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Kétcsigás kompaundáló extruderek hatékonyságának  
javítása 

 
Kétcsigás, korotáló keverőextrudereket már az 1950-es évek óta használnak töltött, erő-
sített és más műanyag kompaundok előállítására. Az anyagok betáplálási helye és mód-
ja, az optimális csigageometria kialakítása, a levegő és az illékony komponensek eltávolí-
tásának megoldásai mind erősen függenek az összekeverendő anyagok típusától, azon-
ban az elmúlt évek során számos általánosan alkalmazható törvényszerűséget fedeztek 
fel, illetve számos műszaki újítással sikerült a termelékenységet és a fajlagos energiafel-
használást jelentősen megjavítani.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; kompaundálás; extrúzió; töltött- és erősített 
műanyagok; poliolefinek; poliamid. 

 
 

Kétcsigás egy irányba forgó extruderek fejlesztése 

Az egy irányba forgó (korotáló) kétcsigás extrudereket már az 1950-es évektől 
használják műanyagkeverékek, illetve töltött és erősített műanyagok előállítására, 
emellett az élelmiszeriparban és a vegyiparban is elterjedten alkalmazzák őket. Noha 
az alapelképzelés meglehetősen régóta változatlan, mégis számos fejlesztés történt a 
folyamat hatékonyságának javítása érdekében. Újították a csigageometriát, a betáplálá-
si eljárásokat, a gázok és illékony vegyületek eltávolítását, növelték a forgatónyomaté-
kot és a fordulatszámot. Ma már szinte kivétel nélkül a csigatengelyre „felhúzható” 
cserélhető csigaelemeket használnak, ezáltal nagy szabadsági fokot biztosítanak a fel-
dolgozónak, hiszen az optimális csigageometria erősen függ a feldolgozandó anyagok-
tól és a gyártási sebességtől is. 

Az egyik alapvető fejlesztés a csigák egymáshoz képest ún. öntörlő kialakítása, 
amely megakadályozza, hogy a műanyag a csigaház egyes részein megrekedve degra-
dálódjon. A korábbi csigageometria általában háromszárnyú csigaelemeket használt, 
ezek viszonylag kis szabad térfogatot biztosítottak, míg ma már egyre inkább csak két-
szárnyú elemeket alkalmaznak (1. ábra). Jelentős előrelépés volt a nagyobb forgató-
nyomatékú rendszerek kifejlesztése, ami magába foglalta a hajtómű és a csigatengely 
geometriájának fejlesztését, illetve az erősebb szerkezeti anyagok alkalmazását. A je-
lenlegi leghatékonyabb berendezések az ún. nagy nyomatékú, nagy fordulatszámú 
korotáló extruderek. 

Egy kétcsigás extruder energiahatékonysága a nyomaték- vagy energiavolumen 
faktorral (angol elnevezésének „power volume factor” rövidítése: PVF) jellemezhető:  
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PVF = Md/a3 

ahol: 
Md = nyomaték/tengely (Nm), 
a   = középvonal távolság (cm). 
A PVF értéke erősen függ a csigageometriától. Az energiatranszmisszió (ener-

giaátvitel) növelése progresszív hatással van az extrúziós folyamat hatékonyságára, 
különösen mivel ez együtt jár a fordulatszám növelésének lehetőségével.  
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1. ábra  A csigageometria (Do/Di) és a fordulatszám (rpm) hatása a nyírási sebességre 
 
 
Az 1. ábrából látható, hogy az átlagos nyírási sebesség, vagyis a műanyagnak át-

adott energia lineárisan nő mindegyik elrendezésnél, de ennek mértéke drasztikusan 
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eltér. A nagyobb h = Do/Di aránnyal, azaz mélyebb csatornával rendelkező csigakikép-
zésnél lényegesen nagyobb fordulatszám esetén érhető el ugyanaz az átlagos nyírási 
sebesség. Tehát nagyobb kihozatal mellett sem fenyeget az anyag túlmelegedése által 
fellépő degradáció. Miután azonban a kétcsigás extruderek tipikusan „alultáplált” 
módban üzemelnek, azaz a műanyagömledék nem tölti ki teljesen a csiga és a csigaház 
közötti térfogatot, a nagy PVF berendezéseknél lehetőség van nagyobb mértékű 
anyagbetáplálásra az ömledék túlmelegedése nélkül, ugyanis a nyírási sebesség képle-
tében a nevezőben szereplő „h”, azaz a csatornamélység átlagértéke ilyen esetben nő. 
Ezáltal természetesen nő a kihozatali sebesség, illetve csökken az egységnyi anyag-
mennyiségre jutó energiafelhasználás.  

 A nagy PVF értékű extruderekkel pl. poliolefinek feldolgozásánál 50-150% ha-
tékonyságnövekedést lehet elérni. Természetesen, ha nincs szükség nagyobb kihozatali 
teljesítményre, a nagyobb PVF lehetővé teszi, hogy kisebb átmérőjű csigával ellátott, 
tehát kisebb beruházást igénylő extruderrel dolgozzanak.  

Töltött és erősített kompaundok 

Töltött és erősített műanyagokat elterjedten alkalmaznak számos területen. Leg-
gyakrabban üvegszálakat kevernek be erősítőanyagként, de speciális alkalmazásoknál 
szénszálakat és újabban egyre gyakrabban természetes szálakat is használnak. Típustól 
függően, vagyis a hossz/vastagság arány függvényében a csillám és a talkum is lehet 
erősítő adalék. Az ásványi anyagok, mint pl. a kréta vagy kaolin őrleménye a töltő-
anyagok kategóriájába tartozik. Az ilyen adalékok az adott polimer bizonyos tulajdon-
ságait javítják (pl. az erősítő adalékok növelik a szakítószilárdságot, a hőállóságot és a 
rugalmassági modulust, a töltőanyagok a rugalmassági modulust, gázzáró képességet, 
nyomtathatóságot), de ugyanakkor más tulajdonságokat (pl. ütésállóság, nyújthatóság) 
rontanak. A töltő- és erősítőanyagok bekeverése azonban számos műszaki nehézséget 
okoz, melyekre a kompaundáló extrudereket gyártók különböző megoldásokat fejlesz-
tettek ki. 

A viszonylag kis térfogatsúlyú töltő- és erősítőadalékok bekeverése során a bevitt 
levegő eltávolítása gyakran gondot okoz. Az ilyen anyagok bekeverését különböző 
módon végezhetik. Fontos megjegyezni, hogy a szál formájú adalékok pászmákban 
összetapadnak, ezeket először el kell keverni a műanyagömledékben, majd szálakra 
bontva diszpergálni, illetve felületüket az ömledékkel nedvesíteni kell, különben nem 
fejthetik ki erősítő hatásukat. Hasonló módon az ásványi töltőanyagok (pl. kréta) 
szemcséi is elemi méreteikhez (ált. 1–10 mikron) képest nagyságrendekkel nagyobb 
agglomerátumok formájában kerülnek az etetőbe, és ezeket is hasonló módon kell a 
műanyagömledékben mint mátrixban eloszlatni. 

 A legegyszerűbb megoldás, ha az adalékanyago(ka)t a műanyag granulátummal 
azonos helyen, azaz a fő etetőbe adagolják, és azt a csigák a még szilárd műanyaggal 
együtt továbbítják a megömlesztőzónába. E módszer hátránya, hogy a szervetlen ada-
lékok koptatják a csigát és csigaházat, az erősítőszálak pedig emellett akár jelentős 
mértékben is tördelődhetnek. Ráadásul az alacsony térfogatsúlyú töltőanyag egy bizo-
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nyos adagolási sebesség felett hajlamos a fluidizációra, ezért így sokszor nem lehet 
gazdaságos kompaundálási sebességekkel dolgozni. Emellett előfordulhat, hogy na-
gyobb töltőanyagarány esetén az anyag egy része később sem keveredik el az 
ömledékben és külön fázist alkotó szigeteket képez, amelyeket a gyúrózónákban is 
csak nagyon nehezen lehet eloszlatni.  

Egy másik módszer szerint az ilyen adaléko(ka)t az ömlesztőzóna után közvetle-
nül adagolják be a csigahengerbe. A műanyagömledékben az adalék elkeveredik és 
később a csigamozgás nyíróhatásának következtében megkezdődik a szálak, töltő-
anyag-részecskék diszpergálása. Ha azonban a műanyagömledék viszkozitása ala-
csony, előfordulhat, hogy az így létrehozott nyíróerő nem képes a töltő- vagy erősítő-
anyag agglomerátumait a keverőzónában eloszlatni és ez még a későbbi gyúr zónák-
ban sem, vagy csak nagyon nehezen történik meg.  

Egy másik probléma a kis térfogatsúlyú adalékokkal bevitt levegő eltávolítása az 
ömledékből. Bizonyos esetekben ez behatárolhatja a kompaundálás lehetőségeit. Így 
például, ha az ömledékbe a betáplálás utáni szakaszon intenzív visszaáramlást okozó 
(semleges vagy riverz menetemelkedésű) csigaelemeket használnak, a levegő vissza-
áramlik az etetőberendezésbe és ez fluidizációt okozhat, ami lecsökkentheti a teljes 
kompaundálás kihozatali sebességét, azaz gazdaságtalanná teheti a folyamatot. Ezért a 
legjobb megoldás, ha először elkeverik az adalékot a polimermátrixban, majd rögtön 
ezután erős gyúróhatású csigaelemekkel diszpergálják. Az adott feladathoz tartozó 
műanyag és adalékanyag típusától függ, hogy ehhez milyen gyúró- és egyéb csigaele-
meket célszerű beépíteni, de ezek kiválasztásánál gondoskodni kell arról hogy elkerül-
jék a bevitt levegő túlzott mértékű visszaáramlását.  

A 2. ábra egy olyan betáplálási elrendezést mutat be, amelyet gyakran használ-
nak nagy töltőanyag-tartalmú poliolefinkompaundok gyártásához. Mint látható, ennél 
a megoldásnál a töltőanyagot két ponton táplálják be a műanyagömledékbe. A mű-
anyag-granulátumot és bizonyos (nem töltőanyag) adalékokat a fő etetőtölcsérbe ada-
golják (1. zóna). A műanyag granulátum a 2. és 3. zónában felmelegszik és megolvad.  

A töltőanyag nagyobb hányadát a 4. zónába táplálják be csigás berendezéssel. 
Ezt követi az 5., a keverőzóna. A töltőanyag maradékét a 7. zónába táplálják be. Miu-
tán a 6. zónában egy atmoszferikus szellőzőnyílás van elhelyezve, a mindkét töltő-
anyag betáplálási ponton bevitt levegő itt eltávozhat. Ha a szellőzőnyílás eltömődik, 
azt azonnal ki kell tisztítani. Ügyelni kell arra, ne maradjon műanyag a szellőzőnyílás 
falán, mert az elszenesedve bejuthat az ömledékbe és fekete pontokat okoz a 
kompaund későbbi feldolgozása során. Korszerűbb, noha drágább megoldást jelente-
nek a vákuumos szellőzőnyílások, amelyeket az csigahenger oldalán helyeznek el.  

A töltőanyag-agglomerátumok diszperziója a 8. és 9. intenzív gyúrózónában 
megy végbe. Az atmoszferikus szellőzőnyílás alkalmazása azokban az elrendezések-
ben is hasznos, amikor a második betáplálási pontot nem használják. 

A nagy hossz/vastagság aránnyal rendelkező töltőanyagok, vagyis amelyeket 
erősítőanyagoknak nevezünk, általában másfajta betáplálási módot és más csigageo-
metriát kívánnak meg, mint a közönséges töltőanyagok. A töltőanyagok általában nagy 
nyírási sebességet biztosító gyúróelemekkel, mint pl. a keskeny (pl. 1/2 D hossz) tár-
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csákat alkalmaznak a töltőanyag eloszlatásához. Ezután gyakran szélesebb (1,5 D) 
gyúróelemeket használnak az agglomerátumok diszpergálásához. A szálak eloszlatását 
gyengédebb módon, kisebb nyíróerőkkel kell végezni. Leggyakrabban a keskeny tár-
csákat használják, de a csigaelem mechanikai szilárdsága határt szab a keskenység 
mértékének (esetenként a szárny töve vastagabb és csak a vége keskenyedik el na-
gyobb mértékben).  
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2. ábra Nagy töltőanyag-tartalmú poliolefinkompaund előállítására szolgáló kétcsigás 

extruder elvi elrendezése 
 
 
A kis térfogatsúlyú töltőanyagok bekeverési sebességét egy speciális módszerrel 

(angol nevének „Feed Enhancement Technology” rövidítése: FET) lehet növelni. A 
FET működési elve azon alapszik, hogy megnöveli a töltőanyag tapadását a csigaház 
falára és az ezáltal létrehozott nagyobb súrlódási koefficiens révén megakadályozza az 
anyag megcsúszását a falon. Ennek érdekében a csigaház etetőzónájának falán egy 
olyan szakaszt alakítanak ki, amelynek anyaga pórusos és itt vákuumot alkalmazva a 
töltőanyagot mintegy „hozzáragasztják” a falhoz. A pórusok elég nagyok a vákuum 
létrehozásához, de nem elég nagyok ahhoz, hogy a műanyagömledék beléjük hatolva 
eltömhesse őket. A vákuum emellett a bevitt levegő eltávolítására is szolgál. A póru-
sokat időnként alkalmazott túlnyomással lehet tisztítani. A vákuum által a falra 
tapasztott „töltőanyagkéreg” a csiga forgása által folyamatosan megújul.  

A szálerősítő adalékokat szinte minden esetben az ömlesztőzónák után táplálják 
be a csigaházba. Az egyik általános probléma a szálak tördelődése a kompaundálás 
folyamán. Ugyanis minél hosszabb egy szál (0,1–30 mm között), annál nagyobb mérté-
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kű az erősítő hatás. A legtöbbször használt vágott szálak hossza 5–10 mm. A szálak 
tördelődését a kompaundálás során nagyrészt a szál-szál kölcsönhatások okozzák, me-
lyek annál gyakrabban lépnek fel, minél nagyobb térfogatarányban keverik be a szála-
kat a polimermátrixba. Ezért kissé megtévesztő a katalógusokban jelzett erősítési szá-
zalékarány, mivel az nem térfogat, hanem tömegszázalék. Márpedig ez az eltérő sűrű-
ségű polimerek (pl. PP és PA) esetén eltérő térfogati arányt jelent.  

Az optimális berendezés kialakítása mindig az adott polimertől, száltípustól, szál-
aránytól, egyéb adalékoktól stb. függ, de néhány általános irányelvet meg lehet állapí-
tani. Így például amikor a szálakat egy csigás adagolóval betáplálják az 
ömledékáramba vagy a polimert kell ezt megelőzően túlmelegíteni, vagy a szálakat 
felfűteni, nehogy a hideg szálak lehűtsék az ömledéket és ezáltal megváltoztassák an-
nak viszkozitását. A keverőzóna vagy keskeny tárcsás elemeket, vagy fogazott keverő-
elemeket (TME) tartalmazzon. Ez utóbbiak kevésbé tördelik a szálakat és szűkebb 
szálhosszeloszlást biztosítanak. Ugyanakkor a TME keverőelemekkel gyártott 
kompaundok nem mutattak szignifikánsabban jobb makroszkópikus jellemzőket (pl. 
ütésállóság, szívósság). Ennek oka az, hogy nem hoztak létre megfelelő nedvesítést, 
márpedig ez is lényeges az erősítő hatás szempontjából. Jó nedvesítést az ún. ZME 
elemekkel (3. ábra) lehet elérni, amelyek egyúttal jó keverést, de kisfokú diszpergálást 
is eredményeznek. 

 

 
 

3. ábra A ZME keverőelemek sematikus rajza. A fogak előre, az alap döntése  
hátrafelé tereli az ömledéket, de az összhatás előremozgás 

 
 
Az extruder kilökőzónájának nyomás alá kell helyeznie a szálakat tartalmazó 

műanyagömledéket, ami további erőhatást fejt ki a szálakra. Azonban ha a szálak meg-
felelően nedvesedtek és az extruderfejet és szerszámot áramvonalasan alakították ki, 
ez nem okozhat számottevő száltördelődést.  

 Nanokompozitok előállítására is egyre gyakrabban van szükség. Ezek általában 
jóval kevesebb töltőanyag, azaz 5% körüli speciális, szerves agyag betáplálását igény-
lik. A legnehezebb feladat az agglomerált agyagrészecskék eloszlatása a polimermát-
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rixban, amely a felületkezelés ellenére sem nedvesíti tökéletesen a néhány tíz vagy 
száz nanométeres agyagrészecskéket. A feladat ahhoz hasonló, mintha sziklákat kelle-
ne porrá törni és azután vízben eloszlatni. 
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