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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A hőformázás egyre népszerűbb 1. 

 
A hőformázás régi műanyag-feldolgozási technológia, de szinte kizárólag egyszerű for-
májú csomagolóeszközök gyártására korlátozódott. Úgy tűnik, most felfedezték, hogy 
más területeken is alkalmazható, és bizonyos esetekben költségtakarékosabb a fröccsön-
tésnél. Ezért a gépgyártók is jelentős fejlesztésekbe kezdtek, hogy kielégítsék a feldolgo-
zók igényeit. A cikksorozat 1. részében ezeket foglaljuk össze, míg a 2. részben a szép 
kivágás titkait elemezzük és néhány új hőformázott terméket mutatunk be. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; hőformázás; hőformázó gépek;  
gépgyártók; szélezés; kivágás; barkázás; fóliák fényesítése;  
új termékek. 

 
 
A hőformázás, a fröccsöntés és az extrudálás mellett korábban alárendelt szerepet 

kapott a hőre lágyuló műanyagok formázásában, és azt szinte kizárólag a rövid élettar-
tamú csomagolóeszközök gyártásához alkalmazták. Úgy tűnik, hogy újabban „komo-
lyabb” területeken is felfedezték ezt a technológiát, és egészen nagy darabokat, pl. 
járművekhez külső burkolatot, de meglepő módon palackokat is készítenek 
hőformázással. Az érdeklődés növekedése nyomán a gépgyártás és a kutatás/fejlesztés 
is megélénkült ezen a területen, és számos újdonsággal léptek elő a gépgyártók, a 
technológiafejlesztők és a termékgyártók. 

A hőformázó üzemeket kiszolgáló gépek gyártóinak néhány újdonsága 

A Kiefel GmbH (Freilassing, Németország; a nemzetközi Brückner csoport tag-
ja) a hőformázó gépek egyik ismert specialistája. Egyik újdonsága a KLV-Z márkajelű 
vákuumformázó berendezés, amelynek különlegessége, hogy a sima felületű fóliát 
vagy lemezt a hőformázó szerszámban a formaadás alatt látja el finom felületi mintá-
zattal (barkával). Ezeken a gépeken két megrendelő műszerfalakat fog gyártani gépko-
csikhoz. A szerszámban végzett barkázást angol neve (mold-in-graining) után MIG 
technológiának nevezték el. Laminált vagy habosított hátú lemezeken egyaránt alkal-
mazható. A barkázás egyenletes, a felület szép és kellemes tapintású. A gép fontosabb 
hajtórendszereit szervomotorok működtetik, amelyek nagyon energiahatékonyak. Az 
alsó szerszámlapot ugyancsak szervomotorral és forgócsuklóval 7–90° között el lehet 
fordítani, és a gépkezelő magasságához lehet igazítani. A nagy formázó felületen egy-
szerre két műszerfalat, 3-műszakos termeléssel a gépeken naponta 2000 műszerfalat 
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lehet elkészíteni. A gépek felszerelhetők gyors automatikus szerszámcserélővel, 
amellyel minimálisra csökkenthetők 
az állásidők.  

A Kiefel cég a közelmúltban 
megvásárolta a kb. 100 embert fog-
lalkoztató Bosch-Sprang céget 
(Sprang-Capelle, Hollandia), amely 
hőformázáshoz gyárt szerszámokat, 
specialitása poharak hőformázására 
alkalmazott billenő szerszámok gyár-
tása és fejlesztése, de emellett ter-
mékfejlesztés, prototípusok kifejlesz-
tése, gyártásoptimálás is szerepel 

szolgáltatásai között. A Kiefel cég úgy gondolja, hogy a Bosch-Sprang a Brückner 
csoport tagjaként nagyon jól kiegészíti a formázógépek gyártását, mivel komplett 
szolgáltatást tudnak majd nyújtani megrendelőiknek.  

A közös munka első eredménye a Kiefel cég SharpFormer hőformázó rendsze-
rének korszerűsítése. Ezzel a rendszerrel hűtőgépekhez béléselemeket gyártanak. A 
Bosch egy szoftverjének felhasználásával a rendszeren a gyártási eljárás hatékonyabb, 
a szerszámcsere egyszerűbb, az energiaigény kisebb lett, és a gépet a megrendelőknek 
hét hónap helyett négy hónap alatt le tudják szállítani. A hűtőbélés kialakításához 
többféle szerszámot, a feldolgozott műanyagtól függően többféle hőmérsékletet kell 
alkalmazni. A melegítéshez ütésálló, tartós, egyenként szabályozható, fekete kerámia-
radiátorokat építenek be. A szerszámok felszereléséhez a Kiefel olyan új rugalmas 
csatlakozórendszert fejlesztett ki, amellyel a kereskedelmi forgalomban kapható szer-
számok 90%-a nagyon rövid idő alatt a helyére tehető. A gyártórendszer modulokból 
épül fel, ezért az igényeknek megfelelően rövid idő alatt összeállítható. Kompakt fel-
építése révén kisebb üzemcsarnokokban is elfér. A bélések formázásának ciklusideje 
24 s, óránként tehát 150 hűtőgépbélés gyártható vele. A Kid Cat (Kismacska) nevű 
szoftver nagyon egyszerűvé teszi a gép üzemeltetését, az operátort lépésről-lépésre 
vezeti végig egy új termék bevezetésekor a teendőkön, ami a korábbi gyártásindításhoz 
képest 85%-os időmegtakarítást eredményez. A szoftver ezen kívül videoklip formájá-
ban teszi láthatóvá az operátor számára a formázás folyamatát.  

A hőformázó gépek gyártói természetesen a rövid használatra szánt műanyag 
termékek előállítóiról sem feledkeztek meg. A WM Thermoforming Machines cég 
(Stabio, Svájc) a közelmúltban eldobható poharak hőformázására alkalmas két gyártó-
sort szállított egy amerikai megrendelőnek. Az Intec FT 900/3 jelzésű gyártósorokon 
többrétegű polipropilénfóliából kívül barna, belül fehér (a hazai italautomatákban is 
néha alkalmazott) 2,4 és 2,95 dl-es (8 és 10 oz űrtartalmú) poharakat fognak gyártani. 
A gyártósor elején betöltik a granulátumokat, a végén kijönnek a kész poharak. A gép-
sor hulladékot megőrlő és visszatápláló rendszert is tartalmaz. A megömlesztett poli-
mereket a WM legújabb Next márkanevű extruderei szolgáltatják a további szakaszok 
számára. Ezekben újfajta csigák vannak, amelyek növelik a termelékenységet, az 

1. ábra Palántanevelő tálca 
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energiahatékonyságot, a folyamat stabilitását és az ömledék homogenitását. A rendszer 
fő extruderében a csiga átmérője 75 mm, a visszatáplált őrlemény ebben keveredik 
össze a friss PP-vel és a 75% hozzáadott talkummal. Két koextruder (45 mm átmérőjű 
csigával) szállítja a külső réteget képező színes ömledéket. Az extruderrendszer ma-
ximális kapacitása 1500 kg/h. A rendszer végén a szélesrésű szerszámból a kétrétegű 
ömledékáram a háromhengeres kalanderre kerül, ahol 930 mm széles, 0,2–2 mm kö-
zötti vastagságú fólia készül belőle. A fólia az 54-fészkes szerszám billenthető alsó 
formázó része és felső szervohajtású dugattyús része közé kerül, ahol szerszámzárás-
kor megtörténik a hőformázás és a szélek egyidejű levágása. A gépre szerelhető szer-
szám maximális mérete 880 x 520 mm. A poharak kivételét az alsó lap 75°-os kibillen-
tése könnyíti meg. A poharakat automatikus szállítórendszer sorokba rendezve szállítja 
csomagoláshoz. Az Intec FT 900/3 gépsor óránként 120 000 2 dl-es poharat tud gyár-
tani minimális energiafelvétellel és egyetlen gépkezelővel. 

Az Amut Comi (Novara, Olaszország) új hőformázó gépeinek márkaneve VPK 
V84. Ezek offline és inline változatban is kaphatók, lehetnek három- vagy négyállomá-
sosak, és többféle műanyag (PET, PS, PLA, PVC stb.) feldolgozására is alkalmasak. A 
gépeken gyárthatók tálcák, fedelek, gyümölcsös dobozkák, mobiltelefonházak, palán-
tanevelő tálcák (1. ábra) stb. A gyártási sebesség max. 35 ciklus/min, a szerszám max. 
mérete 840 x650 mm. A négyoszlopos formázóállomás záróereje 24 tonna, amely 60 
tonnára növelhető, ha kivágó egységet is tartalmaz. A gépsorban szervohajtású össze-
rakó egység is van, kívánságra robottal. A kemence hossza 1950 mm (háromlépcsős) 
vagy 3250 mm (ötlépcsős, PP feldolgozásához). A berendezés teljesen szervohajtású, 
vezérlését új szoftver végzi teljes diagnosztikai és könnyen megtanulható és kezelhető 
operátor-interfészen keresztül. 

A Coveris cég (Spalding, Egyesült Királyság) a 
Verstraete IML cég (Maldegem, Belgium) segítségé-
vel kombinálta a hőformázást a szerszámban díszítés-
sel (IML technológiával). A hőformázott termékekre a 
formázással egyidőben felvitt külső fóliával megold-
ható a díszítés, a becsomagolt áru védelme fénytől 
(ezt a tejipari termékek igénylik), oxigéntől, vízgőz-
től, ezáltal megnő az eltarthatóságuk. A Coveris né-
hány T-IML technológiával gyártott csomagolóeszkö-
ze a 2. ábrán látható. 

A Serac csoport franciaországi vállalatánál (La 
Ferté-Bernard) kifejlesztett Roll N Blow elnevezésű 

berendezéssel hőformázással lehet PS vagy PP fóliate-
kercsből palackokat gyártani, amelyek nem különböz-
nek a hagyományos palackoktól (3. ábra). A fóliából 
függőleges hőformázással először csövet készítenek, 

majd ezt a csövet alakítják palackká a fúvószerszámban. Az ilyen palackok jobban 
ellenállnak a függőleges irányú terhelésnek, mint a szokásos technológiával gyártottak. 
A hőformázott palackok gyártóberendezése egyszerűbb, mint az előformából fúvott 

2. ábra A Coveris cég T-
IML eljárásával gyártott 
hőfornázott csomagoló-

eszközök 
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palackoké, emellett nem kell a palackokat tárolni, és 
nem kell őket tisztítani, mert a formázást követően 
egyenesen a töltősorra kerülhetnek. Címkére sincs szük-
ség, mert a feliratot formázás előtt a fóliára nyomtatják. 
Az eljárás energiatakarékos, mert a fúváshoz mindössze 
6 bar nyomás és 150 °C hőmérséklet szükséges. A pa-
lackok maximális magassága 190 mm, nyakukat fúvás-
kor úgy méretezik, hogy a szabványos fröccsöntött ku-
pakokkal le lehessen zárni őket. Hidegen és melegen is 
tölthetők, alumíniumfóliával és műanyag kupakkal is 
lezárhatók. Ilyen technológiával összenyomható palac-
kokat is lehet készíteni, amelyekből a tartalom maradék-
talanul kinyomható, vagy egy viszkózus töltet adagolha-
tó. A PP palackokat mikrohullámú sütőbe is be lehet 
tenni. Európában és Észak-Afrikában már összesen négy 
vállalat forgalmazza ilyen palackokban a joghurtot. A 
palackgyártás 2015-ben az amsterdami 9. tejipari világ-
kongresszuson (Global Dairy Congress) elnyerte a 

„Legjobb tejipari technológia” fejlesztési díjat. 
A WM Wapping Machinery SA (Stabio, Svájc) egy dél-amerikai megrendelője 

kívánságára olyan hőformázó gépet épített, amelyben csak egyszer lezárható 
(dézsmálásbiztos) csomagolóeszközöket lehet gyártani. Az FC 780 E IM2 jelzésű gé-
pen hat szerszámban nyolc különböző terméket lehet elkészíteni. A vákuumformázó 
gépen 75 tonna nyomást kifejtő négy oszlop szolgál a formázásra és a kivágásra, ezt 
követi egy 60 tonnás négyoszlopos egység az inline kivágáshoz, majd a rakatoló (ösz-
szerakó) egység. A formázó felület 780 x 570 mm, a pozitív és negatív maximális ter-
mékmélység 130 mm. A formázáshoz használt dugattyú szervohajtású, a rakatolást 
háromtengelyű robot végzi három irányban, a fólia/lemez hőmérsékletét zárt láncú 
hőszabályozó rendszer szabályozza. A szerszámokat ugyancsak a WM, ill. annak be-
szállítói gyártották, a szerszámokban cserélhető betéteket alkalmaztak. A dézsmálás-
biztos csomagolásokat általában zsugorszalaggal vagy dézsmabiztos címkével látják 
el, de ez külön munkaművelettel jár. 

A Reifenhäuser (Troisdorf, Németország) jó minőségű fóliával segíti a 
hőformázókat. Fóliapolírozó gépeit egy új modellel egészítette ki, amelyet PS és PP 
fóliák fényesítésére ajánl. Ilyen fóliákat a hőformázók joghurtos poharak, tálcák vagy 
más csomagolóeszközökhöz használnak. A Mirex MT HS polírozógépben a korábbi 
hidraulikus rendszer helyett mechatronikus rendszer automatikusan, nagy pontossággal 
állítja be függőlegesen egymás fölött elhelyezett hengerek közötti réseket. A hengerek 
átmérője 310–510 mm között van, a gép kapacitása 400–1200 kg/h. A cég új 
polírozóegységet tartalmazó első extrúziós fóliagyártó sorát 2015-ben egy európai vál-
lalatnak szállította, ennek kapacitása 800 kg/h, és 0,4–1,6 mm vastag PP fóliák fénye-
sítésére használják. A mechatronikus rendszernek köszönhetően a berendezés tiszta-
térben is alkalmazható, amit az élelmiszeripar egyre gyakrabban követel meg. 

3. ábra Hőformázással 
készített palackok 
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A Processing Technologies International (PTI) (Aurora, Illinois, USA) a 
hőformázó üzemek hulladékának csökkentésére és környezetbarát voltának segítésére 
vállalkozott új kétcsigás HVTSE jelzésű extruderének kifejlesztésekor, amelyben a 
PET (PETG és APET – glikollal módosított, ill. amorf PET) hulladékából előszárítás 
nélkül lehet újra hőformázható lemezt gyártani. A 85 mm-es csigákat tartalmazó, erő-
teljes vákuummal dolgozó extruderrel a szélezéskor és a hőformázott termékek kivá-
gása után visszamaradó háromrétegű GAG (alul-felül PETG, középen APET) lemez 
100%-os őrleményéből is tudtak lemezt gyártani. A végső keverék kb. 20% PETG-t és 
80% APET-et tartalmazott. 

Számos hőformázó üzemben dolgoznak fel háromrétegű GAG lemezeket, mert a 
PETG könnyebben hegeszthető és nyomtatható, mint az APET. A hulladék azonban 
többnyire a hulladéklerakókba kerül, mert az üzemek nincsenek a hasznosításra beren-
dezkedve. A PETG ugyanis 66 °C-on, az APET 150 °C-on szárítandó, magasabb hő-
mérsékleten az őrlemény agglomerálódik és eltömi a berendezéseket. A HVTSE rend-
szerben azonban újra felhasználható lemezt lehet készíteni a hulladékból. A HVTSE 
rendszerek 85–170 mm-es csigákkal kaphatók, amelyek kapacitása 1045–2500 kg/h 
között van, és sokféle műanyaghulladék (beleértve a használat utáni lakossági hulladé-
kot is), pl. PET/PLA, PP, PE-HD, PS-HI feldolgozására is alkalmazhatók. A demonst-
rációk eredményei a vásárlók rendelkezésére állnak, de a cég folyamatosan fejleszti az 
új technológiákat a legkülönbözőbb hulladékkeverékek feldolgozására. 

Új hűtési technika 

Németországban az aacheni Műanyag-feldolgozó Intézet (IKV, Institut für 
Kunststoff-Verarbeitung) kutatói azon dolgoztak, hogy csökkentsék a hőformázás cik-
lusidejét. Ennek keretében kifejlesztettek egy olyan eljárást, amelyben még a szer-
számban finom vízpermettel hűtik a meleg formadarab belső oldalát, és ilyen módon 
rövidítik meg a hűtés időtartamát. 

Az automatizált sokfészkes hőformázó gépeken általában a formázott műanyag 
szerszámfallal érintkező oldalát hűtik. Ha a másik oldalt hűtenék, az sem gyorsítaná 
meg jelentősen a fal lehűlését. A szerszámfallal nem érintkező oldalra a formázás idő-
tartama alatt ráfújt finom vízpermet ezzel szemben már korábban kezdi el a külső fal 
hőmérsékletének csökkentését, emellett a párolgás okozta hőelvonás is hozzájárul a 
polimer gyors megdermedéséhez. Ebben az eljárásban fontos, hogy megtalálják a ma-
ximális hűtőhatáshoz szükséges vízmennyiséget, de a szerszámból kiemelt kész dara-
bokban ne maradjanak víznyomok. 

A kutatóintézet a már említett Kiefel céggel együttműködve, annak egyállomásos 
KD 20-25 típusú gépén végezte a kísérleteket. A gépre egy 105 mm magas, 400 ml 
térfogatú poharat gyártó szerszámot szereltek fel. A porlasztott vizet egy fúvókán ke-
resztül 100 bar nyomással fújták be a szerszámba. A nagy nyomás a vízcseppek kis 
átmérőjének eléréséhez kellett. A porlasztott víz befúvásától kezdve megindult a hűtés, 
és addig tartott, amíg a szerszám ki nem nyílt, és a maradék víz ki nem folyt a pohár-
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ból. A kutatók azt a befújt vízmennyiséget próbálták beállítani, amely maximálisan 
rövidíti a hűtés időtartamát, de a szerszámból kivett pohárban nem marad nedvesség. 

A poharak hőmérsékletét infravörös kamerával mérték. Ezt a szerszám fölött he-
lyezték el, így a pohár belsejének hőmérsékletét érzékelte. Az esetleges víznyomokat 
papírzsebkendővel itatták fel, mennyiségüket a zsebkendő tömegnövekedésével mér-
ték.  

6 ml porlasztott víz befúvása után a 400 ml-es PP/EVOH/PP pohár falán a for-
mázás és hűtés után nem tudtak számottevő mennyiségű nedvességet kimutatni. A mi-
nimális nedvesség jelenléte erős hűtőhatást eredményezett, a hűtési sebesség elérte a  
6 °C/s-ot, a ciklusidő 5%-kal csökkent.  

Összeállította: Pál Károlyné 
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A Johnson Controls bezárja bochumi gyárát 

Az autóüléseket gyártó Johnson Controls 2017-ben bezárja bochumi üzemét, 
amelyben 420 munkatársat foglalkoztattak. Két évvel azután döntöttek erről, hogy az 
Opel végleg elhagyta a Ruhr-vidéki német várost.  

Az Opel kivonulása után nem sokkal a beszállító már készített egy, a dolgozók 
jövőjét gördülékenyebbé tenni kívánó szociális tervet, amelynek a következő hóna-
pokban megkezdődik a végrehajtása. 

J. P. 
www.autopro.hu 2016. augusztus 29. 
 


