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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Zárt láncú vízhűtő rendszer a műanyag-feldolgozáshoz 

 
A műanyag-feldolgozó vállalatok szakemberei a termelés folyamatos fejlesztése mellett 
kitüntetett figyelmet szentelnek annak is, hogy tevékenységük minél kisebb mértékben 
terhelje a környezetet. Ennek nem elhanyagolható része a hűtőrendszerek korszerűsíté-
se. A hűtőrendszerek gyártói a hagyományos nyitott hűtőtornyok helyett integrált, zárt 
rendszerek alkalmazását ajánlják, amelyekkel számottevő víz és energia takarítható 
meg. A következőkben erre mutatunk be egy példát.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; géphűtés; zárt láncú vízhűtés;  
energiafogyasztás; vízfogyasztás; környezetkímélet;  
legionárus baktérium. 

 
 

A hűtőrendszereit világszerte forgalmazó Frigel North Amerika cég (East 
Dundee, Illinois, USA) a 2015-ös NPE-n (International Plastics Exhibition, Észak-
Amerika legnagyobb műanyagvására) látogatói között felmérést végzett, és megállapí-
totta, hogy 64,5%-uk rendkívül fontosnak tartja a víz és az energia megtakarítását. A 
feldolgozók azzal is tisztában vannak, hogy a gyártási folyamatban felhasznált hűtővíz 
helyes és gazdaságos temperálásában még sok lehetőség rejlik.  

Hagyományos hűtés 

A fröccsöntő, palackfúvó, hőformázó, extrudáló üzemek többségében a gépek 
hűtésére használt vizet hagyományos eljárással, a víz elpárologtatásán alapuló nyitott 
hűtőtornyokban hűtik le, amelyek legfőbb hátránya a nagy vízigény és a nagy mennyi-
ségben képződő szennyvíz. Emellett az ilyen tornyokban fennáll a legionárius beteg-
séget okozó baktériumok elszaporodásának veszélye is. Vannak olyan üzemek, ame-
lyekben (kompresszión vagy adszorpción alapuló) központi hűtőgépekben hideg leve-
gőt állítanak elő, és ezzel hűtik le a temperáló vizet. 

Hűtőgépre szükség van olyankor is, ha a nyitott toronyban a víz nem tud lehűlni 
az ún. „nedves hőmérséklet” alá (WBT, wet bulb temperature, az a környezeti hőmér-
séklet, amelyet nedves ruhával letakart folyadéktartállyal mérnek; lényegében a 100% 
relatív nedvességet tartalmazó levegő hőmérséklete). Minél nagyobb a környező leve-
gő nedvességtartalma, annál kisebb a nyitott hűtőtorony teljesítménye, és annál inkább 
szükséges a hűtőgép alkalmazása. 

Gyártási folyamatba integrált zárt láncú hűtőrendszer 

Európában már számos helyen alkalmazzák és világszerte is egyre népszerűbb a 
feldolgozási folyamatba integrált zárt láncú hűtőrendszer, amelyet a Frigel cég fejlesz-
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tett ki. Sikerét többek között kiemelkedő a hatékonyságának, továbbá takarékos víz- és 
energia-felhasználásának köszönheti. 

 

 
 

1. ábra A zárt láncú adiabatikus folyadékhűtő rendszer működési elve 
 
 
A berendezés legfőbb eleme a zárt láncú adiabatikus folyadékhűtés, amelynek ré-

sze a hőcserélő és a nemzetközi szabadalommal védett adiabatikus kamra (1. ábra). A 
feldolgozógépekből a felmelegedett víz közvetlenül áramlik be a hűtőrendszerbe, majd 
lehűlés után a zárt rendszerben visszakerül a gépekbe. A hűtési folyamat a következő 
lépésekből áll: 

1. Az adiabatikus kamrába a környezetből beszívott szobahőmérsékletű levegő-
áramba pulzálva finoman porlasztott vizet fújnak be. 

2. A vízköd azonnal elpárolog, ezáltal lehűti a levegőt, mielőtt az elérné a vizet 
szállító csőspirált. 

3. A bevezetett víz lehűl a kijelölt vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre, ame-
lyet visszavezetnek a feldolgozógépbe. 

4. Mikroprocesszorral vezérelt automatika ellenőrzi, illetve szabályozza a vissza-
táplált víz szükséges hőmérsékletét.  

A hűtőrendszerhez tartozik egy hűtőgépből (frizsiderből) és egy vagy két hőmér-
séklet-szabályozó egységből álló hordozható kombinált gépelem. A visszaáramló víz 
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ezen keresztül jut be ismét a feldolgozógépbe, és ez állítja be a hűtővíz hőmérsékletét. 
A víz áramoltatására mindegyik zónában nagy teljesítményű szivattyú működik. 

A zárt láncú hűtőrendszer telepíthető az udvarba vagy akár az üzemcsarnokba is. 
A 2. ábrán egy tetőre telepített többszörös rendszer látható.  

 

 
 

2. ábra Zárt láncú adiabatikus folyadékhűtő rendszerek egy üzem tetején 
 

Víz- és energiamegtakarítás 

A zárt rendszerű folyadékhűtő és a kombinált hűtő/hőszabályozó rendszer együt-
tes használatával meg lehet takarítani a nyitott hűtőtornyokhoz szükséges víz 95%-át, 
mivel a felhasznált vizet nem párologtatják el.  

A környezeti viszonyoktól függően a rendszer működtethető „szabad hűtés” 
üzemmódban is, azaz a hűtőgép működtetése nélkül. Ilyen üzemmódban a rendszer 
automatikusan kikapcsolja a hűtőgépet, ami energiamegtakarítással jár. Erre a hazai 
klímában elsősorban téli időszakban van lehetőség. A levegővel hűtött hűtőgéppel ösz-
szehasonlítva a megtakarítás meglepően nagy lehet, a hűtőgépnek ugyanis a környezeti 
hőmérsékletről kell a levegőt lehűtenie, tehát minél melegebb van, annál több energiát 
fogyaszt a hűtésre, a hűtővíz hőmérséklete viszont jórészt független a környezeti vi-
szonyoktól. 

További 25% energiát lehet megtakarítani a legújabb zárt láncú hűtőrendszerek-
kel, amelyekbe változtatható sebességgel működtethető, ki/be kapcsolható fúvókákat, 
továbbá kis energiafogyasztású, de nagy teljesítményű szivattyúkat építenek be.  

A zárt láncú hűtés kizárja a bakteriális fertőzés veszélyét, mert nincs benne pan-
gó víz, a kórokozók nem képesek elszaporodni. A víz folyamatos körforgása következ-
tében a hűtés alatt alig keletkezik szennyvíz, ilyennel nem kell terhelni a helyi szenny-
víztisztítókat és nem kell sokat költeni vizet kezelő vegyszerekre sem.  

Néhány példa a rendszer alkalmazására 

A Polymer Conversions, Inc. (Orchard Park, New York, USA) nyitott hűtőtor-
nyát két zárt láncú folyadékhűtő rendszerre cserélte, amelyeket fröccsöntő üzemében 



www.quattroplast.hu 

kombinált hűtőgép/hőszabályozó egységgel társítva használ. Ennek fő előnye precíziós 
termékeinek minőségjavulása, emellett 95%-kal kevesebb hűtővizet fogyaszt és a vál-
lalat ökológiai lábnyoma is zsugorodott. 

A Sela Inc. (York, Dél-Karolina, USA) korábbi 5 tonnás léghűtéses berendezése 
helyett extruderüzemében elsősorban az energiafogyasztás csökkentése érdekében állí-
tott fel két zárt láncú folyadékhűtő rendszert ugyancsak kombinált hűtő-
gép/hőszabályozó egységgel párosítva. A jobb hőmérséklet-szabályozás mellett drasz-
tikusan csökkent a vállalat vízszámlája és jóval kevesebb lett az energiafogyasztása is. 
A megtakarítás évente kb. 10 000 USD.  

A Cormack Packaging (Sydney, Ausztrália) nyitott hűtőtornyát és központi hűtő-
rendszerét szüntette meg, helyettük zárt láncú folyadékhűtőt és hozzá kapcsolódó 
kombinált hűtőgép/hőszabályozó egységeket állított fel feldolgozóüzemében. Ezáltal 
csökkent a cég víz- és energiafogyasztása és megszűnt a Legionella baktérium lehetsé-
ges kockázata.  

Összeállította: Pál Károlyné 
 

Close the loop to save water & energy = Plastics Engineering, 72. k. 3. sz. 2016. p. 4043.  
Process control & cooling = www. google.hu/search?q=frigel&biw=1280&bih= mM%= 
Process control & cooling = www. google.hu/search?q=frigel&biw=1280&bih= 855&tbm= 
 


