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Új termékek, új technológiák 

 
Újfajta gázzáró kupak 

Az amerikai Mold-Masters cég újfajta kupakgyártási technológiát fejlesztett ki 
szénsavval dúsított folyadékkal töltött flakonok zárásához. Iris elnevezésű eljárásuk 
lényege, hogy a PE-HD zárókupak belső felületére koinjektálással EVOH [poli(eti-
lén/vinil-alkohol)] réteget fröccsöntenek. Az így készült kupakok gázzáró képessége 
harmincszor jobb, mint pl. egy PP kupaké, s szükségtelenné válik egy újabb művelettel 
a kupak belsejében gázzáró bevonatot elhelyezni. A koinjektálással igen pontosan le-
het adagolni a kétféle alapanyagot, szabályozni lehet a folyóképességet és az 
ömledéknyomást. A kupak össztömegére számított 3-5% EVOH-val kíváló gázzáró 
képességet lehet elérni. A komplett gyártási rendszer alkalmas melegen töltött anya-
gok, pl. paradicsomszószok, bébiételek csomagolásához is. Az alkalmazott fröccsgép 
Engel gyártmányú volt, de egyéb gépekre is adaptálható az Iris technológia. A 16 bé-
lyeges szerszámot az F&S Tool cég gyártotta, a fémdetektor és az anyagszállító rend-
szer a Piovan cég terméke, az alapanyagokat a PolyOne Corp. szállította. Az Iris 
rendszer 5 technológiai elemet foglal magában:  

– koinjektáló fröccsfúvókát, 
– iFlow elosztóvezetéket, amely biztosítja a PE-HD és az EVOH ömledék térki-

töltésének egyensúlyát, 
– E-Drive szelepzárat a szelepzáró tűk vezérléséhez, 
– M2 Tempmastert a forrócsatorna hőmérsékletének vezérléséhez, 
– szerszámra (közel a beömlőhöz) szerelt E-Multi fröccsegységet, amely a meg-

lévő fröccsgépre is telepíthető. 
A Mold-Masters által bemutatott kupak szabadalmaztatott „valódiság-zár” sza-

lagja alkalmazható a napjainkban a piacon található flakonokon. A kupak geometriájá-
nak jellegzetessége egy folyamatos, kónikus bordákkal ellátott zárószalag. A bordák 
pozícionálják a kupakot a flakonon. 

Az Iris koinjektálásnál a kétféle anyag ömledéke szimultán halad a szerszám-
üregbe a primer és szekunder beömlőkön keresztül. A fúvóka alakja lehetővé teszi a 
kétféle ömledékáram egyesítését és az EVOH réteg folyás- és keresztirányú elhelyez-
kedésének ellenőrzését. A forrócsatornás rendszer pontos működése miatt így elérhető, 
hogy csak oda jut az EVOH rétegből, ahol valóban szükséges a kupak megfelelő tömí-
tése érdekében, így a menetes részbe nem kerül feleslegesen EVOH. A gyártó a gázzá-
rás igazolására egy különálló minőségbiztosítási rendszert dolgozott ki.  

Az Iris technológia hőformázott élelmiszeripari csomagolóeszközökön is alkal-
mazható. A Mold-Masters szerint a fenti műszaki megoldással jobb gázzáró hatás ér-
hető el, mint a korábbi fóliázási technológiával, ugyanakkor a termék újrafeldolgozása 
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is könnyebb, mert nem kell közbülső kötőréteget alkalmazni, és csak kevesebb, mint 5 
%(m/m) a gázzáró réteg.  

Cs. L. 
Eldridge D., Miel R.: Mold-Masters develops Iris barrier co-injection system = European 
Plastics News, 39. k. 10. sz. 2012. p. 3. 

Flakonok fa-műanyag kompozitból 

A thüringiai SM Kunstoffverarbeitung polietilénből és polipropilénből naponta 
200 000 flakont gyárt kozmetikai cikkek és háztartási vegyszerek csomagolására. A 
műanyag flakonok iránt megmutatkozó kedvező piaci helyzet ellenére a cég fejlesztői 
folyamatosan keresik az új alapanyagokat, ezen belül a természetes anyagokat részesí-
tik előnyben. Az elmúlt években több bioműanyagot kipróbáltak, azonban szériagyár-
tásig egyikkel sem jutottak el. 

A WIS Kunststoffe GmbH Polywood S jelű természetes száltöltésű polietilén-
kompaundjából azonban sikerült flakonokat fújni. A szokásos fa-műanyag 
kompozitoktól eltérően ebben az összetételben a szál formájú fa komponens kémiailag 
kötődik a mátrixhoz, ami a folyási tulajdonságok javulását eredményezte. Közel egy 
évig tartott a közös fejlesztőmunka, amíg a megfelelő anyagösszetételt, az 
anyagelőkészítést (szárítás) és a feldolgozási paramétereket beállították. Kellemes ta-
pintású, faillatú flakonokat állítottak elő, amelyek mindenben megfeleltek az alkalma-
zásuk által támasztott követelményeknek. Sorozatban először egy testápoló szer fla-
konjait állították elő. 

Az SM Kunstsoffverarbeitung vezetői büszkék arra, hogy fejlesztésükkel hozzá-
járultak a fosszilis energiahordozók csökkentéséhez. Ugyanis, amíg 1 kg műanyag elő-
állításához 2 kg kőolaj szükséges, addig az új komapund gyártása 50%-kal kevesebb 
kőolajat igényel. 

O. S. 
Flaschen aus Holz = Kunststoffe, 103. k. 7. sz. 2013. p. 64–65. 
 

Új biopolimer a Solvaytől 

A Solvay a düsseldorfi K 2013 kiállításon Ocalio néven új cellulózacetát-alapú 
biopolimert mutatott be, amelynek kiindulási alapanyaga a faforgács. A fa azért elő-
nyös, mert – eltérően a többi biopolimer alapanyagétól – a fa nem élelmezési alap-
anyag. 

Az új amorf műszaki műanyag mintegy 50%-a származik megújuló forrásból, 
fröccsönthető, és tulajdonságai összemérhetők a PMMA-val és az ABS-sel, de PC he-
lyettesítésére is szóba jöhet. 

Az Ocalio alapanyag alkalmas kozmetikai és élelmiszeripari termékek csomago-
lóeszközeinek előállítására, elektronikai berendezések, játékok, mobiltelefonok gyártá-
sára. 
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Az Ocaliot 2014 első negyedévétől gyártja és forgalmazza a Solvay Acelow 
GmbH (Freiburg).  

O. S. 
www. kunststoffe.de. 20.10.2013. 

Zöld keményhab 

Kétszeresen zöld a német Synprodo 
által kifejlesztett kemény hab a BioFoam, 
amelynek tulajdonságai vetekszenek a po-
lisztirolhab (EPS) tulajdonságaival: jó térki-
töltés, kis sűrűség, kis hővezető képesség, 
nedvességgel szembeni ellenálló képesség 
jellemzi. A BioFoam-ot növényi alap-
anyagokból állítják elő, és más termékektől 
megkülönböztetve zöldre színezik (kép). 

A BioFoam használat után komposz-
tálható, tehát megfelelő körülmények kö-
zött lebomlik. 

O. S. 
K-Zeitung, 17. sz. 2013. p. IV. 

 

 
 

Sífelvonó borítása extrudált Dyneon ETFE fóliával 

Különleges építészeti megoldás műanyag fóliával  

Az ausztriai Söldenben a hegyi felvonó 3000 m-en fekvő állomását a 3M által 
gyártott extrudált Dyneon ETFE (etilén/trifluor-etilén kopolimer) fóliával borították 
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(kép). Ez a fólia extrém szakítószilárdsággal rendelkezik és teljesen átlátszó. A nem 
mindennapi alkalmazáson több cég dolgozott együtt: az osztrák Johann Obermoser 
építészeti iroda, a hangár- és a membránszerkezet-építésben specialista svájci Texlon. 
Az egyik legnagyobb kihívás az állomás széllökések elleni méretezése volt. Az ETFE 
fóliával 300 km/h értéket garantálnak, ezt üveggel nem lehet elérni. 

A különleges tulajdonságokkal bíró Nowoflon ET 6235Z típusú ETFE fóliát a 
Nowofol Kunststoffprodukte GmbH Co. KG. gyártja. Az extrudált fóliák 12-250 
µm vastagságban, átlátszó vagy színezett kivitelben állnak rendelkezésre a felhaszná-
lás igényei függvényében. A kiváló mechanikai tulajdonságokon kívül az ETFE időjá-
rásálló, még a magaslati körülmények között is, ahol a direkt UV-sugárzás 60%-kal 
nagyobb, mint a sík vidéken, ráadásul a hó és a jég fényvisszaverése is erősíti a sugár-
zást. További előny, hogy a fólia felületén a hó nem tapad meg, és egy szokásos eső 
tisztára mossa, amivel a gépi tisztítás költségeit meg lehet takarítani. 

O. S. 
K-Zeitung, 6. sz. 2013. p. 24. 

Új egylépcsős fröccsfúvásos eljárás: az Inject2Blow  

A gépgyártó Engel of Austria és az olasz szerszámgyártó Cantoni cég kifejlesz-
tette új Inject2Blow eljárását, amellyel egy műveletben lehet fröccsöntéssel és fúvással 
előállítani kisméretű, kozmetikai, illetve élelmiszeripari csomagolóeszközöket. A fenti 
folyamatintegráció következtében nincs szükség előforma fröccsöntésére, majd annak 
fúvógépen végleges méretre alakítására. Széles nyakú edények gyártását 90 tonna 
záróerejű Engel Victory fröccsgépen 2+2 bélyeges Cantoni szerszámmal 14 s ciklus-
idővel végezték. Miután ez az eljárás nem igényli az előforma újbóli felmelegítését, 
jelentős energia- és időmegtakarítás vált lehetővé. Az Ecodrive rendszer (teljesen 
elektromos rendszerű fröccsgép) is az energiamegtakarítás része lett.  

Az Inject2Blow rendszer tartalmazza a Cantoni cég csúszóasztalos szerszámát, és 
az Engel Viper termékkiemelő robotot. A fröccsöntés és a fúvás folyamata monitoron 
követhető és CC 200 típusú egységgel vezérelhető. Az Engel Victory és eVictory gé-
peken nincs szerszámfelfogó lapokat összevezető rudazat, így bőven van hely a 
csúszóasztalos szerszám részére, valamint kis fröccsgépen is nagyméretű szerszámokat 
lehet működtetni. A darabkiemelő robot működtetése is egyszerűbbé válik. Az Engel 
megemlíti még a rendszer további előnyeit: kisebb ökológiai lábnyom, nagyobb al-
kalmazhatósági spektrum, egyszerűbb minőségbiztosítás, és a rendszert nem kell ma-
ximális záróerővel működtetni. Az új technológiával a hőre lágyuló műanyagok széles 
skálája feldolgozható, pl. a PE, PP, PC, PET stb.  

Cs. L. 
www. europeanplasticsnews.com, 01.04.2013. 

Könnyebb bútorlap habosított műanyaggal 

A BASF és a svájci Swiss Krono cég a hagyományos faforgácslemezeknél 30%-
kal könnyebb bútorlapokat állított elő. Az új eljárásban a finom faforgácsalapú fedőré-
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teg alatti középső réteg durva faforgácsot, kötőanyagot és habosított polimert tartal-
maz. A könnyített szerkezetű lemez felülete – hasonlóan a hagyományos bútorlapok-
hoz – nemesítés céljából lakkozható és használat után reciklálható. 

          O. S. 
Plastverarbeiter, 6. sz. 2013. p. 50.  
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