MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
Újdonságok a fóliafúvásban
A fóliafúvó extrudereket gyártó cégek időről időre saját telephelyükön mutatják be újdonságaikat a meghívott szakemberek előtt. A Windmöller & Hölscher legutóbbi rendezvényén hat újdonsággal rukkolt ki.
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A gazdasági válság ellenére a Windmöller & Hölscher hat új fóliaextrudálási
technológiát mutatott be 3 napos nyílt rendezvényén, amelyen 40 országból 1200 feldolgozó szakember vett részt. Az újdonságok között szerepelt a fóliatömlők hűtése
vízzel, a levegőgyűrűk, tekercselők, orientációs technológia fejlesztései, valamint fújt
és nanorétegű öntött fóliák komplett rendszerei.

Vízhűtéses fólia
Talán a legfigyelemreméltóbb újdonság az Aquarex vízhűtéses fóliafúvó sor volt.
Ez a második kereskedelmi forgalomba került rendszer, amely közvetlenül használja a
vizet a fóliatömlő hűtésére. A Brampton Engineering elődjét, az AquaFrost technológiát a K’2001 kiállításon mutatta be. A gyártósorból világszerte 11 darabot adtak el,
és ez képes 10-rétegű fóliák gyártására is. Észak-Amerikában a Pack-All
Manufacturing 9-rétegű sort helyezett üzembe. A kevés számú high-tech fóliafúvó
berendezést gyártó cég saját maga fejlesztett ki korábban vízhűtéses rendszereket gázzáró és orvosi felhasználású fóliákhoz.
A vízhűtés fő előnyei: a nagy kihozatal, az extrém magas felületi fényesség, a
nagy mechanikai szilárdság, a lágy tapintás és az átlátszóság. A Windmöller &
Hölscher Lengerichben 3-rétegű PP fóliát gyárt 300 kg/h kihozatallal. Ezeknek a fóliáknak az egyik megcélzott alkalmazási területe a PVC helyettesítése a vérátömlesztésnél használt tasakok gyártásában. A szerkezettől és a vastagságtól függően a kihozatal
akár 1100 kg/óra is lehet.
A vízhűtéses fúvásban a fóliatömlő fentről lefelé halad, ami azt jelenti, hogy az
extrudereket felül kell elhelyezni. Az extrudersor fő eleme a vizes kalibrálóegység.
Döntő momentum ebben az esetben, hogy amikor a víz érintkezik a fóliával, milyen
módon lehet a víz mennyiségét szabályozni, illetve elvezetni, vagyis hogyan lehet a
nedves fóliát feltekercselni. A hűtési magasság beállítása a kalibrálótól függ, ennek fix
átmérője van, a felfúvási arány pedig 2,5:1.
www.quattroplast.hu

Nagy teljesítményű levegőgyűrű
A Windmöller & Hölscher hagyományos megoldást is kínál a fújt fóliatömlő hűtésére az Opticool levegőgyűrűvel. Ez az új, kettős peremű egység optimalizálja a
légáram mennyiséget, és megnöveli a kimeneti teljesítményt. Az Opticool egy 3-rétegű
fóliagyártó sorban, Maxicone C szerszámmal az 1000 kg/h kihozatalt ±2,5% eltéréssel
tudta tartani. Ez a levegőgyűrű a cég teljes szerszámméret-tartományában alkalmazható, és a meglévő sorokba is beépíthető.
Szintén bemutatták az Optimex 3-rétegű fújt fóliarendszert, amelyet a műszakilag
összetettebb Varex fóliasor kiegészítésére terveztek. Az Optimex-et a közepes méretű
fóliák gyártására ajánlják, és szélesíteni szeretnék a fóliafeldolgozók lehetőségeit.
Az Optimex kevésbé bővíthető a Varex rendszerekhez képest, de egyszerűbb
megoldást kínál a tömlőkalibrálásra, a lehúzásra és a tekercselésre. Anyagtól függően
a kihozatal 360–500 kg/h (PE-LD alapú receptúráknál). A célpiacok a hordtáskák, laminált fóliák, zsugor- és sztreccsfóliák.
További bemutatásra került újdonságok: a gépirányú fóliaorientáló (MDO) eszköz, ami egyedül álló, nem intergrált egység, a Filmatic N tekercselő, valamint a
Filmex 17-rétegű sor sztreccsfóliákhoz, amely nanoréteg-technológiát használ az átszúrással szembeni ellenállás és a nyújthatóság javítására.
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