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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK 

a [m2/s] hőmérsékletvezetési tényező 

Af [m2] referenciahengerek próbatesttel érintkező felülete 

Akm [m2] minta keresztmetszete, referenciahengerek 

keresztmetszete 

c [J/(kgK)] izobár fajhő 

C1 [-] adatillesztési paraméter 

C2 [W/(mK)] adatillesztési paraméter 

C3 [1/m] adatillesztési paraméter 

C4 [-] adatillesztési paraméter 

C5 [1/m] adatillesztési paraméter 

C6 [-] adatillesztési paraméter 

C7 [s] szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter 

C8 [K/s] szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter 

C9 [K/s2] szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter 

C10 [K/s] szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter 

C11 [1/s] szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter 

C12 [W/(m2K)] hőátadási tényező konstansa 

C13 [K] hőátadási tényező hőmérséklet-különbség konstansa 

calapanyag [J/(kgK)] próbatest fajhője 

cszerszám [J/(kgK)] szerszámalapanyag fajhője 

d [m] átmérő 

Dp [mm2/J] fény behatolási mélysége 

E80 [J/m2] kritikus térhálósodási energia 

Ec [J/m2] kritikus energiamennyiség 

g [1/bar] adatillesztési paraméter 

h [-] adatillesztési paraméter 

H [%] hűtési hatékonyság 

H0 [%] vízkőmentes esethez tartozó hűtési hatékonyság 

href [m] referenciahengerek magassága 

k [1/bar] nyomás konstans 

l [-] nyomás konstans 

malapanyag [kg] próbatest tömege 
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me [g] vízkő tömege etanolba merítve 

MFI [g/10 perc] szabványos folyási mutatószám 

msz [g] vízkő tömege szárazon 

p [bar] próbatestre ható nyomás 

q̇ [W/m2] felületek között átmenő hőáramsűrűség 

Q̇ [W] próbatesten áthaladó hőáram 

Q̇bevitt [W] ömledékkel a ciklusidő alatt a szerszámba bevitt 

hőmennyiség 

Q̇elvont,szerszámbetét [W] eltérő szerszámbetétek által elvont hőmennyiség 

qv̇(t) [J/s] hőforrássűrűség 

r1 [m] vízkő belső sugara, 

r2 [m] cső belső sugara 

r3 [m] cső külső sugara 

racél
λ  [(m2K)/W] acéllap hőellenállása 

racél−acél
α  [(m2K)/W] acél és acél közötti hőellenállás 

 racél−polimer
α  [(m2K)/W] polimer és a szerszám közötti hőellenállás 

rber [(m2K)/W] berendezés hőellenállása 

rpolimer1
λ  [(m2K)/W] 1 mm vastagságú PMMA próbatest hőellenállása 

rpolimer2
λ  [(m2K)/W] 3 mm vastagságú PMMA próbatest hőellenállása 

R3 [(m2K)/W] háromrétegű rendszer hőellenállása 

Racél [(m2K)/W] mérőberendezés összesített hőellenállása acéllappal 

Rber [(m2K)/W] mérőberendezés összesített hőellenállása 

Re [-] Reynolds szám 

Rm [(m2K/)W] mintán fellépő hőellenállás 

T [K] hőmérséklet 

T0 [°C] szerszám kezdeti hőmérséklete 

Töf [K] ömledék felületi hőmérséklete 

Tszf [K] szerszám felületi hőmérséklete 

TCR [(m2K)/W] felületi hőellenállás 

Tg [°C] üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

TK [°C] környezeti hőmérséklet 

Tkidobás [°C] próbatest kidobási hőmérséklete 

Tmax [°C] szerszámbetét maximális hőmérséklete 
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Tminta [°C] próbatest közepes hőmérséklete 

Tömledék [°C] fröccsöntési hőmérséklet 

Tref,fel,hidegebb [°C] hidegebb referenciahenger felületi hőmérséklete 

Tref,fel,melegebb [°C] melegebb referenciahenger felületi hőmérséklete 

v [m/s] átlagsebesség 

Vl [m] lerakódás vastagsága 

x [m] helykoordináta 

xi [m] anyag vastagsága 

z [m] formaüreg felületétől vett helykoordináta 

∂T

∂t
 [1/s] hőmérséklet időszerinti deriváltja (a hőmérséklet-idő 

görbe meredeksége) 

∆Tref [°C] referenciahengerek hőmérséklet-különbsége, amely a 

felső és az alsó felszíne között lép fel 

∆Tref,felület [°C] hidegebb és a melegebb referenciahengerek 

próbatesthez közelebb eső felületi hőmérsékletének a 

különbsége 

α [W/(m2K)] hőátadási tényező 

α0 [W/(m2K)] a p=0 nyomáson vett hőátadási tényező 

α1 [W/(m2K)] melegebb felületen fellépő hőátadási tényező 

α2 [W/(m2K)] hidegebb felületen fellépő hőátadási tényező 

α∞’ [W/(m2K)] végtelen nyomáson vett hőátadási tényező 

δminta [m] minta vastagsága 

δ∆Tref  [°C] referenciahengerek hőmérsékletmérési hibája 

δ∆Tref,felület [°C] referenciahengerek felületének hőmérsékletmérési 

hibája 

δXi [-] mért mennyiségek hibája 

δδminta  [m] minta vastagságának mérési hibája 

δα [%] kvadratikus abszolút hiba 

ηfolyadék [Pas] hűtőfolyadék dinamikai viszkozitása 

λ´
∞ [W/(mK)] aszimptotikus hővezetési tényező 

λ3 [W/(mK)]  cső hővezetési tényezője 

λi [W/(mK)]  anyag hővezetési tényezője 

λl  [W/(mK)] lerakódás hővezetési tényezője 
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λminta [W/(mK)] minta hővezetési tényezője 

λref [W/(mK)] referenciahengerek hővezetési tényezője  

λsz [W/(mK)] szerszámalapanyag hővezetési tényezője 

λvíz [W/(mK)] víz hővezetési tényezője 

λvízkő [W/(mK)] vízkő hővezetési tényezője 

μfolyadék [m2/s] hűtőfolyadék kinematikai viszkozitása 

ξ [W] hőáram csökkenése 

ρfolyadék [kg/m3] hűtőfolyadék sűrűsége 

ρe [g/cm3] etanol sűrűsége 

ρsz [g/cm3] vízkő sűrűsége 

ρszerszám [kg/m3] szerszámalapanyag sűrűsége 

τ [s] idő 

τ0 [s] időpont, amikor az hőelvonás és a hőbevitel mértéke  

kiegyenlítődik 

 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

3D háromdimenziós (three-dimensional) 

ABS akrilnitril-butadién-sztirol 

Al alumínium 

CNC számítógépes számjegyvezérlés (computer numerical controlling) 

DLP digitális képvetítési eljárás (digital light processing) 

DMLS közvetlen fémszinterelés (direct metal laser sintering) 

DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry) 

EEA etilén-etil-akrilát 

FDM ömledékrétegezés (fused deposition modelling) 

GF üvegszál (glass fiber) 

HDPE nagy sűrűségű polietilén 

LDPE kis sűrűségű polietilén 

LLDPE lineáris kis sűrűségű polietilén 

MWCNT többfalú szén nanocső (multi-wall carbon nanotube) 

NaCl nátrium-klorid 

PA poliamid 

PC polikarbonát 
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PMMA poli(metil-metakrilát) 

POM polioximetilén 

PP polipropilén 

RT gyors szerszámgyártás 

SAE sztearil di(metoxi-karboniletil) amin 

SAMA sztearil di(metakriloxietil karboxiletil) amin 

SiC szilícium-karbid 

SLA sztereolitográfia (stereolithography) 

UV ultraibolya (ultraviolet) 
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1. Bevezetés 

A műanyag alapanyaggyártó és feldolgozóipar mára a gazdaság egyik meghatározó 

ágazatává nőtte ki magát, a világ műanyagipari termelése meghaladta a 322 millió tonnát a 

2016-os évben [1]. Az ágazaton belül az egyik legfontosabb feldolgozási technológiának számít 

a fröccsöntés, amellyel a műanyag termékek közel harmadát állítják elő. Willert [2] 1956-ban 

szabadalmaztatta a csigadugattyús fröccsöntő gépet, ami a mai modern berendezések alapja. A 

csigadugattyús fröccsöntő gép indította el a fröccsöntési technológia dinamikus fejlődését. 

Mára ez a technológia a rendkívüli fejlődésnek köszönhetően az egyik legnagyobb pontosságot, 

termékminőséget és gazdaságosságot biztosító polimerfeldolgozási technológiává vált. A 

fröccsöntési technológiához kapcsolódóan megjelent több újszerű eljárás, a legjobb 

hatékonyság eléréséhez elengedhetetlen ezeknek az eljárásoknak az alkalmazása, mint például 

a fröccsöntési szimuláció és gyors szerszámozás (RT) [1-3]. 

A szerszámban a fröccsöntési ciklus során összetett hőtani folyamatok játszódnak le, 

amelyek meghatározzák a szerszám termikus igénybevételét, a termék minőségét és a szerszám 

élettartamát is. A szerszámba való hőbevitel magával az ömledékáramlással történik, amelytől 

a szerszámmal való érintkezés pillanatában megkezdődik a hőelvonás. A hőelvonás hőátadás, 

hővezetés és hősugárzás formájában történik a hűtőfolyadék, a környezet, a szerszám egyes 

részei által. Ezek a hőterjedési formák közül a fröccsöntési technológiánál a hőátadás és a 

hővezetés domináns. A szabályozott hőelvonás egészen a szerszám nyitásáig tart, kidobás után 

a fröccsöntött termék a környezeti hőmérsékletre hűl. A szerszámban lejátszódó hőtani 

folyamatok az egyre nagyobb számítási kapacitásnak köszönhetően közelítésekkel és 

elhanyagolásokkal ugyan, de számíthatók numerikus eljárásokkal.  

Ezeket a numerikus közelítéseket biztosító programok kifejlesztése 1970-es évek végén 

kezdődött el. Kezdetekben problémát okozott az informatikai eszközök költsége és korlátozott 

számítási kapacitása. Mára az informatika fejlődésének köszönhetően viszont a fröccsöntési 

szimulációs programokkal számos szerszámtervezési probléma vizsgálható és elkerülhető. Az 

összetett hőtani folyamatok viszont csak elhanyagolásokkal és közelítésekkel kezelhetők. Ezek 

a hőtani eredmények bemeneti paraméterként szolgálnak a további számításokhoz, így további 

pontatlanságot okoznak a hőtani elhanyagolások, amelyek sok esetben lehetetlenné teszik az 

összetett fröccsöntési hibák numerikus számításokkal támogatott kiküszöbölését. A 

fröccsöntési technológiához egyre inkább használt új, hagyományos szerszámanyagoktól eltérő 

hőtani paraméterekkel rendelkező szerszámalapanyagok (réz, alumínium, epoxi-akrilát bázisú 

gyanták stb.) és összetett hűtőkör-kialakítások (formakövető hűtési rendszerek) a hőtani 
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számításokat bonyolítják. Ezekben az esetekben a pontatlan kezdeti és peremfeltételek nagyobb 

számítási hibát eredményezhetnek [3, 4]. 

A prototípus gyártással készült fröccsöntő szerszámbetétek megjelenése lehetővé tette 

a kisszériás termékek olcsóbb és gyorsabb előállítását. Ezekkel a technológiákkal számítógépes 

vezérléssel, additív módon, rétegről rétegre építhető fel a szerszám. A gyors prototípusgyártási 

technológia új szerszámozási módszereket tesz lehetővé, segítségével tetszőlegesen bonyolult 

fröccsöntő szerszám- és hűtőkör-geometria állítható elő. Ezek a polimerbázisú betétek viszont 

hőtani viszonyok tekintetében eltérnek a fémszerszámoktól, az alapanyag hővezetési tényezője 

nagyságrendekkel kisebb, mint a fémeké, ezért a hőelvonás lassú, illetve az ömledékkel 

érintkező szerszámfelület és annak közvetlen környezetének a hőterhelése nagyobb, mint a 

szerszámbetét egyéb részében [4-9].  

Doktori disszertációm célja a fröccsöntő szerszámok hőátviteli folyamatainak elemzése 

és mérési módszereinek fejlesztése. Munkámban foglalkozom a fröccsöntési technológiához 

használt numerikus számítások bemeneti paramétereinek (hőátadási és hővezetési tényező) 

pontosításával, különös figyelmet fordítva a polimerbázisú, kisszériás szerszámok hőtani 

paramétereire. További célom a fröccsöntő szerszámokhoz felhasznált alapanyagok és a 

hűtőkör kialakítások hűtési hatékonyságra és numerikus számításokra gyakorolt hatásának 

vizsgálata fröccsöntési technológiával és numerikus eljárással. A mért adatokkal a fröccsöntési 

szimulációs programok hűtési analíziseinek folyamatait tervezem pontosítani. A munkámban 

foglalkozom továbbá hűtőcsatornákban lerakódó vízkőréteg modellezésével, hőtani 

paramétereinek mérésével és a hűtési hatékonyságra gyakorolt hatásának numerikus 

számításával. 
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2. Irodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben bemutatom az additív gyártástechnológiákkal előállított fröccsöntő 

szerszámok alkalmazási lehetőségeit, hőtani vizsgálatait és a szerszámgyártáshoz 

felhasználható alapanyagokat. Ismertetem továbbá a különböző szerszámhűtőkör 

kialakításokat, a fröccsöntési technológia során meghatározó hőtani paraméterek mérésének 

lehetőségeit. Röviden ismertetem a fröccsöntő szerszámok használatából eredő változások 

hatását a hűtőkörökben végbemenő hőtani folyamatokra, illetve a változások leírásának 

lehetőségeit. Bemutatom továbbá a fröccsöntő szerszámok tervezéséhez alkalmazható 

numerikus eljárásokat és az alkalmazásuk lehetőségeit. 

2.1. A fröccsöntő szerszámban lejátszódó hőtani folyamatok 

A fröccsöntő szerszámokban mind a három, alapvető hőterjedési forma - a hővezetés, 

hőszállítás és hősugárzás - fellép a hőelvonás során. Hővezetés során a hő a közegben kialakuló 

hőmérséklet-különbség hatására terjed és a közeget alkotó részecskék elmozdulása nem 

számottevő vagy rendezettlen. Hőszállítás vagy konvekció esetén a hőterjedés a közeget alkotó 

részecskék rendezett áramlása hatására következik be. A harmadik mechanizmus a hősugárzás, 

amikor a hő elektromágneses sugárzás formájában terjed, amihez nincs szükség közeghez sem. 

A szilárd testek és a folyadékok vagy a gázok közötti hőátadás nem számít külön hőterjedési 

formának, mert a hővezetés, a hőszállítás és néha a hősugárzás együttes folyamata által valósul 

meg. A fröccsöntő szerszámba a hő ömledék formájában kerül be a befröccsöntési és 

utónyomási fázisban, a hőbevitel egészen a gátfagyásig tart (1. ábra). A hőelvonás abban a 

pillanatban kezdődik meg, amikor az akár több 100 °C-kal melegebb ömledék a szerszám 

falához ér. Az ömledékből megindul a hőáramlás a szerszám irányába, amely az ömldék és 

szerszám érintkezőfelületén végbemenő hőátadással indul. A szerszámnak átadott hő 

hővezetéssel jut a hőtőkörök, a környezet és a további szerszámlapok, illetve felfogólapok 

irányába. A hűtőkörökben és a szerszámalkatrészek érintkező felületén újból hőátadással kerül 

a hő a hűtőfolyadékba vagy az alkatrészekbe. A hűtőfolyadék áramlásánál arra kell törekedni, 

hogy az áramlás turbulens legyen, mert így a hűtőfolyadék és a szerszám határfelületén nagyobb 

a hőátadási tényező a folyadék turbulens keveredése miatt. A hűtőfolyadék belsőbb részein az 

áramlás lamináris, ezért itt a rétegek közötti hővezetés a domináns hőterjedési forma. A 

szerszám felületéről a hő természetes konvekcióval és hősugárzással adódik át a környezetnek. 

A terméktől a hőelvonás egészen kidobásig tart, a maradékhűtési időt úgy kell meghatározni, 
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hogy a termék elérje a kidobási hőmérsékletet. A termékben hátramaradó hőmennyiség a 

kidobás után a környezetnek kerül átadásra konvekcióval és hősugárzással [10]. 

 

1. ábra A fröccsöntő szerszámban lejátszódó legfontosabb hőterjedési formák 

2.2. Additív gyártási technológiához kapcsolódó definíciók 

Az additív gyártási technológia (additive manufacturing) egy anyaghozzáadás elvén 

működő, rétegekből építkező, automatizált gyártási eljárás, amellyel 3 dimenziós, arányos, 

fizikai testeket lehet előállítani közvetlenül a 3 dimenziós (3D), digitális modellből, a termék 

geometriájához illeszkedő szerszámok használata nélkül.  

Az első additív gyártóberendezést, amely a sztereolitográfiai apparátus (SLA), 1987-

ben mutatta be a 3D Systems [11], a gép egy évvel később került piacra. Mivel az additív 

gyártási technológia egy új eljárás, amely folyamatosan fejlődik, így kevés szabványosítás 

létezik, általában a különböző országokban működő mérnöki társaságok kidolgozták a saját, 

helyi elfogadott szabványaikat, viszont egy globálisan elfogadott szabvány, ajánlás még nem 

létezik [11].  

Az anyaghozzáadás elvén működő technológián (generative manufacturing) bármilyen 

olyan eljárást értünk, amelynél anyaghozzáadás segítségével hozzuk létre a 3 dimenziós, fizikai 

testet. Az additív gyártási technológia ehhez képest abban különbözik, hogy csak a rétegekből 

építkező eljárások sorolandók ebbe a kategóriába, így az additív technológiák az 

anyaghozzáadás elvén működő eljárások egyik alfaja. Prototípusnak azokat az alkatrészeket 

hívjuk, amelyek a sorozatban gyártott alkatrész tulajdonságai közül csak egy vagy néhány 

tulajdonsággal vagy funkcióval rendelkeznek [11]. 
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Az additív technológiák különböző felhasználási szintre bonthatók, a két fő 

felhasználási szint a gyors prototípusgyártás (rapid prototyping) és a gyors termékgyártás (rapid 

manufacturing). A gyors prototípusgyártási felhasználási osztályba azok a termékek tartoznak, 

amelyek koncepcionális (concept modeling) vagy funkcionális (functional prototyping) 

prototípusok. A gyors termékgyártási eljárásokkal a hagyományosnak számító technológiákkal 

gyártott termékkel vagy alkatrésszel megegyező tulajdonságú termékeket vagy alkatrészeket 

lehet előállítani. Ennek megfelelően ebbe az osztályba tartozik a közvetlen termékgyártás 

(direct manufacturing). A gyors prototípusgyártás és a gyors termékgyártás osztályhoz is 

sorolható a gyors szerszámozási eljárás, amellyel additív technológiákat felhasználva 

készíthető gyártószerszám. A szerszám alapanyagát tekintve lehet lágy és kemény szerszám. A 

lágy szerszám minőségét és mechanikai tulajdonságait tekintve inkább a funkcionális 

prototípusokhoz sorolható, alapanyaguk általában epoxi-akrilát bázisú gyanta, kis és esetleg 

középszéria gyártására alkalmazható. A kemény szerszámok alapanyaga fém, így nagyszériás 

termékek gyártására is alkalmazhatók. Az esetek legnagyobb részében nem egész szerszámokat 

állítanak elő additív gyártási technológiával, csak szerszámbetéteket, amelyeket a 

hagyományos technológiákkal megmunkált szerszámokba építenek be [11]. 

2.3. Kisszériás gyártószerszámok 

A kisszériás szerszámok alapanyagainak a mechanikai és hőtani paraméterei több 

nagyságrenddel elmaradnak a fémek értékeitől, ezért fontos a szerszámok tönkremeneteli és 

hőtani vizsgálata. A kisszériás szerszámok rosszabb hőtani tulajdonságai miatt a ciklusidő 

meghosszabbodik, a termék minősége csökkenhet. Sok esetben a szerszámok nem tartalmaznak 

hűtőkört, így a nagyobb termikus terhelés csökkenti az élettartamot. A hőtani paraméterek 

javíthatók különböző adalékanyagok, pl. szén nanocső, alumínium (Al) stb. adagolásával, így 

a szerszám hűtésének megfelelő kialakításával növelhető a termék minősége és a szerszám 

élettartama is. 

Ferreira és Mateus [12] közvetett eljárással, sztereolitográfiával előállított prototípus 

segítségével készült szerszámokat vizsgált. A munkájukban öt különböző kisszériás 

gyártószerszám előállításához használható epoxi gyanta alapú, önthető alapanyagot vizsgáltak 

két különböző szerszámkialakítással (Melléklet 25. táblázat). A szerszámokat rézcsőből 

hajlított kontúrkövető hűtéssel látták el, a hűtéseket végeselemes módszerrel ellenőrizték. Az 

első szerszámkialakításhoz az EP250-et és a NeuKadur VG SP5 alapanyagot használták fel. 

Mindkét szerszámmal 1250 terméket gyártottak szerszámkárosodás nélkül. A ciklusidő 30 
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másodpercről 75 másodpercre növelték, mert az első néhány termék, amelyet 30 másodperces 

ciklusidővel gyártottak nagymértékben vetemedett. A második szerszámkialakítást négy 

különböző alapanyagból készítették el, az EP250, EPO 752, XD4533 és a RenShape Express 

2000. A RenShape Express 2000 alapanyagot öntés helyett anyagleválasztásos eljárással 

munkálták meg. Mindegyik szerszámmal 30 db terméket gyártottak, a szerszámok a 30 ciklus 

alatt nem törtek el vagy koptak el jelentős mértékben. A vizsgálatok nem foglalkoztak a 

szerszámok tönkremenetelével és a fröccsöntési paraméterek optimális beállításával. A tervezés 

során numerikus eljárással ellenőrizték a fröccsöntött próbatesteket, de formakövető hűtéseket 

nem modellezték le a szimulációk során, ami nagymértékű hibát eredményezhet a hűtési és 

vetemedési szimulációk eredményeiben. Továbbá a kiválasztott szerszámalapanyagok 

összehasonlításánál nem vették figyelembe az anyagok hőtani paramétereit, amelyek nagyban 

meghatározzák a termék minőségét és a gyártási paramétereket. 

Tomori és társai [13] SiC részecskékkel töltött epoxi szerszámok mechanikai, hőtani és 

feldolgozási paramétereit vizsgálták. A SiC részecskék mérete kb. 40 µm volt, 28,5 m%, 

34,7 m% és 39,9 m% töltőanyagot adtak az alapanyaghoz. A szerszámblokk kiöntése után 

hagyományos megmunkálási technológiával alakították ki a szerszámüreget. Megállapították, 

hogy a töltőanyag mennyiségének növelése javítja az előállított alapanyag húzószilárdságát és 

hővezető képességét, illetve rontja a fröccsöntött próbatestek átlagos felületi érdességét. A 

hővezetési tényező értéke háromszorosára nőtt, a kezdeti kb. 0,4 W/(mK)-ről 1,3 W/(mK)-re 

(2. ábra). A húzószilárdság és a hővezetési tényező a 35 % és 41 % SiC tartalom között nagyobb 

mértékben nőtt, mint a 29 % és 35 % között. Vizsgálták továbbá a szerszámok húzószilárdságát 

150 fröccsöntési ciklus után is, az eredményekből megállapították, hogy a húzószilárdság csak 

néhány MPa-lal csökkent. A szerzők a munkájukban nem foglalkoztak a szerszámbetétek 

hűtőrendszerével, illetve a fröccsöntési folyamat során nem mérték a szerszámhőmérsékletét és 

a formaüregben fellépő nyomásokat. Továbbá a szerszámok elhasználódását és tönkremenetelét 

sem tanulmányozták.  

 

2. ábra A hővezetési tényező változása a SiC koncentráció függvényében [13] 
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Hopkinson és Dickens [14] sztereolitográfiával SL5170 alapanyagból készült 

fröccsöntő szerszámbetétet hasonlított össze alumínium betétekkel. A szerszám felületi 

minőségét nem javították utólagos megmunkálással. Az alumínium betétek felületi érdessége 

különbözött, egyik jobb felületi érdességgel rendelkezett, mint az SLA betét, a másik pedig 

lényegesen rosszabb felületi minőségre lett munkálva. A vizsgálatokhoz polipropilént 

használtak, amelyet 185 °C-on dolgoztak fel. A munkájukban foglalkoztak a kidobásnál fellépő 

erővel, a termék felületi minőségével, vizsgálták továbbá a szerszámmagokban fellépő 

hőmérsékletet két pontban, a felületen és a mag belsejében. Az eredményekből (3. ábra) 

megállapították, hogy az SLA mag hőmérséklete a felületen 15 másodperccel a fröccsöntési 

ciklus kezdete után eléri a 98 °C-os maximumot. A mag felületi hőmérséklete kb. 120 

másodpercig nagyobb, mint az alapanyag üvegesedési átmenet hőmérséklete (Tg), amely gyors 

szerszám-tönkremenetelhez vezethet. Az SLA mag belső hőmérséklete ellentétes profilt mutat, 

a hőmérséklet folyamatosan nő és a rossz hővezetés miatt csak kb. egy perc után emelkedik az 

Tg fölé, amely a 65-90 °C-os hőmérséklet-intervallumban található [15]. A szerszámban nem 

lett hűtőkör kialakítva, ezért további vizsgálatok szükségesek a hűtési rendszer hatásának 

tanulmányozására. 

 

3. ábra A különböző szerszámbetétek hőmérséklet lefutása [14] 

Rahmati és kutatótársai [16] a sztereolitográfiával készült kisszériás gyártószerszámok 

tönkremenetelét és hőtani viszonyait vizsgálták. A kísérletekhez epoxi gyantából 

sztereolitográfiával elkészítették a szerszám héját, amelyet alumínium porral töltött epoxi 

gyantával öntöttek ki. A gyártott termék egy kör keresztmetszetű lap polipropilénből (PP) vagy 

akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS), amelyen körben különböző méretű kocka formájú 

alakzatok találhatók. A szerszámban nem alakítottak ki hűtőköröket, a szerszámhűtés 

természetes vagy ventilátorral kényszerített konvekció volt. A fröccsöntési ciklus során mérték 

a nyomás és a hőmérséklet változását, a legnagyobb fellépő nyomás 114 bar volt, a mag 

felületének közvetlen közelében mérhető maximális hőmérséklet pedig körülbelül 100 °C. A 
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szerzők a fröccsöntési ciklus hosszát úgy választották meg, hogy a mag és a csésze 

hőmérséklete is 45 °C alá tudjon hűlni. A 2 perces ciklusidővel 500 darab terméket gyártottak 

a szerszám tönkremenetele nélkül. A nyomás jelentősen kisebb, mint a nagyszériás 

szerszámoknál mérhető értékek, a hőmérséklet viszont nagyobb. A ciklus folyamán mért 

nagyobb hőmérsékleteket az epoxi gyanta rossz hővezető képessége és a hűtőfuratok hiánya 

okozza. Mivel a felhasznált epoxi gyanta (Tg≈60-90 °C) befolyásolja a mechanikai 

tulajdonságokat, ezért szerzők vizsgálták az ütőszilárdság, a nyírószilárdság és a 

szakítószilárdság a hőmérséklet függését is. Megállapították, hogy nagy valószínűséggel a 

fröccsöntési fázis során fellépő hajlító igénybevétel okozza a szerszám tönkremenetelét. A 

hajlító feszültség is okozhat fáradásos törést is a feszültséggyűjtő helyeken, mint pl. éles sarkok. 

Hertzberg és társai [17] munkája alapján a gyanta polimerizációja során keletkezett hibákból is 

kiindulhatnak repedések, amelyek hozzájárulnak a szerszám fáradásos töréséhez. A 

nyírófeszültségből származó tönkremenetel viszont nem jellemző a sztereolitográfiával gyártott 

szerszámokra, mert a fröccsöntési ciklus során fellépő nyírófeszültség lényegesen kisebb, mint 

a szerszám nyíró szilárdsága. A szerzők állítása szerint a szerszám-tönkremenetel nem azért 

következett be, mert hőmérséklet Tg fölé nőtt. A szerszámhőmérséklet a maximális 110 bar 

nyomás fellépésénél még csak kb. 50 °C volt. Ez a kijelentés ellentmond Kovács [18] 

munkájában megfogalmazott állítának, amely szerint a kisszériás, epoxi-akrilát bázisú 

fröccsöntő szerszámok élettartamát az alkalmazott alapanyag üvegesedési átmeneti 

hőmérséklete befolyásolja leginkább. További vizsgálati lehetőséget jelenthet a fröccsöntési 

paraméterek szerszám tönkremenetelre gyakorolt hatása, amit a szerzők nem vizsgáltak. 

Masood és Song [19] a Fused Deposition Modeling (FDM) technológiához 

felhasználható fém részecskékkel töltött PA alapanyagokat vizsgálták. 30 µm-nél kisebb és 50-

80 µm között lévő méretű vas részecskéket adagoltak különböző mennyiségben a 

poliamid (PA) alapanyaghoz (Melléklet 26. táblázat). Lágyítószert és felületaktív anyagot 

adagoltak az alapanyag előállítása során a PA és vas részecske keverékéhez, hogy növeljék a 

folyási és mechanikai tulajdonságait. A rugalmassági modulus a töltőanyag-tartalom 

növelésével és a részecskeméret csökkentésével csökkent, a szakadási nyúlás viszont nőtt 

(Melléklet 27. táblázat). Az alapanyagokat felhasználva szerszámbetéteket állítottak elő FDM 

berendezés segítségével. A legyártott szerszámbetétekkel ABS és kis sűrűségű polietilén 

(LDPE) próbatesteket állítottak elő. A fröccsöntés során folyamatosan felügyelték a szerszám 

állapotát, 40 ABS és 70 LDPE próbatestet tudtak legyártani a szerszámbetétekkel, ezután a 

szerszámbetét éleinél rétegszétválást figyeltek meg. Az ABS alapanyaggal azért tudtak 

kevesebb próbatestet gyártani, mert nagyobb hőmérsékleten és nyomáson kell az alapanyagot 
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feldolgozni, így nagyobb a szerszám terhelése. A legyártott próbatestek méreteit ellenőrizték, 

amelyek 99 %-a a ±0,076 mm tűrésmezőbe esett. A szerzők a munkájukban nem pontosítják, 

hogy melyik alapanyaggal dolgoztak a fröccsöntési vizsgálatok során, továbbá nem határozták 

meg, hogy befolyásolják a fröccsöntési paraméterek a termék minőségét és méretpontosságát, 

illetve a szerszámok részletes tönkremenetele sincs bemutatva. 

2.4. A kisszériás gyártószerszámokhoz alkalmazható alapanyagok  

A kisszériás fröccsöntő szerszámok alapanyagának adalékolásánál fontos szempont az 

adalékok megfelelő eloszlatása, illetve a feldolgozhatóság és tárolhatóság. A hőtani 

paraméterek növelése nélkül a kisszériás szerszámalapanyagok hőtani tulajdonságai 

megnehezítik a szerszám megfelelő hűtésének kialakítását, csak hosszú ciklusidővel és 

nagymértékű szerszámterheléssel alkalmazhatók a szerszámok. 

Gurr és társai [20] nano részecskékkel erősített akrilát bázisú fotopolimert fejlesztettek 

sztereolitográfia és digitális képvetítési eljárás (DLP) technológiához. Az erősítő anyag 

kalcium-foszfát és kalcium-bentonit, amelyeket in-situ módszerrel oszlattak el a mátrix 

anyagban. Az eloszlatáshoz két különböző duzzasztószert használtak fel, sztearil di(metoxi-

karboniletil) amint (SAE) és sztearil di(metakriloxietil karboxiletil) amint (SAMA). A kalcium-

bentonit rétegek közé bevitt kalcium ionok, a foszforsav és az aminok között végbemenő kémiai 

reakció hatására jön létre a rétegek egyenletes eloszlatottsága és keletkezik a kalcium-foszfát. 

5, 10 és 15 tömegszázalék erősítőanyaggal töltötték az akrilát bázisú fotopolimert. A 

próbatesteket gyártás után további egy, illetve két órát térhálósították ultraibolya (UV) fény 

alatt. Megállapították, hogy a 10 és 15 m% erősítőanyaggal töltött epoxi-akrilát bázisú gyanta 

az erősítőanyag 90 nap elteltével sem ülepedik le. Az erősítőanyag-tartalom növelésével nő a 

viszkozitás (η) mindegyik erősített alapanyagban, viszont a SAMA duzzasztószerrel eloszlatott 

alapanyag viszkozitása kisebb mértékben nő (1. táblázat). A jelenséget a kutatók a SAMA 

duzzasztószer kisebb szervetlen koncentrációjával magyarázták. A fény behatolási mélységét 

(Dp) és a térhálósodás megindításához szükséges kritikus energiamennyiséget (Ec) csak 

kismértékben befolyásolta a töltőanyag-tartalom. A próbatestek legyártásához 80 µm 

térhálósodási mélységet választottak, mert így 50 µm-es rétegvastagságnál biztosított a 30 µm-

es átfedés, ehhez meghatározták a kritikus térhálósodási energiát is (E80). 
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Alapanyag η (mPas) Dp (µm2/J) Ec (J/m2) E80 (J/m2) 

Erősítetlen 249 147 68,4 117,7 

SAE-5 340 124 21,0 40,1 

SAE-10 1050 129 18,2 33,9 

SAE-15 1466 178 26,9 42,3 

SAMA-5 307 172 31,5 50,1 

SAMA-10 656 203 31,1 46,1 

SAMA-15 1236 211 29,4 43,0 

1. táblázat Az alapanyagok feldolgozási paraméterei [20] 

A mechanikai vizsgálatok eredményeiből megállapították, hogy a töltőanyag-mennyiség 

növelésével nő a húzó rugalmassági modulus mind a két duzzasztószer esetében az utólagosan 

kezelt és kezeletlen próbatesteknél is (4. ábra). A húzó rugalmassági modulus egy óra 

utókezelés után nem nőtt jelentősen, ebből arra következtettek, hogy a térhálósodás egy óra 

elteltével elérhette a maximális értékét. A törési szívósság az erősítőanyag-tartalom növelésével 

nőtt, a különböző duzzasztószerek használata nem okozott szignifikáns különbséget a törési 

szívósságban.  

 
a) b) 

4. ábra A próbatestek húzó rugalmassági modulusa az erősítőanyag-tartalom függvényében a SAE (a) és a 

SAMA (b) duzzasztószer esetében [20] 

Sakly és társai [21] Al59Cu25,5Fe12,5B3, Al62Cu25,5Fe12,5 és Al65Cr5Cu20Fe10 

kvázikristályokat használtak fel az epoxi gyanta erősítéséhez. Az előállított alapanyagot 

sztereolitográfiával dolgozták fel, amely után 90 percig utólagosan térhálósították a 

próbatesteket. A lézer hullámhossza 355 nm, ezen a hullámhosszon a kristályok visszaverő 

képességében nincs különbség, mindegyik kristály a beeső sugárzás kisebb hányadát veri 

vissza, mint az Al por (5/a ábra). A szerzők az Al59Cu25,5Fe12,5B3 kvázikristállyal töltött epoxi 

alapanyag fényvisszaverő képességét összehasonlították a kereskedelemben kapható, 

különböző töltött rendszerű epoxi alapanyagokkal (5/b ábra). Megállapították, hogy a lézer 

hullámhossztartományában a töltetlen alapanyag fényvisszaverő képessége kb. 2%. A 
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kvázikristályokkal töltött alapanyag fényvisszaverési tulajdonsága a lézer működési 

hullámhossztartományában csak kismértékben marad el a kereskedelmi forgalomban is 

kapható, nanométer méretű kerámia részecskékkel erősített Bluestone alapanyagtól. Az összes 

alapanyag fényáteresztő képessége megközelítőleg 0%, tehát a kvázikristályokkal töltött epoxi 

alapanyag a lézer hullámhossztartományában a beeső sugárzás 95 %-t elnyeli, ezzel biztosítva 

a jó feldolgozhatóságot. 

 
 a) b)  

5. ábra A különböző kvázikristály és az Al por fényvisszaverő képessége (a) és az alapanyagok 

fényvisszaverő képessége (b) a BaSO4 referenciához képest [21] 

A szerzők vizsgálták továbbá a különböző mértékben töltött alapanyagok térhálósodási 

mélységét (6. ábra). A töltőanyag mennyiségének növelésével csökken a térhálósodási mélység, 

a térhálósodási mélység nemlineárisan változik az energiasűrűség növelésével.  

 

6. ábra A térhálósodási mélység az energiasűrűség függvényében [21] 

Santos és társai [22] epoxi-akrilát bázisú fotopolimereket erősített többfalú szén 

nanocsővel (MWCNT). A vizsgálatokhoz a SOMOS 10220 márkanevű fotopolimert használták 

fel, amelyet 0,25 és 0,75 m% szén nanocsővel erősítettek. Az alapanyagokat SLA berendezéssel 

dolgozták fel, a próbatesteket további 12 és 24 órán át utólagosan UV sugárzással kezelték. 

Megállapították, hogy a 12 órán át utókezelt alapanyag esetén a nagyobb elmozduláshoz tartozó 

hajlító rugalmassági modulus 1,81±0,03 GPa értékről 0,25 m% szén nanocső hozzáadásával 
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tartalmazó anyag esetén 2,20±0,09 GPa értékre nőtt. 0,75 m% szén nanocső erősítés esetén 

pedig 2,50±0,02 GPa értékre nő, ami 42 %-os növekedést jelent az erősítetlen alapanyaghoz 

képest (7/a ábra). A 24 órán át utókezelt próbatestek esetében a hajlító rugalmassági modulus 

kisebb mértékben nőtt csak (7/b ábra). Meghatározták továbbá a próbatestek keménységét is, a 

12 órán át utókezelt próbatestek esetében jelentősebb a keménység növekedése, mint a 24 órán 

át kezelteknél. 

 
 a) b) 

7. ábra A 12 órán át (a) és a 24 órán át (b) utókezelt próbatestek húzó rugalmassági modulusa [22] 

A szerzők differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) vizsgálattal meghatározták a különböző 

alapanyagokhoz tartozó térhálósodási fokot és a Tg-t (2. táblázat). A térhálósodási fok értékei 

között nincs nagyobb eltérés, egyedül a 0,75 m% erősítőanyaggal töltött és 12 órán át utókezelt 

alapanyag esetén kisebb a térhálósodás foka. A szerzők ezt azzal magyarázták, hogy a nagyobb 

erősítőanyag-tartalom miatt 12 óránál hosszabb utókezelés szükséges. A cikk írói az Tg-nél 

megfigyelhető csökkentést a Putz és társai [23] által megfogalmazott magyarázattal indokolták, 

amely szerint kisebb térhálósodási fokhoz nagyobb Tg tartozik, mert szén nanocső-erősítés 

esetében a kisebb térhálósodás a láncok kisebb mozgáskorlátozását eredményezi.  

Alapanyag Térhálósodási fok (%) Tg (°C) 

Erősítetlen 12 óra utókezelés 95 51 

Erősítetlen 24 óra utókezelés 95 58 

0,25 m% MWCNT 12 óra utókezelés 93 62 

0,25 m% MWCNT 24 óra utókezelés 95 55 

0,75 m% MWCNT 12 óra utókezelés 88 58 

0,75 m% MWCNT 24 óra utókezelés 95 62 

2. táblázat Az alapanyagok üvegesedési átmeneti hőmérséklete és térhálósodási foka [22] 

Zarringhalam és kutatótársai [24] szelektív lézer szinterezéssel (SLS) újrafelhasznált 

PA porok szerkezeti és tulajdonságbeli változásait vizsgálták. Az SLS technológiánál a 

munkateret fűteni kell, ezért a nem szinterezett por kap egy hőkezelést a feldolgozás során, 
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ennek hatására szerkezeti változások mennek végbe a fel nem használt porban is. Friss, használt 

és a kettő keverékéből előállított frissített PA port vizsgáltak. Megállapították, hogy a használt 

és a frissített pornak is nagyobb a szakadási nyúlása, mint a friss pornak. Nőtt továbbá a 

szakadási szilárdság, a hajlító rugalmassági modulust viszont nem befolyásolta jelentősen a 

felhasznált por. A szakadási szilárdság és a szakadási nyúlás növekedését azzal magyarázták, 

hogy a használt port feldolgozva nagyobb kristályok keletkeznek, illetve magyarázható a 

szilárd fázisú polimerizáció miatt megnövekedett molekulatömeggel is.  

Kesy és Kotlinski [25] PolyJet technológiával gyártott próbatesteken vizsgálták az 

orientáció mechanikai tulajdonságra gyakorolt hatását. A PolyJet technológiánál az alapanyag 

egyszerre több fúvókán át jut a munkatérbe, ahol UV sugárzás hatására térhálósodik. A szerzők 

megállapították, hogy az építési irány jelentős hatást fejt ki a szakító szilárdságra, azoknál a 

próbatesteknél, ahol az építési irány merőleges a terheléssel, a szakító szilárdság közel 30 %-ot 

esik és a próbatest ridegen törik. 

Zhong és társai [26] rövid üvegszállal erősített ABS szálakat állított elő, amelyeket 

FDM technológiával dolgoztak fel. A szerzők ezután a 30 m% üvegszállal töltött ABS 

alapanyaghoz lineáris kis sűrűségű polietilént (LLDPE), viasz formájú PE-t, Buna-N 

kompatibilizáló szert és etilén-etil-akrilátot (EEA) adagoltak (Melléklet 28. táblázat). Az egyes 

számú alapanyag szívóssága a kettő, három és négyes számúhoz hasonlítva lényegesen jobb. A 

cikk írói ezt az ABS és a LLDPE inkompatibilitásával magyarázták, a szálak külső és belső 

részei elváltak egymástól. A szerzők ezután hidrogénezett Buna-N adagoltak a hatos és hetes 

alapanyaghoz. A Buna-N szerkezete hasonlít a LLDPE-hez, de tartalmaz butadién és akrilonitril 

csoportokat, így az ABS-hez és a LLDPE-hez is képes kapcsolódni. A Buna-N 

hozzáadagolásával a kompatibilitási probléma megszűnt, nőtt a szívósság és a fázisszétválás 

megszűnt. Az etilén-etil-akrilát nem befolyásolja jelentősen az alapanyag tulajdonságokat, a 

viaszos PE pedig segítette a könnyebb feldolgozhatóságot. Az alapanyagokból ezután két 

különböző típusú próbatestetek gyártottak, amelyek szakítószilárdságát meghatározták 

(3. táblázat). A szakítóerőre merőleges rétegekkel a rétegek közötti adhéziós erőt vizsgálták. A 

szakítóerővel párhuzamos rétegű próbatestek eredményein látható, hogy az ötös számú 

erősítetlen alapanyaghoz képest mindegyik erősített alapanyag szakítószilárdsága nőtt. A hatos 

és hetes számú alapanyagok szakítószilárdsága lényegesen nagyobb, ami a jobb 

kompatibilitással magyarázható. A szakítóerőre merőlegesen rétegelt próbatestek eredményei 

azt mutatják, hogy az üvegszállal erősített alapanyagoknál a rétegek közötti adhézió csökkent. 

Az előző eredményekhez hasonlóan ezeknél az eredményeknél is az üvegszál-tartalom 

növelésével nőtt a szilárdság. 
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Réteg irányultsága a szakító erőhöz képest Szakítószilárdság (MPa) 

 1 2 5 6 7 

párhuzamos 38,93 29,16 24,50 52,37 58,60 

merőleges 1,19 0,72 12,25 8,81 11,15 

3. táblázat A próbatestek szakítószilárdsága [26] 

Több további munka is foglalkozik a kisszériás szerszámalapanyagok töltőanyagokkal 

való továbbfejlesztésével [27-30], ezek alapján kijelenthető, hogy a különböző erősítő és 

töltőanyagok használatával javíthatók az alapanyag mechanikai és hőtani tulajdonságai, viszont 

a módosított alapanyagok hővezetési tényezője és mechanikai tulajdonságai így is jelentősen 

elmaradnak a fémekétől, ami korlátozza ezeknek az anyagoknak szerszámalapanyagként való 

felhasználását. 

2.5. Formakövető és hagyományos hűtőkör-kialakítás 

A fröccsöntő szerszámok hűtését hagyományos módon fúrással szokták kialakítani, 

amivel egyenes furatok állíthatók elő. A formakövető hűtőkörök legkönnyebben additív 

gyártási technológiával készíthetők el. Ezeknek a hűtéseknek a sajátossága, hogy kisebb a 

furatátmérő, a furatok közelebb kerülnek kialakításra a formaüreghez, mint a hagyományos 

megoldásoknál, illetve a hűtés nyomvonala követi a formaüreg geometriáját. Michaeli és 

Schönfeld [31] a hagyományos spirális hűtéssel ellátott és a kontúrkövető hűtéssel rendelkező 

szerszámbetéteket hasonlították össze 3D-Sigma fröccsöntés szimulációs programmal és 

hőkamerás felvételekkel. Egy négyszög és egy henger alakú formaüreg hőtani vizsgálatait 

hajtották végre, a felhasznált alapanyag PP volt. Mindkét formaüreghez két-két szerszámbetét 

készült, az egyik hagyományos spirális hűtőujjal, a másik kontúrkövető hűtőcsatornával 

gyártott, a betétekben termoelemek helyeztek el (8. ábra). 

 
 a) b) 

8. ábra A hagyományos (a) és a formakövető (b) hűtéssel ellátott szerszámbetét [31] 
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A szimulációknál és a fröccsöntéseknél a ciklus idő 22,5 s, a fröccsöntési hőmérséklet 220 °C 

és a szerszámhőmérséklet 60 °C. A 9. ábrán látható, hogy a formakövető hűtéssel gyártott betét 

intenzívebben hűtött, és a hőt a hűtés a sarkokból is elvezeti. A termék felületi 

hőmérsékleteloszlás vizsgálata során viszont a szerzők megállapították, hogy mindkét termék 

esetében homogén a felületi hőmérsékleteloszlás a kidobáskor, és a két termék hőmérséklet 

eltérése elhanyagolható. 

 
 a) b) 

9. ábra A hagyományos (a) és a formakövető (b) szerszámbetét numerikus eljárással kapott térfogati 

hőmérséklet eloszlása a kidobás pillanatában [31] 

A maghőmérséklet minőségre és hőmérséklet lefutásra gyakorolt hatásának további 

vizsgálatára próbatesteket fröccsöntöttek, a felületi hőmérsékleteloszlást hőkamerával, a 

hőmérséklet lefutást a termoelemekkel vizsgálták. A hőkamerás felvételek hasonló eredményt 

mutatnak, mint a szimuláció, a hőmérsékletkülönbség kisebb, mint 3 °C. A hengeres 

szerszámbetét esetében a formakövető hűtési rendszer alkalmazása kisebb előnnyel jár, mint a 

szögletes megoldás esetében. A termoelemes mérések (10. ábra) folyamán az első 20 ciklus 

hőmérséklet-lefutását figyelték, ezek alapján elmondható, hogy a mérések végére mind a két 

szerszámbetétben a hőmérsékletek állandósultak.  

 
 a) b) 

10. ábra A kontúrkövető (a) és a hagyományos (b) szerszámbetétek hőmérséklet változása [31] 

A kontúrkövető hűtéssel ellátott betét hőmérséklete kb. 10 °C-kal kisebb, a 

hőmérsékletek az első ciklus után nem változnak jelentősen, a formakövető hűtéssel ellátott 
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betétben a hőmérsékleti értékek a bemenő hűtővíz hőmérsékleti értékéhez közel alakultak, 

addig a hagyományos hűtéssel rendelkező betétben a hőmérsékletek a befröccsöntés fázisában 

hirtelen emelkedtek, utána lassan csökkenni kezdtek. Ezek alapján megállapították a szerzők, 

hogy a kontúrkövető hűtési rendszerek a szerszám hideg vizes temperálásánál és az összetett 

geometriájú termékeknél kínál jelentős előnyöket a hagyományos eljárásokkal gyártott hűtési 

rendszerekhez képest. 

Wang és társai [32] az általuk fejlesztett algoritmus segítségével előállított kontúrkövető 

hűtéseket vizsgálták szimulációs eljárással (Moldflow Insight). A vizsgálatok során összetett 

geometriájú darabokon végeztek szimulációkat, az első ilyen darab egy tűzoltó sisak volt. A 

szimulációk során felhasznált alapanyagok tulajdonságait a Melléklet 29. táblázata foglalja 

össze. A hűtőközeg víz, amely hőmérséklete 25 °C, a Reynolds szám pedig Re=10000. A 

Reynolds szám az áramlás típusának meghatározására szolgál, az (1) összefüggéssel írható le 

[33]: 

 𝑅𝑒 =
𝑣∙𝑑∙𝜌𝑓𝑜𝑙𝑦

𝜂𝑓𝑜𝑙𝑦
=

𝑣𝑓𝑜𝑙𝑦∙𝑑

𝜇𝑓𝑜𝑙𝑦
 , (1) 

ahol v az átlagsebesség a d átmérőjű csőben, ρfolyadék a hűtőfolyadék sűrűsége, ηfolyadék a 

hűtőfolyadék dinamikai viszkozitása, μfolyadék a hűtőfolyadék kinematikai viszkozitása. A 

lamináris áramlásnál a hőmennyiség hővezetéssel terjed rétegről rétegre, az elvont 

hőmennyiség turbulens áramlás során lényegesen megnő, mert a hő hőszállítás és hővezetés 

formájában is terjed. A hűtőkörök átmérője d=10 mm, a szerszám formaadó felületétől vett 

távolsága 20,7 mm és a hűtőcsatornák közötti távolság 29,8 mm volt. 

A formakövető hűtéssel hűtött termék hűtési időszükséglete több mint 26 %-kal rövidült 

le, továbbá az ömledék felületén számított átlagos hőmérséklet-eloszlás egyenletesebb, mint a 

hagyományos hűtéssel ellátott szerszám esetén. Kontúrkövető hűtést alkalmazva a maximális 

hőmérséklet 42,7 °C-ra csökkent, amíg a hagyományosan hűtött termék hőmérséklete elérte a 

82 °C-ot is, így körülbelül 47 %-kal csökkent a maximális hőmérséklet. A szerzők 

megvizsgálták a Reynolds szám és az áramlási sebesség eloszlását a hűtőkör mentén, az 

eredmények szerint a bemenő kör tízezres Reynolds száma a második elágazás után 110,9-re 

csökken, amely már a lamináris áramlás tartományába esik, így a hőátadási tényező lényegesen 

kisebb. Az áramlási sebességek a Reynolds számhoz hasonlóan alakulnak. Annak ellenére, 

hogy formakövető hűtés használatával a hőátadás lényegesen lecsökken, még így is több hőt 

képes elvezetni, mint a hagyományos technológiákkal elkészített hűtőkörök. Meg kell jegyezni 

viszont, hogy az áramlási vizsgálatokhoz a szerzők egyszerűsített számítási módszert 

használtak, amivel a pontos áramlási viszonyok nem határozhatók meg. A vizsgálat második 
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kísérleti modellje egy telefon előlap volt. A szimulációhoz felhasznált alapanyag PP, a szerszám 

anyaga megegyezik az előző vizsgálatnál felhasználttal. A hűtőkör átmérője d=8 mm, a 

csatornák szerszám formaadó felületétől mért távolsága 11 mm, a csatornák egymástól mért 

távolsága pedig 22,2 mm volt. Az eredmények szerint a hűtési idő az előző példához hasonlóan 

csökkent, a szerszámfelület hőmérséklete a darab mentén közel egyenletes, az átlagos 

hőmérséklet körülbelül 36 °C. 

Meckley és Edwards [6] munkájukban a formakövető és hagyományos hűtések közötti 

különbségeket vizsgálta fröccsöntési teszttel és szimulációval. A szerszámkialakításokhoz két 

alapanyagot használtak, a P20-as és az S4-es acélt. A hővezetési tulajdonságok 

összehasonlításához egy-egy hagyományos hűtőkörrel ellátott szerszámot készítettek S4-ből és 

P20-ból. A harmadik kialakítás formakövető hűtéssel rendelkezik és S4-es acélból készült, a 

kialakítások modelljei a 11. ábrán láthatóak. A P20-as acél egy előedzett, közönséges 

fröccsszerszám anyag, amely hővezetési tényezője 29 W/(mK). Az S4-es acél egy ötvözött 

anyag, 60 % rozsdamentes acél és 40 % bronztartalommal, a hővezetési tényezője 

22,6 W/(mK).  

 
 a) b) 

11. ábra A hagyományos eljárással (a) és a formakövető hűtéssel gyártott szerszámbetét (b) [6] 

A két felhasznált polimer alapanyag a nagy sűrűségű polietilén (HDPE) és a polikarbonát (PC). 

A fröccsöntési folyamatot a P20-as hagyományos hűtéses szerszámra optimalizálták, HDPE 

esetén a fröccsöntési hőmérséklet 176 °C és a szerszám hőmérséklete 32 °C volt. PC esetében 

az anyag fröccsöntési hőmérséklete 304 °C és a szerszám hőmérséklete 54 °C volt. A 

hőmérsékleti egyensúly elérése érdekében a vizsgálatok előtt 50 percen át fröccsöntöttek. Az 

infravörös kamera segítségével mérték a szerszámfelek és a fröccsöntött darabok 

hőmérsékletét. A hűtési időt először 18 másodpercre állították be, ezután a HDPE-nél 4, a 

PC-nél pedig 10 másodpercre csökkentették a hűtési időt. Az összehasonlítás érdekében 

szimulációkat végeztek, amelyhez a Moldflow Plastic Insight 6.1-es verzióját használták. 

 A HDPE alapanyaghoz tartozó eredmények szerint a formakövető hűtéssel ellátott 

szerszámhőmérséklete a legkisebb, a hagyományos megoldások közül pedig a jobb 

hővezetéssel rendelkező P20-as szerszám kisebb hőmérsékletű. A hagyományos 

megmunkálással készült szerszámoknál a formaüreg oldalán a legnagyobb a hőmérséklet, az 
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osztósíkhoz közeledve pedig folyamatosan csökken. A formakövető hűtésnél ezzel szemben az 

osztósíkhoz közeledve a hőmérséklet nő. A hagyományos kialakításoknál három melegebb pont 

látható a felvételeken, a formakövető hűtésnél viszont csak egy ilyen terület fedezhető fel, 

továbbá a hőmérséklet-eloszlás is egyenletesebb ennél a kialakításnál. A hőmérséklet a darab 

felső felületén nagyobb, az oldalsó felületeken a hőmérséklet az osztósík fele haladva csökken 

a hagyományos és a formakövető hűtéssel fröccsöntött daraboknál is. A mért és a szimulált 

eredményeket összehasonlítva a szerzők megállapították, hogy a Moldflow által a szerszámokra 

és a fröccsöntött darabra számított értékek nagyobbak, a hőmérsékletváltozások trendjeit 

minden esetben jól meghatározta a program. A PC-tal végzett fröccsöntések eredményei az 

előzőekben leírtakhoz hasonlók, a formakövető hűtés a legkisebb hőmérsékletű, a hőmérséklet-

eloszlás és a hőmérsékletváltozási tendenciák is hasonlóan alakultak. A 18 másodpercnyi hűtési 

idővel fröccsöntött darabok esetében a formakövető hűtések előnye kisebb mértékben 

érvényesült, mert a hőmérsékletek csak 1-2 °C-kal voltak kisebbek és a hőmérséklet-eloszlás is 

egyenletes volt mind a három szerszám esetén. A 4 másodpercnyi hűtési idővel végrehajtott 

eredmények viszont már nagyobb különbségeket mutatnak, a formakövető hűtés előnyei jobban 

érvényesülnek. 

Ränner és társai [34] elektronsugaras leolvasztó eljárással (Electron Beam Melting) 

előállított formakövető hűtéssel gyártott szerszámbetétet vizsgálták. Három különböző 

hűtőcsatorna-elrendezést vizsgáltak, amelyek a 12. ábrán láthatók. A vizsgálatok során a 

fröccsöntés szimulációs program által számított adatokat mérésekkel ellenőrizték. A mérések 

előtt több cikluson át járatták a berendezéseket, így a szerszámhőmérséklet és a technológiai 

paraméterek állandósultak. A mérés során a hűtési időt másodpercenként növelték 1-től egészen 

18 másodpercig. Minden mérési pontnál először 10 terméket gyártottak, ezután újabb 5 darabot 

állítottak elő, amelyeken 36 óra elteltével végrehajtották a méréseket. A mérésekhez tolómérőt 

és a GOM által gyártott ATOS III 3D-s digitalizáló eszközt használtak. 

 
 a) b) c) 

12. ábra A két hagyományos (a, b) és a kontúrkövető (c) megoldás [34] 

A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyag polioximetilén (POM), a technológiai paramétereket és 

az anyagtulajdonságokat a Mfelléklet 30. táblázata foglalja össze. A szerzők megállapították, 

hogy a maghűtéssel ellátott betét megközelítőleg hasonló hatásfokú, mint a formakövető 

kialakítás, ha hűtési idő kisebb 7 másodpercnél. Mind a három szerszámkialakításnál a 
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zsugorodás minimuma 7 másodpercnél található. Ez ellentmond a tapasztalatnak, miszerint a 

hosszabb hűtési idő kisebb zsugorodással jár. A szimulációs eredményeken ez a minimum nem 

fedezhető fel, ennek magyarázata lehet, hogy a szimulációs programok által használt modell a 

hőkapacitást a hőmérséklet függvényében állandónak tekinti.  

Taylor és társai [35] SLS eljárással közvetett módszerrel fémporból készítették a 

szerszámbetéteket, a felületek utólagos megmunkálása számítógépes számjegyvezérlés (CNC) 

marással és szikraforgácsolással történt. A felhasznált szerszám alapanyag a 3D Systems által 

forgalmazott LaserForm ST-100, a fröccsöntési vizsgálatokhoz használt polimer alapanyag 

pedig PP volt. A kopási tulajdonságok mérése érdekében a fröccsöntött darabok méreteit 

mérték, a 25000 darabból 1000 ciklusonként 20 darabot mértek le. Folyamatosan csökkentették 

a hűtési időt, mérték a fröccsöntött termékek vetemedését és megfigyelték a terméken fellépő 

minőségi változásokat. Az eredmények alapján megállapították, hogy a kontúrkövető hűtés 

alkalmazásával közel 25 %-os termelékenységi hatékonyság javulás és 11 %-os energia 

megtakarítás érhető el, ha a termék geometriája összetett vagy a térfogata nagy. Az újonnan 

gyártott szerszámbetétek kopási tulajdonságai elmaradnak a hagyományos megmunkálással 

készült szerszámokétól, a szerszámbetétek élettartamát közel 300.000 ciklusra becsülték. 

Sok további fröccsöntési technológiával foglalkozó cikk pontosítja a kontúrkövető 

hűtések tervezési szempontjait [36-39] és előnyeit [40-42], az eredmények minden esetben 

hasonlók és megegyeznek a részletezett eredményekkel. Más technológiák hűtési megoldásánál 

is felvetődött a formakövető hűtések alkalmazásának lehetősége, ilyen például az extrúzió [43] 

és a fémmegmunkálás [44-45]. 

2.6. Hőátadási tényező mérésének berendezései 

A hőátadási tényező mértékének ismerete nagyon sok mérnöki feladat [46-50] során 

elengedhetetlen, erre példa a fröccsöntési technológia numerikus modellezése is. A fröccsöntő 

szerszámok formaüregéből a hő hőátadással és hővezetéssel jut el szerszám külső felületére és 

a hűtőkörökbe. Ebből következik, hogy a hőtranszport folyamatok numerikus számításai során 

fontos szerepet tölt be a fröccsöntő szerszám fala és a polimer ömledék között fellépő hőátadási 

tényező. A hűtési számításoknál kapott szerszámhőmérséklet-eloszlás a bemeneti paramétere a 

kitöltési szimulációknak, ezáltal meghatározza a kitöltési képet, nyomáseloszlást, 

vetemedésszámítást stb., ezért szükséges a hőtani folyamatok minél pontosabb számítása. A 

szimulációs programok, mint például a Modlflow, Sigmasoft, Cadmould stb., jelenleg nem 

kezelik a hőátadási tényező nyomás, hőmérséklet-különbség és felületi érdesség függését, csak 
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állandó hőátadási tényezővel számolnak. A Moldex 3D képes egyelőre egyedül a hőátadási 

tényező számítására, a Nusselt egyenletből határozza meg a hőátadási tényezőt, ezáltal 

figyelembe veszi a termék geometriáját. A hőátadási tényező mérése mindenképpen szükséges 

a számítások pontosításához, amelyhez berendezés és mérési módszer tervezése szükséges. A 

helyes kialakítás kifejlesztéséhez áttekintettem a szakirodalomban a témával foglalkozó 

publikációkat. 

A polimer ömledék és a szerszámfal közötti hőátadási tényező numerikus számításokra 

gyakorolt hatásával először Yu [51] foglalkozott, megállapította, hogy a hűtési idő 

számításának pontossága nagymértékben függ a hőátadási tényező pontosságától. Young [52] 

kutatása során megállapította, hogy az elérhető maximális folyási út erősen függ a hőátadási 

tényezőtől az 1000-10000 W/m2K intervallumban. Otmani [53] munkájában részletezi, hogy a 

hőátadási tényező kulcsfontosságú bemeneti paraméter a numerikus számításokhoz. A 

hőátadási tényező meghatározásával kísérleti és numerikus módon is foglalkoztak már [54-66]. 

Bendada [54] kísérleti eredményei szerint a hőátadási tényező 1250-5000 W/m2K, Masse [55] 

munkájában hasonló nagyságú hőátadási tényezőről számolt be, amely 1000-5000 W/m2K 

intervallumban változott a ciklusidő függvényében. Beilharz [56] kutatása szerint a hőátadási 

tényező szobahőmérsékleten 250 W/m2K alatti, viszont elérheti akár 100000 W/m2K értéket is 

a szerszámacél keménysége függvényében. Goff [57] az ömledékhőmérséklet függvényében 

200 és 1000 W/m2K közötti értékeket határozott meg a munkájában. Brunotte [58] szerint a 

hőátadási tényező az alapanyag típusától is függ, polipropilén esetén 500-600 W/m2K, 

polikarbonát esetében 400 és 600 W/m2K közötti. Liu [59], Masse-nál [55] is nagyobb 

hőátadási tényezőt határozott meg, kísérletei eredményei szerint a hőátadási tényező 18000 és 

36000 W/m2K változik. Nguyen-Chung [60, 61, 62] a numerikus számítások hőátadási 

tényezőjének változtatásával a hőmérsékletmérési eredményekhez kalibrálta a numerikus 

számítás eredményeit, munkájában a hőátadási tényező 0-30000 W/m2K között változott. 

Látható, hogy az eredmények nem egységesek, a hőátadási tényező széles intervallumban 

változik a mérési módszer, az alapanyag tulajdonsága, a feldolgozási paraméter és a felületi 

érdesség függvényében. A kutatók [51-59] viszont minden esetben olyan paramétereket 

vizsgáltak, amelyek csak indirekt módon befolyásolják a hőátadást, a hőátadási tényezőt az 

ömledéknyomás és a hőmérsékletkülönbség befolyásolja közvetlen módon. Több 

kutató [63, 64, 65] is kimutatta, hogy a nagyobb felületi érdesség növeli a hőátadást, viszont 

csak abban az esetben, ha az alapanyag viszkozitása elég kicsi ahhoz, hogy kitöltse a felületi 

egyenetlenségeket. Otsuka [66] munkájában viszont feltárta, hogy a szerszám felületi 

érdességének növelés az így kialakított légrések miatt növeli a hőellenállást és az elérhető 
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maximális folyási út a befröccsöntés folyamán. A hőátadási tényező a fröccsöntési ciklus 

folyamán is változik, mert változik a formaüreg belső nyomása. 

Az elvégzett kutatásokban a hőmérséklet mérését hőelemmel [57, 67] vagy optikai úton 

infravörös hőmérsékletméréssel [54, 59] végezték el. A hőmérséklet mérésénél a 

bizonytalanságok és a hibák elkerülhetetlenek, a hőelemmel való mérés hőt von el a mérni 

kívánt közegtől a mérés során, a pirométerek alkalmazásánál pedig számolni kell a visszavert 

sugárzással is. A polimer ömledékek hőmérséklete általában 200-300 °C között változik, ezért 

a mérésekhez kis hőkapacitású hőelem alkalmazható csak, különben nem képes a szenzor 

lekövetni az ömledékben végbemenő gyors változásokat [67, 68].  

Dawson és társai [69] hőmérséklet és hőárammérő szenzorral mérték a hőátadási 

tényezőt az ömledék és a szerszám között (13/a ábra). A próbatest és a szerszámfelek henger 

alakúak, az alsó szerszámfél elektromosan fűtött, a felső szerszámfél a hőnyelő. Mindkét 

szerszámfélbe hőelemeket és hőáram szenzorokat építettek be. A próbatesteket préseléssel 

állították elő, a vastagságukat többszörösen is ellenőrizték. 

 
 a) b) 

13. ábra A mérőberendezés elvi vázlata (a) és a mérési elrendezés (b) [69] 

A berendezést a poli(metil-metakrilát) (PMMA) ismert hővezetési tényezőjének mérésével 

kalibrálták. A kalibrálás után három különböző mérést hajtottak végre, először próbatest 

behelyezése nélkül meghatározták a berendezés ellenállását. Utána egy PMMA próbatest, 

illetve két próbatest és egy acéllap segítségével végeztek mérést (13/b ábra). A két mérés 

eredményeiből a (2) összefüggés segítségével határozták meg az ömledék és a szerszám közötti 

hőellenállást: 

 𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟
𝛼 =

𝑅3−(2𝑅𝑏𝑒𝑟−𝑅𝑎𝑐é𝑙+2𝑟𝑎𝑐é𝑙
𝜆 +𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟1

𝜆 +𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟2
𝜆 )

4
 , (2) 

ahol 𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟
𝛼  a polimer és a szerszám közötti hőellenállás, 𝑅3 a háromrétegű rendszer 

hőellenállása, 𝑅𝑏𝑒𝑟 a mérőberendezés összesített hőellenállása, 𝑅𝑎𝑐é𝑙 a mérőberendezés 

összesített hőellenállása acéllappal, 𝑟𝑎𝑐é𝑙
𝜆  az acéllap hőellenállása, 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟1

𝜆  az 1 mm vastagságú 
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PMMA próbatest hőellenállása, 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟2
𝜆  a 3 mm vastagságú PMMA próbatest hőellenállása. 

A háromrétegű rendszer ellenállása a (3) szerint számítható: 

 𝑅3 = 𝑟𝑏𝑒𝑟 + 4𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟
𝛼 + 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟1

𝜆 + 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟2
𝜆 + 𝑟𝑎𝑐é𝑙

𝜆  , (3) 

ahol 𝑟𝑏𝑒𝑟 a berendezés hőellenállása, abból adódóan, hogy több rétegből áll össze. A berendezés 

összesített hőellenállása (4): 

 𝑅𝑏𝑒𝑟 = 𝑟𝑏𝑒𝑟 + 𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑎𝑐é𝑙
𝛼  , (4) 

ahol 𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑎𝑐é𝑙
𝛼  az acél és acél közötti hőellenállás. A berendezés ellenállását próbatest nélkül 

mérték, a fűtött és a hideg szerszámfelet szorították egymáshoz. Az acéllap összesített 

ellenállása (5): 

 𝑅𝑎𝑐é𝑙 = 𝑟𝑏𝑒𝑟 + 2𝑟𝑎𝑐é𝑙−𝑎𝑐é𝑙
𝛼 + 𝑟𝑎𝑐é𝑙

𝜆  . (5) 

Az acél és a polimer próbatestek ellenállása (6): 

 𝑟𝑖
𝜆 =

𝑥𝑖

𝜆𝑖
=

1

𝛼𝑖
 , (6) 

ahol 𝜆𝑖 az anyag hővezetési tényezője, az 𝑥𝑖 az anyag vastagsága. A próbatestek méréssel 

meghatározott hővezetési tényező értékeinek átlaga 0,189±0,003 W/(mK), a variációs 

koefficiens, amely a szórás és az átlag hányadosa, csak 1,5%, a mérések jól reprodukálhatók. 

A szerzők ezután az acél és a polimer közötti hőátadási tényezőt tanulmányozták, a számított 

hőellenállások: 0,00019; 0,00015; 0,00013 K/W. Az eredmények lényegesen kisebb értékűek, 

mint a más szerzők [54-71] által közölt értékek. A szerzők által használt összefüggésben két 

nagy értéket kell egymásból kivonni, így a hibaérzékenység nagy, nagyobb hőátadási 

értékeknél nagyobb a hiba. A légrés beállításának hatására a hőáram az eredeti érték harmadával 

esett vissza (14/a ábra). A légrés növelésével a hőellenállás lineárisan nő és a kb. 0,2 mm-es 

légrés annyival csökkenti a hőáramot, mint egy 3 mm vastagságú polimer próbatest (14/b ábra). 

 
 a) b) 

14. ábra A légrés hatásának a vizsgálata és a hőellenállás változása a légrésvastagság függvényében [55] 

Bendanda és társai [54] más mérési megoldással és modellezéssel határozták meg a 

felületi hőellenállást, amely fordítottan arányos a hőátadási tényezővel. A szerzők szerszámba 
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helyezett hagyományos és infravörös hőmérő szenzort használtak a mérések során. Az 

infravörös hőmérő szenzor ezüst és fluor-karbon-polimer rétegekből áll, zafír üveg mögül méri 

a hősugárzást. Az infravörös hőmérő szenzorral kis hőmérsékletek is pontosan mérhetők, mert 

közepes és hosszú hullámhosszú infravörös tartományokban kis veszteséggel méri a 

hősugárzást. A szerzők a felületi hőellenállást a (7) összefüggés szerint számították: 

 𝑇𝐶𝑅 =
𝑇ö𝑓−𝑇𝑠𝑧𝑓

�̇�
 , (7) 

ahol TCR a felületi hőellenállás, 𝑇ö𝑓 az ömledék felületi hőmérséklete, 𝑇𝑠𝑧𝑓 a szerszám felületi 

hőmérséklete, a �̇� a felületek között átmenő hőáramsűrűség. Az infravörös szenzorral 

határozták meg az ömledék felületi hőmérsékletét, a két hőmérsékleti szenzorral mérték a 

szerszám felületi hőmérsékletét és a felületi hőmérsékletek segítségével a Beck módszerrel két 

lépésben meghatározták a hőáramsűrűséget. Első lépésben a hővezetés differenciálegyenletéből 

előrelépő differencia módszerével kiszámítható a hőmérséklet-eloszlás. A hővezetés 

egydimenziós differenciálegyenlete és a számításhoz szükséges kezdeti feltételek (8-10): 

 
𝜕𝑇(𝑥,𝜏)

𝜕𝜏
= 𝑎

𝜕2𝑇(𝑥,𝜏)

𝜕𝑥2  , (8) 

 −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= �̇�(𝜏), ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝜏 > 0 , (9) 

 𝑇 = 𝑇0, ℎ𝑎 𝜏 = 0 𝑎 𝑘ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑧𝑒𝑡𝑏𝑒𝑛, (10) 

ahol T a hőmérséklet, T0 a környezeti hőmérséklet, τ az idő, x a helykoordináta, a 

hőmérsékletvezetési tényező, amely a (11) összefüggéssel számítható: 

 𝑎 =
𝜆

𝜚𝑐
 , (11) 

ahol c a fajhő. 

A Beck módszer [70] szerint az ömledék és a szerszám teljes érintkezési ideje felosztható véges 

számú időintervallumra, amelyekre igaz, hogy a hőáramsűrűség intervallumonként változik, de 

adott intervallumon belül konstansnak tekinthető. A feltételezés segítségével kiszámítható 

minden egyes időintervallumra a hőáramsűrűség. A szerszámhőmérséklet- és a formaüregben 

mért nyomáslefutás (15/a ábra). vizsgálatából látható, hogy az ömledék kb. 12 másodperc 

környékén elválik a szerszám falától a zsugorodás hatására, ezért az ömledékhőmérséklet kb. 

10 °C-kal megnő (15/b ábra). 
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 a) b) 

15. ábra A nyomás- (a) és a hőmérsékletlefutás, ahol (1) ömledék felületi hőmérséklete, (2) 

szerszámhőmérséklet 2 mm-re a felszíntől, (3) szerszámhőmérséklet 1 mm-re a felszíntől, (4) felületi 

szerszámhőmérséklet (b) [54] 

Bendanda és társai [54] ezután meghatározták a hőáramsűrűséget és a felületi 

hőellenállást (16/a ábra). A hőellenállás hirtelen növekedésével fokozatosan csökken a 

hőáramsűrűség, a felületi hőellenállás 0,0002 és 0,0008 m2K/W között változik. A 

továbbiakban a technológiai paraméterek felületi hőellenállásra gyakorolt hatását vizsgálták 

(16/b ábra). Megállapították, hogy az utónyomás növelése csökkenti a hőellenállást, hasonló 

hatást gyakorol az ömledékhőmérséklet növelése. A szerszámhőmérséklet növelésének 

jelentősebb a hatása, a hőellenállásban nem alakul ki lokális maximum, továbbá a hőellenállás 

értéke kevesebb mint felére esik vissza.  

 
 a) b)  

16. ábra A hőáramsűrűség és a felületi hőellenállás az idő függvényében (a) és a technológiai paraméterek 

hatása a felületi hőellenállásra, ahol (1) Tszersz.= 25 °C, Töml.= 220 °C, phidr.= 25 bar, (2) Tszersz.= 25 °C, 

Töml.= 220 °C, phidr.= 160 bar, (3) Tszersz.= 25 °C, Töml.= 275 °C, phidr.= 25 bar, (4) Tszersz.= 50 °C, Töml.= 

220 °C, phidr.= 25 bar (b) [54] 

Le Goff és társai [57] átal fejlesztett berendezés hasonló felépítésű, mint a Dawson és 

társai [69] által tervezett (17. ábra).  
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17. ábra A berendezés felépítése [57] 

Bendanda és társaihoz [54] hasonlóan Le Goff és társai is megfigyelték az ömledékhőmérséklet 

emelkedését az ömledék és a szerszám elválása után (18. ábra). Az eredményeken látható, hogy 

a hőellenállás egy minimum után elkezd nőni. A folyamatban két egymással szemben ható 

jelenség játszik szerepet, a zsugorodás miatt légrés alakul ki, az ömledék megszilárdulása miatt 

viszont nő a fröccsöntött termék hővezetése. A hőellenállás a kristályosodás lefolyása után 

kisebb mértékben tovább nő. 

 
 a) b) 

18. ábra A szerszám- és ömledékhőmérséklet az idő függvényében (a) és a felületi hőellenállás változása az 

időben (b) [57] 

Több további kutató foglalkozott a fröccsöntő szerszámok és a polimer ömledék között 

fellépő hőátadási tényező meghatározásával, modellépítéssel [72, 73], illetve az egyre nagyobb 

teret nyerő mikrofröccsöntés [74, 75] és a mikrohab [76] fröccsöntés esetében is több cikk 

foglalkozik a témával. 

2.7. A vízkő és korrózió szerszámhőmérsékletre gyakorolt hatása 

A hűtőcsatornák vízkövesedése és korróziója befolyásolja a víz áramlását és a hőátvitelt 

is. A szennyeződés hatására a hűtőcsatorna keresztmetszete csökken, ez növeli az áramlási 

ellenállást, viszont azonos térfogatáram mellett növeli az áramlási sebességet, amely a 
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hőátadási tényezőt növelheti, mert növeli a turbulenciát. A hűtőkör falán kialakuló lényegesen 

kisebb hővezetési tényezőjű réteg, azonban nagyobb mértékben csökkenti a hőátviteli tényezőt, 

mint a növekvő turbulenciából származó hőátadási tényező növekedés növelné azt. Ennek 

hatására jelentősen nőhet a szerszám formaadó felületének hőmérséklete, ami növeli a 

ciklusidőt és a termék vetemedését. E fejezetben bemutatom a vízkőképződés és korrózió 

folyamatát, illetve részletezem az ezen a területen eddig elvégzett kutatások eredményeit. 

A vízkőképződés a vízben oldott ásványi anyagok kiválása, amelye a víz oldott 

széndioxid koncentrációjának csökkenése miatt következik be. A széndioxidot a víz jól oldja, 

az oldódás fizikai és kémiai is egyben, a kémiai oldódás során a következő folyamatok mennek 

végbe [77]: 

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻2𝐶𝑂3.  

A keletkező szénsav disszociál, a vízben így főképp hidrogén-karbonát-ionok és karbonátionok 

keletkeznek [77]: 

 𝐻2𝐶𝑂3 ⇌ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−,  

 𝐻𝐶𝑂3
− ⇌ 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2−.  

A karbonátok jelenlétének hatására a magnéziumból, a kalciumból és a fémekből 

magnézium-, kalcium- és fémkarbonátok keletkeznek, amelyek rosszul oldódnak a vízben, 

viszont a fizikailag oldott járulékos széndioxidon felüli széndioxid a karbonátokat a vízben 

jobban oldódó hidrogén-karbonátokká alakítja [77]: 

 𝐶𝑎𝐶𝑂3+𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2,  

 𝑀𝑔𝐶𝑂3+𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2.  

A széndioxid koncentráció csökkenése miatt ezek az egyensúlyi reakciók megfordulnak és 

karbonátok, vízkő keletkezik. A kiválás függ még a víz hőmérsékletétől, áramlási sebességétől 

és pH értékétől is. A magnézium- és kalcium vízoldható sói szerint megkülönböztetünk 

karbonát- és nemkarbonát-keménységet. A karbonátkeménységet a hidrogén-karbonátok 

okozzák, ezek forralás hatására kiválnak. A nemkarbonát-keménységet okozó sók (szulfátok, 

kloridok és nitrátok) forralás hatására nem válnak ki [77-80]. 

A fröccsöntő szerszámok hűtésénél a karbonátkeménységet okozó kalcium- és 

magnézium-karbonátok válnak ki. Az csapvíz, amelyet általában a fröccsöntő szerszámok 

hűtéséhez használnak, szigorú előírások alapján tisztított és szűrt ivóvíz, amely megengedett 

összes keménysége 50-350 mg CaO/dm3 között változhat. A 2012-es évre szóló kimutatás 

alapján Budapest ivóvizének összes keménysége a több mint 1300 mérés mindegyikénél a 

megengedett határok között változott, az átlagos keménység 149 mg CaO/dm3 [81-83] volt.  
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A vízkőkiválások összetétele a vízösszetételtől függ, sok vízkőtípus létezik, pl. aragonit, 

kalcit, brucit stb. Ezek bizonyos esetben csak a kristályszerkezetükben térnek, pl. aragonit, 

kalcit és a vaterit, amelyek CaCO3 rombos, trigonális és hexagonális szerkezetű ásványai, de a 

dolomit például anyagában is eltér az előbb említett típusoktól, mert dolomit a kalcium-

magnézium-karbonát trigonális kristályrendszerű ásványa. A kis hőmérsékleten keletkező 

lerakódás inkább kalcit, 50 °C felett viszont már az aragonit szerkezet jellemző (19. ábra). 

Ritkább esetekben kisebb hőmérsékleten először vaterit keletkezik, ami utána kalcittá alakul 

[80, 84]. 

 

19. ábra A CaCO3 kristálymódusulatainak oldódása különböző hőmérsékleteken [84] 

Dobersek és Goricanec [84] az ivóvízből kiváló vízkő háztartási gépekre gyakorolt 

hatását vizsgálták. Munkájukban feltételezték, hogy a kalcium-karbonát a nagyobb 

mennyiségben kiváló só. Foglalkoztak a vízkő összetételével, az alkotók hővezetési 

tulajdonságaival és a hőáram csökkenésével is. A hőáram csökkenését a csőben való áramlás 

esetében (12) összefüggéssel számolták: 

 𝜉 = 1 −

𝜆𝑣í𝑧𝑘ő
𝑟2

+𝛼𝑙𝑛
𝑟2
𝑟1

𝜆𝑣í𝑧𝑘ő
𝑟3

+
𝛼𝜆𝑣í𝑧𝑘ő

𝜆𝑣í𝑧
𝑙𝑛

𝑟3
𝑟2

+𝛼𝑙𝑛
𝑟2
𝑟1

   , (r3>r2>r1) (12) 

ahol ξ a hőáram csökkenése, λvízkő a vízkő hővezetési tényezője, λvíz a csőben áramló víz 

hővezetési tényezője, r1 a vízkő belső sugara, r2 a cső belső sugara, r3 a cső külső sugara, α a 

hőátadási tényező. Vizsgálták a dolomit, az aragonit, a kalcit és a vízkőlerakódást, a cső 

anyagának rezet és rozsdamentes acélt választottak (4. táblázat). A cső vastagsága 3 mm, a 

hőátadási tényezőt 500 W/m2K értékűnek feltételezték. 
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Anyag Hővezetési tényező (W/mK) 

Aragonit 2,37 

Dolomit 2.72 

Kalcit 4,78 

Vízkő 1,2 

Réz 395 

Rozsdamentes acél 26 

4. táblázat A számolásokhoz felhasznált anyagok hővezetési tényezői [84] 

A szerzők kísérletek alapján megállapították, hogy a bojler és mosogatógép 

csőhálózatában 14 nap folyamatos használat alatt 3-5 mm vízkőlerakódás keletkezik. Ennek 

alapján kiszámították, hogy a 3 mm lerakódás 10-50 % hőáram csökkenést okoz az összetételtől 

függően (20. ábra). Az eredményekből továbbá látszik, hogy a cső alapanyaga nem okozott 

jelentős különbséget a hőáram csökkenésében. 

 

 a) b) 

20. ábra A réz- (a) és rozsdamentes acélcsőben (b) kialakuló lerakódások által okozott hőáram 

csökkenés [84] 

Pezzin és társai [85] a vízkő hatását vizsgálták turbulens áramlású hőcserélőkben 

numerikus eljárással (21/a ábra). A munkájukban a vízkő hővezetési tényezőjét λ= 2,2 W/(mK) 

értékűnek vették. Megállapították, hogy a 2 mm-es vízkő réteg 480 másodperc alatt 5 °C 

különbséget okoz a vízkőmentes esethez képest a cső középvonalában áramló folyadék 

hőmérsékletében. A szerzők a továbbiakban a keresztmetszetben kialakuló 

hőmérsékleteloszlást vizsgálták 0 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm és 2 mm vízkőréteg 

vastagsággal (21/b ábra). Meghatározták, hogy közel 50 %-os teljesítménynövekedéssel is több 

Celsius fokkal kisebb hőmérsékletű a víz 480 másodperccel az indítás után a 2 mm vastag 

lerakódás következtében. Kiszámították továbbá, hogy állandó bevitt hőteljesítményt 

feltételezve a 2 mm vastag vízkőlerakódás 12,3 %-os fogyasztásnövekedést okoz. A szerzők a 
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cikkükben csak a kalcium-karbonáttal foglalkoztak, pedig az ivóvízből magnézium-karbonát is 

kiválhat, ahogy Ranjbar [86] megállapította a cikkében. 

 
 a) b) 

21. ábra A szimulációs elrendezés (a) és a különböző vastagságú vízkőlerakódásokhoz kapott hőmérsékleti 

értékek a sugár mentén az indítástól számított 480. másodpercben (b) [85] 

A Novoplan GmbH-nál [87] szimulációs kísérleteket végeztek Moldex 3D fröccsöntés 

szimulációs program alkalmazásával a fröccsöntő szerszámban kialakuló vízkő vetemedésre 

gyakorolt hatásának kimutatására. A fontosabb szimulációs paraméterek a Melléklet 

31. táblázata tartalmazza, a szimulációkhoz alkalmazott hűtőfolyadék víz volt. Vízkő és 

korrózió nélküli esetben a vetemedési vizsgálat 1,6 mm maximális deformációt adott 

eredményül. 1 mm vastagságú korróziós réteg 80 °C-ról 100 °C-ra növeli a termék maximális 

felületi hőmérsékletét a kidobási pillanatában, amely hatására a deformáció 2 mm-re nő. A 

korrózióval azonos vastagságú vízkőképződés esetében a hőmérséklet további 20 °C-kal, a 

deformáció pedig 0,5 mm-rel nő a korrózióképződéses esethez képest. A vízkőképződés 

esetében a hűtőkörök hőelvonóképessége 24 %-kal esik, emiatt a ciklusidő 18 másodperccel 

nő. A szerzők nem közlik, hogy mekkora nagyságú a vízkőlerakódásnak a hővezetési tényezője, 

illetve, hogy a felhasznált hővezetési tényező értékét kimérték-e, vagy az irodalomból átvett 

étékkel dolgoztak-e. 

A korróziónak három típusa van, kémiai, elektrokémiai és fizikai. Ezek közül a 

fröccsöntő szerszámoknál az elektrokémiai korrózió lép fel, mert a hűtőfolyadék általában víz, 

amely biztosítja az elektrokémiai korrózióhoz szükséges összes feltételt. Az elektrokémiai 

korrózió során a fém oxidálódik [77]: 

 𝐹é𝑚 ⟶ 𝐹é𝑚𝑛+ + 𝑛𝑒−  

Az elektrokémiai korrózió akkor megy végbe, ha: 

 létezik két különböző elektródpotenciálú, fémes összeköttetésben lévő hely, 
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 az egymással fémes összeköttetésben lévő helyek elektrolittal is kapcsolódnak, 

 az elektrolitban van katódos depolarizátor, amely felveszi a leadott elektronokat. 

Két egymástól eltérő elektródpotenciálú hely kialakulhat a korrózió belső és külső 

tényezőinek eltérése miatt (5. táblázat). A fröccsöntő szerszámoknál galván-, kristályközi, 

koncentrációs cella- és termikus lokálelem-korrózió léphet fel. A galvánkorrózió az eltérő 

anyagú szerszámbetét és szerszámtömb között kialakuló potenciálkülönbség miatt lép fel. 

A kristályközi korrózió az ötvözetek lokális összetétel különbségéből adódik. A 

koncentrációs cellakorrózió oka, hogy a hűtőközeg oldottanyag-tartalom koncentrációja 

változik a lerakódások keletkezése miatt. A termikus lokálelem-korrózió okozza a 

fröccsöntő szerszámok esetében a legnagyobb problémát, mert a szerszámok hőmérséklete 

a ciklustól és a helyzettől függően változik. A második feltétel szerint szükség van egy 

olyan közegre, amely ionokat tartalmaz és azok vándorlását is lehetővé teszi. A 

depolarizátor lehet a víz savtartalmából adódó hidrogéntartalom, az oldott oxigéntartalom, 

vagy a szabad klórtartalom redukciója [77, 88-92]. 

A korrózió belső tényezőinek különbsége miatt kialakuló differenciális párok 

galvánkorrózió 
fémek anyagi minőségének 

különbsége 

a kevésbé nemes fém 

korrodálódik 

kristályközi korrózió 

ötvözetek összetételének 

lokális eltérése a 

szennyezések miatt 

szennyezett részek gyorsabb 

korróziója 

szelektív korrózió 
ötvözőelemek anyagi 

minőségkülönbsége 

mindkét fém oldódik, de a 

nemesebb 

visszacementálódik 

differenciális 

feszültségkorrózió 

eltérő igénybevételből vagy 

megmunkálásból adódó 

feszültségkülönbség 

nagyobb húzófeszültségű 

helyek gyorsabb korróziója 

A korrózió külső tényezőinek lokális eltérése miatt kialakuló differenciális párok 

koncentrációs cellakorrózió 

az oldott anyag 

koncentrációkülönbsége a 

felület különböző pontjain 

a közeg számára nehezen 

hozzáférhető helyek lokális 

korróziója 

termikus lokálelem-korrózió 
a fém potenciálja változik a 

hőmérséklettel 

a nagyobb hőterhelésű 

helyek lokális korróziója 

5. táblázat A korrózió belső és külső tényezőinek különbsége miatt kialakuló korróziós 

folyamatok nevei, okai és következményei [90] 

 Zhao és társai [93] alumínium és réz bordával ellátott réz hőcserélők korrodálását 

kutatták. A hőcserélőket 48 és 96 órára desztillált vízben oldott nátrium-klorid (NaCl) oldatba 

helyezték. A hőcserélők hűtési teljesítményét és az áramlás hatására kialakuló hőátadási 

tényezőjét vizsgálták. A hűtési teljesítmény mindkét hőcserélő esetében folyamatosan csökkent 
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a korrózió mértékének növelésével, viszont a rézzel bordázott hőcserélő esetében kisebb 

mértékű a csökkenés, mint az alumíniumos megoldásnál. A korrózió mértékének 

növekedésével szintén csökkent a hőátadási tényező, amelyet a hűtési teljesítményhez 

hasonlóan a Reynolds szám nagyobb mértékben befolyásolt. A szerzők megállapították 

továbbá, hogy a hőátadási tényező és a hűtési teljesítmény nagyobb mértékben esik az első 

sókezelés során, mint a másodiknál (22. ábra). 

 
 a) b) 

22. ábra A hűtési teljesítmény (a) és a hőátadási tényező a Reynolds szám függvényében különböző 

sókezelések után [93] 

 Gries [94] megállapította, hogy a hűtőkörökben az 1 mm vastagságú korrodált réteg az 

acél 34 W/(mK) hővezetési tényezőjéhez képes csak 14 W/(mK) hővezetési tényezővel 

rendelkezik, amely a hűtési időt 56 %-kal növeli, 12,5 másodpercről 19,5 másodpercre. A 

selejtek száma 5 %-ról 20 %-ra nőtt. A lerakódás által okozott összesített kár fröccsöntő 

gépenként kb. 116000 Euró/év, ami a selejtekből, a többlet energiafelhasználásból és a 

szerszámtakarításból adódik össze. A cikkben a szerző kevés információt ad arról, hogy a 

hővezetési tényező milyen módon és milyen típusú acélon lett mérve, továbbá a méréshez 

alkalmazott beállításokat és a mérési elrendezést sem ismerteti. 

2.8. Az irodalom összegzése és kritikai elemzése 

Az additív technológiák lehetővé tették a fröccsöntött, kisszériás termékek gazdaságos 

gyártását. A kisszériás szerszámoknál a legnagyobb problémát a gyors tönkremenetel jelenti. A 

rossz hővezető képességű alapanyag nem képes elvezetni a hőt a termékkel érintkező részektől, 

ezért a hőmérséklet az üvegesedési átmeneti hőmérséklet fölé emelkedik és az alapanyag 

mechanikai tulajdonságai jelentős mértékben romlanak. Ahhoz, hogy a kisszériás 

szerszámoktól a hőt gyorsan el lehessen vezetni, az általában fotopolimer bázisú 
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szerszámalapanyagok hővezetési tényezőjének növelése szükséges. A kisszériás szerszámok 

alapanyagának fejlesztésével többen is foglalkoztak, de a legfontosabb szempont a mechanikai 

tulajdonságok javítása volt. A mechanikai tulajdonságok javíthatók kalcium-foszfát, 

kalcium-bentonit, szilícium-karbid, szén nanocső stb. erősítő anyag adagolásával, de akár 

utólagos térhálósítással is. A szerzők keveset foglalkoztak a hűtőkörök hatásának hőtani 

elemzésével. A kísérletek többségében a hűtőkörök alkalmazása helyett inkább a ciklusidő 

növelésével és a befröccsöntés, illetve az utónyomás csökkentésével növelték a szerszám 

élettartamát. Megállapították, hogy a befröccsöntési fázis során fellépő hajlító igénybevétel 

teszi leginkább tönkre a kisszériás fröccsöntő szerszámokat. A nyomások csökkentése és a 

ciklusidő növelése  viszont csökkenti a termék méretpontosságát, ezt a szerzők nem 

vizsgálták. 

Additív technológiákkal előállíthatók nagyszériás szerszámok is, amelyeknél 

alkalmazható formakövető hűtőkör, ami nagyobb mennyiségű hőt képes elvonni rövidebb idő 

alatt a terméktől. A szakirodalomban a formakövető hűtőkörök alkalmazásának előnyeivel 

többen foglalkoztak, megállapították, hogy akkor jelent jelentős előnyt a hűtőkör alkalmazása, 

ha a fröccsöntött darab térfogata nagy, a geometriája összetett vagy a fröccsöntési hőmérséklet 

nagy. Ezekben az esetekben közel 50 %-kal csökkent a maximális szerszámhőmérséklet, 

egyenletesebb lett a hőmérséklet-eloszlás és 25 %-kal csökkent a ciklusidő. A kutatók a 

munkájuk során foglalkoztak a formakövető hűtések numerikus ellenőrzésével is, de a legtöbb 

esetben a hűtőkörökben kialakuló áramlást csak jelentős elhanyagolásokkal számították. A 

szerszámhőmérsékletek hőkamerás mérésénél sem részletezték a szerszámbetétek reflexiós 

tényezőjének meghatározását, pedig a pontos értéke nélkül nem lehet pontosan mérni a 

hőmérsékletet. 

A szimulációs szoftverek a polimer és a szerszámfal közötti hőátadást közelítő 

módszerekkel határozzák meg. Befröccsöntés során a legnagyobb a hőátadás, az utónyomási 

fázis alatt csökken és a hűtési szakaszban még tovább csökken, a pontos hőátadási értékek 

viszont nem ismertek. Az utónyomási és hűtési fázisban a nyomás csökken, amint a nyomás 

lokálisan eléri az atmoszferikus nyomást, a termék leválik a szerszám faláról és hőátadási érték 

nagymértékben esik. A jelenséggel néhány kutató már foglalkozott, a szerzők által 

meghatározott értékek viszont nem egységesek, a hőátadási tényező 500-6600 W/m2K között 

változik. Különböző mérési és számítási módszereket vizsgáltak, megállapították, hogy a 

felületi és hővezetési hőellenállás alapján felállított modell érzékenysége nem megfelelő. A 

haladó differencia módszer viszont alkalmas lehet a hőátadási tényező meghatározására, ehhez 
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a kezdeti értékek mérése szükséges, amelyre jó megoldást nyújthat az infravörös 

hőmérőszenzor. 

Fröccsöntési technológiával összetett geometriájú és nagy méretpontosságú műanyag 

termékeket lehet gazdaságosan gyártani. A termék minőségét az utónyomási és hűtési fázis 

határozza meg leginkább, a hűtési fázis továbbá a fröccsöntési technológia leghosszabb ideig 

tartó szakasza. Ezért elmondható, hogy a hűtési szakasz a legfontosabb technológiai fázis a 

gazdasági és minőségi szempontok szerint. A vízkő- és korróziós réteg kialakulása rontja a 

hőátviteli tényező értékét, így az összetett geometriájú hűtőkörök hatásfoka is jelentősen 

csökken. A témával csak néhány kutatás foglalkozik, megállapították, hogy az 1 mm-es 

vízkőréteg akár 40 °C-kal növeli a termék maximális felületi hőmérsékletét a kidobási 

pillanatban, amely 0,9 mm-es többlet deformációt okoz a vízkőmentes esethez képest. A 

korrózió a kutatások alapján kisebb mértékben rontja a minőséget és a ciklusidőt. A szerzők 

viszont egyik esetben sem határozták meg a vízkő és korróziós réteg hővezetési tényezőjét, 

továbbá nem foglalkoztak a lerakódás képződését befolyásoló tényezők elemzésével sem. A 

numerikus eljárással kapott eredményeket sem ellenőrizték hőkamerás vagy szenzoros 

mérésekkel. 

Az irodalomkutatás alapján a következő célokat tűztem ki: 

 A fotopolimer bázisú kisszériás szerszámok hőtani elemzése, a hűtőkörök 

szerszám-tönkremenetelre gyakorolt hatásának elemzése. 

 A formakövető hűtőkörök hőtani tanulmányozása numerikus módszerrel és mérésekkel, 

illetve hagyományos technológiával, nagy hővezető képességű anyagból megmunkált 

szerszámbetétek hőátviteli folyamatainak összehasonlítása. A felületi minőség és 

szerszám bevonatolás hőkamerás mérésekre gyakorolt hatásának elemzése. 

 A fröccsöntő szerszámokban a polimer ömledék és a szerszámfal között lejátszódó 

hőtani folyamatok vizsgálata, a hőátadási tényező méréséhez szükséges eljárás és 

berendezés fejlesztése. 

 A vízkőréteg hőtani paramétereinek (hővezetési tényező, sűrűség és fajhő) 

meghatározása különböző összetételre. A lerakódások hőátvitelre gyakorolt hatásának 

elemzése numerikus módszerrel. 
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3. A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok és gépek 

A következő fejezetekben a felhasznált berendezéseket, alapanyagokat és vizsgálati 

módszereket mutatom be. 

3.1. Felhasznált gépek és mérőeszközök 

Differenciális pásztázó kalorimetria 

Az alapanyagok fajhőjének mérését TA Instruments Q2000 berendezéssel végeztem. A fajhő 

mérése során egy fűtés-hűtés-fűtés programot használtam 2 °C/perces sebességgel, 0-120 °C-

os hőmérséklettartományban. A minták tömege minden esetben 15-20 mg között volt, a 

mintartató alján a porított minta egyenletes eloszlatottságú volt. 

Additív gyártóberendezés 

A Fullcure 720 és Digital ABS szerszámbetéteket és próbatesteket Objet 

Geometries Ltd.Alaris 30 géppel végeztem el 0,028 mm építési rétegvastagsággal.  

Dinamikus mechanikai analizátor 

A Fullcure 720 és a Digital ABS alapanyagok tárolási modulusának és a veszteségi 

tényezőjének mérését a TA Instruments Q800 berendezésen végeztem. A méréseknél mindkét 

alapanyagot egyoldali befogással terheltem deformáció gerjesztéssel, 20 μm amplitúdóval. Az 

alátámasztási távolság 17,5 mm-re és a felfűtési sebesség 1 °C/percre állítottam be. A vizsgálati 

hőmérséklettartományt a Fullcure 720 esetén 0-100 °C-ra, a Digital ABS-nél 0-160 °C-ra 

állítottam. Minden esetben 3 mérés átlagolt értékeit határoztam meg. 

Hőkamera 

A szerszámbetétek hőkamerás méréseit Flir A325 SC típusú hőkamerával végeztem. 

Adatrögzítő 

A vízkő minták hővezetési tényezőjének meghatározásához és a kisszériás szerszámok hőtani 

elemzéséhez Ahlborn Almemo 8990-6-V5 típusú adatrögzítőt és NiCr-Ni T190 hőelemeket 

használtam, 0,1 °C felbontással, illetve 0,3 s és 3 s mintavételezési időlépéssel. 

Fröccsöntő gép 

A próbatesteket legyártását és a hőkamerás méréseket Arburg 370S 700-290-es fröccsöntő 

gépen hajtottam végre. A fröccsöntő gép csigaátmérője Ø30 mm.  

Szerszámok temperálása 

A szerszámok temperálását Wittmann Tempro Plus 90 temperálóval végeztem. 
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Kapilláris plasztométer 

A szabványos folyási mutatószám (MFI) meghatározását CEAST 7027.000 kapilláris 

plasztométeren MSZ EN ISO 1133:2005 szabványnak megfelelően, 200 °C-on és 2.16 kg 

terheléssel végeztem.  

Mérleg 

A vízkőminták sűrűségének mérését Ohaus Explorer mérlegen végeztem 0,0001 g 

pontossággal. 

Prés 

A vízkő hővezetési tényezőjének meghatározását Collin Pressplate 200E hidraulikus présgépen 

50 és 80 °C-ra fűtve 60, 120, 180, 250, 300, 425, 550 bar nyomásokon végeztem. 

Univerzális terhelőgép 

A hőátadási tényező meghatározását Zwick Z250 univerzális terhelőgépen 11, 22, 44, 110, 

220 kN-on terheléseken végeztem egytengelyű nyomóprogrammal. A mérésekhez használt 

próbatest átmérője ø75 mm, vastagsága 2 mm volt. 

Szoftver 

A numerikus számításokhoz az Autodesk Moldflow Synergy 2015-2018 verzióit használtam, 

amelyben már megtalálható a végeselemes hűtési számításokhoz használt Computational Fluid 

Dynamics (CFD) algoritmus. 

3.2. A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok 

Akrilnitril-butadién-sztirol 

A különböző hűtőkör-kialakítású és alapanyagú szerszámbetétek vizsgálatához, illetve a 

kisszériás szerszámok hőtani elemzéséhez a Styrolution által gyártott Terluran GP35 típusú 

ABS alapanyagot használtam fel, amely fröccsöntési technológiával dolgozható fel. Az 

alapanyag alapadatait és az ajánlott feldolgozási paramétereket a 6. táblázat tartalmazza. 

Polipropilén 

A kisszériás szerszámok hőtani elemzéséhez a MOL Petrolkémia Zrt. által gyártott Tipplen 

H-145F típusú polipropilént használtam fel (6. táblázat). 

A hőátadási tényező meghatározásához az INEOS Olefins & Polymers által előállított Ineos PP 

100-GA12 alapanyagból fröccsöntöttem próbatesteket, mert ennek az alapanyagnak ismert a 

hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében (6. táblázat). 



Zink Béla 

45 

 ABS PP 

 
Terluran 

GP35 

Tipplen 

H145F 
100-GA12 

Tömegre vonatkoztatott szabványos folyási 

mutatószám (g/10perc) 

32 (220 °C, 

10 kg) 

28 (230 °C, 

2,16 kg) 

12 (230 °C, 

2,16 kg) 

Húzó rugalmassági modulus (GPa) 2,3 1,75 1,4 

Folyáshatárhoz tartozó nyúlás (%) 2,4 8 - 

Hőalaktartósság (°C) (0,45 MPa) 95 128 90 

Izod ütőszilárdság, bemetszett (kJ/m2) 

(23 °C) 
22 3 3,7 

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet-tartomány 

(°C) 
220-260 190-235 240-280 

Ajánlott szerszámhőmérséklet-tartomány 

(°C) 
30-80 20-40 20-60 

6. táblázat A Terluran GP35, a Tipplen H-145F és a 100-GA12 alapanyag fontosabb tulajdonságai és 

feldolgozási adatai [95-97] 

3.3. A vizsgálatok során felhasznált szerszámalapanyagok 

A nagyszériás szerszámok vizsgálataihoz 1.2311 (P20) (Böhler) és MaragingSteel1 

(MS1) (EOS) acélból, illetve Ampcoloy 940 és 88 (Ampcometal) rézötvözetből készült 

szerszámbetéteket használtam. A réz ötvözetek mechanikai tulajdonságai elmaradnak az acél 

tulajdonságaitól, viszont azok hővezetési tényezője többszöröse az acél hővezetési 

tényezőjének (7. táblázat). 

 Acél Rézötvözet 

 P20 MS1 Ampcoloy 88 Ampcoloy 940 

Sűrűség (kg/m3) 7800 8100 8750 8710 

Szakítószilárdság (MPa) 1020 1950 890 544 

Folyáshatár (MPa) 900 1900 680 475 

Húzó rugalmassági modulus (GPa) 250 180 130 131 

Hővezetési tényező (W/mK) 29 20 230 208 

Fajhő (J/(kgK)) 460 450 420 380 

7. táblázat A nagyszériás szerszámok alapanyagainak főbb tulajdonságai [98-101] 
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A kisszériás szerszámok vizsgálatához két epoxi alapú gyantát használtam fel a 

szerszámbetétek elkészítésére, Fullcure 720 (RGD720) (Stratasys) és Digital ABS Plus 

(RGD5160-DM) (Stratasys). A két alapanyag hasonló tulajdonságokkal rendelkezik 

(8. táblázat), a legnagyobb különbség, hogy a RGD 5160-DM szívósabb és a hőalaktartóssága 

(HDT értéke) nagyobb. 

 RGD 720 RGD 5160-DM 

Polimerizáció utáni sűrűség (g/cm3) 1,18-1,19 1,17-1,18 

Húzószilárdság (MPa) 50-60 55-60 

Szakadási nyúlás (%) 15-25 25-40 

Húzó rugalmassági modulus (GPa) 2,6-3 2-3 

Hajlító szilárdság (MPa) 80-110 65-75 

Hajlító rugalmassági modulus (GPa) 2,7-3,3 1,7-2,2 

Hőalaktartósság (0,45 MPa) (°C) 45-50 58-68 

Üvegesedési hőmérséklet-tartomány (°C) 48-50 47-53 

Shore keménység (D típus) (D skála) 83-86 85-87 

8. táblázat Kisszériás szerszámok alapanyagainak főbb tulajdonságai, amelyek függnek az építési iránytól, 

rétegvastagságtól és hőkezeléstől [102-103] 
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4. Kísérleti rész 

Ebben a fejezetben bemutatom az elvégzett kísérleteket és értékelem az eredményeket. 

4.1. A szerszám felépítése és a szerszámbetét-kialakítások 

A felhasznált szerszám [104] kétfészkes, az álló és mozgó oldal külön temperálható 

(23. ábra). A szerszámban két darab, 2 mm vastagságú 90°-os sarkot tartalmazó sík lapokból 

álló termék gyártható. A mag oldalon a két síklap találkozásánál található gerincél 

környezetében a sarokhatás miatt felhalmozódik az ömledékkel bevitt hő.  

 

23. ábra A felhasznált szerszám és a szerszámmal gyártható termék 

Négy különböző hűtőkörkialakítást vizsgáltam, a hűtőkörök minden esetben a 

hagyományos hűtőcsatornák tervezési szempontjai alapján kerültek kialakításra [57]. Az első 

megoldás hűtőcsatornái hagyományos kialakítású, fúrással készültek (Hagyományos hűtőkör) 

(25/a ábra). A hűtőcsatornák átmérője (24. ábra D jelölés) 8 mm, mert a fröccsöntött termék 

2 mm vastagságú, a középvonaluk a felülettől a csészénél (24. ábra C jelölés) 13,2 mm-re, a 

magoldali betétnél 12 mm-re találhatók. 

 

24. ábra Sematikus ábra hűtőkörök legfontosabb geometria méreteiről [105] 
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A második és harmadik hűtőkörkialakítás formakövető, additív gyártástechnológiával 

készült. Ezeknél a hűtéseknél a hűtőkörök átmérője kisebb és közelebb helyezkedik el a 

fröccsöntött termékhez, mint a hagyományos megoldás esetében. Ennek ellenére a hőelvonás 

egyenletes, mert a csatornák követik a termék geometriáját (25/b és c ábra). A hűtőkörök 

átmérője a betétbe belépve 8 mm-ről 5 mm-re csökken, a hűtőkörök távolsága a csésze és a 

magoldal felületétől is 6,5 mm, a hűtőkörök egymástól vett távolsága (24. ábra B jelölés) 8,5 

mm. A két hűtőkörelrendezés között a legnagyobb különbség a csatornák irányultsága, 

elrendezése és térfogata. Az egyik esetben a magoldal gerincélével merőlegesek a csatornák 

(Merőleges formakövető hűtőkör) (25/b ábra), a másik kialakításnál párhuzamosak a 

hűtőcsatornák a gerincéllel (Párhuzamos formakövető hűtőkör) (25/c ábra). A Párhuzamos 

hűtőkör esetében a hűtőkörök térfogata a magoldalon 27 %-kal, a csészeoldalon 13 %-kal 

nagyobb, mint a Merőleges hűtőkör esetében.  

A negyedik szerszámbetét hűtése marással készült, a betét több részből áll, az 

alkatrészek összeszerelése után alakul ki a 25/d ábrán látható hűtés (Üregelt hűtőkör). A 

hűtőkör hőelvonó felülete a formaadó üregtől 8 mm-re található mindkét oldali betét esetében. 

 

 a) b) c) d) 

25. ábra A hagyományos, fúrt (a), a merőleges formakövető (b), a párhuzamos formakövető (c) és a 

marással készült, üregelt (d) hűtőkör-kialakítás 

4.2. Speciális fém szerszámbetétek hőtani vizsgálata 

A következő fejezetekben a speciális kialakítású fém szerszámbetétek hőtani vizsgálatát 

mutatom be, amit mérésekkel és numerikus úton végeztem el. 

4.2.1. Szerszámbetét-kialakítások 

Négy különböző szerszámbetét-kialakítást vizsgáltam. Az első a Böhler 1.2311 acél 

alapanyagból (7. táblázat) készült Hagyományos hűtőkör (25/a ábra) kialakítással 

(P20 szerszámbetét). A második szerszámbetét-kialakítás szintén Hagyományos hűtőkörrel 

(25/a ábra) került kialakításra, de az alapanyag Ampcoloy 940 réz (7. táblázat) 
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(Ampcoloy 940 szerszámbetét). A harmadik kialakítás Merőleges formakövető hűtőkörrel 

(25/b ábra) Direct Metal Laser Sintering (DMLS) technológiával MS1 alapanyagból 

(7. táblázat) készült (DMLS szerszámbetét). A negyedik kialakítás az Üregelt hűtőkörrel hűtött, 

P20 acél alapanyagú szerszámbetét (Üregelt szerszámbetét).  

4.2.2. A hőtani vizsgálatok kiértékelése 

A szerszámbetétek hőmérsékleteloszlását a betét fontosabb élei mentén értékeltem ki 

(26. ábra). A szerszámbetétekben a legtöbb hő a magoldal gerinc élénél halmozódik fel, mert a 

90°-os szöget bezáró oldalak találkozásánál az ömledék mind a két oldal irányából hőt ad le a 

szerszámbetétnek, és a hő elvezetése is nehezebb innen. A másik kiértékeléshez használt él a 

betétek belső, a beömlőhöz közelebb eső oldaléle. A gerincél esetében a relatív élhossz 

nullpontja a beömlőtől távolabbi oldalon található. Az oldalélnél a nullpont a gerincélhez 

közelebbi oldalon található. 

 

26. ábra A próbatest éleinek jelölései a hőtani számítások kiértékeléséhez [106] 

4.2.3. A mért eredmények és a numerikus számítások összehasonlítása 

A felületi hőmérséklet-eloszlás mérését Flir A325 SC hőkamerával végeztem. A 

hőkamerás mérések kiértékeléséhez numerikus úton is ellenőriztem a szerszámbetétek felületi 

hőmérséklet-eloszlását. A szimulációkat a hőkamerás mérésekhez alkalmazott fröccsöntési 

paraméterekkel futtattam Autodesk Moldflow Insight 2015-ben (9. táblázat). A 

modellépítéshez négy csomópontos tetraéder elemeket használtam fel, a hűtőkörök áramlástani 

szimulációját a CFD 2015 Moldflowba beépülő modullal hajtottam végre.  
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Alapanyag ABS (Styrolution Terluran GP35) 

Fröccsöntési hőmérséklet (°C) 240 

Szerszámhőmérséklet (°C) 40 

Hűtési idő (s) 15 

Utónyomási idő (s) 3 

9. táblázat A főbb szimulációs és mérési paraméterek 

A hőkamerás mérésekhez szükséges paraméterek korrekcióját a mérések előtt 

elvégeztem. A szerszámbetétek emissziós tényezője a mérésekhez szükséges legfontosabb 

paraméter, amely meghatározásához a szerszámbetéteket a temperáló egységgel 40 °C-ra 

temperáltam, a betétek felületének egy részére ismert, kellően nagy emissziós tényezőjű (0,96) 

polimer fóliát vittem fel és mértem a fólia hőmérsékletét, amely megegyezik a betét 

hőmérsékletével. Ellenőrzésképpen a betétek hőmérsékletét hőelemekkel is meghatároztam. A 

polimer fólián hőkamerával és a hőelemekkel mért hőmérsékletek ismeretében a 

szerszámbetétek emissziós tényezője meghatározható. A pontos hősugárzáson alapuló 

hőmérsékletmérés érdekében a mérendő test emissziós tényezőjének legalább ε=0,8 értékűnek 

kell lenni, különben a reflexióból adódó hiba nagymértékű lesz [107-110]. A szerszámbetétek 

emissziós tényezője meg sem közelítette az ε=0,8 értéket (10. táblázat), ezért nagy emissziós 

tényezőjű anyagot vittem fel a betétek felületére. 

P20 betét emissziós tényezője (-) 0,595 

DMLS betét emissziós tényezője (-) 0,394 

Ampcoloy 940 betét emissziós tényezője (-) 0,289 

Visszavert látszólagos hőmérséklet (°C) 22,1 

Légköri hőmérséklet (°C) 23 

Relatív páratartalom (%) 43 

Átvitel (-) 1 

Távolság (m) 0,5 

10. táblázat A hőkamerás mérések paraméterei 

A fröccsöntési ciklus során közel 1000 bar fröccsöntési nyomás és 700 bar utónyomás 

lép fel, ezért fontos olyan felületi bevonat kiválasztása, amely a felülettel jó adhéziós kötést 

alakít ki. A felsorolt indokok miatt a Deco Color matt fekete festékét választottam a 

mérésekhez. Az eredmények (27. és 28. ábra) alapján elmondható, hogy a DMLS és 

Ampcoloy 940 szerszámbetét oldal- és gerincélnél mért hőmérséklete korrelálnak a numerikus 

eredményekkel, a gerincélnél és az oldalélnél a legnagyobb különbség 1,5 °C, ami kisebb, mint 

a hőkamera ±2 °C-os pontatlansága. Mindkét szerszámbetét esetében a hőmérsékletek 

kisebbek, mint 45 °C, az Ampcoloy 940 szerszámbetét esetében az alapanyag hővezetési 



Zink Béla 

51 

tényezője többszöröse az acélok hővezetési tényezőjének, ezért képes több hőt elvonni a 

terméktől. A DMLS szerszámbetét esetén az alapanyag acél, viszont a hűtőkörök jobb 

hatásfokúak, mert közelebb helyezkednek el a termékhez és követik a termék geometriáját. A 

mért értékek szórása mindkét betét esetén 0,5 °C-nál kisebbek és nem változnak jelentősen. A 

P20 szerszámbetét oldaléléhez tartozó mért és számolt értékek lefutása megegyezik, viszont a 

különbségük közel 5 °C. A P20 betét gerincél mentén számolt hőmérsékleti értékei az él 

mindkét végénél csökkennek, a mért értékek viszont csak az élhossz elején változnak, 0-20 % 

közötti tartományon 52 °C-ról 54 °C-ra nőnek, ez az érték az élhossz további részén nem 

változik. A mért és számított hőmérsékletek között a legkisebb különbség 1,5 °C Az Üregelt 

betét esetében a mért és számolt értékek lefutása az mindkét él mentén hasonló, csak a számolt 

értékek több °C-kal kisebbek [106]. 

 

27. ábra A DMLS, P20, Ampcoloy 940 és Üregelt szerszámbetétek gerincélénél hőkamerával mért és 

numerikus úton számított hőmérséklete az élhossz függvényében [106] 

 

28. ábra A DMLS, P20, Ampcoloy 940 és Üregelt szerszámbetétek oldalélnél hőkamerával mért és 

numerikus úton számított hőmérséklete az élhossz függvényében [106] 
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A mérések pontosságát a mérési beállítások kalibrálásával és a nagy emisszió tényezőjű 

réteg felhordásával biztosítottam, ezért a hőkamera ±2 °C-os pontosságánál nagyobb eltérések 

vizsgálata megalapozott. A temperáló közeg hőmérséklettűrése ±2 °C volt, ezért 

megvizsgáltam hűtőközeg hőmérséklet-ingadozásának hatását numerikus számításokkal. A 

hűtőfolyadék hőmérsékletét 2 °C-kal növelve az Üregelt betét esetében a mért és a számolt 

eredmények jól korrelálnak, az eredeti hőmérséklet-különbség oka valószínűleg csak a 

hűtőfolyadék hőmérsékletének ingadozásából adódott (29. ábra). A P20 betét esetében viszont 

a mozgó oldali betét gerincélénél a 0-10 %-os és 85-100 %-os élhossznál, a betét két szélén, a 

számolt értékek több fokkal kisebbek (29/b ábra), így ezt az eltérést tovább vizsgáltam [106]. 

 

 a) b) 

29. ábra A P20 és Üregelt szerszámbetétek gerincélnél (a) és oldalélnél (b) mért és számított hőmérséklet-

eloszlása módosított hűtőfolyadék-hőmérséklet esetén [106] 

A szerszámbetétek szélénél tapasztalható hőmérséklet-eltérés egyik magyarázata lehet, 

hogy a numerikus megoldáshoz első közelítésben beállított hőátviteli tényező a betétek oldalán 

a numerikus számításoknál nagyobb, mint a valóságban. A hőátviteli tényező az oldalakon 

kisebb értékű kell, hogy legyen, mert azon a felületen található az illesztési hézag (30. ábra), 

amely a szerszámbetét mag és csésze oldalának összevezetése miatt szükséges.  

 

30. ábra Az illesztési hézag modellezése [106] 
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A DMLS, az Üregelt és Ampcoloy 940 szerszámbetétek hűtési hatékonysága nagyobb, 

ezért ezeknél a betéteknél az illesztések által keltett hőellenállás hatása kisebb, mert kisebb a 

hőáram is ebben az irányban. Ez lehet a magyarázata annak, hogy ezeknél a szerszámbetéteknél 

nem lépett fel ez a jelenség. Az illesztési hézag méréséhez a magoldal illesztett felületére jó 

adhéziós tulajdonságú, nagy viszkozitású polimert vittem fel. Szerszámzárás közben az 

anyagtöbbletet a csészeoldal eltávolítja, majd tolómérővel mérve a maradó polimer réteg 

vastagságát meghatározható az illesztési hézag. A mérési eredmények alapján az illesztési 

hézag 0,1±0,02 mm-re adódott [106]. 

Az illesztési hézag modellezésnél a két szerszámbetét közé 0,1 mm-es hézagot hoztam 

létre, amit 6 rétegnyi 3D elemmel hálóztam. Az elemeknek az 1 baros, 50 °C-os száraz 

levegőhöz tartozó hőtani paramétereket állítottam be (hővezetési tényező 0,03 W/(mK); izobár 

fajhő 1008 J/(kgK); sűrűség 0,001 g/cm3; térfogati hőtágulási együttható 0,00283 1/°C). A 

hézag és a szerszámbetétek között hőátadást ideálisnak feltételeztem, a Moldflowban a két 

szerszámalkatrész közötti hőátadást hőátviteli tényezővel lehet definiálni, a programban ennek 

a maximális értéke 30000 W/m2K, amit használtam a számítások során. A számítási algoritmus 

állandó nyomású, stacionárius közegként kezeli az illesztési hézagban lévő levegőt, nem képes 

figyelembe venni a sűrűségkülönbség által előidézett hőszállítást. 

Az eredmények (31. ábra) alapján a modellezett hézaggal a számított eredmények mind 

a két élhossz mentén ±2 °C-os intervallumba esnek, a mért és számított eredmények jól 

korrelálnak. A továbbra is fennálló különbségek származhatnak abból, hogy a valóságban a 

hűtőkör hatékonysága kisebb, mert a használattól a felülete korrodálódott, illetve a szimulációs 

programok nem képesek figyelembe venni a hűtőkörök felületi érdességéből adódó 

különbségeket sem, továbbá a hűtőfolyadék tömegárama nem állítható a felhasznált 

temperálóval [106]. 

 

 a) b) 

31. ábra A P20 szerszámbetét gerinc-(a) és oldalélnél (b) mért és számított hőmérsékletlefutása az illesztési 

hézaggal módosított modell esetében [106] 
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4.3. Korrózió és vízkőlerakódás hatásának modellezése 

Az előző fejezetben rámutattam, hogy a szerszámbetétek hőtani számítások eredményét 

jelentősen befolyásolhatják a kezdeti- és peremfeltételek meghatározása, illetve a modellépítés 

során elhanyagolt hőtani összefüggések. A szerszámok hűtőköreiben a használatuk során 

vízkőréteg keletkezik, ami szintén egy elhanyagolt paraméter, ezért ebben a fejezetben a 

vízkőlerakódások szerszámbetétek hűtési hatékonyságára gyakorolt hatásának vizsgálatait 

mutatom be. 

4.3.1. Vízkő és korrózió hőtani paramétereinek meghatározása 

A pontos számítások elvégzéséhez szükséges bementi paraméter a lerakódások 

hővezetési tényezője, sűrűsége és fajhője, ezért meghatároztam ezeket az értékeket. A 

mérésekhez a mintákat eltérő felhasználási környezetből (termálvíz, ivóvíz stb.) vettem, mert a 

víz összetétele meghatározza a lerakódás összetételét és így a mérési eredményekből a 

vízkőlerakódások átlagos hőtani paraméterei határozhatók meg: 

1. csővezeték, Hévíz, 

2. hőcserélő, Budapest, 

3. hőcserélő, Budapest, 

4. csővezeték, Bükfürdő, 

5. hűtőtorony, Berkenye. 

A hővezetési tényező mérését Suplicz és társai [111, 112] által fejlesztett módszerrel 

végeztem, amely összehasonlításos elven működik (32. ábra).  

 

32. ábra A hővezetési tényező méréséhez felhasznált berendezés vázlata [111] 

A mintákat, amelyeket a mérés előtt porítottam, két ismert hővezetési tényezőjű, fűtött 

henger között préseltem egy zárt térben, mértem több pontban a referenciák hőmérsékletét, 

illetve a minta vastagságát. A mérés során a mintában és az ismert referenciában kialakuló 

hőmérséklet gradiensek arányából számítható a minta hővezetési tényezője. A prés hidraulika 
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nyomásból kiszámítható a mintákra ható valódi nyomás. A különböző nyomásokon számított 

hővezetési értékekből a minták hővezetési tényezőjét az egyes nyomásértékeken regisztrált 

hővezetési tényezőkre illesztett logisztikus függvényből a (13) összefüggéssel határoztam meg 

[112]: 

 h
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)(  ,   p0 , (13) 

ahol λ´
∞ a minta végtelen nyomásra vett hővezetési tényezője, g és h pedig adatillesztési 

paraméterek. A méréseim során azzal a közelítéssel éltem, hogy a 0 bar nyomásnak az az eset 

felel meg, amikor a mintát csak a referenciahenger súlya terhelte, ami valójában 0,0023 bar 

nyomásnak felel meg. A felső referenciahengert 80 °C, az alsó hengert pedig 50 °C-ra fűtöttem, 

illetve 60, 120, 180, 250, 300, 425, 550 bar nyomással préseltem a mintákat (33. ábra). Az 

illesztett logisztikus görbék nagy pontossággal követik a mért értékeket (11. táblázat). A 

végtelen nyomáshoz tartozó hővezetési tényező, amely a logisztikus görbe határértéke, 

1,74 W/(mK) és 0,56 W/(mK) között változik. Az átlagos hővezetési tényező 1,37 W/(mK), a 

szórása 0,43 W/(mK). Az irodalmi értékekkel (1,2-2,2 W/(mK)) összehasonlítva a mért értékek 

átlaga az intervallum alsó részébe esik.  

Minta száma (-) Illesztési hibák összege (W/mK) Hővezetési tényező (W/mK) 

1 0,1829 1,74 

2 0,1798 1,44 

3 0,0762 0,56 

4 0,1155 1,60 

5 0,1112 1,58 

6 0,1657 

 
1,29 

Átlag 0,1386 1,37 

11. táblázat A mért minták illesztési hibái és az aszimptotikus hővezetési tényezői 

 

33. ábra A mért hővezetési tényezők és az illesztett logisztikus görbék a nyomás függvényében [113] 
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A vízkő minták izobár fajhőjének mérését TA Instruments Q2000 típusú DSC 

berendezéssel végeztem. A mintákat kézi őrlővel porítottam, a mintartatóban egyenletesen 

eloszlattam. Mindegyik vizsgálati minta tömege 15-20 mg között változik, a fajhőt fűtés-hűtés-

fűtés programmal, 2 °C/perc sebességgel vizsgáltam 0-120 °C-ig. Az eredmények alapján 

(34. ábra) elmondható, hogy a vízkőminták fajhő értékei a vizsgált hőmérséklet-intervallumban 

csak kismértékben függnek a hőmérséklettől. Az irodalomban eddig csak a kalcium-karbonát 

fajhőjének mérésével foglalkoztak [114], amely a vízkő egyik összetevője, az eredmények a 

publikált értékekkel hasonlóságot mutatnak, az általam mért fajhő értékek kisebb mértékben 

változnak a hőmérséklettel. Az eredmények alapján a számításokhoz a fajhőt 800 J/(kgK) 

értékre vettem fel. 

 

34. ábra A vízkőminták átlagos fajhője a hőmérséklet függvényében, a szórásmező szürke színnel 

jelölve [113] 

A vízkőminták sűrűségének mérését Ohaus Explorer mérlegen végeztem etanolban. A 

mintákat egybefüggő vízkőből vágtam ki, a méréseket háromszor megismételtem a pontos 

eredmények érdekében. A környezeti hőmérséklet 23,4 °C, a páratartalom 34 % volt. A vízkő 

sűrűségét a mérési eredményeket vízkő típusonként átlagolva határoztam meg a (14) 

összefüggés alapján: 

 𝜌𝑠𝑧 =
𝑚𝑠𝑧

𝑚𝑠𝑧−𝑚𝑒
∙ 𝜌𝑒 (14) 

ahol ρsz a vízkő sűrűsége, ρe az etanol sűrűsége 23,4 °C-on, msz vízkő tömege szárazon, me vízkő 

tömege etanolba merítve. A számított sűrűség értékek átlaga 2,33 g/cm3, amely kisebb, mint a 

magnézium-karbonát (~2,96 g/cm3) vagy a kalcium-karbonát (~2,93 g/cm3) sűrűsége, viszont 

a mért vízkő minták porózusak, ebből következhet a különbség. 
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4.3.2. Felhasznált szerszámbetét-kialakítások 

A vizsgálatokhoz három szerszámbetét-kialakítást használtam fel, mert így tudtam 

megvizsgálni az eltérő hővezetési tényezőjű szerszámanyag és hűtőrkialakítás hatását. Az első 

kialakítás az iparban legelterjedtebb, Hagyományos hűtőkörös (25/a ábra) Böhler 1.2111 típusú 

acél (7. táblázat) szerszámbetét (P20 szerszámbetét), a három kialakítás közül a legrosszabb 

hűtési hatékonyságú. A második megoldásnál Merőleges formakövető hűtőkörök (25/b ábra) 

vonják el a hőt az MS1 típusú acél (7. táblázat) szerszámbetéttől (DMLS szerszámbetét). A 

harmadik betétkialakítás szintén Hagyományos hűtőkör-kialakítású (25/a ábra), de nem acél, 

hanem ötvözött réz, Ampcoloy 88 alapanyagú (7. táblázat) (Ampcoloy 88 szerszámbetét). 

4.3.3. A vízkő és korróziós lerakódás fröccsöntési ciklusra gyakorolt hatása  

A lerakódások fröccsöntési technológiára gyakorolt hatását numerikus számításokkal 

vizsgáltam. A modellépítésnél azzal a feltételezéssel éltem, hogy a lerakódás egyenletesen 

keletkezik a hűtőkörök felületének minden pontján. A kísérleteket Autodesk Moldflow Insight 

programmal végeztem, névleges 2,5 mm elemméretű négy csomópontos tetraéder elemekkel 

hálózott modelleken. A szimulációs modellekben a hűtőkörökbe illesztettem be a 0,25 mm, 0,5 

mm, 1 mm és 2 mm vastagságú vízkő lerakódásokat. A hűtőkörök, vízkőrétegek és a termék 

beömlő és elosztó rendszerét kisebb elemméretű elemekkel hálóztam be, úgy, hogy a 

körkeresztmetszetű testek kontúrt közelítő éléhez húzható központi szögét 30°-ra állítottam. 

Ezekkel a paraméterekkel hoztam létre a legalább 6 hálórétegből álló modellt, amely 

összelemszáma 9 millió. A behálózott szerszámmodell köré a szerszámblokkot 2,5 mm-es belső 

és 30 mm-es külső elemmérettel, legalább 6 hálóréteggel hoztam létre (35. ábra).  

 

35. ábra A szimulációs modell felépítése és a vízkőréteg elhelyezkedése 

A számításokat acél és réz, illetve fúrt és formakövető hűtőkörös, kétfészkes 

sarokszerszámbetétek modelljeinek felhasználásával végeztem el. A hűtési szimulációkat 
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végeselemes módszerrel készítettem, a hőmérséklet csak a hely függvényében változik, mert a 

hőmérsékleti eredmények fröccsöntési ciklusra átlagoltak. A hűtési számítások azzal az 

elhanyagolással élnek, hogy a formaüreg teljes térfogata kitöltött a számítások kezdetén, ezért 

legfontosabb bemeneti paraméter a szerszám és az ömledékhőmérséklet-különbsége, amit 

220 °C-ra választottam (12. táblázat). A fröccsöntési technológiánál a tipikus hőmérséklet-

különbség a szerszám és az ömledék között 180-240°C között változik. A lerakódás hőtani 

paramétereit a mért értékeim alapján a következőkre választottam: 

 hővezetési tényező 1,37 W/(mK);  

 fajhő 800 J/(kgK), 

 sűrűség 2,33 g/cm3. 

Ömledékhőmérséklet (°C) 300 

Befröccsöntési+utónyomási+maradék hűtési idő (s) 19 

Hűtőfolyadék hőmérséklete (°C) 80 

Hűtőfolyadék nyomása (bar) 10 

12. táblázat A legfontosabb hűtési számítási beállítások 

A kiértékeléseket a 26. ábrán megjelölt gerincél mentén végeztem el, mert mindegyik 

szerszámbetét esetében ezt a helyet a legnehezebb hűteni, így ez a szerszámbetétek kritikus 

pontja hőtani szempontból. Az eredmények alapján (36. ábra) elmondható, hogy vízkőmentes 

esetben a P20 betét (36/a ábra) a legrosszabb, a DMLS (36/b ábra) és Ampcoloy 88 betét 

(36/c ábra) hűtési hatékonysága között kisebb a különbség. A P20 és az Amplcoloy 88 betétek 

esetében a számított pontokra illesztett trendvonalak meredeksége közel azonos, a 

hőmérsékletkülönbséget a hővezetési tényező különbsége okozza. A DMLS betét esetében a 

trendvonal meredeksége eltér, ami a geometriai különbségből adódik (36/d ábra). Mindegyik 

szerszámbetét esetében a hőmérsékletek a vízkőréteg vastagságának növekedésével arányosan 

nőnek. A 2 mm vastagságú vízkőréteg esetében a jobb hűtési hatékonyságú 

DMLS szerszámbetétnél a hőmérsékletek megegyeznek a P20 szerszámbetét hőmérsékletével 

(36/d ábra). Ebből az a következtetés vonható le, hogy a vizsgált szerszámbetét-kialakítás 

esetében a 2 mm-es vízkőréteg a hűtőkörök felől a hőelvonást gátolt, ezért a hő a formaüreg 

felületétől hővezetéssel a szerszámbetét térfogatában oszlott szét. Az 

Ampcoloy 88 szerszámbetét esetében a vízkőlerakódás hatása fele akkora, 2 mm lerakódás 

közel 18 %-kal növeli meg a szerszámbetét felületi hőmérsékletét. A kisebb hatás magyarázata 

lehet, hogy az Ampcoloy 88 szerszámbetét nagy hővezetési tényezője miatt a kritikus sarokból 

akkor is képes elvezetni a hőt, ha a hűtőkör hatékonysága drasztikusan csökken [113].  
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 a) b) 

 

 c) d) 

36. ábra A különböző vastagságú vízkőrétegek hatása a P20 (a), DMLS (b) és Ampcoloy 88 (c) 

szerszámbetétek gerincél menti hőmérséklet-eloszlására, illetve a vízkőréteg vastagságának a gerincél 

mentén vett hőmérséklet-eloszlás maximum értékére gyakorolt hatása (d) [113] 

A vízkőlerakódás hűtési hatékonyságra gyakorolt hatásának részletesebb vizsgálata 

érdekében készítettem további modelleket, amelyekkel elkülöníthető a szerszámanyagok és a 

hűtőkör-kialakítások hatása (13. táblázat).  

Szerszámalapanyag Hűtőkör-kialakítás Elnevezés 

MS1 hagyományos MS1, hagyományos 

MS1 formakövető MS1, formakövető 

P20 hagyományos P20, hagyományos 

Ampcoloy 88 hagyományos Amp, hagyományos 

13. táblázat A felépített modellek szerszámalapanyaga, hűtőkörkialakítása és elnevezései 

A numerikus számítások eredményeképp megkaptam az egyes hűtések által elvont 

hőmennyiséget, amiből kiszámítottam a relatív, elvont hőmennyiséget (15) [10, 115, 116]: 

 𝐻 =
�̇�𝑒𝑙𝑣𝑜𝑛𝑡,𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚𝑏𝑒𝑡é𝑡

�̇�𝑏𝑒𝑣𝑖𝑡𝑡
, (15) 

ahol H a hűtési hatékonyság, �̇�𝑒𝑙𝑣𝑜𝑛𝑡,𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚𝑏𝑒𝑡é𝑡 az eltérő szerszámbetétek által elvont 

hőmennyiség, �̇�𝑏𝑒𝑣𝑖𝑡𝑡 az ömledékkel a ciklusidő alatt a szerszámba bevitt hőmennyiség [10]: 
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 �̇�𝑏𝑒𝑣𝑖𝑡𝑡 = 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔 ∙ 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔 ∙ (𝑇ö𝑚𝑙𝑒𝑑é𝑘 − 𝑇𝑘𝑖𝑑𝑜𝑏á𝑠𝑖) (𝑇𝑘𝑖𝑑𝑜𝑏á𝑠𝑖 ≥ 𝑇𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚), (16) 

ahol malapanyag a próbatest tömege, calapanyag a próbatest fajhője, Tömledék a fröccsöntési 

hőmérséklet, Tkidobási a próbatest kidobási hőmérséklete. A hagyományos hűtőkörök átmérője 

8 mm és a formaadó felülettől vett távolsága 13,2 mm mindegyik esetben. A formakövető hűtés 

esetében a hűtőkörök átmérője 5 mm és a formaadó felülettől vett távolságuk 6,5 mm 

mindegyik szerszámbetét esetében. Az eredmények (37/b ábra) alapján elmondható, hogy a 

nagyobb hűtési hatékonyságú formakövető hűtőkör-kialakítások érzékenyebbek a 

vízkőlerakódásra, mint a hagyományos hűtőkör-kialakítások. 2 mm lerakódás esetén a MS1, 

formakövető szerszámbetét közel ugyanannyi hőt von el, mint a P20, hagyományos betét, ami 

összhangban van a szerszámbetétek maximális hőmérsékletével (36. ábra).  

 

 a) b) 

37. ábra A különböző furatátmérőjű (a) és kialakítású (b) szerszámbetétek hűtési hatékonysága a 

vízkővastagság függvényében, a jelmagyarázatban a szerszámalapanyag (MS1 – MaragingSteel MS1 acél, 

P20 – Böhler 1.2311 acél, AMP – Ampcoloy 88), a hűtőkör-kialakítás (hagy – hagyományos kialakítás, 

formaköv – formakövető hűtés) és a hűtőkörátmérő jelölve 

A fröccsöntő szerszámok hűtési hatékonyságát legnagyobb mértékben a hűtés 

elrendezése, azaz elhelyezkedésének nyomvonala, valamint a szerszám alapanyaga (37/b ábra) 

és az esetleges lerakódások (pl. vízkő, 37/a ábra) határozzák meg, de azt nem befolyásolja 

jelentősen a hűtőfurat átmérője (37/a ábra, vízkő nélküli eset). A vízkőlerakódás hűtési 

hatékonyságra gyakorolt befolyását legnagyobb mértékben a hűtőfurat átmérője határozza meg, 

ezzel szemben a hűtőkör elrendezése, azaz elhelyezkedésének nyomvonala, valamint a 

szerszám alapanyagának hővezetése nem befolyásolják azt. A hűtőfurat átmérőjének 

csökkentése erősíti a vízkőréteg rontó hatását. 

Mivel a vízkő minták mért fajhő értékei hőmérsékletfüggők és a hővezetési tényező 

értékei 0,56-1,74 W/(mK) között változnak, ezért a továbbiakban elemeztem a vízkő hőtani 

paramétereinek a hőmérsékleti eredményekre gyakorolt hatását. A vizsgálatoknál hővezetési 
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tényezőt és a fajhőt módosítottam a mért értékek határán belül, a sűrűséget nem 

változtattam (38. ábra). A vizsgálatokhoz azt a modellt használtam fel, amelyben az 

Ampcoloy 88 és DMLS szerszámbetét hűtőköreiben 1 mm vastagságú vízkőlerakódás volt 

modellezve. 

 

38. ábra A hőtani paraméterek befolyásának vizsgálatához kiválasztott hővezetési tényező és fajhő értékek 

Az eredmények (39/a ábra) alapján kijelenthető, hogy a fajhő a mért értékek átlagának 

intervallumán belül (700-900 J/(kgK)) nem befolyásolja szignifikáns mértékben a számítási 

eredményeket, mert nem növeli meg szignifikánsan a hőmérsékletet a fajhő 700 J/(kgK)-ről 

900 J/(kgK)-re növelése (39/a ábra). A hővezetési tényező hatásának vizsgálatát a gerincél 

közepén végeztem el, mert ebben a pontban a legnagyobb a hőmérséklet a mozgóoldali 

szerszámbetét felületén. A hővezetési tényező 0,56-1,74 W/(mK) intervallumban 

nagymértékben módosítja a számított eredményeket (39/b ábra), a várakozásnak megfelelően a 

kisebb hővezetési tényező nagyobb hőmérsékletet eredményez. A hővezetési tényező 

változásának hatása viszont az Ampcoloy 88 és DMLS szerszámbetétek esetében eltérő, a jobb 

hővezetési tényezőjű alapanyagnál (Ampcoloy 88) kisebb a vízkő hővezetési tényezőjének 

hőmérsékletre gyakorolt hatása, mint a DMLS szerszámbetét esetében [113]. 

 

a) b) 

39. ábra A fajhő (b) és a hővezetési tényező (b) módosításának a számított eredményekre gyakorolt hatása 
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A továbbiakban megvizsgáltam a hűtési hatékonyságot leginkább befolyásoló 

lerakódási és szerszámparaméterek hatását, illetve összefüggést kerestem a hűtési hatékonyság 

és ezek a paraméterek között. A vizsgálatokhoz az előzőekben létrehozott szimulációs modellek 

közül a 0, 0,25, 0,5 és 1 mm lerakódásvastagságú, formakövető és hagyományos hűtéses 

modelleket használtam fel. A fröccsöntési paraméterek megegyeztek az előzőleg használtakkal 

(12. táblázat). A szerszámok hővezetési tényezőjét 20, 105 és 230 W/mK-re állítottam, mert a 

nagyszériás szerszámokhoz használt alapanyagok hővezetési tényezője ebben a tartományban 

változik (acél, alumínium és réz). A hűtési hatékonyságot a (15) összefüggéssel számoltam. 

Abban az esetben, amikor a lerakódás hővezetési tényezője 0 W/(mK), akkor a hűtési 

hatékonyságot is 0 %-nak tekintettem, mert a hűtés nem képes hőt elvonni. Ha lerakódás 

hővezetési tényezője megegyezett a szerszámalapanyag hővezetési tényezőjével, akkor a 

vízkőmentes eset hűtési hatékonyságát használtam fel a számításokhoz. A 20 W/(mK) 

hővezetési tényezőjű, hagyományos hűtéses modellt használtam fel az összefüggés felállítására, 

ezért ezen a modellen a numerikus számításokat végrehajtottam 0,1, 0,15, 0,25, 0,56, 1, 1,37, 

1,74 W/(mK) hővezetési tényezőjű lerakódásra is. A többi konstrukció esetében 0,25, 0,56, 1, 

1,37, 1,74 W/(mK) hővezetési tényezőjű lerakódással végeztem el a számításokat. 

Az eredmények (40. ábra) alapján látható, hogy a hűtési hatékonyság minden esetben 

nő a lerakódás hővezetési tényezőjének növelésével és tart a vízkőmentes eset hűtési 

hatékonyságához, illetve csökken a lerakódás vastagságának növekedésével. Ezért a hűtési 

hatékonyságot leíró összefüggést telítési függvény formájában kerestem, amelyhez a 

Hill-egyenlet tűnt az alkalmasnak: 

 𝐻 = 𝐻0
𝜆𝑙

𝐶1

𝐶2
𝐶1+𝜆𝑙

𝐶1
  , (17) 

ahol H0 a vízkőmentes esethez tartozó hűtési hatékonyság, λl a lerakódás hővezetési tényezője, 

C1 és C2 adatillesztési paraméterek. Ahhoz, hogy a függvény minden esetben a szerszám 

hővezetési tényezőjénél érje el a vízkőmentes esethez tartozó hűtési hatékonyságot, 

kiegészítettem a (λsz- λl) taggal, ahol λsz a szerszámalapanyag hővezetési tényezője. Az 

20 W/(mK) hővezetési tényezőjű modellhez tartozó eredményeken elvégzett görbeillesztés 

után meghatároztam C1 és C2 paraméterek lerakódásvastagság függését, amely mindkét esetben 

lineáris függvényre adódott. Ezzel a két egyenlettel kiegészítve a (18) összefüggést 

meghatározható a (18) egyenlet: 

 𝐻 = 𝐻0 ∙
𝜆𝑙

𝐶3∙𝑉𝑙+𝐶4

(𝜆𝑠𝑧−𝜆𝑙)∙(𝐶5∙𝑉𝑙
𝐶6)

(𝐶3∙𝑉𝑙+𝐶4)
+𝜆𝑙

𝐶3∙𝑉𝑙+𝐶4
 , (18) 

ahol Vl a lerakódás vastagsága, C3, C4, C5 és C6 adatillesztési paraméterek. 
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a) b) 

 

c) d) 

 

e) f) 

40. ábra A hűtési hatékonyság a lerakódás hővezetési tényezője és vastagsága függvényében, illetve az 

adatokra a (21) összefüggéssel illesztett függvények 20 W/(mK) (a és d), 105 W/(mK) (b és e) és 

230 W/(mK) (c és f) hővezetési tényezőjű szerszám esetén 

A (18) összefüggéssel elvégeztem a számított hűtési hatékonyságok segítségével az 

görbeillesztést a 20, 105 és 230 W/(mK) hővezetési tényezőjű, hagyományos hűtéses 

modellekre (40. ábra). A C3 és C5 paraméterek nagymértékben függnek a szerszám hővezetési 

tényezőjétől, illetve egyértelmű trend nem mutatható ki az értékekből, ezért ezek nem írhatók 
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le csupán a lerakódás vastagságával. A C4 és C6 csak kismértékben változott a szerszám 

hővezetési tényezője függvényében (41. ábra), ezért felírhatók a (19) és (20) összefüggésekkel: 

 𝐶4 = (−0,55 ∙ V𝑙 + 0,71), (19) 

 𝐶6 = (19,5 ∙ V𝑙 + 2). (20) 

 

a) b) 

41. ábra A C2 (a) és C4 (b) adatillesztési paraméterek a lerakódás vastagságának a függvényében a 20, 105, 

230 W/(mK) hővezetési tényezőjű, hagyományos hűtésű modellekhez 

A (19) és (20) összefüggésekkel kiegészített (21) egyenlettel leírható a fröccsöntő 

szerszámban keletkező lerakódások hűtési hatékonyságra gyakorolt hatása a lerakódás 

vastagsága, hővezetési tényezője és a szerszámalapanyag hővezetési tényezője függvényében: 

 𝐻 = 𝐻0 ∙
𝜆𝑙

𝐶3(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙−0,55∙V𝑙+0,71

(𝜆𝑠𝑧−𝜆𝑙)∙(𝐶5(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙
(19,5∙V𝑙+2))

(𝐶3∙𝑉𝑙−0,55∙V𝑙+0,71)
+𝜆𝑙

𝐶3(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙−0,55∙V𝑙+0,71
 , (21) 

A (21) egyenlettel elvégeztem a 20, 105 és 230 W/(mK) hővezetési tényezőjű, formakövető és 

hagyományos hűtésű modellekhez tartozó eredményeken az adatillesztést (40. ábra). A 

numerikus számítással meghatározott pontok és illesztett görbe közötti legnagyobb eltérés 

0,27 % (20 W/(mK) hővezetési tényező, 0,5mm lerakódás esetén). 

4.4. Kisszériás szerszámbetétek hőtani vizsgálata 

Ebben a fejezetben mutatom be kisszériás szerszámbetétek hőtani vizsgálatait. 

Mérésekkel és numerikus számításokkal elemeztem a különböző hűtőkör-kialakítások hőtani 

hatásait. 

4.4.1. Felhasznált szerszámbetét-kialakítások 

Négy különböző kialakítású szerszámbetétet használtam a vizsgálatokhoz, amelyeket 

PolyJet technológiával állítottam elő. A négy közül három szerszámbetét hűtött, amiből kettő 
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formakövető hűtéssel, Merőleges (25/b ábra) és Párhuzamos (25/c ábra) formakövető hűtőkör, 

került kialakításra, így ezek elnevezése Párhuzamos és Merőleges szerszámbetét. A harmadik 

szerszámbetétben (Hagyományos szerszámbetét) Hagyományos hűtőkörök (25/a ábra) 

biztosítják a betét hűtését. A negyedik kialakítás esetében nem használtam szerszámbetét hűtést 

(Hűtés nélküli betét). Mindegyik szerszámbetétet Fullcure 720 és Digital ABS Plus 

szerszámalapanyagokból PolyJet technológiával, közvetlen módon állítottam elő. 

4.4.2. Fröccsöntési paraméterek 

A kisszériás prototípus szerszámok az alapanyag rosszabb mechanikai és hőtani 

tulajdonságai miatt a nagyszériás, fém alapanyagú szerszámokhoz képest eltérő feldolgozási 

paraméterek alkalmazását igénylik (14. táblázat). A fröccsöntési vizsgálatokhoz PP 

alapanyagot használtam, mert ennek az alapanyagnak kisebb a feldolgozási hőmérséklete, mint 

a poliamidé, így kisebb hőterhelést okoz a szerszámokban, ami növeli a szerszám élettartamát 

és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges mérések számát. 

Alapanyag PP 

Ömledékhőmérséklet (°C) 200 

Hűtőfolyadék hőmérséklete (°C) 25 

Fröccsöntési sebesség (cm3/s) 15 

Fröccsöntési nyomás (bar) 500 

Utónyomás (bar) 300 

Utónyomás ideje (s) 20 

Maradék hűtési idő (s) 180 

Holtidő (s) 260 

14. táblázat A fontosabb fröccsöntési paraméterek 

A prototípus szerszámok mechanikai tulajdonságai legalább egy nagyságrenddel 

rosszabbak, mint a fémeké. A mechanikai tulajdonságaik ráadásul Tg felett nagymértékben 

romlanak a hőmérséklet növelésével, ezért minimalizálni kell az ömledék- és 

szerszámhőmérsékletet, valamint a kitöltési sebességet és az utónyomást. Továbbá az 

átlagosnál jelentősen hosszabb maradék hűtési időt kell beállítani, és a két fröccsöntési ciklus 

között várakozási időt kell alkalmazni (42. ábra). A megnövelt, 180 s hosszú maradék hűtési 

idő biztosította, hogy a próbatest kidobási hőmérséklet alá hűljön minden betét esetében. A 

fröccsöntési ciklusok közötti várakozási idő alatt, amely 260 s, a betétek hőmérséklete további 

20-30 °C-ot csökken, ami növeli a betétek élettartamát. A várakozási idő (holtidő) úgy lett 

megválasztva, hogy a plasztikált alapanyag ne degradálódjon a hosszú tartózkodási idő miatt 

sem. A teljes ciklusidő így 477 s-ra adódott. 
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42. ábra A fröccsöntési folyamat 

A polimerláncok degradációja csökkenti az alapanyag viszkozitását, ami kis 

nyírósebességeknél jobban kimutatható, ezért kapilláris plasztométerrel ellenőriztem az 

alapanyag degradációját (15. táblázat). Az eredmények alapján megállapítható, hogy a beállított 

várakozási idő nem okozott degradációt a PP alapanyag esetében. 

 Szabványos folyási mutatószám (200 °C, 2.16 kg) (g/10 perc) 

 0 min tartózkodás 5 min tartózkodás 30 min tartózkodás 

PP 19,9±1.8 22,7±0,8 20,9±1,9 

15. táblázat A tömegre vonatkoztatott szabványos folyási mutatószámok PP alapanyagra különböző 

tartózkodási idők szerint 

4.4.3. Hőmérsékletmérés 

A szerszámbetétek térfogati hőmérsékletét termoelemekkel mértem és a mért értékeket 

Ahlborn Almemo 8990-V6 adatgyűjtővel rögzítettem. A mintavételi frekvenciát 3 s-ra 

állítottam, minden esetben 3 mérési eredménysor átlagát vettem. Mindegyik szerszámbetétben 

4 pontban mértem a hőmérsékletet, ezekből a hőmérsékletmérési pontok közül 3 a magoldalban, 

1 pedig a csésze oldalban lett kialakítva (43. ábra). A 3 magoldali pont közül kettő 4,2 mm-re 

található a gerincéltől, a harmadik a szerszámbetét belsejében, a gerincéltől 32,5 mm-re került 

elhelyezésre. Az álló oldalon a termoelem helye szintén 4,2 mm-re került kialakításra a 

formaadó felülettől. A kidobás utáni időponttól kezdve lehetőség nyílt a szerszámbetétek 

felületi hőmérsékletének a vizsgálatára is, amit Flir 325SC hőkamerával végeztem. A felületi 

hőmérsékletet a magoldalon vizsgáltam, mert itt található a hőelvonás szempontjából kritikus 

gerincél. 
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43. ábra A termoelemek elhelyezkedése és elnevezése  

4.4.4. Térfogati hőmérséklet állandósult állapotban 

A szerszámbetét hőmérséklete az egyensúlyi állapot eléréséig folyamatosan nő. Az 

egyensúlyi állapot eléréséhez körülbelül 10 fröccsöntési ciklus szükséges, a helyes kiértékelés 

érdekében csak az egyensúlyi állapot beállása után mért eredményeket veszem figyelembe 

(44. ábra). Mindegyik szerszámbetét esetében az egyes (A1 és B1) és kettes (A2 és B2) 

pozícióban mérhető a legnagyobb hőmérsékletet. Ezek a termoelemek azonos pozícióban 

vannak a magoldali betétben, ezért egyeznek meg a mért hőmérsékletek. A négyes 

hőmérsékletmérési pont az egyes és a kettes pozícióhoz hasonlóan a formaüregtől 4,2 mm-re 

helyezkedik el, viszont a négyes mérési pont az álló oldalon került kialakításra. Ez az indoka, 

hogy a négyes pontban a hőmérsékletek minden betét esetében több mint 30 °C-kal kisebbek, 

mint az egyes és a kettes pozícióban, mert az álló oldalban a hűtőkörök egyenletesen és 

közelebb helyezhetők a gerincélhez mint a magoldali betétben, ezáltal a hűtése intenzívebb és 

egyenletesebb. A hármas (A3 és B3) termoelem esetében, amely a mozgó oldali betétek 

belsejében került elhelyezésre, a hűtött betéteknél (Párhuzamos, Merőleges és Hagyományos 

betét) nem figyelhető meg hőmérséklet-változás, a termoelemek mért hőmérséklete állandó, a 

hűtőfolyadék hőmérsékletével megegyező. A hűtés nélküli betét esetében a hő a negyedik 

termoelem irányába is terjedt, közel 50 °C-ig növekedve a ciklusok során. 
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 a) b) 

 

 c) d) 

44. ábra A Párhuzamos (a) és a Hűtés nélküli (c) betét gyártásindítástól vett hőmérséklet-lefutása és a 

hőmérséklet-lefutás egyetlen fröccsöntési ciklus függvényében  

A szerszámbetétek térfogati hőmérséklet-lefutásán megfigyelhetők a fröccsöntési ciklus 

egyes szakaszai, ami a görbék részletes kiértékelését teszi lehetővé (45. ábra). A görbe három 

fő részre osztható, a hőmérsékletgörbe I. szakasza a befröccsöntéssel kezdődik és egészen tart, 

amíg a hőbevitel és a hőelvonás mértéke meg nem egyezik (τ0 időpillanat). Ebben a szakaszban 

a hőbevitel mértéke nagyobb, mint a hőelvonásé, ezért a szerszámhőmérséklete monoton nő a 

maximum szerszámhőmérséklet eléréséig. A hőmérsékleti görbe maximumában a hőmérséklet 

idő szerinti deriváltja nulla (∂T/∂τ=0), ezért a hőáram ebben a pillanatban nulla. 
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45. ábra A szerszámbetét térfogati hőmérsékletgörbéje (B1. szenzor, Párhuzamos betét, 

RGD720 szerszámanyag) az idő függvényében 

A hőmérsékletgörbe maximumának elérése után a szerszám és az ömledék együttesen 

hűl tovább, megszűnik a belső hőforrás. A zárt állapotbeli hőelvonás (II. szakasz) a 

hőmérsékletgörbén egy közel egyenes szakasz. Abban az esetben, ha a szerszámból a hőelvonás 

nagyobb mértékű, mint a hőközlés, akkor a hőelvonás egyenletes, a hő nem halmozódik fel, 

ezért a hőáram időszerinti deriváltja közel állandó. Abban az esetben, ha a hőelvonás elégtelen, 

akkor a szerszámmal közölt hő felhalmozódik a formaüreg közvetlen környezetében, ezért a 

görbe meredeksége folyamatosan csökken. A szerszámnyitás és termékkilökés után 

(III. szakasz) a szerszám a környezet irányába is képes konvekcióval és hősugárzással átadni a 

hőt, ez megnöveli a hőelvonást. A szerszámfelület és a környezeti levegő közötti 

hőmérsékletkülönbség folyamatos csökkenése miatt ez a hőelvonás az idő függvényében 

viszont csökken. 

 A hőbevitel (befröccsöntés) jó közelítéssel modellezhető a szerszámbetét felszíni 

hőmérsékletének ugrásszerű megváltozásával, mert a formaüreget nagyon gyorsan, 

másodpercek alatt kitölti az ömledék. Az ömledékkel a ciklus során bevitt hő a (16) egyenlettel 

írható le. Az ömledékkel bevitt hőmennyiség hőátadással kerül át a szerszám felületére, 

ahonnan hővezetéssel jut a szerszámbetét belseje felé. A zárt szerszámban lejátszódó hőtani 

folyamatokat a (22) hőtani mérleg egyenlettel írható le [10, 115, 116]: 
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 𝜚𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚 ∙ 𝑐𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚 ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛻(𝜆𝑠𝑧𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚 ∙ 𝛻𝑇) + 𝑞�̇� (22) 

ahol ρszerszám a szerszámalapanyag sűrűsége, cszerszám a szerszámalapanyag fajhője, 𝑞�̇� a 

hőforrássűrűség. A hőbevitel a 𝑞�̇�(𝜏) hőforrássűrűséggel modellezhető, aminek az intenzitása 

az idő függvényében csökken (45. ábra) és egészen 𝜏0 időpillanatig áll fenn, amely függ a 

szerszámbetét formaüregétől vett távolságától (z): 

 𝑋 = �̇� = {
𝑞0̇(𝜏)             0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏0(𝑧),
0                 𝜏 ≤ 0, 𝜏0(𝑧) ≤ 𝜏.

 (23) 

A mért értékeket felhasználva az egyes szakaszok minőségileg leírhatók a (24)-(27) 

egyenletekkel: 

I. szakasz 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏0 𝑇(𝜏, 𝑧) =
𝑇𝑚𝑎𝑥(𝜏,𝑧)

1+𝑒
−

𝜕𝑇(𝜏,𝑧)
𝜕𝜏

(𝜏−𝐶7)
, (24) 

II. szakasz 𝜏0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏𝑘𝑖𝑑𝑜𝑏á𝑠 𝑇(𝜏, 𝑧) =
𝑇𝑚𝑎𝑥(𝜏,𝑧)

1+𝑒
−

𝜕𝑇(𝜏,𝑧)
𝜕𝜏

(𝜏−𝐶7)
− 𝐶8 ∙ (𝜏 − 𝜏0), (25) 

III. szakasz 𝜏𝑘𝑖𝑑𝑜𝑏á𝑠 ≤ 𝜏 𝑇(𝜏, 𝑧) = 𝑇𝑘𝑖𝑑𝑜𝑏á𝑠𝑖(𝜏, 𝑧) + 𝜏 ∙ (𝐶9 ∙ 𝜏 − 𝐶10), (26) 

  T(𝜏, 𝑧) = 𝑇𝐾 + (𝑇0(𝑧) − 𝑇𝐾) ∙ 𝑒𝐶11𝜏 (27) 

ahol Tmax a szerszámbetétek maximális hőmérséklete, 
𝜕𝑇

𝜕𝜏
 a hőmérséklet időszerinti deriváltja (a 

hőmérséklet-idő görbe meredeksége), τ0 az időpont, amikor az hőelvonás és a hőbevitel mértéke 

kiegyenlítődik, TK a környeztei hőmérséklet, T0 a szerszám kezdeti hőmérséklete, C7, C8, C9, 

C10, és C11 szerszámbetétre jellemző illesztési paraméter. A III. szakasz hűtés nélküli 

szerszámbetét esetében a (26) egyenlettel írható le, mert ebben az esetben a hő elvonása 

konvekcióval, hősugárzással, hővezetéssel történik. A hűtés nélküli szerszámbetétre a 

III. szakaszban a (27) egyenlet vonatkozik, mert ebben az esetben a hűtés hiánya miatt a 

hővezetéssel elvont hő mennyisége kisebb, a hősugárzás és a konvekció nagyobb szerepet 

játszik. Ezekkel az egyenletekkel az egyes szakaszok átlagos négyzetes hibája minden 

szerszámbetét esetében kisebb, mint 3 °C (16. táblázat). 

 Páhuzamos Merőleges Hűtés nélküli Hagyományos 

 Átlagos négyzetes hiba [°C2] 

I. szakasz 1,80 1,51 2,38 0,98 

II. szakasz 0,80 0,20 0,08 0,12 

III. szakasz 0,05 0,03 0,03 0,05 

16. táblázat A hőmérsékleti görbe átlagos illesztési hibája az egyes szakaszokra 

Az illesztési paramétereket és a kettes mérési ponthoz tartozó τ0 időpillanat értékeket a 

17. táblázat tartalmazza. 
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 Párhuzamos Merőleges Hűtés nélküli Hagyományos 

Tmax (°C) 66,7 63 90,9 90,9 

𝜕𝑇

𝜕τ
 (1/𝑠) 0,07600 0,07206 0,07865 0,08512 

C7 (s) 12,73 9,95 3,46 2,04 

C8 (K/s) 0,1054 0,0874 0,0754 0,0913 

C9 (K/s2) 0,0002881 0,0002491 - 0,0001579 

C10 (K/s) 0,2761 0,2442 - 0,1834 

Tkidobási (K) 96,00 91,15 - 106,47 

T0 (°C) - - 106,64 - 

C11 (1/s) - - 0,001884 - 

τ0 (s) 66 66 63 63 

17. táblázat A hőmérsékleti görbe illesztési paraméterei és a τ0 időpont értékei minden szerszámbetét 

esetére 

Az 46. ábrán láthatók az egyes termoelem által mért hőmérséklet görbék mindegyik 

szerszámbetéthez PP alapanyag esetében az A2 és B2 mérési pontokban. Az egyes és kettes 

mérési pont található a legközelebb a formaüreghez, ezért a mérési pontok közül ezek adják a 

szerszámbetét hőtani állapotáról a legjobb információt. A két formakövető betét a ciklus 

megkezdésekor azonos hőmérsékletű, a hőbeviteli fázis szintén megegyezik, viszont zárt 

állapotban a Párhuzamos betét több hőt von el az ömledéktől, mint a Merőleges betét. 

200 másodpercnél nyit a szerszám, addigra a Párhuzamos betét 5 °C-kal hidegebb a Merőleges 

betétnél, de ez a különbség a ciklus végére elhanyagolható mértékűre csökken, mindkét betét 

hőmérséklete közel 30 °C. A Hagyományos és a Hűtés nélküli szerszámbetétek maximális 

hőmérséklete közel 25 °C-kal nagyobb, mint a formakövető hűtéses betétek hőmérséklete. 

 

46. ábra A Párhuzamos, a Merőleges, a Hagyományos és a Hűtés nélküli szerszámbetét kettes mérési 

pontjaiban, Digital ABS Plus alapanyag esetén mért hőmérséklet-lefutás állandósult állapotban 
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A szerszámbetétek hőmérsékletét az alapanyag Tg alatt kell tartani, mert az Tg 

befolyásolja leginkább a PolyJet szerszámbetétek alkalmazhatóság [18], mivel az Tg felett az 

alapanyag mechanikai tulajdonságai a hőmérséklet függvényében romlanak. Erre a jelenségre 

példa a kísérletekhez felhasznált szerszámalapanyagok tárolási modulusa a hőmérséklet 

függvényében (47. ábra).  

A mechanikai tulajdonságok romlása azért jelent nagy problémát a fröccsöntő 

szerszámok esetében, mert a fröccsöntési technológia során a szerszámnak összetett mechanikai 

igénybevételnek kell ellenállnia, nyomás, hajlítás, nyírás és húzás, amit okozhat az ömledék 

áramlása, nyomása, zsugorodása stb. Egy egyszerű kialakítású szerszámnál ezeket az 

igénybevételeket el lehet különíteni, de a legtöbb fröccsöntő szerszám olyan összetett, hogy 

ezek az igénybevételek egy időben lépnek fel a szerszám különböző részein. A prototípus 

szerszámok élettartamát ezért nagymértékben befolyásolja a szerszámhőmérséklet és a fellépő 

igénybevételek mértéke. 

A Hagyományos és a Hűtés nélküli betét esetében a fröccsöntési ciklus teljes egésze 

alatt a formaüreg közvetlen környezetének hőmérséklete a Fullcure 720 és a Digital ABS Plus 

üvegesedési hőmérsékleténél nagyobb volt (46. ábra). A formakövető hűtőkörös két 

szerszámbetét esetében a formaüreg környezetének hőmérséklete közel 150 másodpercig 

nagyobb, mint az alapanyagok üvegesedési hőmérséklete (Fullcure 720 48-50 °C, Digital ABS 

Plus 47-53 °C). Ez a Hagyományos betéthez viszonyítva 70 %-kal kevesebb Tg felett eltöltött 

időtartamot jelent, amivel szignifikánsan növelhető a szerszámbetétek élettartama A 

szerszámbetétek maximális hőmérsékletében is nagy különbség látható, a formakövető 

hűtőkörös betétek maximális hőmérséklete 25 °C-kal kisebb, ezért a szerszám alapanyag 

tárolási modulusa közel egy nagyságrenddel nagyobb, így jobban ellenáll az egyes, fellépő 

igénybevételeknek. 

 

 a) b) 

47. ábra A FullCure 720 (a) és a Digital ABS (b) alapanyag tárolási modulusa és veszteségi tényezője, 

illetve a hozzátartozó szórások a hőmérséklet függvényében 
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4.4.5. Felületi hőmérséklet 

A felületi hőmérsékleteloszlást hőkamerával vizsgáltam, a kiértékelést a kidobás utáni 

pillanattól a szerszámzárásig végeztem. A kidobás pillanatában a formakövető hűtőkörökkel 

készült betétek felületi hőmérséklete közel megegyező (18. táblázat), 60 °C volt, amíg a 

Hagyományos és a Hűtés nélküli esetekben 90 °C feletti a maximális felületi hőmérséklet. 

 Hűtőkör-kialakítás 

 Párhuzamos Merőleges Hagyományos Hűtés nélküli 

Maximális felületi 

hőmérséklet kidobáskor 

(°C) 

60 61 91 98 

Felületi 

hőmérsékletkülönbség 

maximuma kidobáskor (°C) 

11 20 30 35 

Maximális felületi 

hőmérséklet 

szerszámzáráskor (°C) 

29 31,5 62 65,5 

Felületi 

hőmérsékletkülönbség 

maximuma 

szerszámzáráskor (°C) 

1.5 4 27,5 23 

18. táblázat A szerszámbetétek felületi hőmérséklete a kidobás utáni és a szerszámzárás (kidobás+260 s) 

előtti pillanatban 

A két ciklus közötti hűtés során a betétek közel megegyező sebességgel hűlnek tovább 

(48. ábra), így az új ciklus megkezdésekor is megegyezik a Párhuzamos és a Merőleges betétek 

maximális hőmérséklete, amely 30 °C körüli. A hűtési hatékonyság méréséhez azonos 

kiindulási- és peremfeltételek szükségesek, ezért 4.5.6. pontban azonos feltételek mellett 

vizsgálom meg a szerszámbetéteket. 

 

48. ábra A Párhuzamos, a Merőleges, a Hűtés nélküli és a Hagyományos betétek maximális felületi 

hőmérséklete az idő függvényében  
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A felületi hőmérsékleteloszláson az alapanyagok rossz hővezetési tényezője ellenére is 

kirajzolódik a hűtőkörök vonala (49. ábra). A Merőleges betét esetében a gerincél 

környezetében felhalmozódik a hő, onnan a hűtés nem képes elvonni azt a beállított ciklusidő 

alatt (50. ábra). 

 

 a) b) 

49. ábra A kiértékeléshez használt gerincél (a), illetve a Párhuzamos és a Merőleges szerszámbetétek 

gerincél menti hőmérséklet-eloszlása a kidobás utáni pillanatban és a kidobás után 60 másodperccel (b) 

 

50. ábra A Merőleges betét (a) és a Párhuzamos betét (b) hőkamerával mért felületi hőmérséklet eloszlása 

A Hagyományos és a Hűtés nélküli szerszámbetétek kidobás utáni felületi hőmérséklet 

eloszlása szintén megegyezik, mindkét betét maximális hőmérséklete 90 °C feletti. A két ciklus 

közötti várakozási idő alatt sincs jelentős hatása a hagyományos hűtésnek a betét maximális 

hőmérsékletére (4. táblázat és 48. ábra), viszont a Hagyományos szerszámbetét felületi 

hőmérséklet eloszlásán (51. ábra) látható, hogy a betét befogási pontjához közelebb eső részéről 

a hűtés képes volt elvonni a hőt 260 másodperc alatt, ebből adódik a szerszámzáráskor 

tapasztalható a nagyobb hőmérsékletkülönbség. 
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51. ábra A Hűtés nélküli betét (a) és a Hagyományos betét (b) hőkamerával mért felületi hőmérséklet 

eloszlása az idő függvényében  

4.4.6. Hűtési hatékonyság mérése 

A hőmérsékleti görbék további kiértékelését a görbék trapéz formula szerinti 

integrálásával végeztem. Az integrálással számszerűsíthető a hőmérsékletgörbe három 

szakaszának területe egyenként, ezáltal jobban összehasonlíthatók, hiszen minél kisebb a görbe 

alatti terület, annál intenzívebb a hőközlés vagy hőelvonás. A hűtési hatékonyság méréséhez az 

eddig is alkalmazott fröccsöntési beállításokat vettem alapul, viszont néhány helyen 

módosítottam azokat, hogy ezek megegyezzenek mindegyik szerszámbetét esetében, ezért 

összehasonlíthatók legyenek a szerszámbetétek hűtési teljesítményei. Referenciának a 

Párhuzamos szerszámbetétet vettem, amelynél a fröccsöntési ciklus kiindulási és 

véghőmérséklete 30 °C volt, továbbá a szerszámbetétek hőmérséklete a termékeltávolításkor 

47 °C volt. A többi szerszámbetét esetében úgy állítottam be a maradék hűtés és a várakozás 

idejét, hogy a kidobási és ciklusvégi hőmérsékletek egybeessenek a Párhuzamos betétnél mért 

hőmérsékletekkel. A ciklusindítási hőmérséklet mindegyik szerszámbetétnél 30 °C volt. Az 

eredmények (52. ábra) hasonló tendenciát mutatnak, mint az állandósult állapotbeli 

eredmények, a két formakövető hűtőkörös betétek közül. A Merőleges kialakítás használatával 

a ciklusidő közel 10%-kal hosszabb a Párhuzamos szerszámbetéthez képest. A Hagyományos 

és a Hűtés nélküli betétek között a különbség 15 %, viszont mind a két kialakítás alkalmazásával 

a ciklusidő közel 150 %-kal megnő. A formakövető hűtőkörös betétek maximális hőmérséklete 

néhány fokkal nagyobb, mint a másik két kialakítás maximális hőmérséklete, ami annak 

köszönhető, hogy a formakövető betétek tömege kisebb, mint a másik két kialakítás tömege. A 

II. szakaszban a Hagyományos és a Hűtés nélküli betétek esetében a görbe meredeksége (∂T/∂t) 

200 s-től folyamatosan csökken, ami azt jelenti, hogy ezeknél a kialakításoknál kisebb a 

hőelvonás, ezért nagyobb hőmérséklethez tart a görbe II. szakasza (52. ábra). 
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 a) b) 

 

 c) d) 

52. ábra Az A1-B1 pozícióban mért hőmérsékletgörbe a fröccsöntési ciklusidő függvényében PP 

alapanyag esetében a Párhuzamos (a), Merőleges (b), Hagyományos (c) és Hűtés nélküli (d) szerszámbetét 

esetében 

A két formakövető szerszámbetét közötti különbség (53. ábra) a II. szakaszban alakul 

ki, ahol az ömledék és a szerszám együtt hűl zárt állapotban. A Hagyományos és a Hűtés nélküli 

betét esetében mind a három szakaszban lassabb a hőközlés és a hőelvonás. A szakaszokat 

összeadva, a teljes görbe alatti területekből meghatározható a relatív hatékonyság a 

Párhuzamos szerszámbetéthez viszonyítva. Ez alapján a Párhuzamos betéthez viszonyítva a 

Merőleges kialakítás hatékonysága 82,5 %, a Hagyományos és a Hűtés nélküli szerszámbetétek 

hatásfoka rendre, 53,9 % és 52,7 %. 
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53. ábra A hőmérsékletgörbék alatti terület PP alapanyag esetében a Párhuzamos, Merőleges, 

Hagyományos, és Hűtés nélküli szerszámbetétre 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy gyorsprototípus technológiával közvetlen 

módon előállított fröccsöntő szerszámok esetén a hagyományos módon kialakított 

hűtőkörökkel hűtött vagy hűtés nélküli szerszámbetéteknél a formaüreg közvetlen közelében a 

szerszámbetét hőmérséklete a fröccsöntési ciklus teljes egészében az alapanyag üvegesedési 

átmeneti hőmérsékletnél nagyobb. A speciálisan – prototípus technológia sajátosságait 

figyelembe vevő módon – kialakított hűtőkörökkel akár 70 %-kal csökkenthető a 

szerszámbetétek üvegesedési átmeneti hőmérséklet felett töltött időtartama, ami jelentősen 

növeli a szerszámbetétek élettartamát [18]. Ebben a kritikus hőmérsékletet meghaladó 

időintervallumban a fröccsöntési ciklus maradék hűtési fázisa tart, ahol a jellemző 

igénybevételek a termék zsugorodásából adódnak. Kijelenthető, hogy a hagyományos pozíciójú 

és geometriájú hűtőkörök alkalmazása gyorsprototípus technológiával közvetlen módon 

előállított fröccsöntő szerszámok esetén nem növeli meg jelentősen a szerszámbetét hőelvonó 

képességét a hűtés nélküli esethez képest, ezért annak használata felesleges. 

4.4.7. Numerikus számítások 

A szerszámbetétek pontosabb vizsgálatához numerikus számításokkal vetettem össze a 

mérési eredményeket. A számításokhoz az Autodesk Moldflow Insight programot használtam. 

A modellépítésnél az átlagos elemméretet 3,5 mm-re állítottam (19. táblázat), de az összetettebb 

geometriájú részek, például a formakövető hűtőkör, beömlő- és elosztócsatorna stb., pontos 

lekövetését a húrhiba csökkentésével javítottam. Csökkentettem továbbá az elemméretet a 

formaüreg 3 mm-re vett vastagságában (54. ábra), így a felülethez közeleső kis térfogatban, 

ahol hőfelhalmozódás alakulhat ki, több számítási eredmény áll rendelkezésre. A hűtés 

számításához a tranziens algoritmust alkalmaztam, amellyel számítható a termék, a 
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szerszámbetétek stb. hőmérséklet eloszlása a fröccsöntési ciklus függvényében. A technológiai 

beállítások megegyeznek a fröccsöntés során használt beállításokkal. A Fullcure 720 

alapanyagú szerszámbetétek hőtani paramétereit Kovács és társa [18, 117] által publikált adatok 

alapján állítottam be. 

átlagos elemméret (mm) 3,5 

körkeresztmetszetnél a központi szög (°) 45 

elemszám (-) 10 millió 

minimum rétegszám a vastagság irányában (-) 6 

környezeti levegő hőmérséklete (°C) 25 

időlépések száma hűtés során (-) 15 

hűtési számítás konvergencia mezője (°C) 0,5 

19. táblázat A modellépítés és numerikus számítás főbb paraméterei 

 

54. ábra A számítási modell felépítése és a formaüreghez közeli térfogat elemsűrűségének növelése 

Először a kitöltési eredményeket ellenőriztem. A számított eredmények jól egyeznek a 

fröccsöntés során kapott kitöltési képpel (55. ábra), így ez alapján elmondható, hogy a 

formaüreg a számított és a valós esetben is azonos módon töltődik ki. 

 

55. ábra A számított (a) és a valós (b) kitöltési kép 
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A numerikus számításokkal lehetőség nyílik a szerszámbetétek minden csomópontjának 

a hőmérsékletét vizsgálni a ciklusidő függvényében. Minden szerszámbetét esetében a hő a 

hűtőkörök vonaláig terjed, de a formakövető hűtőkörök nagy előnye, hogy a formaadó 

felülethez közelebb helyezhetők, így ezeknél a kialakításoknál a hő kis térfogatra 

koncentrálódik csak (56. ábra). 

 

56. ábra A Merőleges (a) és a Párhuzamos (b) szerszámbetétek mozgó és álló oldali betéteinek 

középvonalában elmetszett térfogati hőmérséklet eloszlása az idő függvényében 

A kidobás utáni pillanattól a szerszámzárásig mérhető a szerszámbetétek felületi 

hőmérséklete, ezek az eredmények összevethetők a számolt értékekkel. A kidobás utáni és a 

szerszámzárás előtti pillanatban számított és mért eredmények (57. ábra) alapján kijelenthető, 

hogy a Merőleges és a Párhuzamos szerszámbetétek esetében a számított eredmények 15 °C-kal 

kisebbek a kidobási pillanatban, mint a hőkamerával mért értékek. A hőmérséklet-különbség a 

mért és a számolt értékek között a szerszámnyitás pillanatában azzal magyarázható, hogy a 

számítási algoritmus több elhanyagolással él a számításoknál, ilyen például a hőátadási tényező 

nyomásfüggésének elhanyagolása. 
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 a) b) 

57. ábra A Merőleges (a) és a Párhuzamos (b) szerszámbetétek gerincéle mentén vett felületi hőmérséklet 

eloszlása a kidobási és szerszámzárás pillanatában 

  A mért és számított térfogati hőmérsékletlefutást összevetve (58. ábra) a felületi 

értékeknél tapasztalt következtetéssel megegyező eredmény látható, a számított hőmérsékleti 

görbe lefutása különbözik a mért hőmérsékleti lefutástól, a számolt értékek 10-15 °C-kal 

kisebbek a ciklusidő nagyrésze során a B2 mérési pontban.  

 

 a) b) 

58. ábra A Párhuzamos (a) és a Merőleges (b) szerszámbetét B2, B3, B4 mérőpozícióban regisztrált 

hőmérsékletlefutása számítás és mérés alapján 

Az eltérés magyarázata lehet az, hogy a műanyag szerszámok esetében kisebb 

nyomással lehet csak kitölteni a szerszámüreget, továbbá az utónyomás nyomása is kisebb a 

rosszabb mechanikai tulajdonságok miatt. A kisebb üregnyomás kisebb felületi hőátadási 

tényezőt eredményez. További magyarázatot adhat az is, hogy a hőátadási tényező függ a 

szerszám- és az ömledékfelület közötti hőmérsékletkülönbségtől, ami a gyanta alapú 

szerszámok esetében lényegesen kisebb, mert a hő a formaüreg felületének közelében 

felhalmozódik. A hagyományos nyomásmérő rendszerek prototípusszerszámok esetében hibás 

eredményt adnak, mert nyomásmérők fém tokozása és a nyomásközvetítő fémcsapok 
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nagyságrendekkel nagyobb hővezetési tényezőjű anyagokból készülnek, így lokálisan 

nagymennyiségű hőt von el a szerszámalapanyaghoz képest. Ez a jelenség a nyomásviszonyok 

lokális megváltozását okozza, ezért nem lehetséges jelenleg a prototípus szerszámokban az 

üregnyomás pontos mérése. Hőtani paraméterek szerszámhőmérsékletre gyakorolt hatását ezért 

numerikus megoldással vizsgáltam meg. A számításokhoz a hőtani paramétereket a felhasznált 

szerszámalapanyagnak megfelelően választottam meg. A hőátadási tényező esetében az eredeti 

értéknél (2500 W/m2K) kisebb értékeket vizsgáltam, mert arra számítottam, hogy a kisebb 

hőátadási tényező fogja adni a jobb eredményt (20. táblázat). A vizsgálatokhoz a Párhuzamos 

szerszámbetétet választottam ki, amely CAD modelljét felhasználva egyszerűsített végeselemes 

modellt építettem fel. Az egyszerűsített végeselemes modell előnye, hogy a számítási idő 

jelentősen csökkenthető, ha csak egy szerszámbetéttel építem fel a modellt, így csak egy betétre 

végzem el a numerikus számításokat egyszerre. A végeselemes hálózáshoz 3D elemeket 

használtam a szerszám minden alkatrészéhez, az átlagos elemméretet 5 mm-re választottam, de 

az összetettebb geometriájú részeknél és a szerszámbetétek formaadó felületén csökkentettem 

az elemméretet 3 mm-re. A szerszámbetétekben a rétegeloszlást úgy állítottam be, hogy a 

formaüreg felületéhez közelebb kisebb elemek legyenek, mert a formaüreghez közeleső 

térfogatban halmozódik fel az ömledékkel bevitt nagy hő része. 

A numerikus számítás beállításai teljes mértékben megegyeznek az eddig felhasznált 

paraméterekkel (14. táblázat). A kiértékelésnél csak a B2-es hőmérsékletmérési pontot vettem 

figyelembe, mert azokat az eredményeket befolyásolják a változtatások a legjobban a 

szerszámbetétben elhelyezett mérési pontok közül. 

Fajhő (J/(kgK)) 1000 2000 3000    

Hővezetési tényező (W/mK) 0,2 0,25 0,278 0,3 0,35  

Hőátadási tényező 

(utónyomási szakasz) 

(W/m2K) 

25 50 100 125 500 2500 

20. táblázat A vizsgálati paraméterek (az eredeti értékek vastagon kiemelve) 

Az eredmények (59. ábra) alapján elmondható, hogy a vizsgálati tartományban a 

szerszámalapanyag hővezetési tényezője csak kismértékben befolyásolja a számolt 

eredményeket, a hőmérsékleti görbe maximuma és a lefutása sem változik ennek a 

paraméternek a változtatásával. A szerszámalapanyag fajhőjének változása a hőmérsékleti 

görbe maximumát jelentősen befolyásolja, a fajhő 2000 J/(kgK)-ről 1000 J/(kgK)-re 

csökkentése a maximális hőmérsékletet 20 °C-kal növelte meg. A hőmérséklet maximumához 

tartozó időérték csak kismértékben változik a fajhő változásával. A szerszám fala és az ömledék 

közötti hőátadási tényező csökkentése a hőmérséklet maximumát csökkenti és a lezajló hőtani 
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folyamatokat elnyújtja, tehát a τ0 és tkidobás időpontokat megnöveli. A hőátadási tényező 

csökkentése ezek alapján csökkentheti a mért és számított eredmények közötti különbséget.  

 

 a) b) 

 

c) 

59. ábra A szerszámalapanyag hővezetési tényezőjének (a), fajhőjének (b), illetve a szerszám fala és az 

ömledék között fellépő hőátadási tényező (c) hatása a numerikus számításokra (az eredeti értékekhez 

tartozó görbék piros színnel jelölve) 

Az elvégzett számítások alapján (60. ábra) az eredeti, 2000 W/(mK) értékű hőátadási 

tényezőt 100 W/(mK)-ra állítva, a mért és számolt hőmérsékleti értékek összeltérésének hibája 

2 % -ra csökkenthető az eredeti 16 % feletti értékről. A számítási algoritmus nem képes a 

levegő sűrűségkülönbségéből adódó konvekció miatt bekövetkező megnövekedett hőleadás 

figyelembevételére, de amint az eredményeken ez látható (60. ábra), ez csak kismértékű hibát 

eredményez. Ezek alapján megállapítható, hogy gyanta alapú, prototípusszerszámok esetében 

a numerikus számítások eredménye legnagyobb mértékben a szerszám fala és az ömledék 

között fellépő hőátadási tényező értékének pontos meghatározásától függ. A 

prototípusszerszámok esetében továbbá a hőátadási tényező egy nagyságrenddel kisebb, mint a 
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fémszerszámok esetében, aminek oka nagy valószínűséggel a kisebb üregnyomás és a kisebb 

felületi hőmérsékletkülönbség a szerszám fala és az ömledék között. 

 

60. ábra A Párhuzamos szerszámbetét B2, B3, B4 mérési pontjainak hőmérsékletlefutása az eredeti 

(2000 W/(mK)) (a) és a módosított (100 W/(mK)) (b) hőátadási tényezővel  

4.5. A fröccsöntő szerszám és a polimer ömledék közötti hőátadási tényező  

Ebben a fejezetben mutatom be az általam fejlesztett berendezést és a felhasznált 

módszert, amellyel a nyomás és hőmérséklet-különbség függvényében mérhető a szerszám fala 

és a polimer ömledék közötti hőátadási tényező. Részletezem továbbá a mérési eredményeket 

és a numerikus számításokra gyakorolt hatásait. 

4.5.1. A mérési módszer és berendezés fejlesztése 

Az irodalmi áttekintés alapján a következő tervezési szempontokat fogalmaztam meg 

az általam tervezett, a hőátadási tényező meghatározását szolgáló mérőberendezéssel szemben: 

 egyszerű felépítésű, lehetőleg szabványos elemekből álló kialakítás, 

 a mérőeszköz hőmérsékletének mérése több pontban, a mért hőmérsékleti értékek 

felhasználásával számítható a hőátadási tényező, 

 hőmérő szenzorok helyzetének rögzítése, pozíciójuk fenntartása a teljes mérési 

időtartam során, 

 az ömledék és a szerszám felülete közötti légrés kialakulásának megakadályozása, 

 az ömledék és a referenciahengerek érintkező felületén ható nyomás pontos 

szabályozása és mérése, 

 legyen alkalmas különböző szerszámalapanyagok és felületi érdességek hatásának 

vizsgálata. 

Az általam tervezett berendezésben (61. ábra) meghatározható a két 75 mm átmérőjű, 

Böhler W302 (24,3 W/(mK) 100 °C-on, 26,1 W/(mK) 200 °C-on) anyagú referenciahenger 
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(61. ábra 6. tétel) között elhelyezett minta felületén fellépő hőátadási tényező. A próbatest 

átmérője szintén 75 mm, vastagsága 2 mm. A próbatest és a referenciahengerek méreteit és 

kialakítását az előmérések eredménye alapján választottam meg, amelyekből azt a 

következtetést vontam le, hogy a próbatest átmérőjének növelés és a vastagságának csökkentése 

csökkentheti a környezetnek leadott hőmennyiséget. A kialakítás méreteit továbbá korlátozta 

az is, hogy a próbatest előállításához használt fröccsöntő szerszám 80x80 mm nagyságú lapka 

próbatest fröccsöntésére alkalmas. A számításokhoz szükséges hőmérsékleti értékek méréséhez 

a referenciahengerekben egyenletes távolságokban, a referenciahengereket három egyenlő 

nagyságú részre osztva (6,25 mm), egymáshoz képest 12°-os szöget bezáróan kerültek 

kimunkálásra a hőmérsékletmérési pontok (Melléklet 72. ábra). A mérési pontok pozíciójának 

egymáshoz képesti szögeltolását az indokolta, hogy így pontosabb a hőmérsékletmérés. A 

referenciahengereket a támasztó gyűrűk (61. ábra 5. tétel) központosítják, és ezek adják át a 

terhelőerőt az o-gyűrűre (61. ábra 4. tétel), ami a próbatestet a környezettől elszigeteli és tömíti 

a berendezést. A támasztó gyűrűk palástfelületébe helyeztem el a referencia hengereket és 

támasztó gyűrűket melegítő és hőntartó hengeres fűtőpalástok vezérléséhez szükséges 

hőmérsékleti érzékelőket (Melléklet 73. ábra). A referenciahengerek és a nyomólapok közé kell 

helyezni a fűtőlapokat (61. ábra 8. tétel). Ezeknek a lapoknak az alapanyaga Ampcoloy 88 

rézötvözet (7. táblázat), aminek nagy hővezetési tényezője biztosítja az egyenletes 

hőmérsékleteloszlást a lapokban és azok felületén. A hőbevitelt fűtőlapok palástfelületén 

elhelyezett fűtőpalástok (61. ábra 2. tétel) biztosítják, amelyek teljesítménye egyenként 250 W. 

A fűtőpalástok hőmérsékletének vezérlése a réz hengerek furataiba (Melléklet 74. ábra) 

helyezett hőmérséklet érzékelőkkel valósítható meg. A nyomólapok és a fűtőlapok közé gránit 

szigetelőlapokat (61. ábra 7. tétel) helyeztem, mert a gránit hővezetési tényezője 

nagyságrendekkel kisebb [118], mint a réz és acél alapanyagoknak, viszont a nyomószilárdsága 

meghaladja [119] a vizsgálatok során fellépő nyomófeszültség értékét (20 MPa). A támasztó 

gyűrűk külső palástfelületén további két fűtőegység található, ezekkel beállítható a támasztó 

gyűrűk hőmérséklete úgy, hogy a környezetnek leadott hő ne befolyásolja a méréseket. 
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61. ábra A hőátadási tényező meghatározásához fejlesztett berendezés felépítése 

A berendezésben a fűtőlappal bevitt hő hatására indul meg a hőáramlás a melegebb oldal 

felől a hidegebb felé. A hőmérsékleti egyensúly beállta után a hőáram időszerinti deriváltja 

nulla, ezért a mért hőmérsékleti értékekből számítható a próbatesten fellépő hőellenállás, ehhez 

a referenciahengerek hőmérsékletét 3-3 ponton mértem. A hőmérséklet mérésére 

M 222 PT 1000 (Heraeus Group) platina hőmérsékletmérő-szenzorokat használtam, amelyek 

pontossága az általam használt hőmérséklettartományban 0,15 °C. A hőmérsékletmérés 

pontosságának további növelése érdekében a 1, 2 és 4 szenzorokat a 3 szenzorhoz kalibráltam, 

amit 0,5 °C-on és 98,5 °C-on végeztem el (62. ábra). A kalibrálás eredményeképp a szenzorok 

egymáshoz képest mért, relatív értékei pontosabbak lettek. A kalibrációt jeges és forrásban lévő 
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vízben végeztem el. A 4. szenzor mért értékei azért különböznek az 1. és 2. szenzorok értékeitől, 

mert a jelfeldolgozáshoz két analóg-digitális jelátalakítót használtam fel, ezért a 1-2. és 3-4. 

szenzorok között fellép egy alapjeleltérés. A kalibrációs görbék felhasználásával a szenzorok 

mért értékeit korrigáltam. A próbatestre ható nyomást Zwick Z250 (Zwick Roell Group) 

szakítógéppel hoztam létre. A legnagyobb próbatestre ható erő 250 kN volt, ami a próbatest 

75 mm-es átmérője miatt 500 bar nyomást jelent. 

 

62. ábra A kalibrációs görbék a 3. szenzorhoz képest 

A próbatest vastagságát, ami a préselés előtt 2 mm volt, a szakítógép keresztfejének 

elmozdulásából határoztam meg. A mérési pontosságot a szaktógép és hozzátartozó alkatrészek 

deformációja is befolyásolja, ezért meghatároztam a berendezés próbatest nélküli deformációját 

a nyomás függvényében (63. ábra).  

 

63. ábra A próbatest vastagságváltozásának meghatározása a keresztfej-elmozdulásból 

A próbatest vastagsága a hőátadási mérés közben mért és a próbatest nélkül 

meghatározott kalibrációs görbe különbségéből adódik ki. A görbe az illesztési és a szerelési 

hézagok miatt csak 2,5 mm keresztfej-elmozdulás után növekszik jelentősen, ennek a pontnak 

a pontos helyét a hőátadási mérések során kapott görbék meredekségváltozásából határoztam 

meg.  
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A hőátadási tényező meghatározásához a számításaim során a következő feltételeket 

állítottam fel: 

 a hőátadási tényező a minta mindkét oldalán megegyezik, 

 a hőátvitel a melegebb referenciahengerből a hidegebb felé, csupán függőleges 

irányban történik, a szigetelésnek átadott hő elhanyagolható, 

 a mérendő minta hővezetési tényezője a hidegebb és melegebb oldal között 

mérhető hőmérséklettartományban állandónak tekinthető. 

Az egyensúlyi állapot beállta után a berendezésen áthaladó hőáram időben állandó, a 

referenciahengerek hőmérsékletgörbéinek meredeksége állandó, ezért a mért hőmérsékleti 

értékek extrapolálhatók a szerszám felületére. A Fourier egyenletből számolható a 

referenciahengereken és a mintán áthaladó hőáram. Suplicz és társai [111] kimutatták, hogy a 

környezetnek átadott energia elhanyagolható, ha a referenciahengerek és próbatest szigetelt, 

ezért én is ezzel a feltételezzel élek. Ha a környezet irányába nincs hőátadás, akkor a 

referenciahengereken és a próbatesten áthaladó hőáram egyenlő, így a próbatestre felírható a 

(28) egyenlet: 

 �̇� ∙ 𝑅𝑚 = ∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡 , (28) 

ahol �̇� a próbatesten áthaladó hőáram, Rm a mintán fellépő hőellenállás, ∆Tref,felület a 

hidegebb és a melegebb referenciahengerek próbatesthez közelebb eső felületi 

hőmérsékletének a különbsége. A mintán fellépő hőellenállás a hővezetésből és a két oldali 

hőátadásból adódik (64. ábra), ezért a hőellenállás a (29) összefüggés szerint: 

 𝑅𝑚 =
1

𝐴𝑓∙𝛼1
+

𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

𝐴𝑘𝑚∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
+

1

𝐴𝑓∙𝛼2
  (𝛼1 = 𝛼2), (29) 

ahol α1 és α2 a melegebb és a hidegebb felületen fellépő hőátadási tényező, δminta a minta 

vastagsága, λminta a minta hővezetési tényezője, Akm a minta keresztmetszete, amely megegyezik 

a referenciahengerek keresztmetszetével és Af a referenciahengerek próbatesttel érintkező 

felülete. A próbatest hővezetési tényezőjét az Autodesk Moldflow Insight program 

adatbázisából határoztam meg a hőmérséklet függvényében. Mivel a hővezetési tényező 

hőmérséklet függő, ezért a próbatest közepes hőmérsékletét használtam fel a hővezetési tényező 

meghatározásához: 

 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎 =
𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙,𝑚𝑒𝑙𝑒𝑔𝑒𝑏𝑏+𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙,ℎ𝑖𝑑𝑒𝑔𝑒𝑏𝑏

2
, (30) 

ahol Tref,fel,melegebb és Tref,fel,hidegebb a melegebb, illetve a hidegebb referenciahenger felületi 

hőmérséklete, Tminta a próbatest közepes hőmérséklete. A próbatest hőmérsékletének számítása 

után a próbatest hővezetési tényezőjét a mért, adatbázisból származó hővezetési tényezőkből 
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interpolációval határoztam meg. A referenciahengerek hővezetési tényezőjét a mérési 

tartományban állandónak tekintettem és az alapanyag adatlapjából határoztam meg 

(λref=24,3 W/(mK)). A minta és referenciahengerek keresztmetszetét az átmérő ismeretében 

számítottam. A referenciahengerek próbatesttel érintkező felületét a 3D modell alapján 

számoltam. 

 

64. ábra A próbatesten fellépő hőellenállás modellje 

A (28) és (29) egyenletekből kifejezhető a hőátadási tényező (31) azzal a feltételezéssel, hogy 

a minta két oldalán a hőátadási tényező megegyezik: 

 
∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡

�̇�
= 𝑅𝑚 =

𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

𝐴𝑘𝑚∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
+

2

𝛼∙𝐴𝑓
   (𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼), (31) 

ahol 𝛼 a próbatest két oldalán fellépő hőátadási tényező.A hőáram kifejezhető a 

referenciahengerek hőtani tulajdonságainak és a hőmérsékletének ismeretében (32): 

 �̇� =  𝐴𝑘𝑚 ∙ 𝜆𝑟𝑒𝑓 ∙
∆𝑇𝑟𝑒𝑓

ℎ𝑟𝑒𝑓
, (32) 

ahol λref a referenciahengerek hővezetési tényezője, href a referenciahengerek magassága, ∆Tref 

a referenciahengerek hőmérséklet-különbsége, amely a felső és az alsó felszíne között lép 

fel. Az egyenlet átrendezése után a hőátadási tényező a (33) egyenlettel számítható: 

 𝛼 =
2∙𝐴𝑘𝑚∙𝜆𝑟𝑒𝑓∙

∆𝑇𝑟𝑒𝑓
ℎ𝑟𝑒𝑓

∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙𝐴𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡−𝐴𝑓∙𝜆𝑟𝑒𝑓∙
∆𝑇𝑟𝑒𝑓
ℎ𝑟𝑒𝑓

∙𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

. (33) 

4.5.2. A hőátadási tényező numerikus számításokra gyakorolt hatása 

Az elvégzett irodalomkutatás alapján szükségét éreztem a hőátadási tényező 

változásának a numerikus számítások eredményeire gyakorolt hatásának vizsgálatára. A 

kisszériás, gyantabázisú szerszámbetéteket egyre nagyobb számban használják a 

terméktervezés korai fázisaiban, illetve a kisszériás gyártások esetében is, mert így 

csökkenthetők a gyártási költségek. Ezért fontosnak tartom továbbá ismerni a különböző 
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szerszámbetét-alapanyagok számításokra gyakorolt hatását is, mert gyantabázisú 

szerszámbetétek esetében fémszerszámokhoz képest kisebb a hőelvonás sebessége és a 

szerszámalapanyag rossz hővezetési tényezője miatt a hőszállítás és hősugárzás hatása is 

megnő. 

A numerikus számításokat Autodesk Moldflow Insight programmal végeztem. A 

vizsgálatokhoz egy 10x10x1,5 mm méretű lapkapróbatestet választottam ki az egyszerűbb és 

gyorsabb számítások érdekében. A hálózást a programba épített algoritmussal végeztem, 

1,3 mm-es oldalhosszt használtam a felületeken, a próbatest vastagsága mentén 16 elemréteget 

hoztam létre (65. ábra). Tranziens hűtési, kitöltési és utónyomási számításokat hajtottam végre 

a modellen, a hűtési szimuláció eredményei közül az álló oldali szerszámbetét felületi 

hőmérséklet-lefutását használtam fel. A kiértékeléshez a szerszámbetét termék oldali 

felületének a középső csomópontját választottam ki, mert itt halmozódik fel a legnagyobb 

hőmennyiség. A számításoknál a program a belső energia mérlegegyenletét, a kontinuitás 

egyenletét, az impulzus és a Navier-Stokes egyenleteket oldja meg a csomópontokra az idő 

függvényében. A hőenergia terjedésének számításánál felhasználja az egyes hőterjedési 

formákat (hőszállítás és hővezetés) leíró egyenleteket a szoftver. 

 

65. ábra A numerikus számításokhoz felhasznált modell 

Három szerszámalapanyagot használtam fel, amelyek hőtani paraméterei 

nagymértékben eltérnek. A Böhler 1.2311-es szerszámacél az iparban leginkább alkalmazott 

fröccsöntő szerszámalapanyag. Az Ampcoloy 88, erősen ötvözött, nagy hővezető tényezőjű réz 

alapanyagot speciális, gyorsabb és egyenletesebb hűtést igénylő termékek esetében 

alkalmazzák. A Fullcure 720 (RGD720), epoxi-akrilát bázisú gyantát a kisszériás szerszámok 

esetében használhatják fröccsöntési feladatoknál (8. táblázat). 
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A hőátadási tényező a Moldflowban nyomásfüggetlen, a fröccsöntési ciklusok egyes 

fázisai során konstans. A szoftver által használt alapbeállítás a hőátadási tényezőre: 

 befröccsöntésnél 5000 W/m2K, 

 utónyománál 2500 W/m2K, 

 maradék hűtés során 1250 W/m2K. 

A számításokhoz az eredeti beállításon túl a hőátadási tényező tized, század és kétszeres 

értékeit állítottam be (21. táblázat). 

Sorozat elnevezése 
Hőátadási tényező (W/m2K) 

befröccsöntés utónyomás maradék hűtés 

eredeti 5000 2500 1250 

tized 500 250 125 

század 50 25 12,5 

dupla 10000 5000 2500 

21. táblázat A számításokhoz beállított hőátadási értékek a fröccsöntési szakaszokhoz 

A hűtési számítások legfontosabb bemeneti paramétere az ömledék és a szerszám között 

fellépő hőmérséklet-különbség (190 °C) és a befröccsöntési és hűtési idő (22. táblázat). 

Ömledékhőmérséklet (°C) 270 

Szerszámhőmérséklet (°C) 80 

Befröccsöntési és hűtési idő összesen (s) 30 

Hűtőfolyadék hőmérséklete (°C) 80 

22. táblázat A főbb bemeneti paraméterek a hűtési számításokhoz 

Az eredmények (66. ábra) alapján kijelenthető, hogy a hőátadási tényező eredeti 

értékéhez képesti növelése a szerszámhőmérsékletet csak kis mértékben növeli meg mindegyik 

szerszámbetét-alapagyag esetében. A hőátadási tényező csökkentése a réz és az acél 

szerszámbetét esetében csak akkor csökkentette szignifikánsan a hőmérsékleti eredményeket, 

ha több mint tizedére csökkent a hőátadási tényező. Az epoxi-akrilát bázisú szerszámbetét 

esetében a szerszámhőmérsékleti eredmények nagymértékben függnek a hőátadási tényezőtől, 

az ömledék és a szerszámfal között fellépő hőátadási tényező tizedre csökkentése a 

szerszámhőmérsékletet 50 %-kal csökkentette az eredeti, változatlan hőátadási tényezőjű 

esethez képest, mert a kisebb hőátadási tényező miatt kisebb mennyiségű hő jutott a 

szerszámbetétbe a ciklus során. Azért is fontos a hőátadási tényező ismerete a 

műanyagszerszámok esetében, mert az valószínűleg lényegesen kisebb értékű, mint a 

fémszerszámoknál, hiszen a szerszámbetét és a termék felületi hőmérséklet-különbsége kisebb 

a szerszámbetét rossz hővezetése miatt. Továbbá ezeknél a szerszámoknál a rosszabb 
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mechanikai tulajdonságok miatt csak kisebb üregnyomások alkalmazhatók a fröccsöntési ciklus 

során, ami tovább csökkentheti a hőátadási tényező értékét. Az elvégzett számítások esetében 

a fém szerszámoknál közel 200 °C a befröccsöntési fázisban a szerszám és az ömledék felülete 

között fellépő hőmérséklet-különbség. Az epoxi-akrilát bázisú szerszám esetében ez csak 50-

60 °C. A fémszerszámok esetében 1000-2500 bar között mozog az üregnyomás értéke, a 

műanyag szerszámok esetén általában csak 300-500 bar. 

 

66. ábra A felületi szerszámhőmérséklet maximumértéke a befröccsöntési fázisban beállított hőátadási 

tényező függvényében a réz, az acél és az epoxi-akrilát bázisú szerszámbetétek esetében 

4.5.3. A mérési hiba számítása 

A mérési hiba a rendszeres, véletlen és statisztikus hibák összességéből áll. A 

munkámban a rendszeres és a véletlen hibákkal foglalkoztam, megbecsültem a rendszeres hibák 

által okozott eltérést. A mérések során a következő fontosabb behatások okozhatnak véletlen 

hibát: 

 a környezeti hőmérséklet ingadozása, 

 a helytelen összeszerelés, például szenzorpozíciók változása, 

referenciahengerek elfordulása, 

 légrés a próbatest és a referenciahengerek között, 

 illesztési hézagok, 

 hőmérséklet-szabályozás hibája. 

A véletlen hibák előjele lehet negatív és pozitív is, kiküszöbölésükre nincs mód, továbbá csak 

átlagos hatásukat lehet figyelembe venni [120]. 

Azonos körülményeken végrehajtott méréseknél a rendszeres hibák nagysága és előjele 

változatlan, a hiba mértéke becsülhető a mérőeszközök pontatlanságát ismerve. A méréseimnél 

a hőmérséklet és a próbatest vastagságának mérésében adódhat rendszeres hiba. A 
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hőmérsékletmérő szenzorok pontossága a mérési tartományban 0,15 °C, a legrosszabb esetet 

feltételezve, a számításaimhoz 0,3 °C mérési hibát használok a hőmérséklet-különbséghez 

tartozó hiba meghatározásánál. A próbatest vastagságának meghatározásához a szakítógép 

keresztfejének elmozdulását használtam fel, ezért a mérési hibát a keresztfej-elmozdulás 

pontossága határozza meg, amely 2 μm. 

A hőátadási tényező kvadratikus abszolút hibája a méréseim esetében a (34) egyenlettel 

adható meg [120]: 

𝛿𝛼 = √∑ (𝛿𝑋𝑖 ∙
𝜕𝛼

𝜕𝑋𝑖
)

2𝑛

𝑖=1

= 

= √(𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓 ∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓
)

2

+ (𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡 ∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡
)

2

+ (𝛿𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎 ∙
𝜕𝛼

𝜕𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
)

2

, (34) 

ahol δα a hőátadási tényező kvadratikus abszolút hibája, δXi a mért mennyiségek hibája, δ∆Tref 

a referenciahengerek hőmérsékletmérési hibája (0,3 °C), δ∆Tref,felület a referenciahengerek 

felületének hőmérsékletmérési hibája (0,3 °C), δδminta a minta vastagságának mérési hibája 

(0,000002 m). A hőátadási tényező meghatározásához felhasznált egyenlet parciális 

deriválásának elvégzése után a (35-37) egyenletek adódnak: 

 
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓
=

2∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
2 ∙𝜆𝑟𝑒𝑓∙ℎ𝑟𝑒𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓∙𝐴𝑘𝑚

𝐴𝑓(𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙ℎ𝑟𝑒𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡−𝜆𝑟𝑒𝑓∙𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓)
2, (35) 

 
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡
=

2∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
2 ∙𝜆𝑟𝑒𝑓∙ℎ𝑟𝑒𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓∙𝐴𝑘𝑚

𝐴𝑓(𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙ℎ𝑟𝑒𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓−𝜆𝑟𝑒𝑓∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡)
2, (36) 

 
𝜕𝛼

𝜕𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
=

2∙𝜆𝑟𝑒𝑓
2 ∙𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓

2∙𝐴𝑘𝑚

𝐴𝑓(𝜆𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙ℎ𝑟𝑒𝑓∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡−𝜆𝑟𝑒𝑓∙𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙∆𝑇𝑟𝑒𝑓)
2. (37) 

A kvadratikus relatív hiba a (33) és (34) egyenletek hányadosából adódik ki [120]: 

 
𝛿𝛼

𝛼
=

√(𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓
)

2

+(𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡
)

2

+(𝛿𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎∙
𝜕𝛼

𝜕𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
)

2

𝛼2 . (38) 

Az eredmények (67. ábra) alapján elmondható, hogy a legnagyobb hiba a legkisebb 

hőmérséklet-különbségen és a legkisebb nyomáson lép fel, mivel a kisebb hőmérsékletek a 

szenzorok mérési hibája miatt ebben az esetben jobban befolyásolja az eredményeket. A 

hőmérséklet növelésével a kvadratikus hiba exponenciális mértékben csökken (67/a ábra). A 

kvadratikus hiba a nyomás függvényében (67/b ábra) csak az 5 °C hőmérséklet-különbség 

esetében változik jelentősen, a többi esetben csak elhanyagolható mértékű a változás. A 

legnagyobb hiba az 5 °C hőmérséklet-különbségen, 25 bar nyomáson (23. táblázat) elvégzett 

mérésnél lép fel, de ebben az esetben is kisebb, mint 5 %. 
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 a) b) 

67. ábra A mérés kvadratikus hibája a hőmérséklet-különbség (a) és a nyomás (b) függvényében 

  Hőmérséklet-különbség [°C] 

  5 10 25 50 70 

N
y
o
m

ás
 [

b
ar

] 25 4,77 % 2,07 % 0,69 % 0,32 % 0,21 % 

50 3,16 % 2,06 % 0,75 % 0,16 % 0,24 % 

100 2,33 % 1,98 % 0,74 % 0,17 % 0,24 % 

250 2,51 % 2,09 % 0,79 % 0,18 % 0,24 % 

500 2,74 % 2,27 % 0,75 % 0,19 % 0,19 % 

23. táblázat A kvadratikus hiba minden egyes mérési pontra 

4.5.4. A hőátadási tényező meghatározása 

A mérésekhez Ineos PP 100-GA12 (INEOS Olefins & Polymers) (6. táblázat) 

alapanyagból fröccsöntött próbatesteket használtam. Fröccsöntéssel először 80x80 mm-es 

2 mm vastagságú lapkákat fröccsöntöttem, amelyekből vízsugaras vágással munkáltam ki a 

70 mm átmérőjű próbatesteket. A hőátadási tényező meghatározását 25, 50, 100, 250 és 500 bar 

nyomásokon és 5, 10, 25, 50 és 70 °C hőmérséklet-különbségen végeztem el. A hőmérséklet-

különbség a két referenciahenger hőmérsékletének különbségéből adódik ki, amit a fűtőlapok 

hőmérsékletével állítottam be. A hidegebb oldali fűtőlap hőmérsékletét 30 °C-ra állítottam az 

5 és 10 °C hőmérséklet-különbség esetében és a melegebb oldali fűtőlapot a hőmérséklet-

különbségnek megfelelően állítottam. A 25 és 50 °C esetén a hidegebb oldali fűtőlap 

hőmérséklete a melegebb oldalról átadott hő miatt 40 °C-ra emelkedett, így ezt a hőmérsékletet 

használtam ezeknél a méréseknél a hidegebb oldali hőmérsékletnek. 70°C hőmérséklet-

különbség esetében a hidegebb oldal hőmérséklete 70°C volt. Az alapanyag kristályolvadási 

hőmérséklet-tartománya 130-160 °C, ezért végeztem olyan mérést is, ahol a referenciahengerek 

hőmérséklete 160-200 °C, így az alapanyag biztosan ömledék állapotba került. A fűtőlapok és 

a referenciahengerek felfűtése után helyeztem be a berendezésbe a próbatestet és az o-gyűrűt. 
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Megvártam a hőmérsékleti egyensúly kialakulását. A referenciahengerekben mért 

hőmérsékletek alapján a hengereken elhelyezett palástfűtés hőmérsékletét a mért 

hőmérsékletnél 0,2-0,4 °C-kal nagyobbra állítottam, mert így csökken a környezetnek leadott 

hő, de berendezés tengelyében elhelyezett, mérésre használt szenzorok hőmérsékletét nem 

befolyásolta. A mérést ezután indítottam el, a szakítógéppel létrehoztam a próbatestre ható 

nyomást, közben figyelemmel kísértem a referenciahengerek hőmérsékletét egészen a 

hőmérsékleti egyensúly beálltáig, amikor elindítottam másodpercenként 6 mintavételezéssel a 

hőmérsékletek rögzítését. Minden esetben legalább 100 mért érték átlagával számoltam ki a 

hőátadási tényezőt. 

A (33) egyenlet felhasználásával elvégeztem a hőátadási tényező számítását az 5, 10, 50 

és 70 °C hőmérséklet-különbségű mért adatokra (68. ábra), látható, hogy a nyomás és a 

hőmérséklet-különbség növelésével nő a hőátadási tényező. A számított értékekre függvényt 

illesztettem a (39) egyenlettel, az illesztési paramétereket és az illesztési hibák összegét a 

24. táblázat tartalmazza: 

 𝛼(𝑝) = 𝛼0 + 𝛼′∞ ∙
1−𝑒−𝑘∙𝑝𝑙

1+𝑒−𝑘∙𝑝𝑙 , 0 ≤ 𝑝 ≤ 500 (39) 

ahol α0 a nulla bar nyomáson vett hőátadási tényező, α∞’ a végtelen nyomáson vett hőátadási 

tényező, p a próbatestre ható nyomás, k és l illesztési konstansok. Fröccsöntésnél élhetünk azzal 

a feltételezéssel, hogy ömledék állapotban a polimer és a szerszám között a nyomás nem lehet 

nulla bar. A technológia sajátosságából adódóan a kitöltési és utónyomási fázisokban – ahol 

még esetleg feltételezhető az ömledék állapot a szerszámfal mellett – biztosan nullánál nagyobb 

nyomás ébred. Abban az esetben, ahol a felületek közötti nyomás már lecsökkenhet a nulla 

szintre, biztosan a maradék hűtési fázisban van a termék, ahol már nem lehetséges az ömledék 

állapot. Ezért a hűtés sajátosságainak figyelembe vétele miatt a hűlő és így zsugorodó szilárd 

termék esetében a 0 bar nyomáson azzal a feltevéssel éltem, hogy a hőátadási tényező 0 W/m2K 

(α0=0), mert ebben az esetben a termék felülete elválik a szerszám falától. 

 Hőmérséklet-különbség [°C] 

 5 10 50 70 

α∞’ 412,9 631,6 1068,8 1222,6 

k 0,18 

l 0,38 

α0 0 

Illesztési hiba összege [°C] 8,46 6,54 13,36 10,82 

24. táblázat A görbeillesztés paraméterei 
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68. ábra A mérésekből meghatározott hőátadási tényezők és az értékekre illesztett görbék a nyomás és a 

hőmérséklet-különbség függvényében 

A α∞’ végtelen nyomáson vett hőátadási tényezőt a hőmérséklet-különbség 

függvényében ábrázolva meghatározható a α∞’ paraméter hőmérsékletfüggése (69. ábra). A 

paraméterekre illesztett görbe egyenlete: 

 𝛼′
∞(∆𝑇) = 𝐶12 ∙ ln (

∆𝑇+𝐶13

𝐶13
), (40) 

ahol a C12 és C13 hőátadási tényező hőmérséklet-különbség konstansa. 

 

69. ábra A α∞’ végtelen nyomáson vett hőátadási tényező a hőmérséklet-különbség függvényében, az 

ellenőrző méréshez (∆T=25 °C) tartozó érték kék színnel jelölve 

A (40) egyenletet a (39) egyenletbe visszahelyettesítve kifejezhető a polimer és a 

fröccsöntő szerszám közötti kapcsolat kifejezésére szolgáló hőátadási tényező nyomás és 

hőmérséklet-különbség függő egyenlete (41): 

 𝛼(𝑝, ∆𝑇) = 𝐶12 ∙ ln (
∆𝑇+𝐶13

𝐶13
) ∙

1−𝑒−𝑘∙𝑝𝑙

1+𝑒−𝑘∙𝑝𝑙, 0 ≤ 𝑝 ≤ 500 (41) 
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Ellenőrzésképp 25 °C hőmérséklet-különbséggel további mérést végeztem, meghatároztam a 

hőátadási tényezőt a nyomás függvényében és a (41) egyenlettel görbét illesztettem a mért 

pontokra (70. ábra). 

 

70. ábra A 25°C hőmérséklet-különbségű esetre számolt hőátadási tényezők, illetve a nyomást és a 

hőmérséklet-különbséget figyelembe vevő modellel számolt hőátadási tényezők 

A 71.ábrán látható a 25 °C-os hőmérséklet-különbségű mérési eredményekkel kiegészített 

hőátadási tényezők és a (41) egyenlettel számított nyomásfüggő hőátadási tényezők. 

 

71. ábra Az 5, 10, 25 és 50 °C hőmérséklet-különbségű esetekre számolt hőátadási tényezők, illetve a 

méréssel meghatározott pontokra illesztett görbék 
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5. Összefoglalás 

A dolgozatom elején bemutattam röviden az additív technológiákhoz köthető fontosabb 

definíciókat, részletesen foglalkoztam az additív technológiákkal előállítható kisszériás 

szerszámokban végbemenő hőtani folyamatokkal, a szerszámok tönkremenetelével és a 

kisszériás szerszámok előállításához használható alapanyagokkal. Ezt követően összevetettem 

a hagyományos és a speciális, formakövető hűtőkör-kialakításokat, bemutattam a formakövető 

kialakítás alkalmazásának előnyeit és tervezési szempontjait. Részletesen bemutattam továbbá 

a polimer ömledék és a fröccsöntő szerszám fala között fellépő hőátadási tényező 

meghatározásával foglalkozó kutatásokat és azok eredményeit. Végül kitértem a vízkő- és 

korróziós lerakódások hűtési hatékonyságára gyakorolt hatására. 

Az értekezésemben a fröccsöntő szerszámban végbemenő hőtani folyamatok mérési és 

numerikus számítási módszereinek továbbfejlesztésével foglalkoztam. A szerszámbetét és az 

ömledék közötti hőátadási tényező nyomásfüggését a numerikus számítások elhanyagolják, ami 

jelentős hibát eredményez a számításokban. A szerszám fala és az ömledék között fellépő 

hőátadási tényező meghatározásához mérési eljárást majd egy berendezést fejlesztettem, 

amellyel a hőátadási tényező meghatározható a nyomás és a hőmérséklet függvényében. A 

mérések során két referenciahenger között polipropilén próbatesteket préseltem Zwick Z250 

szakítógépen 25, 50, 100, 250 és 500 bar nyomásokon. A mérési eredmények alapján 

meghatároztam az ömledék és a szerszám között fellépő hőátadási tényezőt, illetve 

összefüggést állítottam fel, amellyel számítható a hőátadási tényező, a nyomás és a 

hőmérsékletkülönbség függvényében. A meghatározott összefüggés ellenőrzése érdekében 

további méréseket hajtottam végre, amellyel igazoltam az összefüggés helyességét. 

Hibaszámításokat hajtottam végre továbbá, amellyel meghatároztam a kifejlesztett módszer 

kvadratikus relatív hibáját. 

A hőátadási folyamatokat leíró paraméterek bemeneti értékként szolgálnak a numerikus 

számításokhoz, amelyek így nagymértékben meghatározzák a számított eredményeket. Egyre 

több speciális fröccsöntő szerszámozási megoldás jelenik meg piacon, amellyel gyorsabban, 

egyre jobb minőségű termékeket lehet előállítani. Ilyen megoldás a speciális a formakövető 

hűtőkörök és erősen ötvözött réz szerszámalapanyagok használta, ezért foglalkoztam a 

dolgozatomban a formakövető hűtőkörös acél (DMLS), hagyományos, fúrt hűtőkörös acél 

(P20) és réz (Ampcoloy) szerszámbetétek numerikus és hőkamerás vizsgálatával. A hőkamerás 

mérések során megállapítottam, hogy az ε=0,5 emissziós tényezőjű, tömbszikrázással (Ra,átlag= 

1,98) gyártott szerszámbetétek közvetlen hőkamerás mérése pontatlan a környezetből származó 
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sugárzás miatt, ezért csak felületi kezelés után lehet pontos méréseket végrehajtani. A 

szerszámbetétek numerikus és hőkamerás vizsgálatainak eredményeiből meghatároztam, hogy 

az erősen ötvözött réz szerszámbetét hagyományos hűtéssel is hatékonyabban és 

egyenletesebben vezeti el a hőt egyszerű, sarokgeometriájú fröccsöntött termék esetében, mint 

a DMLS szerszámbetét. A P20 szerszámbetét esetében a mért és számolt hőmérsékletek között 

közel 5°C-os különbséget tapasztaltam, amely valószínűleg a pontatlan kezdeti és 

peremfeltételekből adódik. Megállapítottam, hogy a P20 szerszámbetét esetében álló és mozgó 

oldala közötti illesztési hézag modellezésével 65 %-kal csökkenthető a mért és számított 

eredmények közötti különbség, a további különbség származhat a formaadó felület és 

hűtőkörök felületi érdességéből és abból, hogy betétek temperáláshoz használt hűtőfolyadék 

hőmérséklete a valóságban ±2°C-kal eltérhet a számításoknál beállított értékektől a fröccsöntési 

ciklus során. 

A közvetlenül additív technológiával előállított, kisszériás fröccsöntő szerszámok 

esetében is alkalmazható a formakövető hűtés, ami csökkentheti a hőterhelést és növelheti az 

élettartamot, ezért végrehajtottam a FullCure 720 és Digital ABS Plus alapanyagokból készült 

szerszámbetétek hőtani vizsgálatát. A vizsgálataimban hagyományos kialakítású hűtéssel hűtött 

és a hűtés nélküli szerszámbetéteket hasonlítottam össze két eltérő kialakítású, formakövető 

szerszámbetéttel. Megállapítottam, hogy felesleges a hagyományos kialakítású hűtés 

használata, mert a hűtési hatékonysága közel nulla, a mért hőmérsékleti eredmények nem 

mutattak szignifikáns különbséget a hűtés nélküli esethez képest. A formakövető hűtőkörök 

ezzel ellenben szignifikánsan csökkentik a szerszámbetétek hőterhelését, az üvegesedési 

átmeneti hőmérséklet felett eltöltött idő 70 %-kal csökkenthető formakövető hűtés 

használatával a hagyományos vagy a hűtés nélküli esethez képest. A kisszériás, műanyag 

szerszámok fröccsöntési ciklusa hőtani szempontok alapján három részre osztható, az első 

szakaszban a hőbevitel domináns, a szerszámhőmérséklete monoton nő. A másodikban 

szakaszban, amikor az ömledék és a szerszám felületi hőmérséklete kiegyenlítődött, akkor a 

hővezetés és a hűtés általi hőelvonás domináns. A harmadik fázisban, amikor a termék 

eltávolítása megtörtént, akkor hősugárzás és a konvekció hatása is jelentőssé válik a szerszám 

hőelvonásában. 

A hűtőkörben lerakódó vízkőréteg gátolja a hőelvonást, ami csökkenti a termék 

minőségét és a termelési hatékonyságot. Numerikus számításokkal vizsgáltam vízkőlerakódás 

hatását egy egyszerű, sarokgeometriájú fröccsöntött termék esetében. A számításokhoz 

szükséges hőtani paramétereket (átlagos hővezetési tényező 1,37 W/(mK); átlagos fajhő 

800 J/(kgK),) és sűrűséget (2,33 g/cm3) mérésekkel meghatároztam. Megállapítottam, hogy a 
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2 mm vastagságú vízkőréteg hatására a jobb hűtési hatékonyságú, formakövető hűtőkörös 

szerszámbetét hőelvonó képessége a hagyományos kialakítású szerszámbetét értékére csökken, 

mert a hűtőfolyadékkal elvont hő a hőelvonás domináns mechanizmusa. A nagy 

hővezetőképességű, réz szerszámbetét esetében viszont a szerszámbetétben végbemenő 

hővezetés a meghatározó folyamat, ezért a vízkő ebben az esetben nem befolyásolja jelentősen 

a hőelvonő képességét. 

5.1.1. Eredmények hasznosulása 

Kutatómunkám során elért eredményeket a fröccsöntő szerszámok hőtani numerikus 

számításai során lehet felhasználni. A hőátadási tényező nyomásfüggő összefüggésével 

pontosíthatók a numerikus hűtési számítások, amelyek végeredménye bemeneti paraméterként 

szolgál a vetemedési, kitöltési, stb. számításokhoz. Ezáltal a hőátadási tényező nyomásfüggő 

összefüggésének a numerikus számításokba importálásával pontosabb szerszám- és 

terméktervezési javaslatok tehetők, illetve pontosítható a fröccsöntési paraméterek numerikus 

optimalizálása is. A hőátadási tényező pontosítása a kisszériás, epoxi-akrilát bázisú 

szerszámbetétek esetében is előnnyel jár, hiszen ezeknél a szerszámbetéteknél a hőterhelés által 

okozott tönkremenetel mondható tipikusnak. Ezeknél a szerszámbetéteknél továbbá az 

alkalmazott nyomások jelentősen kisebbek, mint a fémszerszámok esetében, ezért az eddig 

használt, nyomásfüggetlen összefüggés nagy hibát okozhat, ami pontosítható az általam 

kidolgozott összefüggéssel. 

A vízkőlerakódások numerikus számítására kidolgozott modell segítségével számítható 

és előre jelezhető a karbantartások kritériuma, ezáltal csökkenthető a selejtszám és elősegíthető 

az optimális gyártás. 

Az eredmények további hasznosulása lehet a nagy- és kisszériás fröccsöntő szerszámok 

hűtési stratégiájának helyes és célorientált megválasztása. Nagyszériás fröccsöntő szerszámok 

esetében az erősen ötvözött réz szerszámbetétek használata nagyobb mértékben csökkentheti a 

ciklusidőt és növelheti a termék minőséget, mint a formakövető hűtőkörök acél 

szerszámbetétek. Közvetlen additív technológiával előállított prototípus szerszámok és 

szerszámbetétek esetében a hagyományos hűtőkör-kialakítások használata felesleges, mivel 

alkalmazásuk nem jár jelentős előnnyel. A formakövető hűtőkörök használata ezzel szemben 

csökkenti a ciklusidőt és a szerszám hő terhelését. 
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5.1.2. Tézisek 

1. Tézis 

Bebizonyítottam, hogy a fröccsöntő szerszámok hűtési hatékonyságát legnagyobb 

mértékben az általánosan alkalmazott hűtőfurat átmérő tartományban (4-10 mm) a hűtés 

elrendezése, azaz elhelyezkedésének nyomvonala, valamint a szerszám alapanyaga és az 

esetleges lerakódások határozzák meg. 

Kimutattam, hogy egyszerű geometriájú fröccsöntött termékek esetében a nagy 

hővezető képességű, ötvözött réz szerszámbetét hagyományos, fúrt hűtőkörrel is nagyobb 

mennyiségű hőt képes elvonni, mint a Direct Metal Laser Sintering (DMLS) eljárással készített, 

formakövető hűtőkörös, acél szerszámbetét azonos fröccsöntési ciklusidő alatt.  

Állításaimat Ampcoloy 940 réz, Böhler 1.2311 acél és MaragingSteel MS1 acél 

szerszámalapanyagokból készült szerszámbetéteken akrinitril-butadién-sztirol alapanyaggal 

elvégzett numerikus számításokkal és hőmérsékleti mérésekkel igazoltam [106, 121-123]. 

2. Tézis 

Igazoltam, hogy a szerszámbetétek illesztési hézagjai által keltett hőellenállás 

figyelembevételével pontosíthatók a numerikus számítások azoknál a fröccsöntő 

szerszámoknál, ahol a hűtőkörök hűtési hatékonysága kicsi, ezért hőelvonásban résztvevő 

szerszámalkatrészek közötti hőátadás szerepe megnő. 

Állításaimat Ampcoloy 940 réz, Böhler 1.2311 acél és MaragingSteel MS1 acél 

szerszámalapanyagokból készült szerszámbetéteken akrinitril-butadién-sztirol alapanyaggal 

elvégzett numerikus számításokkal és hőmérsékleti mérésekkel igazoltam [106, 121-123]. 

3. Tézis 

Létrehoztam egy összefüggést, amellyel a fröccsöntő szerszámokban keletkező 

lerakódások hűtési hatékonyságot módosító hatása leírható az alábbi módon: 

𝐻 = 𝐻0 ∙
𝜆𝑙

𝐶3(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙+𝐶4

(𝜆𝑠𝑧 − 𝜆𝑙) ∙ (𝐶5(𝜆𝑠𝑧) ∙ 𝑉𝑙
𝐶6)

(𝐶3(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙+𝐶4)
+ 𝜆𝑙

𝐶3(𝜆𝑠𝑧)∙𝑉𝑙+𝐶4

 

ahol H0 [%] a lerakódásmentes esethez tartozó hűtési hatékonyság, λl [W/(mK)] és 

λsz [W/(mK)] rendre a lerakódás és a szerszám hővezetési tényezője, C3(λsz) [1/m] és 

C5(λsz) [1/m] a fröccsöntő szerszám hővezetési tényezőjétől függő konstansok, C4 [-] és C6 [-] 

a lerakódás vastagságától függő konstansok, Vl [m] a lerakódás vastagsága. 

Állításaimat hagyományos és formakövető hűtőkör-kialakítások esetében 

lerakódásmentes és 0,25, 0,5 és 1 mm-es, 0, 0,1, 0,15, 0,25, 0,56, 1, 1,37 és 1,74 W/(mK) 

hővezetési tényezőjű lerakódások modellezésével igazoltam [113]. 
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4. Tézis 

Epoxi-akrilát alapú prototípus szerszámok esetében kimutattam, hogy formakövető 

hűtés alkalmazásával akár 70 %-kal csökkenthető a szerszámbetétek üvegesedési hőmérséklet 

felett töltött időtartama, amivel szignifikánsan növelhető a szerszámbetétek élettartama. 

Igazoltam továbbá, hogy a hagyományos kialakítású hűtőkörök alkalmazása epoxi-akrilát alapú 

fröccsöntő szerszámok esetében nem növeli meg jelentősen a szerszámbetét hőelvonó 

képességét a hűtés nélküli esethez képest. Állításaimat RGD 720 és RGD 5160-DM 

epoxi-akrilát alapú alapanyagból készült szerszámbetéteken polipropilén alapanyaggal 

elvégzett mérésekkel igazoltam [73]. 

5. Tézis 

Kidolgoztam egy speciális, préselésen alapuló mérési eljárást és a hozzá tartozó 

kiértékelési elméletet, amellyel a polimer és a fröccsöntő szerszám fala között fellépő hőátadási 

tényező a hőmérséklet-különbség és a nyomás függvényében meghatározható ömledék és 

szilárd állapotban is. 

Igazoltam, hogy az általam fejlesztett mérési eljárás kvadratikus abszolút hibáját az 

𝛿𝛼

𝛼
=

√(𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓 ∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓
)

2

+ (𝛿∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡 ∙
𝜕𝛼

𝜕∆𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡
)

2

+ (𝛿𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎 ∙
𝜕𝛼

𝜕𝛿𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎
)

2

𝛼2
 

összefüggéssel írható le, ahol δα [W/(m2K)] a hőátadási tényező kvadratikus abszolút hibája, 

α [W/(m2K)] a hőátadási tényező, δ∆Tref [K] a referenciahengerek hőmérsékletmérési hibája, 

δ∆Tref,felület [K] a referenciahengerek felületének hőmérsékletmérési hibája, δδminta [m] a minta 

vastagságának mérési hibája. A mérés maximális kvadratikus abszolút hibája 4,77 %-ra adódott 

a saját fejlesztésű berendezésen 5, 10, 25, 50 és 70 °C hőmérséklet-különbségen, 25, 50, 100, 

250 és 500 bar nyomásokon, polipropilén próbatesteken mérve  

6. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a hőmérséklet-különbség és a nyomás növelésével a polimer 

ömledék és a fröccsöntő szerszám fala között fellépő hőátadási tényező a hőmérséklet-

különbség logaritmusával az alábbi összefüggés szerint nő: 

 𝛼(𝑝, ∆𝑇) = 𝐶12 ∙ ln (
∆𝑇+𝐶13

𝐶13
) ∙

1−𝑒−𝑘∙𝑝𝑙

1+𝑒−𝑘∙𝑝𝑙 

ahol p [bar] a polimer és a szerszám között ébredő nyomás, k [1/bar], l [-], C12 [W/m2K] és 

C13 [K] konstansok, ∆T [K] a felületek között fellépő hőmérséklet-különbség. Az összefüggés 

30 °C≤Tpolimer≤200 °C hőmérséklettartományban és 0 bar≤p≤500 bar nyomástartományban 

érvényes. Polipropilén-acél anyagpáron 5, 10, 25, 40, 50 és 70 °C hőmérséklet-különbségen, 
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25, 50, 100, 250 és 500 bar nyomásokon k=0,18 [1/bar], l=0,38 [-], 

C12=345,3 [W/(m2K)], C13=2,28 [K] konstansok alkalmazásával a hőátadási tényező 

maximális 29 %-os relatív hibával írható le [124]. 

5.1.3. További megoldásra váró feladatok 

Munkám során két féle gyors prototípusgyártáshoz használható alapanyagot vizsgáltam, 

amelyeket elterjedten használnak prototípusgyártásra az alacsony alapanyagáruk miatt, viszont 

a rossz hővezetési tényező és a korlátozott mechanikai tulajdonságok miatt fröccsöntő 

szerszámozási feladatokra csak korlátozott módon alkalmasak. A RT eljárások jelenleg is 

kidolgozás alatt állnak, egyre újabb és újabb alapanyagok és technológiai megoldások jelennek 

meg, ezért még számtalan továbblépési lehetőséget rejtenek a közvetlen gyorsszerszámozási 

eljárások. Ilyen lehetőség a hibrid szerszámok nyomtatása, amelyek alakadó felületei és 

közvetlen környezete nagy hővezetőképességű anyagból kerül kinyomtatásra, a szerszám 

maradék része epoxi-akrilát bázisú gyantából készül. Ezáltal növelhető a hűtési hatékonyság és 

csökkenthető a hőterhelés, ami növeli a szerszám élettartamát. Az epoxi-akrilát 

szerszámbetétek esetében a formakövető hűtőkörök mechanikai és hőtani optimalizációja, az 

ökölszabályok megfogalmazása is további megoldásra váró feladat, amivel lefektethetők 

lennének a kisszériás gyártószerszámok hűtési szabályainak alapjai. 

Az általam meghatározott nyomás és hőmérséklet-különbség függő hőátadási tényező 

összefüggés, illetve a lerakódási modell importálása a numerikus számításokba. Ezzel lehetőség 

nyílna a lerakódások által okozott hiba gyors vizsgálása eltérő geometriájú és nyomvonalú 

hűtőkörök, illetve különböző típusú lerakódások esetén, így gyorsan meghatározható a kritikus 

lerakódásvastagság. A hőátadási tényező összefüggésének importálása lehetővé tenné a 

hőátadási tényező fröccsöntési és az utónyomási nyomás függésének figyelembe vételét, ami 

pontosabb hőtani, kitöltési, vetemedési stb. eredmények számítását tenné lehetővé. További 

megoldásra váró feladat a hőátadási tényező mérésének kiterjesztése a polimer bázisú 

szerszámokra, a felületi érdesség és a fröccsöntési alapanyag hatásának vizsgálata. 
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8. Mellékletek 

 EP250 
NeuKadur 

VG SP5 
EPO 752 XD4533 

RenShape-

Express 2000 

Gyártó MCP Altropol Axson Ciba Ciba 

Sűrűség (kg/m3) 2000 2800 1700 1700 1800 

Húzószilárdság (MPa) 67 50 49 38 62 

Nyomószilárdság (MPa) 260 180 - 145 251 

Hajlító szilárdság (MPa) 120 - 88 90 82 

Lehajlási hőm. (°C) 250 150 195 220 234 

Lineáris hőtágulás  

(x106 mm/K) 
30-35 30-35 50 - 42 

Keménység (shore D) - 90 90 90 91 

25. táblázat A felhasznál szerszámalapanyag tulajdonságok [12] 

Részecskeméret (µm) PA 
Összetevők (m%) 

Vas 
Felületaktív anyag/lágyítószer 

50-80 23,10 70,91 6,0 

50-80 15,95 76,15 7,9 

<30 15,95 76,15 7,9 

26. táblázat Az összetevők megoszlása [16] 

 
Rugalmassági 

modulus (MPa) 

Max. erőhöz tartozó 

feszültség (MPa) 
Szakadási nyúlás (%) 

30 % 50-80 µm Fe 54,52 3,87 16,82 

40 % 50-80 µm Fe 42,23 2,76 12,94 

40 % max. 30 µm Fe 37,18 2,44 74,61 

27. táblázat Szakítóvizsgálat eredményei [19] 

 
ABS+GF30 

(g) 

ABS 

(g) 

LLDPE 

(g) 

PE (viasz) 

(g) 

Hidrogénezett 

Buna-N (g) 

EEA 

(g) 

Töltőanyag-

tartalom (g) 

1 440 440 100 20 - - 13,2 

2 340 340 300 20 - - 10,2 

3 340 340 300 20 - - 10,2 

4 340 240 300 20 - 100 10,2 

5 - 880 100 20 - - 0 

6 440 430 100 20 10 - 13,2 

7 600 270 100 20 10 - 18,0 

28. táblázat Az alapanyagok összetétele [26] 
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 PP ABS P20-as acél 

Sűrűség (kg/m3) 900 1045 7800 

Fajhő (J/(kgK) 1900 1950 460 

Hővezetési tényező (W/(mK) 0,19 0,17 29 

Feldolgozási hőmérséklet (°C) 220 230 - 

Kidobási hőmérséklet (°C) 70 60 - 

29. táblázat A szimulációhoz felhasznált paraméterek [32] 

Termék alapanyaga POM kopolimer 

Termék térfogata (cm3) 20,4 

Fröccsöntési hőmérséklet (°C) 220 

Kidobási hőmérséklet (°C) 120 

Befröccsöntési idő (s) 1 

Utónyomási idő (s) 3 

Hűtőfolyadék hőmérséklete (°C) 60 

Környezeti hőmérséklet (°C) 25 

Szerszám fajhője (J/(kg°C) 460 

Szerszám hővezetési tényezője (W/(m°C) 25 

Szerszám sűrűsége (kg/m3) 7,905 

30. táblázat A fröccsöntési folyamat paraméterei [34] 

Termék alapanyaga PP 

Befröccsöntési idő (s) 2,2 

Utónyomási idő (s) 20 

Hűtési idő (s) 45 

Fröccsöntési hőmérséklet (°C) 240 

Szerszámhőmérséklet (°C) 50 

Hűtőkör átmérője (mm) 8 

Szerszám hővezetési tényezője (W/mK) 40 

Termék falvastagság (mm) 3 

31. táblázat A fontosabb szimulációs paraméterek [87] 
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72. ábra A referenciahengerek kialakítása és méretei 
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73. ábra A támaszt gyűrű kialakítása és méretei 
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74. ábra A fűtőlapok kialakítása és méretei 


