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A hőformázás jelene és várható jövője 

 
A hőformázást – hasonlóan a többi műanyag-feldolgozó eljáráshoz – folyamatosan fej-

lesztik. A fejlesztés egyaránt kiterjed az alapanyagokra, a technológiára és a gyártóbe-

rendezésekre. A következőkben bemutatunk néhány újdonságot, amelyet a 2018-as 

NPE-n, Észak-Amerika legnagyobb műanyag-kiállításán lehetett látni. Bemutatjuk azt 

is, hogy egy konferencián hogyan vázolták fel a hőformázás várható jövőjét az Ipar 4.0 

korában, amikor a felsoroltak mellett még a visszaforgatás lehetőségeit és az ökológiai 

szempontokat is az eddigieknél erősebben figyelembe kell majd venni. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; hőformázás; NPE; újdonságok;  

Ipar 4.0; jövőbeni kilátások; körkörös gazdaság. 

 

 

A hőformázás legújabb fejlesztései az NPE-n 

Alapanyagok 

Az Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic) egy új 

hőformázható polipropilént kínál a feldolgozóknak Luban HP 1151K márkanéven, 

amellyel növelhető a termelékenység mellett az átlátszó poharak, tálcák, tartályok mi-

nősége is. Ez a PP a Milliken cég Hyperform HPN-600ei típusú gócképzőjét tartal-

mazza, amely nemcsak tökéletesen átlátszóvá és esztétikussá teszi a PP-t, hanem a 

hőformázott termékek eddig szokatlan mértékű méretstabilitását is megteremti. Az 

adalék emellett színtelen és szagtalan, csökkenti a szennyeződés kockázatát, és az 

ilyen adalékot tartalmazó polimerek élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhetnek. Az új 

PP-ből készített termékek jól tűrik az egymásra halmozást (rakatolást). A polimernek 

széles a feldolgozási ablaka, ami hozzájárul a termékek jó minőségéhez. A PP-ből ké-

szített termékek versenytársaihoz képest pillesúlya a környezetet is kevésbé terheli, és 

könnyűsége felhasználáskor is előnyös. A gyártó reményei szerint ez az alapanyag a 

nemzetközi piacon is sikeres lesz, mert általa csökkenthető a ciklusidő és a hulladék-

mennyiség is.  

A Braskem cég ugyancsak egy új hőformázható PP-vel jelent meg a piacon, a 

Prisma 6810 márkanéven forgalmazott polimer tulajdonságai között az átlátszóság, a 

merevség és az ütésállóság kiegyensúlyozottságát hangsúlyozza ki. Arra utal, hogy 

más ütésálló PP-k-re nem jellemző, hogy homályosságuk, merevségük ilyen közel áll-

jon az átlátszó homopolimerekéhez. Ezért hűtőgépekben tárolt dobozokhoz, hidegen 
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kevert italok poharaihoz, húsok és halak tálcáihoz kínálják ezt a PP-t. A cég reméli, 

hogy vásárlóik értékelni fogják a polimer átlátszóságát, és azt, hogy egy szimpla gra-

nulátumból – elasztomer hozzáadása nélkül – gyárhatnak hőformázásra alkalmas le-

mezeket. A Prisma 6818 –10 °C-ig megőrzi rugalmasságát.  

A CMT Materials Hytac márkanevű, dugattyús előformázással végzett 

hőformázáshoz kifejlesztett szintaktikus habjait mutatta be az NPE-n. A „szintaktikus 

habok” az 1960-as évek elején jelentek meg a piacon. Az olyan habokat nevezték így, 

amelyek üregei előre meghatározott formájúak voltak. Első típusaikban gömb alakú 

üvegbuborékokkal, „üveggyöngyökkel” alakították ki ezt a szabályos szerkezetet. A 

kötőanyag kezdetben epoxi- vagy poliésztergyanta volt. Ma már vannak kerámia-, po-

limer- sőt üreges fémgyöngyöket tartalmazó habok is, amelyek mátrixa sokféle mű-

anyag lehet. Feldolgozásuk leggyakoribb módja a dugattyúval előformázással segített 

hőformázás. Ezzel a technikával nagyon jó minőségű, nagyon könnyű, szép felületű 

termékeket lehet előállítani. A vásár látogatói nemcsak a CMT standján láthatták a 

Hytrex habokat, mert hőformázó gépei működését demonstráló több jó nevű vállalat 

ilyen habokat használt a bemutatókon. Az Illig cég pl. egy RKDP 72 típusú gépén per-

cenként 50 ciklussal PET tálcákat, a Kiefel KTR-6 gépén a Bosch-Sprang új szerszám-

jával PP és PS kávékapszulákat hőformázott, de Hytrel habokkal dolgozott a Wrapping 

Machinery, a Sencorp, a Brown Machine Group és az Irwin Research and Develop-

ment is.  

Új záróréteg hőformázott gyógyszercsomagoláshoz  

A Tekni Films (a Tekni-Plex egyik vállalata) gyógyszerek buborék-

csomagolásához gyárt szuper védőréteget tartalmazó (SBC, super barrier-coated), 

hőformázható fóliát. Az SBC 240 márkanevű fóliával helyettesíthető a buborékcsoma-

goláshoz hidegen formázható 0,1–0,15 mm vastag PTCFE [poli(klór-trifluor-etilén)]. 

A fólia háromrétegű szerkezete ideális a gyógyszerek, tápanyagok, probiotikumok és 

hasonló anyagok csomagolására. A fólia tökéletesen átlátszó, és elég merev ahhoz, 

hogy – a PTCFE-től eltérően – a csomagolást ne kelljen bordákkal merevíteni, hogy be 

lehessen csúsztatni a papírdobozba vagy nagyobb papírdobozt használni. Az SBC 240 

fólia kizárja a nedvesség és az oxigén behatolását a csomagolásba. Feldolgozási ablaka 

is szélesebb, mint a PTCFE-é. A záróréteg a poli(vinilén-klorid) (PVdC) új generációs, 

nagyobb záróképességű típusainak fejlesztése során született termék. Többrétegű fóli-

ákban alkalmazható, és többféle vas-tagságban kapható. A vastagabb réteg záróhatása 

természetesen nagyobb.  

Hőformázott méhsejtpanel  

és szendvicslemez gépkocsikhoz 

A belgiumi EconCore cég ThermHex technológiájával már korábban is gyártott 

PP lemezből méhsejtszerkezetű paneleket. A NPE-re kifejezetten gépkocsikba szánt 

lemezeit hozta el  (1. ábra). A panelek gyártási licencét elsőként Amerikáben a mexi-
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kói Fynotej cég vásárolta meg, amely 

gépkocsikhoz szövés nélküli és ipari 

szőnyegeket gyárt. A méhsejt-

panelekből PP lapokkal vagy textiljei-

vel fedett szendvicslemezeket gyárt, 

márkanevük Fynocore, amelyeket 

gépkocsik belső terében, közöttük a 

csomagtartóban alkalmaznak. A 

méhsejtpanel és a fedőanyag termikus 

kötése in-line következik be. A rend-

kívül könnyű szendvicsszerkezetek 

nagyon könnyűek és nagyon 

tetszetősek. 

Szabadalommal védett hőformázó K-cup szerszám 

A Bosch Sprang cég (Kiesel egyik részlege) szabadalmi oltalmat kért egy 

hőformázó szerszámjához, amelyben PP-ből kávékapszulákat gyártanak. (A nálunk 

kávékapszulának nevezett, egyadagos edénykéket Amerikában K-cup-ként ismerik, 

amelyekben kávét, teát vagy más főzésre váró ital alapanyagát forgalmazzák.) A szer-

számrendszer bármilyen hőformázó gépre felszerelhető átalakítás nélkül. A szerszám-

hoz számos multifunkcionális elem tartozik, amely gyártás közben ellenőrzi a kapszula 

mechanikai tulajdonságait. A jó mechanikai tulajdonságok teszik lehetővé, hogy a 

kapszula bármelyik kávékapszulákkal működő kávéfőző berendezésben használható. 

A felhasznált kapszulák nagy száma növeli a hulladék mennyiségét, de ezek kis sűrű-

ségük miatt a hulladékáramból flotálással könnyen elkülöníthetők és anyagukból újabb 

kapszulákat (vagy más PP terméket) lehet készíteni. Az NPE-n a Kiefel cég egy Kiefel 

KTR 6.1 Speed típusú hőformázó gépen, a Bosch Sprang 91-fészkes szerszámában mu-

tatta be a gyártást.  

Mindent tudó hőformázó gép 

A kanadai GN Thermoforming Equipment első alkalommal az NPE-n mutatta be 

új GN800 típusú hőformázó berendezését Észak-Amerikában. A cég számos funkció-

val látja el gépeit, hogy kielégítse megrendelői elvárásait. Így pl. a felmelegített fólia 

pályája alatt és fölött 125 mm szabad helyet hagytak a formázásra, a kivágást a szer-

számon belül végzik el, automatikus az olajozás; nagy teherbírású a billenőrendszer, 

nagy hatásfokú szolárfűtést alkalmaznak. A fő törekvés azonban ennél a cégnél is a 

termelékenység növelése, és hogy egy adott tömegű félkész termékből a lehető legtöbb 

készterméket hozzák ki. Az elmúlt évek alatt a cégnél tökéletesítették a szerszámban 

közös vágóéllel megvalósított kivágó technikát. A közös vágóél négyzet vagy téglalap 

alakú, egy-vagy több sorban elhelyezett tálcán vágja ki a hőformázott darabokat, és 

figyelmen kívül hagyja a termékek széle közötti fóliaterületeket. A GN a lehető 

1. ábra Az Econ Core ThermHex technoló-

giával hőformázott méhsejt-szerkezetű  

paneljei az autógyártás számára 
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legvékonyabb fóliával dolgozik, és ez a közös vágóél 

mellett lehetővé teszi, hogy az adott tömegű polimerből 

a lehető legtöbb terméket állítsák elő. Az NPE-n a cég 

egy olyan közös vágóéllel ellátott szerszámmal készített 

hús csomagolására tervezett PET/PE tálcákat, amelye-

ket egy romániai szer-számgyártó céggel, a Gravolabbal 

közösen fejlesztettek ki. A 12-fészkes szerszámmal a 

kivágási hulladék mindössze 18% volt.  

A svájci WM Thermoforming Machines FC 780 E 

IM2 Plus márkanevű hőformázó gépén a kiállításon 6-

fészkes szerszámban színezett arany színű tálcákat 

gyártott (2. ábra), óránként 13 700 darabot. A gép for-

mázó felülete 780 x 570 mm, ami lehetővé tette a for-

mázást és a kivágást ugyanazon az állomáson, de a ki-

vágást el lehet végezni a 2. in-line állomáson is, ahol a kész darabokat megszámolva 

rakatolják, majd a tálcaoszlopokat szállítószalagon csomagoláshoz küldik. 

Hulladék-visszadolgozás 

A Rapid Granulator cég kifejezetten a hőformázáskor kivágás után visszamaradó 

fólia- és lemezhulladék felaprításához és in-line visszaforgatásához fejlesztette ki 

ThermoPro márkanevű granulátorait, amelyeket különböző méretben gyárt; ezekben 

600 és 1500 mm széles fóliák maradékát lehet újrafeldolgozáshoz előkészíteni. Az 

NPE-re ThermoPro 400-90 típusú granulálálóját hozta el (3. ábra), amelyben max. 

900 mm széles maradékot lehet felap-

rítani. 

Egy hőformázó cég számára 

„élet-halál” kérdése lehet a hul-

ladékfeldolgozás. A kivágási hulladék 

néha elérheti a betáplált fólia 30–

40%-át, ezért nagyon fontos, hogy ezt 

visszaforgassák a gyártásba, mégpedig 

a lehető legkisebb költséggel. Egy jól 

kialakított rendszerrel a feldolgozó 

nagyon sok pénzt tud megtakarítani. 

A cég új ThermoPro gépeiben a 

korábbi Rapid márkanevű granu-

látorok sok elemét megtartotta, pl. a 

dupla ollós felvágást és a „nyitott szí-

vű” felépítést, amely megkönnyíti a 

gyors anyagcserét és a karbantartást. 

De természetesen új elemeket is al-

kalmaztak, amelyekkel megkönnyí-

2. ábra A WM 

Thermoform szerszámban 

színezett arany színű tál-

cája 

3. ábra A Rapid Granulator max. 900 mm  

széles kivágási hulladék felaprítására kínált 

ThermoPro granulátora 
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tették a munkát és növelték a költséghatékonyságot. A gépek magasságát pl. úgy ter-

vezték, hogy a gépkezelő fejmagasságban tudjon belenézni a gép belsejébe, ami ké-

nyelmesebb és lehetővé teszi az alaposabb megfigyelést. Emellett más újdonságok is 

vonzóvá tehetik a granulátorokat a hőformázók számára. Ilyen a tekercses betáplálás 

megoldása. A felhasznált tekercs maradékát bevezetik a granulátorba, amely folyama-

tosan dolgozik, de sebességét szinkronizálják a szakaszosan dolgozó hőformázó gépé-

vel. A tekercses betáplálásnál egy pneumatikus nyomásmérő közreműködésével mérik 

a fóliavastagságot, amelyet a visszaforgatáskor figyelembe kell venni. A tekercses be-

táplálás mellett egy időben bármilyen hulladékot is be lehet dobni a gépbe, akár selej-

tes terméket is. 

Milyen lehet a hőformázás az Ipar 4.0 közeledő világában?  

A műanyagmérnökök szövetsége (Society of Plastics Engineers), az SPE európai 

hőformázókat összefogó részlege 2018 márciusában Rómában rendezte meg 11. kon-

ferenciáját, amelynek egyik fő témája a hőformázás Ipar 4.0 világában várható alaku-

lása, a másik pedig az európai körkörös gazdaság megvalósíthatósága volt. A konfe-

rencián 20 országból 240 szakember vett részt.  

Hőformázás a negyedik ipari forradalomban 

A konferencia első előadója felvázolta az Ipar 4.0 fő jellemzőit; ezek: az adatok 

megszerzése, elemzése és megosztása. Az új gazdasági rendszer nemcsak a technoló-

giai eszközök megújulását jelenti, hanem a gyártás forradalmian új módját is. Az ada-

tok megosztása gyorsabb optimalizálást, magasabb kollektív intelligenciát, nagyobb 

biztonságot eredményezhet. Erre a műanyagiparból jó példa a zártkörű új rádiófrek-

venciás fűtési technológia, amellyel a korábbiaknál sokkal egyenletesebb hőmérséklet-

eloszlás érhető el, ami alapvető feltétele a hőformázás reprodukálhatóságának. Másik 

példa: a feldolgozógépeknek megvan a maguk egyedi „dinamikus ujjlenyomata”. Ha 

az ellenőrzőrendszerbe épített szenzor ettől eltérést érzékel, azonnal vészjelet ad, és be 

lehet avatkozni.  

A hőformázásban azonban a szoftverek alkalmazásának előnyei többnyire csak 

magára a gépre hatnak, és a fejlesztések legfeljebb a szervo- és szenzortechnikára kor-

látozódhatnak. A nagyobb feldolgozó vállalatok okos üzemeitől eltérően, ahol megva-

lósul az IoT (a „dolgok internete”), a digitális ellátó hálózat, a folyamat közbeni önja-

vítás (interoperabilitás), a hőformázó üzemekben a gépek közötti kommunikációnak 

aligha lesz különösebb szerepe. De a hőfomázó gépek gyártói is igyekeznek a gyártási 

folyamatról minél több adatot közölni. A németországi Marbach Tool előadója pl. ar-

ról számolt be, hogy a náluk kifejlesztett ToolVision rendszerrel a folyamatban több 

adatot vesznek fel, mint amennyi az ember és a gép közötti követlen kapcsolatban 

megjelenik. Gépeikbe további érzékelőket, mérőeszközöket építenek be, amelyek a 

mozgásokat, a nyomást, a nyújtás sebességét, a fólia és a szerszám hőmérsékletét kö-
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vetik, és ezeket reális időn belül grafikusan kijelzik. Ez lehetővé teszi, hogy a gépkeze-

lő apró változtatásokkal el tudja érni az optimális teljesítményt. 

Az Ipar 4.0 szellemében átalakuló gondolkodás eredménye a lassan körvonala-

zódó új gazdasági modell, amelynek neve „szervitizáció” (angolul: servitization). 

Eszerint a gyártó nem adja el a vásárlónak az általa speciális tudással elkészült bonyo-

lult terméket, hanem „bérbe adja”, a vásárló pedig a használat idejével arányosan fizet 

érte. A gyártó viszont a teljes használat időtartama alatt szervizeli, javítja, felújítja, 

karbantartja; ha használatra alkalmatlanná válik, hulladékként visszaveszi. Ez az eljá-

rás „örökzöld bérlet”-ként is felfogható.  

A világ egyik legnagyobb padlószőnyeg-gyártója, az Interface már 2000-es évek 

óta kínálja vásárlóinak ezt a kereskedelmi modellt, amely ún. szőnyegmoduljain ala-

pul. Ezek a szőnyegmodulok 50 x 50 cm-es négyzetek, amelyeket a padlóra ragaszta-

nak. A modulrendszerrel rendkívül változatos mintákat lehet megvalósítani, és ha a 

szőnyeg megsérül, a „bérelt” szőnyegnek csak a sérült részét kell kicserélni. A cég 

törekvéseiben előkelő helyet kap a környezetvédelem, és ezt a modellt azért is próbálja 

terjeszteni, mert az elhasznált szőnyeg garantáltan visszakerül a céghez, ahol hulla-

dékként hasznosítják ahelyett, hogy bedobnák a tengerbe vagy elcipelnék valamelyik 

illegális szemétlerakóba.  

Nem csak azt kell tudni, hogy hogyan csináljuk, hanem azt is, hogy miért 

Egy texasi cég, a Transmit Technology Group előadója kicsit provokatívnak ható 

előadásában arról beszélt, hogy a legtöbb hőformázó jól tudja kezelni az üzemében 

használt technológiát, de arról már nem sokat tud, hogy a nem izoterm körülmények 

között a felmelegített fólia miért viselkedik úgy, ahogy éppen viselkedik. Míg pl. a 

fröccsöntésben a polimer folyási száma egy nagyon fontos és a folyamatot alapvetően 

meghatározó adat, amelynek szerepét a fröccsöntők jól ismerik, hőformázáskor a leg-

kényesebb szakasz az, amikor a polimer ömledékből szilárd állapotba alakul át. Erre a 

szakaszra vonatkozóan a folyási szám nem sokat mond. A jelenleg használt indirekt 

vizsgálatok (differenciál pásztázó kalorimetria, DSC; terhelés alatti lehajlás hőmérsék-

lete, HDT; melegen végzett húzóvizsgálat) helyett célszerűbb lenne egy új, direkt 

vizsgálatokat előnyben részesítő szemlélet szerint a hőformázást szakaszokra bontani, 

és minden egyes szakaszra meghatározni az ott elvárt tulajdonságokat.  

A cég ehhez fejlesztette ki Technoform szoftverjét, amely folyamatosan méri a 

meleg fólia formázásakor fellépő erőt és sebességet. De míg a már említett ToolVision 

„közel valós időben” teszi lehetővé a beavatkozást a folyamatba, a Technoform rend-

szer még azelőtt javítja az extrudált fólia hőformázhatóságát, mielőtt az odaérne a 

formázás helyszínére. A direkt vizsgálatok adatainak elemzéséből megismerhetők a 

fólia viselkedésének legfontosabb jellemzői: a felmelegedés sebessége, a belógás, az 

ömledékszilárdság, a nyújthatóság, a hűtés sebessége, a zsugorodás, a dugattyú és a 

fólia kölcsönhatása. Az adatok segítségével módosítható a zsugorodás, meghatározha-

tó a visszatáplált hulladék és az adalékok hatása, kiszámíthatók a BKZ szimulációs 

modellek állandói, összehasonlítható a fóliatételek minősége.  
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Nagyméretű termékek hőformázása 

A drezdai Fraunhofer Intézetben nagy méretű formadarabok hőformázására fej-

lesztettek ki egy új „légütéses” eljárást (FIT, Forming Air Impact Technology), amely-

lyel a hagyományos nyomással végzett formázásnál jobban tudják szabályozni a dara-

bok falvastagság-eloszlását. Ebben a technológiában speciális fúvókákat alkalmaznak, 

amelyek különböző tulajdonságai (dőlésszög, hőmérséklet, fúvás iránya) a szükséglet-

nek megfelelően változtathatók. A légáram sebessége befolyásolja a hőátadási ténye-

zőt, ezáltal a falvastagságot. A bemutatott szimuláció nagyon hatásos volt, de a fúvó-

kákkal készített darabok nem sokban különböztek a hagyományos technológiával 

gyártottaktól. Az intézet folytatja a technoló-

gia fejlesztését.  

A Sekisui Polymer Innovations LLC el-

sősorban a hőre lágyuló műanyagokból készí-

tett nagy daraboknál elkerülhetetlen kötések-

kel foglalkozik, amelyeknek nagyon erősnek 

és nagyon megbízhatónak kell lenniük. Ilyen 

hőformázott nagy darabokat mindenekelőtt a 

repülőgépekben alkalmaznak. Előrejelzések 

szerint a repülőgépek utasforgalma 2020-ig 

megduplázódik, a növekedést elsősorban az 

ázsiai igények bővülése generálja. A repülés-

ben az üzemanyagok felhasználásának haté-

konysága 1990 és 2014 között 37%-kal javult, 

ami a gépekbe beépített könnyebb anyagok-

nak és szerkezeteknek – az ikerlemezes 

hőformázásnak, az erősített kompozitoknak és 

a reaktív transfer gyantaöntésnek – köszönhe-

tő.  

A konferencián kihirdették a 

hőformázott termékek 2006-ban első alka-

lommal meg-hirdetett versenyének 2018-as 

eredményeit. Az idén 7. alkalommal a külön-

böző ipar-ágakban kiosztott díjak (European 

Ther-moforming Parts Award) közül az autó-

gyártás számára dolgozó hőformázók közül az 

RPC Promens cég (Kópavogur, Izland) egy gépkocsiajtója, az orvosi eszközök közül a 

VDL WientjesRoden (Roden, Hollandia) poliakrilátból gyártott inkubátorfedele volt a 

nyerő (4. ábra).  

 

 

4. ábra A hollandiai WientjesRoden 

cég díjnyertes inkubátorfedele 
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Visszaforgatás és fenntarthatóság 

Európában a körkörös gazdasági modellek „zászlóshajója” a műanyagipar. Nem 

véletlen, hogy a hőformázással foglalkozó római konferencián a műszaki kérdésekkel 

foglalkozó előadások mellett az anyagok újrahasznosítása, körforgásának megoldása 

és megszervezése volt a második fő téma.  

A műanyagok újrahasznosításával foglalkozók európai szövetsége (PRE, Plastics 

Recyclers Europe) szerint Európában évente 60 millió tonna műanyagot használnak 

fel, ennek 40%-át csomagolásra. Az évente itt képződő műanyaghulladék 63%-a 

ugyancsak csomagolóeszközökből tevődik össze. Mindkét szám indokolja a műanya-

gok nagyobb arányú visszaforgatását a gazdaságba, és ugyanez a két szám érthetővé 

teszi azok aggodalmát, akik a források kiapadásától és a környezet tönkretételétől fél-

nek.  

Mit lehet kezdeni a műanyaghulladékkal? Az EU-ban jelenleg 35%-nak az ener-

giatartalmát hasznosítják (túlnyomó részét elégetik), 25%-ának anyagából célirányo-

san összegyűjtve vagy kiválogatva újra műanyag termékeket gyártanak, 40%-át sze-

métlerakókban helyezik el. Ezek a számok az EU 27 tagállamának átlagát jelentik, 

amelyek közül némelyikben sokkal gyengébb, másokban sokkal fejlettebb a hulladék 

kezelése. Az EU célkitűzése, hogy 2030 után már a műanyaghulladék 100%-át haszno-

sítsák; és legalább 50%-ot anyagában forgassanak vissza a gazdaságba.  

Az Avantium NV a megújuló forrásokra alapozott anyagok gyártására, feldolgo-

zására kötelezte el magát. Előadójuk rámutatott arra, hogy jelenleg a világon kitermelt 

kőolaj mindössze 6%-át fordítják műanyagok gyártására, 2050-re ezt az arányt 20%-ra 

becsülik. A jelenlegi európai vezetés viszont a következő 30 évben 30%-kal csökkente-

né a műanyagok ökológiai lábnyomát. Ezért egyre több olyan műanyagot kellene elő-

állítani, amelyek szénforrása a biomassza vagy akár a levegő szén-dioxidja. Növelni 

kellene az olyan műanyagok arányát, amelyek biodegradálhatósága nagyságrenddel 

jobb, mint a jelenlegi kőolajalapú polimereké. Az Avantiumnak ebben a törekvésében 

olyan partnerei vannak, mint az alapanyaggyártásban érdekelt BASF és a feldolgozás-

ban élen járó Lego csoport. 

A hőformázásnak jó adottságai vannak a körkörös anyagfelhasználásban, hiszen 

ez az üzemekben élő gyakorlat. Az olaszországi Aliplast (Torino) a PET európai újra-

hasznosítását vázolta fel a hallgatóságnak. Európában a PET palackok visszagyűjtése 

jórészt meg van oldva, és az Atlanti óceán mindkét partján próbálják visszagyűjteni a 

PET-ből hőformázott, majd eldobált tálcákat és dobozokat. A háztartásokban képződő 

csomagolási hulladék kb. 10%-a PET tálcákból áll, és a friss PET granulátum kb.  

18%(m/m)-ából gyártanak ilyen csomagolóeszközöket. Hőformázáshoz Európában 

évente 950 ezer tonna PET lemezt használnak fel, ezek anyagának 50%-a csomagolási 

hulladékból visszanyert PET (rPET), 40%-a friss granulátum, 10%-a gyártási hulladék. 

A tálcák 40%-a monorétegű, 60%-a PET/PE, ezek záróréteget is tartalmazhatnak.  

Az Aliplast cégnél megpróbálták a PET palackok és a hőformázott tálcák anyagát 

keverni és granulálni, majd a granulátumból előformákat készítettek palackfúváshoz. 

A vegyes tálcák anyaga szennyezheti a PET hulladékáramot és ronthatja a palackok 
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minőségét. Közeli infravörös (NIR) érzékelőkkel, mosással, őrléssel, granulálással 

próbálták a bálás anyagok tisztaságát növelni. A hőformázott tálcákból származó pe-

helyben kristályosodást figyeltek meg, ami rontotta az átlátszóságot és törékennyé tette 

az anyagot, ezért erős volt a porképződés. A visszaforgatott PET végső mechanikai 

tulajdonságai (modulus, húzószilárdság) azonban „jók” voltak, ami óvatos optimiz-

mussal vettek tudomásul, egyúttal megállapították, hogy a teljes szétválasztási folya-

mat még további beruházásokra szorul.  

A dániai Faert cég, Európa egyik legnagyobb hőformázója egyszerű, de nagysze-

rű ötlettel csökkentette PET tálcái ökológiai lábnyomát. Ezek fenekének belső éle 

mentén néhány mm mély árkot alakított ki. Ezzel egyrészt nagyon megkönnyítette és 

meggyorsította a csomagolóeszköz egymásba rakodását, emellett az egymásba rakott 

darabok nagyon szorosan illeszkednek egymáshoz. Emiatt nagyon sok tálcát lehet 

egymásba rakni úgy, hogy a „rakat” még stabil maradjon. Az egyszerű ötlet legfonto-

sabb eredménye, hogy az egy fuvarral célba juttatható termékek száma erősen megnőtt 

(5. ábra) és ezzel 67%-os CO2-emissziót sikerül elkerülni. A többrétegű (APET/PE 

vagy PP/EVOH) tálcák anyagának visszaforgatása valóban gondot okozhat, de 5%-nál 

nem nagyobb EVOH szennyeződés semmiféle kockázattal nem jár.  

 

  
 

5. ábra A Faerch Plast szabadalmaztatott hőformázott dobozai, amelyeket a dobozok 

fenekének éleinél kialakított „árkok” révén nagyon szorosan lehet egymásra rakni.  

Egy teherautó egy fuvarban, ha az „árok” mélysége 5 mm 1,1 millió, ha az árok 1 mm 

mély, 290 ezer tálcát tud elszállítani a kívánt helyre 

 

 

Az európai PETCORE munkacsoport más munkacsoportokkal együttműködve 

próbálja megkönnyíteni a hőformázott termékek anyagának újrafeldolgozását pl. újra-

tervezéssel vagy innovációval. Foglalkoznak a címkézés, a feliratozás, az abszorpciós 

párnák, a fedőfóliák okozta gondokkal és a termékek szín szerinti szétválasztásával, pl. 

a fekete színű termékek elkülönítésével.  
Összeállította: Pál Károlyné 
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