek. Rámutattam, hogy ennek a jelenségnek az eredete – a bazaltszál gyártási 

technológiájából adódóan – a szálhalmazban nagy mennyiségben megjelen  szálfejekben 

keresend . A bazaltszállal er sített esetben a bazalt szálfej és száltartalom hatása a 

deformációs faktorra azonos összefüggéssel írható le, mint az üveggel er sített esetben az 

üveggyöngy és az üvegszál tartalom hatása, azzal a különbséggel, hogy itt z a szálfej tartalom.

Az így felállított összefüggés helyességét kísérleti úton igazoltam, amely során az 

összefüggés paramétereinek DFKH0=1,03, A=-0,00065, B=0,0227, C=-0,000075 adódott 

(R2=0,935).

3. Tézis – Kukoricamaghéjjal töltött PP rendszerek tulajdonságai 

Kukoricamaghéjjal töltött PP alapanyag esetén rámutattam, hogy a tölt anyag

megfelel  mennyiség  alkalmazásával jelent sen csökkenthet  a fröccsöntött termék
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deformációja. Amíg az utónyomás nagyságától szinte függetlenül a DFKH érték az ideális 

értéket vette fel, addig a DFP érték minden esetben n tt az utónyomási paraméter növelésének 

függvényében. Az utónyomási paraméter növelésekor a DFP értéke a kisebb maghéj tartalom 

(10 m%) esetében tart az ideális értékhez, addig a nagyobb (30 m%) maghéj tartalom esetében

távolodik attól. 

Rámutattam, hogy az ideális (DFP=1) deformációs faktor eléréséhez a maghéjtöltés

arányával fordított arányban szükséges az utónyomási paramétert megválasztani. Ez annyit

jelent, hogy a növekv  maghéjtartalomhoz fajlagosan – a fröccsnyomáshoz képest – egyre

kisebb utónyomás szükséges a deformáció-mentes állapot eléréséhez.

4. Tézis – Farosttal töltött PP zsugorodásának és deformációjának id beni változása

Farosttal er sített PP esetén a kereszt-, illetve hosszirányú zsugorodások által 

meghatározott deformációs faktor (DFKH) id beli változása – hasonlóan az eddigi esetekhez

– szintén exponenciális összefüggéssel írható le. A deformációk id beni lefutását vizsgálva

megállapítottam, hogy a farost nemcsak a technológiai zsugorodás értékét csökkenti, hanem a

zsugorodás id beni változását is lelassítja. Így a zsugorodás id beni változásának leírására a 

következ  összefüggés írható fel: 

xC
T

xB eSHtlneAtSH  [%],

ahol SH a hosszirányú zsugorodás, SHT a fröccsöntés után egy órával mérhet  – technológiai

– zsugorodás, t az id , A, B, C feldolgozási paraméterekt l és anyagtól (száltartalom 

tulajdonságaitól) függ  állandók, x a farost tartalom.

Az összefüggés érvényessége csak a vizsgált tartományra terjed ki, tehát az id  a 0,01 

és 5000 óra közti tartományban változhat. Mérések alapján megállapítottam, hogy a farosttal 

er sített PP (TVK, H116F) alkalmazásakor az összefüggés paraméterei A=0,0335, 

B=-0,0166, és C=-0,0125-nek adódtak (R2=0,984).

5. Tézis – Zsugorodás számításának pontossága a szimulációkban

Bizonyítottam, hogy a végeselemes szimulációkban a zsugorodásszámítás pontosságát 

jelent s mértékben befolyásolja az alkalmazott végeselemes modell kialakításának

pontossága, és els ként rámutattam arra, hogy a modellben figyelembe kell venni a 

fröccsegységben és a fúvókán bekövetkez  nyomáseséseket is. Számításokkal igazoltam,

hogy a fúvóka elhanyagolása a modellb l akár 5-10%-os nyomáseltérést, valamint akár több 

mint 50%-os zsugorodás eltérést okozhat. 
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6. Tézis – Szerszámok h tágulásának figyelembevétele 

Bizonyítottam, hogy az EN ISO 294-4, zsugorodásszámításra vonatkozó szabvány 

hibásan, szobah mérsékleten veszi figyelembe a gyártószerszám méretét, ami hibát 

eredményez a zsugorodás számításában. A hibát a következ  összefüggéssel írtam le: 

%

T

S
1

S1
100S

L

L
Hiba ,

ahol SHiba a zsugorodásszámítás hibája, SL a lineáris zsugorodás,  a szerszám lineáris

h tágulási együtthatója és  a szobah mérséklet és a szerszámh mérséklet közötti

különbség.

T

Helyesen a zsugorodásvizsgálat a következ  számítási módszerrel jellemezhet :

100
L

LT1L
100

L

LL
S

SZ

iSZ

SZ

iSZ
i  [%],

ahol Si az irányfügg  lineáris zsugorodás, Li a szerszámüreg mérete adott irányokban, LSZ a 

szerszámüreg mérete szobah mérsékleten, L’SZ a szerszámüreg mérete adott h mérsékleten.

7. Tézis – Prototípus szerszámozás – el deformált geometria

Kidolgoztam egy új tervezési módszert, amellyel prototípus szerszámozás esetében

jelent s mértékben csökkenthet  a termék vetemedése. A módszer lényege, hogy a 

fröccsöntési szimulációs eredmények felhasználásával a termék „el deformált” geometriája

alapján készítjük el a prototípus szerszámot.

A módszer els  lépéseként a fröccsöntési szimulációs rendszerben meg kell határozni

az adott technológiai beállításnak megfelel  vetemedéseket. Következ  lépésként a termék

geometriai modelljéhez ellentétes irányban hozzá kell adni a vetemedéseket, létrehozva egy –

a valóságoshoz képest ellentétes irányban – „megdeformált” modellt. Az így nyert 

„el deformált” geometriát kell a szerszámgyártáshoz alkalmazni. Ez a módszer hagyományos

szerszámgyártási technológiák esetén természetesen nem, vagy csak nagyon nehezen 

használható, mivel a vetemedett alak csak bonyolult szabadfelületekkel írható le. Ez azonban 

nem jelent akadályt a prototípus szerszámkészítési eljárásoknál, mivel ott rétegr l-rétegre, a 

geometria korlátozása nélkül építhet  meg a szerszám.

Szimulációs úton igazoltam, hogy ez a módszer a hagyományos – „zsugorral 

felszorzott” – szerszámozási módszerhez képest a gyártott termék tervezetthez képesti 

méretbeli eltérését csökkenti.
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8. Mellékletek

8.1. Fröccsöntéshez alkalmazott szerszámgeometriák

A próbatestek az EN ISO 3167 ajánlása alapján lettek kialakítva (kivéve lapka 

próbatest), amelyek egy cserélhet -betétes szerszámban kerültek legyártásra (84. ábra). 

84. ábra Cserélhet -betétes fröccsönt  szerszám

– Lapka próbatest elosztórendszerrel és zsugormérési pontokkal (85. ábra): 

85. ábra Lapka próbatest

8. táblázat Elméleti méretek – viszonyítási alapok lapka próbatest esetében (85. ábra)

Mérési pontok a terméken [mm]
Fészek

H0 H1 H2 KE KH

1. 80,96 80,96 80,96 80,96 80,96

2. 80,96 80,96 80,96 80,96 80,96

– Szakító próbatest elosztórendszerrel és zsugormérési pontokkal (86. ábra): 

86. ábra Szakító próbatest
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9. táblázat Elméleti méretek – viszonyítási alapok szakító próbatest esetében (86. ábra)

Mérési pontok a terméken [mm]
Fészek

H

1. 172,04

2. 172,04

– Összecsapás próbatest elosztórendszerrel és zsugormérési pontokkal 

(87. ábra): 

87. ábra Összecsapás próbatest

10. táblázat Elméleti méretek – viszonyítási alapok összecsapás próbatest esetében (87. ábra)

Mérési pontok a terméken [mm]
Fészek

H

3. 172,04

4. 172,04

– Hajlító próbatest elosztórendszerrel és zsugormérési pontokkal (88. ábra): 

88. ábra Hajlító próbatest

11. táblázat Elméleti méretek – viszonyítási alapok hajlító próbatest esetében (88. ábra)

Mérési pontok a terméken [mm]
Fészek

H

5. 83,0

6. 83,0

7. 83,0

8. 83,0
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8.2. Mérési eredmények – PA6 üvegszállal er sítve és üveggyönggyel töltve 

12.táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 0% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 650 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

13. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 0% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
200 80,05 0,027 80,25 0,013 80,11 0,024 80,09 0,027 80,12
300 80,07 0,028 80,28 0,020 80,19 0,021 80,10 0,023 80,16
400 80,11 0,019 80,30 0,017 80,24 0,019 80,12 0,020 80,19
500 80,15 0,013 80,32 0,010 80,25 0,024 80,15 0,018 80,22

600 80,20 0,026 80,32 0,027 80,27 0,032 80,17 0,022 80,24

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

14. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 1% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 665 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

15. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 1% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 79,98 0,026 80,14 0,009 80,13 0,019 79,94 0,028 80,05
400 80,06 0,027 80,21 0,014 80,19 0,008 80,00 0,019 80,12
500 80,14 0,018 80,25 0,010 80,27 0,017 80,05 0,012 80,18
600 80,22 0,030 80,30 0,020 80,32 0,016 80,13 0,015 80,24
700 80,35 0,015 80,39 0,014 80,39 0,013 80,26 0,019 80,35

800 80,56 0,012 80,54 0,024 80,49 0,012 80,47 0,012 80,52

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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16. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 2% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 680 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

17. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 2% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 79,99 0,039 80,17 0,025 80,19 0,012 79,94 0,022 80,07
400 80,09 0,026 80,22 0,010 80,26 0,023 80,00 0,022 80,14
500 80,19 0,044 80,28 0,012 80,30 0,037 80,07 0,024 80,21
600 80,24 0,018 80,32 0,003 80,33 0,005 80,16 0,013 80,26
700 80,37 0,051 80,37 0,021 80,39 0,030 80,24 0,028 80,34

800 80,57 0,039 80,53 0,036 80,52 0,043 80,43 0,055 80,51

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

18. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 3% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 695 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

19. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% üvegszál, 3% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,00 0,016 80,18 0,006 80,15 0,012 79,94 0,018 80,07
400 80,07 0,029 80,23 0,020 80,24 0,010 80,02 0,025 80,14
500 80,16 0,035 80,27 0,036 80,28 0,018 80,06 0,034 80,19
600 80,23 0,037 80,32 0,020 80,32 0,020 80,14 0,041 80,25
700 80,33 0,047 80,36 0,023 80,33 0,021 80,23 0,023 80,31

800 80,54 0,048 80,51 0,019 80,45 0,027 80,40 0,039 80,47

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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20. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 0% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 750 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

21. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 0% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,38 0,038 80,60 0,032 80,36 0,039 80,13 0,023 80,37
400 80,41 0,020 80,61 0,014 80,39 0,022 80,19 0,031 80,40
500 80,45 0,015 80,63 0,016 80,42 0,010 80,27 0,046 80,44
600 80,53 0,046 80,66 0,010 80,45 0,014 80,32 0,015 80,49
700 80,59 0,019 80,70 0,022 80,52 0,024 80,40 0,026 80,55

800 80,67 0,043 80,75 0,013 80,57 0,027 80,49 0,040 80,62

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

22. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 1% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 770 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

23. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 1% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,43 0,036 80,60 0,025 80,36 0,033 80,11 0,018 80,38
400 80,46 0,024 80,62 0,012 80,45 0,040 80,19 0,024 80,43
500 80,47 0,010 80,64 0,009 80,46 0,028 80,23 0,016 80,45
600 80,54 0,019 80,68 0,016 80,47 0,012 80,29 0,010 80,49
700 80,59 0,023 80,71 0,012 80,52 0,024 80,35 0,021 80,54

800 80,68 0,026 80,74 0,006 80,58 0,023 80,47 0,026 80,61

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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24. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 2% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 790 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

25. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 2% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,45 0,029 80,59 0,026 80,37 0,014 80,11 0,039 80,38
400 80,48 0,022 80,64 0,009 80,41 0,013 80,17 0,020 80,43
500 80,54 0,046 80,68 0,016 80,44 0,024 80,25 0,027 80,47
600 80,57 0,030 80,68 0,022 80,49 0,040 80,30 0,015 80,51
700 80,64 0,029 80,72 0,022 80,52 0,012 80,37 0,022 80,56

800 80,73 0,046 80,78 0,019 80,59 0,017 80,51 0,030 80,65

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

26. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 3% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 800 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

27. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 10% üvegszál, 3% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,41 0,013 80,58 0,024 80,38 0,012 80,11 0,015 80,37
400 80,42 0,012 80,59 0,030 80,40 0,034 80,17 0,030 80,40
500 80,45 0,022 80,63 0,046 80,43 0,039 80,22 0,022 80,43
600 80,52 0,045 80,65 0,017 80,45 0,015 80,29 0,013 80,48
700 80,58 0,027 80,66 0,006 80,49 0,013 80,36 0,027 80,52

800 80,65 0,045 80,71 0,010 80,55 0,019 80,47 0,021 80,59

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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28. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 0% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 850 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

29. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 0% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,58 0,022 80,69 0,009 80,42 0,032 80,13 0,008 80,45
400 80,62 0,038 80,72 0,005 80,42 0,029 80,21 0,026 80,49
500 80,66 0,038 80,75 0,015 80,47 0,015 80,26 0,014 80,53
600 80,68 0,029 80,75 0,012 80,46 0,023 80,28 0,015 80,54
700 80,72 0,044 80,78 0,016 80,50 0,026 80,36 0,016 80,59

800 80,80 0,041 80,82 0,024 80,57 0,023 80,48 0,010 80,66

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

30. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 1% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 875 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

31. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 1% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,56 0,030 80,67 0,021 80,33 0,019 80,10 0,029 80,41
400 80,58 0,025 80,68 0,018 80,36 0,015 80,14 0,019 80,44
500 80,62 0,018 80,70 0,015 80,40 0,032 80,21 0,026 80,48
600 80,65 0,019 80,73 0,012 80,45 0,023 80,26 0,023 80,52
700 80,70 0,022 80,75 0,017 80,50 0,016 80,36 0,025 80,58

800 80,78 0,028 80,81 0,008 80,57 0,031 80,50 0,032 80,66

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

101



Kovács József Gábor, 2007

32. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 2% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 900 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

33. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 2% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,52 0,029 80,63 0,015 80,36 0,028 80,13 0,032 80,41
400 80,56 0,041 80,67 0,010 80,40 0,016 80,18 0,019 80,45
500 80,59 0,032 80,69 0,013 80,45 0,025 80,26 0,035 80,50
600 80,63 0,020 80,71 0,019 80,46 0,015 80,30 0,010 80,52
700 80,67 0,022 80,73 0,010 80,51 0,018 80,37 0,018 80,57

800 80,72 0,019 80,78 0,013 80,57 0,025 80,47 0,026 80,63

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

34. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 3% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 915 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

35. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 20% üvegszál, 3% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,50 0,025 80,62 0,018 80,34 0,029 80,06 0,012 80,38
400 80,51 0,023 80,62 0,017 80,35 0,027 80,12 0,025 80,40
500 80,55 0,028 80,65 0,014 80,42 0,019 80,22 0,019 80,46
600 80,58 0,011 80,66 0,006 80,43 0,025 80,27 0,017 80,49
700 80,63 0,010 80,70 0,014 80,47 0,023 80,33 0,010 80,53

800 80,69 0,017 80,74 0,028 80,54 0,028 80,44 0,026 80,60

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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36. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 0% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 950 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

37. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 0% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,70 0,014 80,76 0,010 80,36 0,019 80,07 0,028 80,47
400 80,72 0,015 80,78 0,018 80,41 0,024 80,15 0,018 80,51
500 80,74 0,030 80,79 0,010 80,42 0,020 80,20 0,019 80,54
600 80,77 0,041 80,81 0,005 80,45 0,023 80,27 0,020 80,58
700 80,80 0,038 80,83 0,011 80,50 0,027 80,35 0,021 80,62

800 80,83 0,021 80,86 0,019 80,53 0,020 80,46 0,015 80,67

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

38. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 1% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 980 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

39. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 1% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,68 0,020 80,74 0,025 80,32 0,018 80,09 0,024 80,46
400 80,71 0,018 80,76 0,019 80,36 0,009 80,15 0,015 80,49
500 80,72 0,011 80,75 0,008 80,39 0,010 80,19 0,012 80,51
600 80,74 0,023 80,76 0,005 80,42 0,013 80,25 0,012 80,54
700 80,75 0,018 80,77 0,008 80,45 0,021 80,30 0,012 80,57

800 80,81 0,022 80,82 0,013 80,52 0,018 80,42 0,014 80,64

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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40. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 2% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 1010 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

41. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 2% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,70 0,010 80,75 0,012 80,34 0,012 80,11 0,034 80,47
400 80,73 0,016 80,75 0,010 80,38 0,008 80,18 0,023 80,51
500 80,74 0,022 80,76 0,015 80,41 0,005 80,22 0,022 80,53
600 80,77 0,019 80,78 0,005 80,44 0,012 80,28 0,036 80,57
700 80,78 0,023 80,79 0,007 80,47 0,021 80,33 0,017 80,59

800 80,82 0,021 80,83 0,012 80,52 0,021 80,42 0,013 80,65

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

42. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 3% üveggyöngy

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 1030 bar
Átkapcsolási pont: 9 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 50-60 ºC

Zónah mérsékletek:

43. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% üvegszál, 3% üveggyöngy

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,68 0,019 80,73 0,012 80,32 0,014 80,16 0,028 80,47
400 80,70 0,015 80,74 0,007 80,34 0,004 80,19 0,026 80,49
500 80,71 0,023 80,74 0,009 80,38 0,015 80,23 0,023 80,51
600 80,72 0,019 80,75 0,008 80,41 0,010 80,28 0,019 80,54
700 80,76 0,020 80,77 0,008 80,45 0,014 80,34 0,014 80,58

800 80,81 0,027 80,80 0,005 80,50 0,004 80,43 0,027 80,63

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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8.3. Mérési eredmények – PA6 bazalttal er sítve

44. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% bazaltszál

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 400 bar
Átkapcsolási pont: 8 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 20 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 60 ºC

Zónah mérsékletek:

45. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 0% bazaltszál

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
100 79,89 0,026 79,92 0,027 79,90 0,006 79,87 0,025 79,90
200 79,95 0,021 79,96 0,015 79,93 0,023 79,90 0,021 79,93
300 79,96 0,020 79,99 0,021 79,95 0,027 79,93 0,024 79,96

400 80,21 0,020 80,24 0,024 80,14 0,023 80,13 0,022 80,18

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

46. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% tisztított bazaltszál

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 500 bar
Átkapcsolási pont: 8 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 20 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 60 ºC

Zónah mérsékletek:

47. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% tisztított bazaltszál

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
200 80,42 0,047 80,52 0,022 80,20 0,019 79,90 0,021 80,26
300 80,46 0,018 80,54 0,013 80,24 0,020 79,99 0,024 80,31
400 80,47 0,015 80,59 0,013 80,32 0,020 80,08 0,030 80,36

500 80,63 0,031 80,67 0,009 80,45 0,018 80,38 0,053 80,53

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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48. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 45% tisztított bazaltszál

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 650 bar
Átkapcsolási pont: 8 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 20 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 60 ºC

Zónah mérsékletek:

49. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 45% tisztított bazaltszál

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,61 0,034 80,64 0,024 80,19 0,019 79,93 0,027 80,34
400 80,64 0,030 80,65 0,007 80,22 0,019 80,02 0,020 80,38
500 80,67 0,028 80,69 0,019 80,37 0,022 80,18 0,033 80,48

600 80,77 0,023 80,77 0,005 80,70 0,054 80,53 0,054 80,69

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

50. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% natúr bazaltszál

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 500 bar
Átkapcsolási pont: 8 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 20 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 60 ºC

Zónah mérsékletek:

51. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 30% natúr bazaltszál

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
200 80,31 0,105 80,36 0,009 80,08 0,019 79,80 0,046 80,14
300 80,31 0,010 80,40 0,009 80,11 0,017 79,92 0,016 80,18
400 80,36 0,015 80,44 0,013 80,18 0,018 80,00 0,008 80,25

500 80,60 0,037 80,62 0,020 80,40 0,065 80,37 0,062 80,50

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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52. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 45% natúr bazaltszál

Adagsúly: 47 ccm
Fröccsnyomás: 650 bar
Átkapcsolási pont: 8 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 20 s
Hütési id 20 s

1. Zóna: 230 ºC
2. Zóna: 240 ºC
3. Zóna: 250 ºC

4. Zóna: 255 ºC

5. Zóna: 260 ºC

Szerszámh mérséklet: 60 ºC

Zónah mérsékletek:

53. táblázat Mérési eredmények – PA6 (Lanxess Durethan B30S), 45% natúr bazaltszál

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
300 80,45 0,008 80,51 0,009 80,16 0,012 79,94 0,042 80,26
400 80,49 0,010 80,54 0,004 80,21 0,010 80,02 0,020 80,31
500 80,56 0,012 80,60 0,005 80,35 0,015 80,16 0,024 80,42

600 80,71 0,012 80,71 0,009 80,49 0,054 80,43 0,015 80,59

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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8.4. Mérési eredmények – PP farosttal er sítve

54. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 0, 10, 20, 30, 40% farost, lapka próbatest

Adagsúly: 49 ccm

Fröccsnyomás: 650 bar

Átkapcsolási pont: 10 ccm

Fröccssebesség: 50 ccm/s

Utónyomás: 500 bar

Utónyomás ideje: 4 s

Hütési id 5 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC

Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

55. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 0, 10, 20, 30, 40% farost, lapka próbatest

Átlag

farost közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
% mm mm mm mm mm mm mm mm
0 79,72 0,024 79,81 0,033 79,62 0,013 79,73 0,021 79,72
10 79,85 0,026 79,95 0,019 79,75 0,014 79,88 0,021 79,86

20 80,00 0,025 80,08 0,024 79,87 0,034 80,02 0,017 79,99

30 80,09 0,027 80,18 0,015 79,92 0,038 80,06 0,038 80,06

40 80,18 0,067 80,26 0,048 80,00 0,016 80,14 0,072 80,15

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

56. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 0% farost, szakító próbatest

Adagsúly: 60 ccm
Fröccsnyomás: 400 bar
Átkapcsolási pont: 12 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: 400 bar
Utónyomás ideje: 40 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC
Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

57. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 0% farost, szakító próbatest

1 15 30 60 500 2000 5500 16000 38000 250000

170,36 170,05 170,02 170,00 169,92 169,81 169,75 169,72 169,65 169,63
170,35 170,05 170,01 170,00 169,91 169,80 169,75 169,72 169,66 169,63
170,37 170,05 170,01 170,00 169,93 169,80 169,76 169,71 169,64 169,64
170,35 170,06 170,01 170,01 169,90 169,79 169,74 169,72 169,66 169,63
170,37 170,04 170,01 170,01 169,90 169,81 169,74 169,72 169,66 169,62
170,35 170,06 170,02 170,01 169,91 169,81 169,75 169,72 169,65 169,61
170,37 170,04 170,03 170,02 169,89 169,80 169,74 169,71 169,66 169,61
170,37 170,06 170,03 170,02 169,93 169,81 169,74 169,72 169,64 169,61
170,34 170,05 170,03 170,02 169,89 169,80 169,75 169,73 169,67 169,62
170,35 170,04 170,02 170,00 169,93 169,80 169,74 169,72 169,65 169,62

átlag 170,36 170,05 170,02 170,01 169,91 169,80 169,75 169,72 169,65 169,62
szórás 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

M
ér

et
 [m

m
]

1

2

3

4

5

Zsugormérés
ideje [min]
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58. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 10% farost, szakító próbatest

Adagsúly: 58 ccm
Fröccsnyomás: 500 bar
Átkapcsolási pont: 16 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: 450 bar
Utónyomás ideje: 40 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC
Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

59. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 10% farost, szakító próbatest

1 15 30 60 500 2000 5500 16000 38000 250000

170,50 170,28 170,25 170,21 170,12 170,03 169,99 169,93 169,90 169,89
170,50 170,27 170,23 170,19 170,10 170,03 169,99 169,92 169,89 169,87
170,52 170,27 170,23 170,20 170,10 170,02 169,98 169,93 169,88 169,87
170,48 170,27 170,24 170,20 170,10 170,03 169,98 169,94 169,89 169,86
170,48 170,27 170,24 170,19 170,09 170,03 169,98 169,92 169,87 169,86
170,53 170,28 170,25 170,20 170,10 170,03 169,99 169,94 169,89 169,86
170,53 170,26 170,24 170,19 170,10 170,01 169,98 169,94 169,89 169,86
170,49 170,26 170,23 170,20 170,09 170,01 169,97 169,92 169,88 169,85
170,53 170,29 170,26 170,20 170,08 170,03 169,97 169,93 169,88 169,85
170,52 170,28 170,23 170,20 170,09 170,02 169,97 169,93 169,88 169,85

átlag 170,51 170,27 170,24 170,20 170,10 170,02 169,98 169,93 169,89 169,86
szórás 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

M
ér

et
 [m

m
]

1

2

3

4

5

Zsugormérés
ideje [min]

60. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 20% farost, szakító próbatest

Adagsúly: 60 ccm
Fröccsnyomás: 600 bar
Átkapcsolási pont: 16 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: 500 bar
Utónyomás ideje: 40 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC
Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

61. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 20% farost, szakító próbatest

1 15 30 60 500 2000 5500 16000 38000 250000

170,72 170,53 170,53 170,48 170,44 170,36 170,34 170,31 170,27 170,26
170,73 170,54 170,53 170,50 170,43 170,36 170,32 170,29 170,27 170,25
170,79 170,53 170,50 170,47 170,43 170,34 170,32 170,29 170,28 170,25
170,78 170,53 170,50 170,48 170,44 170,34 170,33 170,29 170,28 170,26
170,73 170,51 170,49 170,46 170,40 170,37 170,31 170,27 170,25 170,22
170,75 170,51 170,49 170,47 170,43 170,35 170,32 170,27 170,24 170,22
170,73 170,53 170,48 170,49 170,44 170,35 170,32 170,27 170,26 170,25
170,75 170,53 170,48 170,48 170,44 170,36 170,31 170,29 170,26 170,24
170,79 170,51 170,51 170,48 170,43 170,36 170,33 170,28 170,25 170,24
170,77 170,52 170,49 170,47 170,43 170,35 170,31 170,28 170,24 170,24

átlag 170,75 170,52 170,50 170,48 170,43 170,35 170,32 170,28 170,26 170,24
szórás 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

M
ér

et
 [m

m
]

1

2

3

4

5

Zsugormérés
ideje [min]
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62. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 30% farost, szakító próbatest

Adagsúly: 56 ccm
Fröccsnyomás: 700 bar
Átkapcsolási pont: 12 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: 550 bar
Utónyomás ideje: 40 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC
Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

63. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 30% farost, szakító próbatest

1 15 30 60 500 2000 5500 16000 38000 250000

170,90 170,75 170,70 170,69 170,62 170,53 170,51 170,49 170,45 170,43
170,91 170,77 170,70 170,69 170,61 170,53 170,50 170,48 170,44 170,44
170,89 170,78 170,69 170,65 170,60 170,52 170,48 170,47 170,44 170,44
170,87 170,77 170,70 170,67 170,60 170,53 170,48 170,46 170,43 170,43
170,91 170,76 170,68 170,67 170,58 170,52 170,48 170,47 170,45 170,44
170,89 170,76 170,70 170,68 170,57 170,51 170,48 170,47 170,44 170,44
170,92 170,78 170,69 170,68 170,58 170,54 170,49 170,47 170,43 170,43
170,86 170,77 170,70 170,67 170,59 170,51 170,46 170,46 170,43 170,43
170,88 170,75 170,69 170,68 170,60 170,51 170,48 170,47 170,42 170,42
170,88 170,75 170,69 170,68 170,59 170,52 170,48 170,46 170,43 170,43

átlag 170,89 170,76 170,69 170,68 170,59 170,52 170,48 170,47 170,44 170,43
szórás 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

M
ér

et
 [m

m
]

1

2

3

4

5

Zsugormérés
ideje [min]

64. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Tipplen H116F), 40% farost, szakító próbatest

Adagsúly: 58 ccm
Fröccsnyomás: 800 bar
Átkapcsolási pont: 15 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: 600 bar
Utónyomás ideje: 40 s
Hütési id 10 s

1. Zóna: 170 ºC

2. Zóna: 180 ºC

3. Zóna: 185 ºC

4. Zóna: 190 ºC

5. Zóna: 195 ºC
Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

65. táblázat Mérési eredmények – PP (Tipplen H116F), 40% farost, szakító próbatest

1 15 30 60 500 2000 5500 16000 38000 250000

170,96 170,80 170,78 170,77 170,73 170,70 170,65 170,64 170,59 170,59
170,94 170,80 170,78 170,78 170,75 170,70 170,65 170,64 170,60 170,60
170,96 170,81 170,79 170,77 170,73 170,70 170,65 170,63 170,59 170,59
170,95 170,80 170,78 170,78 170,73 170,69 170,63 170,62 170,60 170,60
170,96 170,83 170,81 170,79 170,76 170,71 170,67 170,62 170,59 170,59
170,98 170,82 170,81 170,79 170,74 170,70 170,66 170,64 170,60 170,60
170,94 170,81 170,78 170,78 170,73 170,67 170,64 170,62 170,59 170,59
170,95 170,80 170,78 170,76 170,73 170,67 170,64 170,61 170,58 170,58
170,94 170,82 170,79 170,77 170,74 170,69 170,65 170,64 170,59 170,59
170,94 170,81 170,77 170,76 170,75 170,69 170,65 170,63 170,59 170,59

átlag 170,95 170,81 170,79 170,78 170,74 170,69 170,65 170,63 170,59 170,59
szórás 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

M
ér

et
 [m

m
]

1

2

3

4
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ideje [min]
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8.5. Mérési eredmények – PP kukoricamaghéjjal töltve 

66. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Borealis), 10% kukoricamaghéj, lapka próbatest 

Adagsúly: 47 g
Fröccsnyomás: 350 bar
Átkapcsolási pont: 5,5 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 10 s
Hütési id s

1. Zóna: 160 ºC
2. Zóna: 165 ºC
3. Zóna: 170 ºC

4. Zóna: 175 ºC

5. Zóna: 180 ºC

Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

67. táblázat Mérési eredmények – PP (Borealis), 10% kukoricamaghéj, lapka próbatest

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
25 78,91 0,133 79,26 0,083 78,88 0,153 78,94 0,113 78,99
50 79,09 0,210 79,14 0,083 79,30 0,054 78,89 0,149 79,10
100 79,27 0,063 79,42 0,058 79,51 0,129 79,22 0,040 79,35
150 79,41 0,037 79,54 0,029 79,60 0,071 79,42 0,062 79,49
200 79,50 0,056 79,64 0,034 79,66 0,022 79,53 0,046 79,58
250 79,48 0,094 79,63 0,133 79,61 0,148 79,54 0,119 79,57
300 79,54 0,036 79,76 0,017 79,72 0,025 79,65 0,061 79,67
350 79,61 0,032 79,71 0,046 79,76 0,070 79,68 0,073 79,69

400 79,72 0,113 79,83 0,034 79,81 0,045 79,78 0,069 79,78

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

68. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Borealis), 10% kukoricamaghéj, lapka próbatest 

Adagsúly: 47 g
Fröccsnyomás: 400 bar
Átkapcsolási pont: 5,5 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 10 s
Hütési id s

1. Zóna: 160 ºC
2. Zóna: 165 ºC
3. Zóna: 170 ºC

4. Zóna: 175 ºC

5. Zóna: 180 ºC

Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

69. táblázat Mérési eredmények – PP (Borealis), 10% kukoricamaghéj, lapka próbatest

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
50 79,02 0,038 78,97 0,056 79,32 0,035 79,02 0,102 79,08
100 79,22 0,046 79,23 0,068 79,49 0,038 79,31 0,050 79,31
150 79,31 0,024 79,45 0,071 79,57 0,024 79,39 0,037 79,43
200 79,44 0,073 79,57 0,040 79,63 0,035 79,51 0,062 79,54
250 79,48 0,090 79,59 0,013 79,66 0,051 79,66 0,029 79,60
300 79,69 0,070 79,71 0,047 79,69 0,017 79,63 0,029 79,68
350 79,74 0,173 79,71 0,053 79,75 0,026 79,73 0,112 79,73
400 79,79 0,021 79,84 0,042 79,88 0,077 79,80 0,037 79,83

450 79,85 0,040 79,91 0,044 79,90 0,017 79,94 0,039 79,90

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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70. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Borealis), 30% kukoricamaghéj, lapka próbatest 

Adagsúly: 47 g
Fröccsnyomás: 350 bar
Átkapcsolási pont: 5,5 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 10 s
Hütési id s

1. Zóna: 160 ºC
2. Zóna: 165 ºC
3. Zóna: 170 ºC

4. Zóna: 175 ºC

5. Zóna: 180 ºC

Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

71. táblázat Mérési eredmények – PP (Borealis), 30% kukoricamaghéj, lapka próbatest

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
50 79,43 0,033 79,49 0,028 79,65 0,062 79,73 0,100 79,57
100 79,56 0,123 79,59 0,061 79,80 0,039 79,81 0,042 79,69
150 79,64 0,070 79,70 0,054 79,87 0,022 79,85 0,059 79,77
200 79,77 0,055 79,88 0,070 79,93 0,041 79,91 0,039 79,87
250 79,83 0,029 79,91 0,021 79,86 0,017 79,93 0,010 79,88
300 79,83 0,029 79,92 0,025 79,87 0,008 79,99 0,013 79,90
350 79,92 0,013 79,99 0,008 79,91 0,005 80,05 0,022 79,97
400 79,98 0,010 80,06 0,022 79,97 0,000 80,11 0,000 80,03

450 80,10 0,052 80,13 0,022 80,02 0,013 80,18 0,025 80,11

Méret

KHH0 HSZ KE

mm

72. táblázat Fröccsöntési paraméterek – PP (Borealis), 30% kukoricamaghéj, lapka próbatest 

Adagsúly: 47 g
Fröccsnyomás: 400 bar
Átkapcsolási pont: 5,5 ccm
Fröccssebesség: 50 ccm/s
Utónyomás: változó bar
Utónyomás ideje: 10 s
Hütési id s

1. Zóna: 160 ºC
2. Zóna: 165 ºC
3. Zóna: 170 ºC

4. Zóna: 175 ºC

5. Zóna: 180 ºC

Szerszámh mérséklet: 40 ºC

Zónah mérsékletek:

73. táblázat Mérési eredmények – PP (Borealis), 30% kukoricamaghéj, lapka próbatest

Átlag

Pu közép szórás közép szórás közép szórás közép szórás
bar mm mm mm mm mm mm mm mm
50 79,41 0,024 79,49 0,035 79,55 0,029 79,56 0,045 79,50
100 79,58 0,093 79,67 0,074 79,80 0,037 79,68 0,046 79,68
150 79,74 0,022 79,85 0,011 79,85 0,026 79,85 0,013 79,82
200 79,79 0,087 79,86 0,111 79,80 0,130 79,93 0,096 79,85
250 79,82 0,027 79,91 0,006 79,92 0,015 79,96 0,034 79,90
300 79,96 0,039 80,04 0,017 80,00 0,024 80,10 0,026 80,03
350 80,15 0,026 80,18 0,020 80,08 0,022 80,23 0,013 80,16
400 80,21 0,126 80,25 0,117 80,17 0,121 80,33 0,085 80,24

450 80,24 0,024 80,27 0,032 80,26 0,016 80,45 0,035 80,30

Méret

KHH0 HSZ KE

mm
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FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK TERVEZÉSE ÉS SZIMULÁCIÓJA

PH.D. ÉRTEKEZÉS
(ÍRTA: KOVÁCS JÓZSEF GÁBOR)

ÖSSZEFOGLALÁS

Munkámban átfogóan, minden irányból bemutattam a fröccsöntött termékek

zsugorodási és deformációs tulajdonságait. Ennek érdekében bevezettem három újszer

deformációs faktort, amelynek segítségével elemeztem különböz  technológiai paraméterek

és különböz  alapanyagok hatását a fröccsöntött termékek méretpontosságára.

Bemutattam, hogy a különböz  mennyiség  üvegszállal er sített és üveggyönggyel 

töltött PA6 rendszerek hogyan zsugorodnak, illetve deformálódnak a technológiai 

paraméterek függvényében. Rámutattam arra is, hogy az egyre szélesebb körben alkalmazott

bazaltszál er sítés milyen hatással van a PA6 alapanyagra, valamint hogy ennek zsugorodása

és deformációja miként modellezhet  az üvegszál-üveggyöngy kombinációjával töltött PA6 

rendszerekkel. Az általam felállított új matematikai modellekkel érthet bbé és tervezhet bbé

tettem a zsugorodást és deformációt. Ezek mellett vizsgáltam a természetes er sít - és 

tölt anyagok hatását is a fröccsöntött – f ként PP – rendszerekre. Bemutattam a különböz

mennyiség  farosttöltés, valamint kukoricamaghéj töltés hatását, amikre szintén új 

zsugorodási és deformációs modelleket állítottam fel. Ezeken felül vizsgáltam a zsugorodási 

és deformációs tulajdonságok id beni lefolyását is, amelyek további segítséget adhatnak a 

tervezéshez, vagy esetleges szimulációs fejlesztésekhez. 

Elemeztem a fröccsöntési szimulációs programok m ködését és eredményeik

megbízhatóságát a zsugorodások és deformációk el rejelzésére. Javaslatot tettem azok 

továbbfejlesztésére, valamint ésszer  kiegészítésére, továbbá rámutattam a modellalkotás

gyenge pontjaira. Vizsgáltam a hagyományos szerszámtervezés lépéseit, valamint azok

hatását a termék méretpontosságára. Ennek folyamán rámutattam a napi gyakorlatban 

alkalmazott módszerek hibáira – amelyeket a szabvány pontatlansága, valamint a rossz 

tervezési gyakorlat eredményezhet – de javaslatot tettem a hibák kiküszöbölési módszereire

is. Munkám végén vizsgáltam a prototípus szerszámozási lehet ségeket, valamint a szerszám

h vezetési tényez jének hatását a zsugorodási és deformációs tulajdonságokra. Rámutattam a

prototípus szerszámozási technológiák gyenge pontjaira és javaslatokat tettem ezek 

fejlesztésére, továbbá a deformációk minimalizálására javasoltam egy újfajta módszert, 

amelynek gyakorlati alkalmazásához a szimulációs programok további fejl dése szükséges. 
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DESIGN AND SIMULATION OF INJECTION MOLDED PRODUCTS

PH.D. DISSERTATION
(WRITTEN BY JÓZSEF GÁBOR KOVÁCS)

SUMMARY

In my dissertation I have examined the injection molding process and I carried out 

new formulas for the deformation behaviors. I characterized the reinforced and filled

polymeric materials with these new formulas to improve the mold design and give help for 

the injection molding simulation program developments. I also pointed out the imperfections

of the related standard (ISO 294-4:2003) and I gave a solution to avoid the faults in the mold

designing process. I demonstrated that during the injection molding simulations the

inobservance of the pressure drop in the barrel and in the nozzle are impermissible due to the 

deformation calculation inaccuracies. Finally I established a new way in the rapid tooling to 

decrease dramatically the deformations during the injection molding process. 
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