
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Energiatakarékosság az extrudáló üzemben 

 
A műanyag-feldolgozó üzemekben változatlanul az energiatakarékosság a legfontosabb 
célkitűzés. Az alábbiakban az extrudálósorokban rejlő lehetőségeket veszik szemügyre. 
A legnagyobb energiafaló maga az extruder, de a követőberendezéseken is van mit javí-
tani. Két gyártó is kifejlesztett pl. az eddiginél energiatakarékosabb eljárást az extrudált 
csövek hűtésére.  
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A világ energiaigénye folyamatosan növekszik, 2030-ig várhatóan megduplázó-

dik. Ennek fő oka, hogy a feltörekvő országok, elsősorban Kína és India lakói is egyre 
inkább nyugati életszínvonalon akarnak élni. Emiatt a primer energia ára egyre emel-
kedik. Egy évi 6000 órát üzemelő, 40 000 kWh energiaigényű extruder fajlagos ener-
giaköltsége pl. 2003-ban 4,82 ct/kWh, 2005-ben 5,30 ct/kWh, 2007-ben 7,80 ct/kWh, 
2009-ben pedig már 10,91 ct/kWh volt. Az energia árának meredek növekedése nem-
csak a jelenlegi ipari országokat sújtja, hanem a Föld valamennyi térségét. Az ener-
giaellátás és az energiafogyasztás a 21. század egyik legfontosabb megoldandó prob-
lémája lesz.  

Az extrudálás energiaigénye 

Az áremelkedés fokozottan sújtja a műanyag-feldolgozó ipart. Itt tetemes ener-
giamennyiségre van szükség a műanyagok plasztikálásához, formázásához, hűtéséhez. 
A termék árában 85% az anyagköltség, amelyet a feldolgozó nem tud befolyásolni. A 
maradék 15% foglalja magában a energiaköltséget, a munkabért és a gépek, berende-
zések, épületek amortizációs költségeit, amelyre a feldolgozó bizonyos mértékben hat-
ni tud.  

Az energiaköltségek a gyártási költségek kb. 3–5%-át teszik ki. Ezek mérséklése 
akár a termelés gazdaságosságát is meghatározhatja. Ezért a korábbiakkal ellentétben, 
amikor a feldolgozó egy új gép megrendelésekor elsősorban a nagy kihozatalt értékel-
te, ma a megrendelő az energia minél jobb hatásfokú felhasználására koncentrál. 

A profilokat, csöveket, fóliákat gyártó gépsorban az extruder a legnagyobb ener-
giafogyasztó. Egy mélyhúzásra alkalmas síkfóliát gyártó berendezés energiaigényének 
megoszlását az egyes elemek között (a tekercselő nélkül) az 1. ábra mutatja. Látható, 
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hogy a fő hajtómű fogyasztja el az összes energia kétharmadát. A teljes energiafel-
használás a következő egyedi fogyasztókból adódik össze:  

– hajtás (frekvenciaátalakító, motor, hajtás), 
– kapcsolószekrény, beleértve a gép vezérlését, 
– formaadó egység, beleértve a temperálást, 
– vákuumaggregát (ha van ilyen). 
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1. ábra Egy hőformázható síkfóliát gyártó berendezés energiafelhasználásának  
megoszlása az elemek között 

 
 
A rendszer energiafelhasználásának hatásfokát az elméleti energiaigénnyel ösz-

szehasonlítva lehet meghatározni. Az utóbbit az anyagáramból, a fajlagos entalpiából 
és a műanyag rendszerbe belépő és abból kilépő hőmérsékletének különbségéből lehet 
kiszámítani, első közelítésben a következő egyenlet szerint: 
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Legtöbbször igen nagy a különbség az elméleti és a valódi energiaigény között. 
Ennek oka az egyes gépelemeknél fellépő nagy hőveszteség, amelyet minimálisra kell 
csökkenteni. Az első lépés a csigageometria és a plasztikálás módosítása lehet. Ezáltal 
nagymértékben növelhető a külső energia jobb kihasználása a polimer továbbításában 
és a plasztikálásban. Jól látható ez a 2. ábrán, amely egy PP-ből in-line eljárással ké-
szített mélyhúzható fólia gyártásának energiaigényét mutatja egy szokásos és egy nagy 
sebességű extruderen különböző kihozatal mellett. Az energiafelvétel a kihozatal nö-
velésével csökken, de ha egy gyorsjáratú extrudert alkalmaznak abba illő, új elvek 
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alapján kialakított csigával, valamennyi kihozatalnál a korábbi energiamennyiség egy-
harmada takarítható meg. 

Terjed a szervomotoros hajtás  

Az energiafelvétel a csigageometria mellett a többi gépelem helyes megválasztá-
sával is befolyásolható. Különösen fontos az erőátviteli rendszer elemeinek és a henger 
temperálásának optimalizálása. A gépgyártók ma különböző motorkombinációkat al-
kalmaznak a hajtórendszerben. A motorok legtöbbje frekvenciával szabályozható vál-
tóáramú motor, amelyek a korábbi egyenáramú motoroknál jobb hatásfokkal használ-
ják fel az energiát. A különbség különösen feltűnő részleges terhelés mellett.  
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2. ábra Egy hőformázható síkfóliát  
gyártó berendezés energiafelvétele a kihozatal  

és az extrudertípus függvényében 
 
 
Az energia hatásfokának növelésében kiemelt szerepe van a szervomotoroknak. 

Ezek ugyanis munka közben veszteség nélkül üzemelnek; további előnyük, hogy na-
gyobb rugalmasságot engednek az extruder kialakításában. Alkalmazásuk a következő 
években felgyorsul. Tudatában kell azonban lenni annak, hogy ezeknél törekedni kell 
az üzemi pont (más néven munkapont) megközelítésére. Ha az extrudert nem ezen a 
ponton működtetik, csökken a hatásfok. A gyakorlat számára ez azt jelenti, hogy a gép 
teljesítményét és az anyagkihozatalt össze kell hangolni. Nem lehet a régi módon dol-
gozni, amikor nagy ráhagyással dolgoztak. Ha a gép teljesítményét nem használják ki, 
nagy teljesítményveszteségre számíthatnak.  
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Az extruderek hőháztartása 

Az extruziós folyamat során nagyon pontosan be kell tartani a hőmérsékletprog-
ramot, mert – különösen nagy kihozatal mellett – csak így lehet piacképes minőséget 
elérni. A henger egyes zónáinak temperálása állandó és szabályozott hőközlést és hő-
elvezetést igényel a programban előírt hőmérséklet, ill. a gyártás üzemi ponton tartá-
sához. Az energiatakarékosság azt is megkívánja, hogy az extruder gyorsan felfűthető 
legyen az üzemi hőmérsékletre, és gyorsan le is lehessen hűteni. 

Az extruder egyes zónáit a henger külső felületére szerelt fűtőszalagokkal mele-
gítik és a légjáratokba fújt levegővel hűtik. A gép vezérlése a fűtőszalagok és a hűtő-
csatornák ki/bekapcsolásával szabályozza a hőmérsékletet.  

A fűtő/hűtőrendszer hatásfokát befolyásolja: 
– az egyes elemek szerkezeti (konstruktív) kialakítása, 
– ezek elrendezése (konfigurációja), 
– a szerkezeti anyag. 
A Battenfeld-Cincinnati cégnél jól bevált a csappantyús rendszerek kombinálá-

sa hőszigeteléssel. A hőszigetelés minimálisra csökkenti a konvekció és sugárzás 
okozta hőveszteséget. Egy elemzés során néhány forgalomban lévő extrúziós rendsze-
ren vizsgálták a „konstruktív kialakítást” és az „alkalmazott szerkezeti anyagot.” A 
fűtő/hűtőrendszerekben alkalmazott elemek formája, anyaga, a hűtőbordák és a fűtő-
szalagok száma erősen eltérő volt, és ezek a rendszerek nagyon eltérően működtek a 
gyártási folyamatban. Az előírt zónahőmérséklet eléréséhez szükséges idő 25–59 perc 
között változott. Ennek megfelelően energiafelhasználásuk is erősen szórt, a lassan 
felfűtő rendszerek sokkal több energiát fogyasztottak. Ugyanezek a rendszerek hűtés-
kor egészen más képet mutattak, a hűtés sebességét ugyanis a hűtőbordák száma, for-
mája és anyaga határozza meg.  

Az elvégzett vizsgálatból azt a következtetést vonták le, hogy a fűtés/hűtés kom-
binálásakor akkor kapják a legjobb eredményeket, ha a rendszer elemei rugalmasak és 
szorosan érintkeznek a hengerrel, továbbá ha nagy felületű elemeket alkalmaznak, 
amelyek jól elvezetik a hőt. Ezt nagy számú, erősen tagolt hűtőbordákkal lehet elérni. 
Ezeket az elveket sok korszerű extruderben alkalmazzák, és ezáltal növelik az energia 
hatékonyságát.  

Új hűtési elvek a csőextrúzióban 

A Battenfeld-Cincinnati cég Green-Pipe elve 

Az energia maximális kihasználásába azonban nemcsak magát az extrudert kell 
bevonni, az optimálást el kell végezni a követőegységekben is. Ilyen munka eredmé-
nye a Battenfeld-Cincinnati cégnél a csövek hűtésére kifejlesztett „zöld-cső” (Green-
Pipe) elv.  

A szokásos csőextrudáláskor minden egyes szórótartály közvetlen kapcsolatban 
van a hűtőkörrel. A szükséges vízmennyiség azonos a tartályok összesített térfogatá-
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val. Valamennyi tartályban azonos a víz hőmérséklete. A hozzáfolyó és az elfolyó víz 
hőmérsékletének különbsége legfeljebb 5 °C, a szabadban végzett hűtés emiatt csak 
korlátozottan alkalmazható.  

A Green-Pipe rendszerben a szórótartályokat összekötik egymással, és a vizet el-
lenáramban szivattyúzzák át a tartályokon (3. ábra). A tartályok kombinálása révén a 
víz lehűtéséhez szükséges energia mennyisége erősen csökken. Az elfolyó víz hőmér-
séklete sokkal magasabb, ami lehetővé teszi a szabadban hűtést. Ezáltal kisebb komp-
resszor- és szivattyúteljesítményre van szükség, az elvezetett hűtővíz hőtartalma pedig 
hasznosítható, és sokkal kevesebb hűtővizet kell felhasználni, mert csak az utolsó tar-
tályba kell vizet tölteni. További energia takarítható meg frekvencia által vezérelt vá-
kuumszivattyúkkal.  
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3. ábra A „Green-Pipe” elvi vázlata 
 

A KraussMaffei IPC elve 

Csövek hűtésére kifejlesztett új eljárását mutatta be a KraussMaffei (KM) cég 
2011 májusában Münchenben rendezett nyílt napján (Competence Forum). Az IPC-
nek (Internal Pipe Cooling) elkeresztelt, energiatakarékos léghűtéses eljárás elsősor-
ban vastag falú, 110–2500 mm külső átmérőjű polietiléncsövek gyártására alkalmas. 
Az IPC eljárás feleslegessé teszi az extruderfej hűtését más közeggel. Egy oldalsó 
kompresszorral ugyanis levegőt nyomnak a formálódó cső belsejébe, általában az 
extrudálással ellentétes irányba. Így az ömledék az extruderből közvetlenül a szer-
számfejbe folyik, és elkerülhető a hátrányos oldaletetés. A KM szerint az IPC eljárás-
sal 40%-kal rövidebbé válik a hűtési szakasz a gyártási sebesség csökkenése nélkül, ill. 
60%-kal növelhető a kihozatal az extrudersor hűtőszakaszának növelése nélkül.  

A bemutatón a cég megemlítette az IPC eljárás korlátait is. A cső belsejébe nem 
kerülhet forgács a cső vágásakor, mert zavarokat okozhat. Csak olyan egyenes csö-
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vekhez alkalmazható, amelyek átmérőjének és falvastagságának aránya nem nagyobb 
26-nál, a kész cső pedig nem tekercselhető fel.  

A részvevők egy PE100 SDR 11 típusú, 160 mm külső átmérőjű, 14,6 mm vastag 
falú cső extrudálását láthatták, amelynek gyártási paraméterei a következők voltak: 
205 °C ömledék-hőmérséklet, 20 °C hűtővíz-hőmérséklet, 296 m3/h levegőáram 4,4 
m/s sebességgel. A cső belső falának hőmérséklete 85 °C volt a vágás helyén (itt ve-
zették be a 20 °C-os levegőt a csőbe), és 145 °C ott, ahol kilépett az extruderfejből. A 
gyártósor 34 m-es hűtőszakaszát az IPC rendszer alkalmazása következtében 20 m-re 
rövidíthették, a két külső szórótartály eredetileg 9 m-es hosszát 6 m-re csökkenthették.  

A demonstráción a kihozatal 480 kg/h volt, amit 1,23 m/h gyártási sebességgel és 
kombinált IPC és vízszórásos hűtéssel értek el. Ugyanilyen hosszú hűtőszakasszal, de 
csupán vízszórásos hűtéssel a kihozatal 0,77 m/min sebességgel csak 300 kg/h volt. 

A bemutatott gyártóberendezés beruházási költségei IPC hűtéssel 22%-kal na-
gyobbak, mint anélkül, a kihozatal viszont 67%-kal nagyobb. Ha IPC helyett csak víz-
zel hűtenek, és a víz hőmérsékletét 20 °C-ról 10 °C-ra csökkentik, 20 °C alatt minden 
1 °C-os csökkentés 2–3%-kal növeli az energiafelhasználást és növeli a csőben a befa-
gyott belső feszültséget.  

IPC alkalmazásakor csökkenthető az ömledék-hőmérséklet, ami 2%-kal rövidebb 
hűtőszakaszt eredményezhet, de ronthatja a cső termikus homogenitását, ill. bonyolul-
tabb szerszámfejet követel meg.  

Energiamonitorozás 

Az energiafelhasználás optimálásának további fontos eszköze lehet az energia-
áramok és az energiaeloszlás folyamatos mérése, az ún. energiamonitorozás. Ennek 
alapján kiszámítható az egy kilogram termék előállításához szükséges fajlagos energia, 
amellyel a feldolgozó összehasonlíthatja különböző termékei gyártásának energiahaté-
konyságát, ill. ehhez igazodva optimálhatja az extrúziós folyamatokat, azaz növelheti a 
termelés gazdaságosságát. A részfolyamatok energiaigényének megismerése lehet az 
első lépés az energiafelhasználás csökkentéséhez, mert végül is ezekből tevődik össze 
a gyártás teljes energiaszükséglete.  

Összeállította: Pál Károlyné 
 
Stieglitz, H.: Energieverbrauch nachhaltig senken = Kunststoffe, 101. k. 6. sz. 2011. p. 50–54. 
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k. 8. sz. 2011. p. 22. 

 

Többrétegű palackok 

Euro Squeeze névre hallgat az RPC Blow Moulding cég új palacksorozata, 
amelynek tagjai csökkentett oxigén- és vízgőzáteresztéssel rendelkeznek és forrón is 
tölthetők, ugyanis 120 ˚C-ig hőállóak. Az át nem eresztő tulajdonságot biztosító réte-
get nem nevezték meg, de ez nagy valószínűséggel EVOH. Az 500 ml űrtartalmú pa-
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lack már forgalomban van, 38-63 mm átmérőjű kupakokkal, a 250 ml-es és az 1 l-es 
palackot még fejlesztik.  

A lengyel Suwary cég műanyag csomagolóanyagokat és autóalkatrészeket gyárt. 
A cég 59,99%-ának tulajdonosa a kanadai Wentworth Technologies. A Pabianiceben 
működő gyárban 2011 harmadik negyedévében többrétegű palackok gyártását indítot-
ták meg, egészen 30 l-ig. A beruházást a cég jó gazdasági eredményei tették lehetővé, 
amely alapján akvizíciókat is terveznek. Összességében 2016-ig az adózás előtti ered-
mény megnégyszerezését tervezik. 
European Plastics News, 38. k. 9. sz. p. 8. 2011. p. 34.                O. S. 
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