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A gyártmány- és szerszámtervezés összehangolása 

 
A gyártmányfejlesztés összetett, sok résztvevő közreműködését igénylő feladat. Ebben 
azok a vállalatok a legsikeresebbek, amelyek az ötlet megszületésétől kezdve egészen a 
gyártmány piacra hozataláig az egyes lépéseket összehangolják, a döntéseket időben 
meghozzák, a fejlesztésben résztvevő szakemberek között nyílt, a problémák megoldásá-
ra irányuló kommunikációt tudnak megvalósítani. 
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Ötlettől a gyártmányig vezető út 

A műanyagok műszaki jellemzői meghatározzák az új gyártmányok termelésének 
optimális feltételeit, a termékformák tervezésének szabadságát, illetve korlátait, a leg-
megfelelőbb szerszámok gyártásának feltételeit.  

Az új termék ötletének mérlegelése során célszerű a gyártás – a szerszámterve-
zőkkel és gyártókkal együtt – műszaki és gazdasági fejlesztéséért felelős szakemberek 
véleményét összehangolni, mert így lehet megteremteni a műszaki követelményeknek 
megfelelő és egyúttal esztétikus termék gyártásának feltételeit.  

A fejlesztési program keretfeltételeinek meghatározásakor ki kell tűzni a szer-
számokkal szemben támasztott követelményeket: pl. kedvező ciklusidők érvényesíté-
se, de fontos felkészülni az utólagos munkákra is, pl. a falvastagság módosítása, a 
fröccsöntési pontok változtatása, a temperáló csatornák és számos elem geometriájá-
nak korrigálása, illetve kiegészítő elemek alkalmazása.  

A gyártmánytervek kidolgozását követően határozhatók meg a szerszámmal szem-
ben támasztott legfontosabb követelmények, amelyek teljesítésének feltételeit célszerű 
szimulációs modellekkel ellenőrizni. Ennek során tisztázható, illetve módosítható:  

– a szerszámban standard elemek, alkatrészek hasznosításnak lehetősége, mérté-
ke, 

– a temperáló csatornák optimális mérete, útvonala, 
– a szerszám hőháztartása. 
Ezt követően a gyártmány megvalósításáért felelősök, a feldolgozók, a szerszám-

gyártók és a konstruktőrök felülvizsgálják és ütköztetik az addig megismert eredmé-
nyeket, mérlegelik az esetleges változtatások szükségességét, amelyek a fejlesztés eb-
ben a szakaszában viszonylag könnyen és kis ráfordítással végrehajthatók. Módosítha-
tó a ciklusidő, meghatározható a legmegfelelőbb hűtőközeg. Ekkor rögzíthetők a 
gyártmány műszaki jellemezői, a gyártás feltételei és a gyártmány ára.  
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Az időtényező jelentősége  

A gyártást megelőző elemzések és a keretfeltételek korai értékelése révén bizto-
síthatók a sorozatgyártás kedvező feltételei. Már ekkor ismerni kell a termelés összes 
körülményét is, pl., hogy tisztatérben vagy normál feltételek között folyik-e majd a 
gyártás. A termelési programok tervezett végrehajtását veszélyeztető problémák elhárí-
tása rendkívül költséges és időigényes. Mindezek a gyártmányért felelős partnerek kö-
zött feszültségeket támasztanak, és kialakul az egymásra mutogatás időszaka, amely 
főképpen a felelősség megállapítását célozza, és a megoldás általában végül mindenki 
számára előnytelen.  

Szimuláció vagy prototípusgyártás 

A szimulációval sok esetben jelentős költség- és időmegtakarításra, hibák feltárá-
sára nyílik lehetőség. További előnye, hogy a szerszámra vonatkozó elképzeléseket 
könnyebben és rövidebb idő alatt lehet módosítani. A szimulálás során módosíthatók 
az egyes elemek mozgásának, egymáshoz kialakított helyzetének feltételei. A szimulá-
ciós programok kidolgozása nagyon drága, ezért általános jellegű szerszámok céljaira 
aligha indokolt. Eredményes fejlesztés az adatbázis jelentős növelésével alapozható 
meg. 

Több alkatrészből álló, több funkciós gyártmány egyidejű fröccsöntése, illetve 
vastag falú gyártmányok esetében tapintással és szemrevételezéssel indokolt a szimu-
láció eredményességét megítélni. A mintadarab 3D-nyomtatóval gazdaságosan előál-
lítható, különösen több elemből fröccsöntött gyártmányoknál, ha azok felismerhetősé-
ge, illetve eltérő színe fontos követelmény. A gyártmány funkciójának, működésének 
értékelése céljából általában egyszerű alumínium szerszámmal mintákat gyártanak, 
amelyekkel számos sokirányú vizsgálat végezhető el. Hasznos lehet a gyártmányok 
felületének, színének értékeléséhez is. A szimuláció, a szimulációs programok különö-
sen a kisebb méretű gyártmányok fejlesztését tehetik hatékonnyá.  

A prototípusgyártást követő lépés a kísérleti gyártás szerszámának elkészítése, 
mellyel a kísérleti, illetve „0” sorozatok is előállíthatók. A kibocsátott gyártmányok és 
a termelési folyamatok vizsgálatával tapintható és megfigyelhető a gyártmány megje-
lenése, ellenőrizhetők és mérhetők a műszaki jellemzők, az egyes alkotó elemek össz-
hangja, a termelés megbízhatósága. A gyógyászatban és a beteggondozásban beveze-
tendő gyártmányok esetében néha különleges követelményeket is teljesíteni kell: az 
adagolás biztonságának és pontossága érdekében például megkövetelik a szerszámüre-
gek megbízható mérettartását, mert ez feltétele a gyógyszerek hatékonyságának. 

A termelés megbízhatósága 

A terveknek megfelelően legyártott szerszámot megvizsgálják, működését ellen-
őrzik. Ennek során gyakran végeznek kisebb-nagyobb, a szállítás és a működés bizton-
ságát megalapozó módosításokat.  
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A feldolgozóüzemben a fröccsgépen először a környezet klímájához igazodó fel-
tételek közepette, majd üzemi hőmérsékleten folytatnak száraz ellenőrzéseket. A kísér-
leti gyártás ellenőrzését követően az optimális tűréshatárokra tekintettel is megvizsgál-
ják a fröccsöntött gyártmányok tömegét. A gyártásnak ebben a kezdeti szakaszában 
egészítik ki a szerszámot az autóiparban használatos (szimuláció során bemutatott) 
textúrákat gyártó elemmel is. A kísérleti sorozatok legyártását követő ellenőrzések 
után sor kerülhet a szerszám végleges üzembe helyezésére. 

A fröccsöntést követően a különböző gyártmánytípusok és egyedi termékek jel-
legétől függően statisztikai elemzések céljaira rögzítik az eltérő gyártási folyamatok 
jellemző adatait és értékelik hatásukat a gyártmányok minőségére. A gyógyászati célú 
gyártmányok szerszámait a fröccsgépen vizsgálják a szerszámfelszerelés (Installation 
Qualification; IQ), a működés (Operational Qualification; OQ), és a termelés 
(Production Qualification; PQ) minőségét. A termelés minősítéséhez tartozik még a 
folyamat stabilitásának (Prozessstabiliät; PS) ellenőrzése. A szerszámgyártók a várható 
teljesítményt ciklusszámmal határozzák meg. Mértéke általában 1 millió darab, napja-
inkban már 3 millió gyártmány fröccsöntésre alkalmas kapacitású szerszámokat is hir-
detnek.  

Értékfenntartó szerszámtárolás 

A szerszámok eredeti műszaki jellemzőit megközelítő ismételt használatának elő-
feltétele a tisztítás és a korrózióvédelem, a kenőanyag-szennyeződések eredményes és 
ellenőrzött eltávolítása, majd utólagos zsírozása, továbbá a futó és csúszó felületek 
szemmel látható sérüléseinek repedéseinek feltárása, Számos esetben a szerszámokat 
szétszerelik, és az alkatrészeket külön raktározva és kezelve biztosítják a megbízható 
újrafelhasználást. Nagy figyelmet követelnek a szűk keresztmetszetű, különösen a 
gyakran változó mennyiségű, hálózati vizet keringető temperáló csatornák, amelyek 
gyakran korrodálnak. A szerszámok ismételt alkalmazása során az optimális tárolási 
feltételek biztosításán túlmenően mérlegelést igényel például az anyagok és a környe-
zeti adottságok esetleges változásának ellenőrzése is. 

A sikeres gyártmányfejlesztés fontosabb feltételei 

– Az ötlet felmerülését követően a megvalósításban részvevők: a megrendelő, a szer-
számkészítő, a gyártó véleményének egyeztetése, 

– a gyártmány anyagának meghatározása; a műanyagok adott célra alkalmasságának 
vizsgálata. A megfelelő anyag kiválasztása révén csökkenthetők a kockázatok, 

– a tervezett gyártmány minőségére, bonyolultságára, várható darabszámára tekintet-
tel a lehető legegyszerűbb szerszámkonstrukciók kiválasztása; műszaki lehetőségek, 
a falvastagság, a gyártás feltételeinek, a tűrések optimalizálása. 

 
Összeállította: Dr. Pál Károlyné  

 
Pünktlich in die Serie starten – Teile richtig entwickeln und fertigen = http: // www. 
plastverarbeiter.de, 2012. május. 

www.quattroplast.hu 


