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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A feldolgozási paraméterek optimalizálásának  
automatizálása 

 
A műanyag termékek és alkatrészek gyártásakor sok időt és energiát kell fordítani a 
feldolgozási paraméterek optimális beállítására. E munka egyszerűsítésére és felgyorsí-
tására számítógépes programokat, modelleket fejlesztettek ki. Egy másik elképzelés sze-
rint a fröccsöntő szerszámot teszik „intelligenssé”. A beépített szenzorok ugyanis nem-
csak a feldolgozási folyamat optimalizálását támogatják, de a szerszám kopásáról, táro-
lási és karbantartási körülményeiről is szolgáltatnak adatokat. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; fröccsfúvás; PP; PS; 
automatizálás; feldolgozási paraméterek. 

 
 

Számítógéppel támogatott gépbeállítás 

Az olyan műanyag termékek és alkatrészek gyártásakor, amelyeknek nagyon 
magas minőségi követelményeket kell kielégíteniük, általában sok időt és energiát kell 
fordítani a feldolgozási paraméterek optimális beállítására, illetve annak a technológiai 
ablaknak a feltérképezésére, amelyen belül a külső hatások és az alapanyag mi- 
nőségének ingadozásai mellett a folyamat még biztonságosan futtatható. A feladat  
még bonyolultabb, ha olyan összetett technológiáról van szó, mint pl. a fröccs- 
fúvás, ahol a fröccsparaméterek helyes beállítása mellett a második lépésként je- 
lentkező fúvási technológia paramétereit is optimalizálni kell. A feldolgozó szakembe-
rek ilyen esetekben általában tervezett kísérleteken alapuló statisztikai módszereket 
alkalmaznak, illetve a korábbi időszakok gépbeállításaiból származó adatokra támasz-
kodnak. 

Német kutatók megkísérelték egy olyan számítógépes rendszer kidolgozását, 
amely e folyamatot automatizálja és ezáltal jóval hatékonyabbá teszi. A Stasa 
Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH cég Stasa QC programja egy műanyag-
feldolgozó modellbe táplálja be a gépbeállítási és a termékminőséget jellemző (pl. mé-
retek, tömeg, optikai jellemzők) adatokat. Módszerüket a Greiner Bio-One Internatio-
nal GmbH sejttenyésztő palackjainak példáján mutatjuk be. A polisztirolból fröccsfú-
vással készülő palackoknak (1. ábra) optikailag rendkívül jó, torzításmentesen átlátszó 
palásttal kell rendelkezniük, nehogy a sejttenyészetek mikroszkópos vizsgálatának 
eredményét a palack optikai torzítása megzavarja. 

Először tapasztalt szakembereik segítségével a hagyományos módszerrel, pró-
bálkozással igyekeztek az optimális feldolgozási paramétereket meghatározni, de két 
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eredménytelen nap után, a további id
Stasa QC programot. A program 15 feldolgozási paraméter 25 féle beállítását írta el
az optimalizációhoz szükséges adatgy
elállított palackok tömegét, központosságát, a falvastagságot, a palack orientáltságát, 
és a légbuborékokat. A 15 feldolgozási paraméter vizsgálatát a fröccsfúvás összetet
sége indokolta, egyszerűbb esetekben 5
vizsgálata is elegendő. A program 
és a vizsgált feldolgozási paraméterek közötti összefüggéseket
modellt állít fel, megadva a hozzátartozó
lis, inter-aktív szimulációkat lehet v
rek változtatása milyen hatással lesz a termék min

Meg tudják határozni az optimális paraméter
höz tartozó beállításokat. Más tényez
legkisebb energiafelhasználásra, min
használót könnyen értelmezhet
telmezésében.  

 

 
1. ábra Fröccsfúvott PS roller palack

Intelligens fröccsszerszámok

Egy másik elképzelés szerint a fröccsönt
szerszámgyártók számára alapkövetelmény a vev
várásainak kielégítése, enélkül aligha maradhatnak fenn a piaci versenyben. Bónus
ként jelennek meg emellett a megbízhatóság és az olyan szolgáltatások, amelyek ve
senyelőnyt biztosítanak. A mű
mokat felhasználó vállalatok egyre inkább összekapcsolják, rendszerként kez

eredménytelen nap után, a további időveszteség elkerülése érdekében bevetették a 
A program 15 feldolgozási paraméter 25 féle beállítását írta el

az optimalizációhoz szükséges adatgyűjtéshez. A termék minősítéséhez mérték az így 
, központosságát, a falvastagságot, a palack orientáltságát, 

és a légbuborékokat. A 15 feldolgozási paraméter vizsgálatát a fröccsfúvás összetet
űbb esetekben 5–7 paraméter változtatása

ő. A program automatikusan meghatározza a minő
vizsgált feldolgozási paraméterek közötti összefüggéseket, és ezek alapján egy 

, megadva a hozzátartozó paramétereket is. Ennek segíts
aktív szimulációkat lehet végezni és megállapítani, hogy az egyes paramét
tatása milyen hatással lesz a termék minőségére.  

az optimális paramétereket, mint pl. a minimális ciklusid
. Más tényezőkre is lehet optimalizálni, például cikluso

legkisebb energiafelhasználásra, minőségileg kielégítő termék gyártása mellett. A fe
használót könnyen értelmezhető grafikonok és táblázatok segítik az eredmények 

 

ábra Fröccsfúvott PS roller palack 

 
2. ábra A kétkomponens

próbatesteket gyártó szerszám 3D CAD 
képe a beépített diagnosztikai rendszerrel

Intelligens fröccsszerszámok 

Egy másik elképzelés szerint a fröccsöntő szerszámot teszik intelligen
szerszámgyártók számára alapkövetelmény a vevő árral és a minőség
várásainak kielégítése, enélkül aligha maradhatnak fenn a piaci versenyben. Bónus
ként jelennek meg emellett a megbízhatóság és az olyan szolgáltatások, amelyek ve

nyt biztosítanak. A műanyag-feldolgozó, és különösen a fröccsönt
mokat felhasználó vállalatok egyre inkább összekapcsolják, rendszerként kez

veszteség elkerülése érdekében bevetették a 
A program 15 feldolgozási paraméter 25 féle beállítását írta elő 

éséhez mérték az így 
, központosságát, a falvastagságot, a palack orientáltságát, 

és a légbuborékokat. A 15 feldolgozási paraméter vizsgálatát a fröccsfúvás összetett-
7 paraméter változtatása, 10–12 beállítás 

minőségi jellemzők 
és ezek alapján egy 

. Ennek segítségével virtuá-
, hogy az egyes paraméte-

, mint pl. a minimális ciklusidő-
például ciklusonként a 

 termék gyártása mellett. A fel-
 grafikonok és táblázatok segítik az eredmények ér-

 

2. ábra A kétkomponensű szakító  
testeket gyártó szerszám 3D CAD 

nosztikai rendszerrel  

 szerszámot teszik intelligenssé. A 
őséggel szembeni el-

várásainak kielégítése, enélkül aligha maradhatnak fenn a piaci versenyben. Bónusz-
ként jelennek meg emellett a megbízhatóság és az olyan szolgáltatások, amelyek ver-

feldolgozó, és különösen a fröccsöntő szerszá-
mokat felhasználó vállalatok egyre inkább összekapcsolják, rendszerként kezelik az 
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egyes gyártási folyamataik, berendezéseik működését, és a különböző egységeik egyre 
növekvő mértékben kommunikálnak egymással.  

A Gépgyártás Türingiai Centruma (Thüringer Zentrum für Maschienenbau) veze-
tésével fejlesztési program indult a beépített diagnosztizálási rendszerek (eingebettetes 
Diagnosesystem – EDS) kialakítására, hogy a fröccsöntési folyamatot analizálni és 
intelligens eszközökkel értékelni lehessen. 

A kisérletekhez egy olyan szerszámot alakítottak ki, amelybe 14 szenzort építet-
tek (2. ábra). A szenzorok kiválasztását megkönnyítette, hogy ezek ma már széles vá-
lasztékban állnak rendelkezésre. 

Az „intelligens szerszám” beépített diagnosztikai rendszere segítségével nem 
csak a feldolgozási folyamat lefutásának kulcsparamétereinek adatait méri, regisztrálja 
és tárolja, illetve továbbítja a feldolgozó üzem számítógépes rendszere felé, hanem 
olyan tényezőkét is, mint a szerszám kopása, karbantartásának és tárolásának körül-
ményei. A különböző beépített érzékelők analóg vagy digitális jeleket szolgáltatnak, az 
analóg jeleket ún. analóg/digitál jelátalakítók (A/D, vagy ADU konverterek) továbbít-
ják egy mikrokontrollerhez, ahonnan az adatok egy mikroprocesszorba jutva saját 
elemző program segítségével feldolgozásra, illetve tárolásra kerülnek (3. ábra). A 14 
érzékelőből származó adatok mintavételi sebességét 1 kHz-re állították be, ami bőven 
elegendő a folyamatok valós időben történő követésére. A rendszer a fröccsöntési fo-
lyamat paraméterei (ömledék hőmérséklete, nyomása, erőhatások) mellett a külső kör-
nyezet adatait (pl. légnedvesség, hőmérséklet, xyz gyorsulásmérő) is méri és regiszt-
rálja. 

A további bővítések, fejlesztések egyszerűsítése érdekében az adatgyűjtő és fel-
dolgozó hardvert modulárisan alakították ki. A piezoelektromos (6001A) nyomásmé-
rőket, a hőmérőket (4050A) az analóg/digitálátalakítókkal együtt a Priamus System 
Technologies AD szállította, az erőmérőket (MK26 10 kN) az ME-Meßsysteme 
GmbH. A speciális feszültségforrással ellátott rendszert valós idejű órajel- (RTC) és 
SD mikrokártyamodul egészíti ki. 

A mért adatok elemzéséhez először meg kell határozni az optimális feldolgozási 
paramétereket, amelyeket ezután referenciaként használnak. Ehhez, különösen komp-
lex kiképzésű szerszámok esetében, tervezett kísérleti elrendezést célszerű használni. 
A statisztikai módszerekkel meghatározott számú kísérleti beállítás eredményeit kiér-
tékelve megkapják az egyes paraméterek hatását, illetve ezek révén a jó terméket szol-
gáltató technológiai ablakot. Az e munka során keletkező több-kevesebb hibás fröccs-
termék további értékes információt szolgáltat ahhoz, hogy az intelligens rendszer 
megkülönböztethesse a jó és a selejtes fröccstermékeket. A folyamatoptimalizációban 
és modellépítésben az olyan kereskedelmi programok, mint a Matlab és a Simulink 
segítségét célszerű igénybe venni.  

A projekt során a Minitab16 QM szoftver alkalmazásával 36 beállításvariációt 
tartalmazó kísérlettervet alkalmaztak a rendszer képességeinek felmérésére. Ezek csak 
az első polipropilénkomponensre (PP 9760, Total Petrochemicals & Refining SA/NV) 
vonatkoztak, a második komponens (ugyanez a PP, 2% zöld színező mesterkeverék-
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kel) befröccsöntésénél az egyszerűsítés érdekében fix gépbeállításokat alkalmaztak. A 
következő paramétereket változtatták: 

 

 
 

3. ábra Az alkalmazott hardver komponenseinek blokksémája.  
Az érzékelők adatai a mérőerősítőkön át a mikrokontrollerbe érkeznek.  

Egy mikroprocesszor kiértékeli és tárolja az adatokat 
 
 
– fröccssebesség, 
– a forrócsatorna hőmérséklete, 
– a szerszámtemperáló folyadék hőmérséklete, 
– az utónyomás nagysága, 
– az utónyomás ideje, 
– a hűtési idő. 
Célfüggvényként a (tompahegedéssel csatlakozó) két komponens tapadási szi-

lárdságának maximálását választották. Az átkapcsolási pontot volumetrikusan szabá-
lyozták, az alapanyagok ömledékének viszkozitásingadozásait nem korrigálták. A szé-
les határok között változtatott fröccsparaméterek hatására a terméken olyan szabályta-
lanságok jönnek létre, amelyek ránézésre nem, vagy csak nehezen észlelhetők. A pro-
jekt egyik célja az volt, hogy a beépített diagnosztikai rendszerrel ezeket a kevéssé 
látható eltéréseket is feltárják.  
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4. ábra A komponensek tapadási szilárdságát  befolyásoló paraméterek  

hatásának összehasonlítása. A legfontosabb fröccsparaméterek hatásának ismerete  
segíti az optimalizációt 

 
 
A mérések eredményei alapján – a várakozásoknak megfelelően – az derült ki, 

hogy az anyagkomponensek tapadási szilárdságát legnagyobb mértékben a szerszám 
temperáló folyadékának hőmérséklete (szerszámhőmérséklet) és a forrócsatorna hő-
mérséklete befolyásolja (4. ábra). 

Összeállította. Dr. Füzes László 
 

Liedl Ph., et.al.: Optische Qualitätsmerkmale im Griff = Kunststoffe, 105. k. 12. sz. 2015.  
p. 40–42. 
Seul T., et.al.: Auf die inneren Werte kommt es an = Kunststoffe, 105. k. 11. sz. 2015.  
p. 46–50. 
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