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A PVC ablakprofil-gyártás újdonságai 

 
A PVC ablakok ma már az ablakgyártási piac több mint felét teszik ki. Az ehhez szük-
séges kemény PVC profilokat olcsóbb, általában reciklált PVC-t és töltőanyagokat is 
tartalmazó maganyag és igényesebb és ezért drágább burkolóanyag koextrúziójával ál-
lítják elő. A minőség megőrzése mellett végrehajtott anyagköltség-csökkentés döntő fon-
tosságú a gyártás gazdaságossága szempontjából. Az olcsóbb anyagösszetételeket a ne-
kik megfelelő új feldolgozógép- és gyártószerszám-konstrukciókkal kell támogatni. 
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A kemény PVC ablakok ma már az ablakpiac 57%-át teszik ki. A fő gyártási el-

járás a koextrúzió, melynek során a felhasználó által nem látható belső magot olcsóbb 
alapanyagból, míg az esztétikai és időjárás-állósági követelményeket kielégítő burko-
latot ennek megfelelő, drágább anyagból készítik. A bonyolult keresztmetszetű PVC 
profilok gyártási költségei közül az anyagköltség a legnagyobb tétel, ezért az itt elért 
megtakarítások jelentősen befolyásolják az egész gyártás gazdaságosságát, de termé-
szetesen fontos paraméter az időegység alatt legyártott profilhossz (m/h) is.  

Anyagösszetétel  

A kemény PVC ablakprofilok alapanyagát úgy állítják elő, hogy a PVC port 
(megömlesztés nélkül) szárazon összekeverik különböző adalékanyagokkal, és ezt a 
száraz porkeveréket táplálják be az extruderbe. Az adalékanyagok egy része feldolgo-
zást segítő (pl. csúsztató, hőstabilizátor), másrészt a késztermék tulajdonságait javító 
(pl. UV stabilizátor, színezék) segédanyag, illetve az anyagárat csökkentő és a termék 
merevségét és más tulajdonságait javító ásványi töltőanyag (általában CaCO3). A kör-
nyezetvédelmi és munka-egészségügyi szempontokból is kritikus ólomstabilizátorok 
helyett már mindenütt Ca/Zn alapú stabilizátorokat alkalmaznak, amelyek ma ráadásul 
olcsóbbak is a hagyományos ólomalapú receptúrákhoz képest. A receptúra emellett 
még számos más adalékanyagot (pl. ütésállóság- vagy hőállóság-növelő adalékok) is 
tartalmazhat. Ezen túlmenően a maganyagba reciklált PVC-t, legtöbbször a gyártási 
selejt, illetve a felhasználóktól visszagyűjtött termékekből képződő darátumot is ke-
vernek, amely lényegesen olcsóbb, mint a friss alapanyag.  

A kőolaj és így a belőle készülő műanyagok ára az utóbbi évtizedekben kisebb 
megszakításokkal, de folyamatosan emelkedett, akárcsak az olyan anyagoké, mint a 
stabilizátorokhoz alkalmazott cink vagy a csúsztatószerek és más adalékok alapanya-
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gai. Mindez még nagyobb hangsúlyt helyez a profilgyártók azon törekvéseire, hogy 
csökkentsék az összetevők költségeit. Kézenfekvő fejlesztési irányzat az, hogy az ol-
csóbb maganyagot minél nagyobb arányban (jelenleg általában 30–70%) alkalmazzák 
és ennek anyaga minél olcsóbb legyen. Ezzel mintegy 6–10%-kal lehet az anyagkölt-
séget csökkenteni. Ha a maganyag mennyiségét 5%-kal megnövelik a burkolatanyag 
rovására, a kihozatali sebesség állandóan tartása esetén gyártósoronként évente mint-
egy 10–20 ezer EUR megtakarítást lehet elérni. Ugyanakkor a késztermékkel szemben 
támasztott minőségi követelmények nem csökkenhetnek. Ehhez egyrészt az anyagösz-
szetétel optimalizására, másrészt a gyártóberendezések és ezen belül is elsősorban a 
koextrúziós szerszámok fejlesztésére van szükség.  

A maganyag árának csökkentéséhez az optimális adalékanyagok kiválasztása 
mellett minél nagyobb arányú reciklált PVC-t és minél több kalcium-karbonátot kell 
bekeverni. Ugyanakkor a rekciklált PVC nem mindig áll megfelelő mennyiségben és 
minőségben a feldolgozó rendelkezésére. Figyelembe kell venni azt is, hogy a kalci-
um-karbonát szemcsemérete és felületkezelése fontos befolyásoló tényező, homogén 
eloszlatása a PVC ömledékben alapvető fontosságú a késztermék tulajdonságai szem-
pontjából.  

Jelenleg általában 32D párhuzamos vagy kónikus elrendezésű, viszonylag hosszú 
etetőzónájú korotáló kétcsigás extrudereket használnak mind a mag, mind a burkoló-
profil előállítására. A nagyobb kalcium-karbonát arány növeli az anyag hővezető ké-
pességét, ezáltal gyorsabb lehűtést tesz lehetővé, így növelhető a profil gyártási sebes-
sége. A kevésbé finom kalcium-karbonát némileg csökkenti az ütésállóságot, de ez 
általában nem éri el a kritikus szintet, míg finomabb szemcseméretnél ez a jelenség 
nem lép fel, és emellett a hőállóság is javul. Az ásványi töltőanyag emellett a profil 
zsugorodási, vetemedési hajlamát is csökkenti, így a gyártás jobban kézben tartható. 
Általában 20% töltőanyag bekeverése nem okoz műszaki nehézségeket. A finom 
szemcseméretű kalcium-karbonát megfelelő csúsztatószerekkel kombinálva nem rontja 
a felületi fényességet és más esztétikai jellemzőket sem, ezért a burkoló anyagrétegbe 
is alkalmazható, amelynek esztétikai szintje speciális adalékokkal tovább javítható. Az 
erősen töltött anyagból gyártott készterméken (ablakon) mért sarokszilárdsági értékek 
is teljesítik az előírásokat (min. 2244 N). 

Szerszámtervezés 

Egy PVC ablakkeretprofil általában nagyon bonyolult geometriájú, ezért szer-
számának megtervezése még a gyakorlott mérnököknek is nehéz, hagyományosan 
számos szerszámpróbát igénylő, és ezért drága és hosszadalmas feladat. A bonyolult 
formájú és eltérő keresztmetszetű profilszekciók (1. ábra) ugyanis eltérő ellenállást 
tanúsítanak a PVC ömledékkel szemben, amit tovább bonyolít a különböző hőtani és 
reológiai körülmények miatt fellépő belső feszültségek okozta eltérő zsugorodási és 
vetemedési hajlam, illetve a végtermékkel szemben támasztott esztétikai és mechani-
kai tulajdonságok, valamint a mérettoleranciák biztosítása. 

Ezért a klasszikus eljárás során egy kellő tapasztalattal rendelkező mérnök meg-
tervezi a koextrúziós szerszámot, azt elkészítik és ezután kipróbálják. A gyártási ta-
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pasztalatok alapján a konstruktőr módosítja a szerszám tervét és ennek megfelelően a 
szerszámot átalakítják. Ezután újabb szerszámpróba következik, és ezt mindaddig is-
métlik, amíg a megfelelő formát el nem érik. Könnyen belátható, hogy ez egyrészt 
drága módszer, mivel a szerszám legyártásának egyébként is magas költségeire a pró-
bák költségei, az ez alatt kieső gyártás profitja és a tervező munkaidejének, illetve a 
szerszám módosítások költségei is rárakódnak. Másrészt ez a gyakran 4–5 iterációs 
lépést is igénylő eljárás lassú, és ez ellentétben áll a „minél gyorsabban a piacra lépni” 
manapság közkeletű üzleti modell kívánalmaival.  

 

 
 

1. ábra Koextrudált profiltípusok (balról jobbra): mag, burkolat és vegyes 
koextrúzióval 

 
 
A bonyolult 3D szerkezetű koextrúziós szerszámot a folyási tengely irányából 

nézve több, általában 7–8 acéllemez rétegből építik fel, a különböző alakadó csatorná-
kat és a torpedót ezek hézagmentes összeillesztése révén alakítják ki. Mindez lehetővé 
teszi a műanyagömledék áramlásának számítógépes szimulációját, illetve azt, hogy az 
egyes szerszám-keresztmetszet rétegeket 2D modellekkel közelítsék. Ezáltal, a szer-
szám egyes rétegeit megfelelő számú és alakú keresztmetszetelemre felbontva elvé-
gezhető szimulációval is a „szerszámpróba”. Ennek során az eredeti tervet CAD file 
formájában táplálják be.  

Megfelelő algoritmusok kifejlesztésével elérhető volt az is, hogy a számítógép 
tervezőmérnök közreműködése nélkül, automatikusan elvégezze a szükséges szer-
számmódosításokat. A módosított terven újra lefuttatják a szimulációt a kívánt ered-
mény eléréséig. Az ilyen iteráció nagyságrendileg gyorsabb és olcsóbb, mint a hagyo-
mányos, a szerszám fizikai kipróbálását és az azt követő módosítását igénylő eljárás.  
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