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Üreges testek fúvása hőformázott előformából 

 
A hőformázást ma már nemcsak tálcák, poharak vagy más egyszerű formájú termékek 
gyártásához alkalmazzák, hanem üreges testeket is állítanak elő ilyen technológiával. 
Közöttük vannak csomagolóeszközök és műszaki cikkek egyaránt.  
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Palackgyártás sík lemezből 

A franciaországi Agami cég (Vitré) a 2011-es düsseldorfi Interpack kiállításon 
mutatta be Roll N Blow elnevezésű új palackgyártó eljárását. A palackokat sík leme-
zekből állítják elő. A lemezeket csíkokká vágják fel, a csíkokat hosszában csőszerűen 
egy függőleges csőre hajlítják rá, az érintkező széleket összehegesztik. Az így kapott 
műanyag csövet méretre vágják, majd 150 °C-ra felmelegítve 6 bar nyomással palac-
kot fújnak belőle. A cég szerint ezzel az eljárással egy- és többrétegű palackokat tud-
nak készíteni polisztirolból, polipropilénből, politejsavból vagy poli(etilén-tereftalát)-
ból. Az Interpack kiállításon bemutatott négypályás gépen óránként 7000 palackot le-
hetett előállítani, a cég választékában 5000–20 000 palack/h teljesítményű gépek van-
nak.  

A Roll N Blow eljárással jelenleg 100–500 ml-es palackok gyárthatók. Ezekbe 
vizet, gyümölcslevet, friss tejkészítményeket, szemcsés árut lehet tölteni. Különösen 
alkalmasnak tartják őket joghurt forgalmazására. A tökéletes higiéniát maga a gép és a 
150 °C-os feldolgozási hőmérséklet szavatolja.  

Ezzel az eljárással 30–50%-kal olcsóbban lehet a palackokat gyártani, mint az 
extrúziós vagy fröccsöntött előformából készítetteket. Kisebb tömegük révén az anyag-
költség, a szállítás, a tárolás költségei is alacsonyabbak. Egy teherautónyi sík lemezből 
annyi palackot lehet fújni, amelyet 25 teherautóval kellene a felhasználás helyére szál-
lítani, de előformáik szállításához is 5 teherautóra volna szükség. A Roll N Blow tech-
nológia ezenkívül két-háromszor kevesebb elektromos áramot igényel, mint a fröccs-
öntött előformából fújt palackok gyártása.  

A gyártóberendezésben a Rockwell Automation cég elemei végzik hat tengely 
mentén az automatikus mozgatást. Az Allen-Bradley cég szervomotorjai a Kinetix 
cég szervohajtásával vannak összekötve és a CompactLogix PAC cég programozható 
vezérlőrendszere működteti őket. A gépkezelő az Allen-Bradley cég PanelView Plus 
1250 HMI típusú kezelőpultján keresztül adhat utasítást a rendszernek. 
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Egy ausztriai cég, a Hol-Pack (Piberbach) is hasonló technológiát fejleszt. 2010-
ben kezdett együttműködő partnert keresni 1,25 literes palackjainak gyártásához.  

A Hol-Pack technológiában a palackokat két sík lapból, két darabban hőformáz-
zák, majd a darabok peremes széleit összehegesztik úgy, hogy a varrat a palack belse-
jében legyen. A varrat lehet párhuzamos vagy merőleges a palack hosszanti tengelyé-
vel. Az előbbi esetben többrekeszes palackot is elő lehet állítani. Tömlők és címkék 
varratait is a belső felületen képezik ki, amelyek ilyen módon nem láthatók, de mereví-
tik a vékony falú palackot. 

A németországi Illig Maschinenbau (Heilbronn) cég a düsseldorfi K’2007 kiál-
lításon mutatta be BF70 Bottleformer nevű gyártóberendezését, de ott volt vele a 2011-
es Interpack kiállításon is. A joghurtos poharak, üdítőspalackok gyártására kifejlesztett 
berendezés a cég szerint óránként 27 000 4 g-os poharat vagy palackot állít elő polisz-
tirolból, ezek 50%-kal könnyebbek, mint a hagyományos termékek. Az Illig szerint a 
széles hegesztési varrattal ellátott palackok nagy terhelést is elviselnek.  

Habosított PE-fóliából hőformázással gyártott légvezetékek 

A gépkocsi belső terébe levegőt szállító vezetéktől elvárják, hogy könnyű legyen, 
csillapítsa a zajt, hideg vagy meleg levegő szállításakor egyformán jól szigeteljen, a 
hideg levegőáram elzárásakor felületén ne csapódjon le a kondenzvíz, legyen hőálló, 
ne bocsásson ki a felületekre rakódó gőzöket, könnyen beépíthető legyen, két végét jól 
lehessen tömíteni, bonyolult 3D-s formában is gyártható legyen, ne kerüljön túl sokba. 
A tömeggyártásban jelenleg a leggyakrabban extrúziós fúvóformázással gyártott PP 
légcsöveket alkalmaznak, amelyek 1 mm vastag falú, merev csövek. Terjed azonban 
az Illig cégnél kifejlesztett új eljárás, amelyben térhálós polietilénhab fóliából ikerle-
mezes hőformázással készítenek könnyű, rugalmas légvezetékeket.  

Ebben az eljárásban a feldolgozási hőmérsékletére melegített habfóliából a vá-
kuumos hőformázó szerszámmal két fél csövet készítenek, amelyeket azonnal csővé 
hegesztenek össze. Az ilyen módon készített és a hagyományos PP légvezeték jellem-
ző tulajdonságait az 1. táblázat hasonlítja össze. A PE-vezeték előnyei az anyag fizikai 
tulajdonságaiból erednek. Sűrűsége révén (70–80 kg/m3) nemcsak sokkal könnyebb, 
mint a PP-vezeték (sűrűsége 900 kg/m3), de habszerkezete révén hővezető képessége 
is sokkal kisebb, zajcsökkentő hatása pedig jóval nagyobb. Egy 80 kg/m3 sűrűségű, 4 
mm falvastagságú hőformázott habosított falú rugalmas légvezeték, amelyet a gépko-
csi B-oszlopába (középen a padozatot és a tetőt köti össze) építettek és amelyen a le-
vegő 2,7 m/s sebességgel áramlik, a teljes 500–10 000 Hz-es frekvenciatartományban 
jobban tompítja a zajt, mint a merev falú PP vezeték. A zajcsökkenés kb. 3 dB(A), ami 
fele akkora zajszintet jelent.  

A légvezetékekhez felhasznált és a Trocellen cégnél (Troisdorf) gyártott XLPE-
hab hőformázását megbízható, kiérlelt technológiával végzik. Ehhez szükség van a 
folyamatszabályzással ellátott legújabb típusú UAR 155g típusú hőformázó gépre. En-
nek szervomotoros hajtása precíz, pontosan ismétlődő, gyors mozgást biztosít akkor is, 
ha a mozgásban lévő formázóállomás nagy tömegeket hordoz. 
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A légvezeték ikerlemezes hőformázásakor a felmelegítés, a formázás és a kivá-
gás ugyanazon az állomáson megy végbe. A gyártóberendezés része a két egymás fölé 
helyezett szállítóegység, amely két fóliatekercsről a 3 vagy 4 mm vastag habfóliákat a 
gépbe vezeti. A formázóállomáson a két szerszámfelet befogadó alsó és felső asztal 
között a fóliákat egyik oldalukon – az alsó fóliát az alsó, a felső fóliát a felső oldalon – 
max. 200 °C-ig melegítik. A hőmérséklet elérése után a két fűtőelem 3 s-nál rövidebb 
idő alatt hagyja el a formázóállomást, ezután a szervomotorok 500 mm/s sebességgel 
emelik, ill. süllyesztik a legfeljebb egy tonnás szerszámokat hordozó asztallapokat a 
formázás elvégzésére. Kisebb sebesség mellett lehűlhetne a hab és bizonytalanná válna 
a gyártási folyamat. 

1. táblázat 
Az ikerlemezes hőformázással gyártott habszerkezetű és a PP-ből extrúziós fúvással 

előállított légcsatornák jellemzői  
 

Jellemző Habfóliából hőformázott lágy, 
rugalmas légcsatorna 

Extrúziós fúvással előállított 
kemény, merev légcsatorna 

Alapanyag XLPE-habfólia PP granulátum 

Tömegcsökkentés +, a csatorna 65%-kal könnyebb, 
mint a PP csatorna –, tömör anyagú   

                                            
Hőszigetelés 

+, kisebb energiaveszteség,        
jobb hatásfokú klímaberendezés, 

minimális kondenzvíz 

                            
– 

Zajtompítás +, jobb hangelnyelés, kisebb 
ventilátorzaj 

– 

Beszerelés +, egyszerű, rugalmas beépítés; 
öntömítő tulajdonság 

–, merevsége miatt nehezebben 
beépíthető, tömítés szükséges  

Nyikorgás, zörgés +, minimális, saját beépítéskor is – 
Hőalaktartóság –30/+150 °C –30/+120 °C 
Kigőzölés + + 
Éghetőség FMVSS 302 (DIN 
75200) szerint 

<100 mm/min <100 mm/min 

Hulladékhasznosítás + + 
 
 
A habfóliák a felmelegítéskor megnyúlnak, megereszkednek. Melegítés közben 

ezért meg kell nyújtani vagy alá kell támasztani őket. A különböző habtípusok nem 
egyformán nyúlnak meg, ezért gondosan kell ügyelni arra, hogy a két fólia melegítés 
közben ne érintkezhessék egymással, ami a megfelelő távolság beállításával érhető el. 
Kisebb darabok és lassúbb gyártás esetében elegendő a kb. 50 mm, nagyobb darabok 
nagy taktusszámú gyártásakor a szükséges távolság 200 mm is lehet.  

Amikor a mozgó szerszámfelek elérik a fóliát, ezt mechanikusan megnyújtva elő-
formázzák, a szerszámokat a peremen megtapadó anyag tömíti. A végső formát vá-
kuummal adják meg. A külső kontúrokat összehegesztik. Ebben a fázisban arra kell 
vigyázni, hogy a két fóliaszalag felülete ne ragadjon össze. Ezért a formázás megindu-
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lása előtt a két asztal közül az egyik mozgását lefékezik, hogy a másikkal hamarabb 
kezdődjék el a formázás.  

Hogy a végső formát, az üreges testet vákuummal alakíthassák ki vagy a hegesz-
tés előtt kell mindkét fóliát végső formájára elkészíteni, vagy külső levegőt kell az 
üreges testbe vezetni. Az utóbbi változatot alkalmazva a hegesztési varratot áttörve a 
szerszámba épített tűkkel áramoltatnak levegőt a formálódó csőbe. A levegő a szellőz-
tetőnyílásokon át távozik a szerszámból. A levegőbevezetés további előnye, hogy 
egyúttal a hűtést is meggyorsítja. E nélkül a darab lehűtése kétszer annyi időt venne 
igénybe. 

A hűtés után következik a légcsatorna körülvágása. Ezt a felső asztalba épített 
fogazott kés végzi el, a kések az alsó asztal hornyaiba mélyednek bele. A levágott fe-
lesleges részek egy vékony meghagyott anyaggal rajta maradnak a kész légcsövön és 
azzal együtt emelik ki őket a szerszámból. 

A habfóliából hőformázott üreges testet nem lehet tökéletesen körülvágni, mert a 
hegesztési varrat a külső felületén van. Az XLPE-habfólia 150 °C-on jól hegeszthető 
0,4 N/mm2 fajlagos erővel. Csekély sűrűsége és rugalmassága miatt a hab sokkal na-
gyobb nyomás mellett sem képez belső varratot. A külső varrat szélessége 3–4 mm.  

A gyártás taktusideje a gépgyártónál kifejlesztett program segítségével számítha-
tó ki. Ez a felmelegítés, a hűtés időtartamából és a kiegészítő műveletek (fóliatransz-
port, szerszámnyitás és -zárás) idejéből tevődik össze. Segítségével beállíthatók a 
gyártási paraméterek, amelyeket a konkrét gyártáshoz optimálni lehet.  

Az extrúziós fúvóformázással ellentétben a habfólia hőformázásával a nagy felü-
letű szerszámban (az UAR 155g típusú gép szerszámfelülete 1450x1200 mm) egyszer-
re több különböző méretű és alakú formadarab is előállítható. Az egy-egy légcsatorná-
ra eső ciklusidő így nagyon rövid. A termékek árai ezért összevethetők a PP granulá-
tumból fúvóformázással gyártott csatornákéval. Nagy darabszámú terméket akkor ér-
demes hőformázással gyártani, ha az extrúziós eljárással készített termékek minősége 
kifogásolható vagy ha a követelményeknek nem felelnek meg. 

Az XLPE-habból hőformázott légcsatornákat már több európai ország 
gépkocsigyárában alkalmazzák egyes modelljeik sorozatgyártásában. Ilyeneket mű-
szerfalba, közép- és a B-konzolba, tetőtérbe építettek be.  

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Roll N Blow makes debut = European Plastics News, 38. k. 7. sz. 2011. p. 20.  
Schwarzmann, P.: Schaumstoff in Hohlform = Plastverarbeiter, 61. k. 7. sz. 2010. p. 24–25. 

 

A PepsiCo 100% rPET palackot használ 

A PepsiCo Észak-Amerikában 100% használat után reciklált PET-ből (rPET) 
gyártott palackokat használ a 7UP EcoGreen üdítőitalaihoz.  Megfelelő minőségben 
és mennyiségben hozzájutni az rPET-hez, nem is olyan könnyű feladat. A PepsiCo a 
kaliforniai CarbonLITE céggel kötött szerződést, hogy az általuk előállított rPET 
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granulátum nagy részét megvásárolják. Az rPET alkalmazásával a friss anyag megta-
karítása évente 2700 tonnára becsülhető, csupán ennek az üdítőnek a csomagolásánál. 
Ennek következtében az üvegházhatást okozó gázok mennyisége 30%-kal, az energia-
felhasználás 55%-kal csökken. 
European Plastics News, 38. k. 9. sz. 2011. p. 34.                O. S. 
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