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Fúvással készült különleges termékek 

 
Kevés műanyag-feldolgozó állít elő műszaki termékeket extrúziós fúvással. Ezt a techno-
lógiát inkább vékony falú csomagolóeszközök, pl. tejipari poharak gyártására alkalmaz-
zák. Az alábbiakban egy amerikai cég tevékenységét mutatjuk be, amelynek fő tevé-
kenysége a gyógyászatban használt fúvott termékek gyártása. 
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A Blow Moulded Specialities (BMS) cég extrúziós fúvással gyártott különleges 

termékeit rendszeresen meggyanúsítják a felületes szemlélők, hogy fröccsöntött és 
összeillesztett elemeket látnak, holott csupán rendkívül komplikált, sokszögletű, igen 
kis mérettűrésű fúvott termékekről van szó. Ezeket a gyártmányokat adott esetben igen 
szigorú előírásoknak megfelelő helyeken alkalmazzák, például a gyógyászatban, labo-
ratóriumokban és egyéb hasonló területeken. Sokan úgy gondolják, hogy a fúvási tech-
nológia elsősorban gyermekjátékok, tejipari és üdítőitalos csomagolóeszközök előállí-
tására alkalmas, de a BMS példája bizonyítja, hogy bonyolultabb termékek, például 
egy PETG-ből készült négyszögletes keresztmetszetű vérfeldolgozó edény gyártása 
komoly műszaki felkészültséget, problémamegoldó képességet igényel. 

Napjainkban a BMS, mintegy 4000 m2 területen 13 fúvógépet üzemeltet, ame-
lyek életkora 10–35 év. A legnagyobb gyártható termékük kb. 4,5 liter térfogatú. A 
gépeken mindössze a szabályozó-vezérlő egységek újak, ugyanis a fúvógépek nem 
változtak túlságosan sokat az utóbbi időkben, összehasonlítva ezeket a fröccsgépek 
igen radikális fejlődésével. A 30 fős személyzettel a cég évi 4 millió USD forgalmat 
bonyolít, ennek 85%-a gyógyászathoz és laboratóriumokhoz (pl. vízmintavételhez 
szükséges edény) kapcsolódik, a többi: élelmiszercsomagoló eszköz. Gyártanak még 
matracfelfújó pumpát, tintapatron edényt. A cég többször újjászervezte tevékenységét, 
de az alapelv mindig az volt, hogy a termékek ne legyenek nagy tömegben gyártottak 
és ne legyen szempont a kis alapanyag-tartalom. Így a gyógyászatban használatos fú-
vott termékek gyártása lett az elsődleges cél. Már csak azért is, mert az ezekhez szük-
séges műszaki gyakorlat már rendelkezésükre állt. A nemzetközi piaci átrendeződések 
miatt (például, mert partnereik termelésüket Mexikóba helyezték át) újra kellett gon-
dolniuk a piaci stratégiájukat. Ráébredtek, hogy nem működhetnek a továbbiakban 
regionális cégként, nyitniuk kell távolabbi, pl. nemzetközi piacok felé. Így a szállítási 
költségek miatt inkább kisméretű termékek felé fordultak, hogy ne „levegőt” szállít-
sanak.  
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Stratégiájuk alapja, hogy: 
– olyan bonyolult darabokat kell gyártani, amelyeket mások nem vállalnak, 
– nehezebben feldolgozható alapanyagokkal kell dolgozni, amelyekkel csak ke-

vesen képesek boldogulni. 
A kihívásokat vállalva gyártottak levegőpumpát, 24 órás vizeletgyűjtő-edényt kü-

lönleges geometriával és falvastagság-tűréssel, duplaflakonos festékszóró tartályt, in-
ternetes honlapjukon láthatók egyéb speciális termékeik. A BMS cég az alapanyagok 
igen széles skáláját dolgozza fel fúvógépein: PE, PP, EVA, ABS, PC, PETG, PEEK, 
poliszulfon, poli(fenilén-szulfon), TPE anyagok, K-Resin (speciális átlátszó sztirol-
butadién kopolimer), Hytrel kopoliészter szerepel palettájukon. Kizárólag friss anya-
gokból dolgoznak, a gyártás során keletkezett hulladékot darálás után értékesítik. Az 
egyes termékeknél a darabszám 5 ezer és 100 ezer között változik, így hetente kb. öt 
szerszámcserét végeznek. Alapanyagváltáskor a fúvógép extruderegységéből a csigát 
és egyéb egységeket kiszerelik a tökéletes tisztíthatóság érdekében. 

Vértranszfúziós tartály 

Ez olyan termék, amelyet mások fröccsöntenének. A PETG-ből gyártott vérátöm-
lesztésnél használt tartály (1. ábra) nagyon szűk tűréssel csatlakozik a transzfúziós 
berendezéshez. Az alsó nyílást guillotin rendszerű vágással alakítják ki, a külső és bel-
ső átmérő szigorú tűrése a vágás igen pontos pozicionálását igényli. Mivel a készter-
méknek teljesen sima felületűnek kell lennie, ezért a felszínét lángolással simítják. A 
szerszámfelek tökéletes összevezetése és az egyes összevezető elemek csekélyebb ko-
pása érdekében a szerszámot speciális reteszeléssel látják el, amely számos esetben 
fröccsszerszámoknál is alkalmazott megoldás. A hatékonyabb minőségbiztosítás érde-
kében a gyártósorról lekerült darabot azonnal ellenőrzik, nem várják meg az órák múl-
va esedékes minőségvizsgálatot a laboratóriumban. Minden darabon mérik a felső 
szájnyílás külső-belső átmérőjét, valamint a falvastagságot a kritikus pontokon. A 
megrendelő egy adott minimális falvastagságot igényel, az e-feletti anyagréteg csak 
veszteséget okozhat a cégnek, és nehezebben lehetne a szívósabb csonkokat levágni. 
1999 óta folyamatosan gyártják ezt a terméket, a stabil kihozatal és az alacsony selejt-
százalék eléréséhez 3 év fejlesztési munkára volt szükség. 

Vizes flakon a Harvard Egyetem részére 

A flakon a Harvard Egyetem rákkutató részlegének készül a kísérleti állatok ita-
tásához. Az itatónak ellen kell állnia többszöri magas hőmérsékletű sterilizálásnak, 
alakjának illeszkednie kell az állatketrec tetejéhez (2. ábra). A kísérleti gyártáshoz  
PC-t választottak, de néhány hőkezelés után ez az anyag törékennyé vált. Végül a 
poliszulfon (PSU) és a PPS [poli(fenilén-szulfid)] mellett döntöttek. A 2. ábrán jobb 
oldalt egy opálos PEEK termék látható. A darab cikkcakkos geometriája miatt az 
extrudált polimerömledék pl. előbb érintkezik a szerszámmal, mielőtt a fúvás megkez-
dődött volna, a nyakrésznél keletkező éles sorját le kell marni, illetve köszörülni. A 
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minőség-ellenőrzés is sokrétű: a termék tömegét, falvastagságát, nyakméretét ellenőr-
zik, ugyanígy a vízzel töltött palackból a 100%-os, maradék nélküli kifolyást, az eset-
leges horpadásokat és a zárósapka menetének épségét.  

 

 
 

 

1. ábra Vértranszfúziós  
tartály 

2. ábra Speciális itatóedény  
állatkísérletekhez 

 
 
A BMS igazgatója szerint a cég sikerének záloga, hogy a vezetőség legalább 7–

15 éve ugyanaz, a gyártásban dogozók pedig átlagosan 15 éve a cégnél dolgoznak. A 
személyzet képzésére különböző célú tréningeket vesznek igénybe, az ISO 9001 éven-
te egyszer kötelező auditját náluk évente kétszer tartják a rendszer folyamatos tökéle-
tesítése érdekében. Az üzemben dolgozó munkatársak folyamatos képzésben részesül-
nek, minden ott dolgozó tisztában van a berendezések működésével, a gépbeállítási 
lehetőségekkel. Az évek során a szakmunkások közül sokan technikusok lesznek, a 
dolgozóknál kialakul egy tulajdonosi mentalitás. A cégnek nincs túl sok külföldi kon-
kurenciája, és belföldi is alig akad. Volt olyan eset, hogy egy DNS tesztelő reagens 
tartályának gyártását Kínában kezdték el gyártatni, de kiderült, hogy ott nem tudják a 
megfelelő minőséget biztosítani, így visszavették a termelést. Adott esetben a fúvott 
terméket Malajziába szállítják végső konfekcionálásra és beépítésre, majd a végtermé-
ket visszahajózzák az USA-ba. 

Vérmintavevő egység vérbankok számára  

A kémcsőszerűen kialakított PE-LD tartályokkal (3. ábra) a véradók által szol-
gáltatott anyagot vizsgálják. Mindegyik tartályon van egy 0,6 mm-es mintavevő nyí-
lás, amelyet a fúvásnál bejuttatott levegő kontrollált nyomása és iránya alakít ki. Az 
1999 óta gyártott termék ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.  
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3. ábra Hat egységből álló vérmintavevő edény 
 

Tervezési munkák vállalása 

A gyógyászati termékek gyártása magas színvonalú mérnöki munkát igényel, 
sokszor csak többéves fejlesztés eredményeként születik meg egy igazán optimális 
megoldás. A BMS cég a megrendelőknek már az elején megmondja, hogy várhatóan 
hány kísérletsorozatra lesz szükség a kívánt eredmény eléréséhez, és ezek költségeit 
bizony a megrendelőnek kell megfizetnie. Bár nem terveznek szerszámot vagy új ter-
méket külső cég számára, mérnöki tudásukat mások rendelkezésére bocsátják térítés 
ellenében: a megfelelő szerszámhőmérséklet, szerszámzárási sebesség, az extrudált 
ömledék megfelelő geometriája (nem mindig körkörös), a levegőbefúvás helyes időzí-
tése, különösen, ha több helyről történik a befúvás, mind olyan paraméter, amely meg-
választásában segítséget tudnak nyújtani más cégeknek. Egy tökéletesen tervezett fú-
vószerszám egészen különleges darab gyártását eredményezheti, és sok esetben nem-
csak a szerszám, hanem a fúvásnál alkalmazott légnyomás, illetve az extrudátum fal-
vastagsága is meghatározó. 

Összeállította: Csutorka László 
 

Naitove M. H.: This blow molder tackles technical parts that others won’t touch = www. 
ptonline.com, 2013. május 
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