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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Újdonságok a többrétegű fóliák gyártásában 

 
A csomagolóipar számára az oxigéntől, nedvességtől védő vagy az élelmiszerek hosszabb 

eltartását biztosító gázok elillanását gátló zárófóliák nagyon fontosak. Az eddigi 9-

rétegű helyett egy gépgyártó 11-rétegű fóliák fúvását teszi lehetővé. Ezzel a rétegszám-

mal az eddigieknél sokkal változatosabb felépítésű fóliákat lehet készíteni. A nano-

méretű multiréteges öntött fóliákat szintén több évtizede gyártják, de ez a technológia 

most kezd kiteljesedni, és egyre bonyolultabb és megbízhatóbb gépgyártó berendezése-

ket kínálnak ehhez.  

 

Tárgyszavak: műanyag fóliák; többréteges fóliák; nanoréteges fóliák;  

záróréteges fóliák; csomagolóipar; fóliafúvás. 

 

 

9-rétegű helyett 11-rétegű záróréteges fóliák a csomagolóipar számára 

A csomagolóipar a záróréteges fóliák közül egyre több flexibilis terméket és egy-

re kevesebb merev fóliát igényel. Egy brit tanulmány szerint 2016-ban a nagy 

záróképességű csomagolófóliákból a világon 1,86 millió tonnát használtak fel, és ezek 

felhasználása 2021-ig évente 4,7%-kal fog növekedni. A csomagolástól ugyanis a vilá-

gon mindenütt elvárják, hogy minél hosszabb ideig őrizze meg az áru eltarthatóságát. 

A demográfiai változások miatti egyre kisebb lakóhelyek, a lakosság öregedése és az 

ipari országok lakosságának kényelmi szempontjai miatt a vásárlók egyre inkább a 

gyorsan elkészíthető, könnyen hozzáférhető élelmiszereket keresik, de ezek a kevésbé 

fejlett országokban is egyre népszerűbbek. Az élelmiszerek, az italok és a gyógyszerek 

csomagolásában a záróréteges fóliák alkalmazása általánossá vált. Ennek ellenére 

ezek a csomagolásra szánt összes fóliának csak kis hányadát teszik ki. 2015-ben a ki-

zárólag poliolefinekből készített fóliák értéke a világon közel 70 milliárd USD (a fóli-

ás csomagolások 71%-a), 2016-ban a nagy záróképességű fóliáké „mindössze” 9 mil-

liárd USD volt. Az előrejelzések azonban biztatóak, és ezek szerint erre a piacra új 

vállalkozóknak is érdemes belépni.  

Az erős záróképességű fóliák között jelenleg a 9-rétegűek jelentik a „technika 

mai állását”. Az ilyen élelmiszeripari fóliák főképpen különböző poliolefinekből ké-

szülnek, ezek rétegei közé tapadóréteg közbeiktatásával etilén/vinil-alkohol (EVOH) 

vagy poliamid (PA) rétegeket építenek be. A fóliagyártó berendezésektől elvárják, 

hogy az alapanyagok széles választékát tudják feldolgozni, és a termékek kifogástalan 
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minőségűek legyenek. A kb. 1 m vastag zárórétegek tűréshatára nagyon szűk, a fóli-

áktól elvárt minőségi igények pedig nagyon nagyok.  

A Hosokawa Alpina cég (Augs-

burg) a 2016-os düsseldorfi kiállításon 

egy 11-rétegű fólia gyártására alkalmas 

berendezést mutatott be. Ezzel nem 

csak szokásos 5-9 rétegű zárófóliákat 

lehet fújni, hanem újfajta szerkezetű és 

további funkciós rétegeket tartalmazó 

fóliákat is lehet gyártani. Ezáltal nagy-

mértékben megnőtt a gyártórendszer 

rugalmassága, többféle alapanyag dol-

gozható fel vele és jobban variálható az 

egyes rétegek vastagsága. A cég augs-

burgi technikumában felállított 11-

réteges fóliafúvó berendezésen (1. áb-

ra) a fóliagyártók és az alapanyaggyár-

tók is kísérleteket végezhetnek az optimális fóliaszerkezet és az optimális alapanyag-

kombinációk elérésére. 

A berendezés a nagy rugalmasságot a 11-rétegű fúvófejnek köszönheti. Ennek 

elődje a cég sok éve alkalmazott és szabadalmaztatott X elnevezésű fúvófeje, amely-

nek a fejlesztők 11 csigaelosztós változatát dolgozták ki, és amelyben a bonyolult fel-

építése ellenére rövid idő alatt elvégezhető az anyagváltás. Egy egyszerű polietilénfó-

lia gyártása után egy órán belül át lehet állni egy nagy záróképességű fólia fújására. Az 

ömledék áthatolását a csatornákon a speciális áramlásmechanikai kiképzés segíti, 

amelynek része a kis anyagmennyiség, a csatornák kör alakú keresztmetszete és a holt 

terek kiküszöbölése. Az egyes rétegek vastagságának rendkívül szűk toleranciáját az 

ömledékáramok csigaelosztóban optimált összefolyásának köszönheti.  

A 11 egyenértékű egyedi réteg révén többféle rétegfelépítés valósítható meg. A 9 

különböző, vékonyabb és vastagabb réteg helyett itt 11 kiegyensúlyozott réteget lehet 

variálni. De ugyanezzel a szerszámmal vékonyabb és vastagabb rétegeket tartalmazó 

fóliát is elő lehet állítani; ilyenkor két egymás melletti extruderből ugyanazt az anya-

got rétegelik egymásra.  

A záróréteges fóliák gyártásakor az anyagok ára jelenti a legnagyobb költséget. 

A legdrágábbak a záró hatást adó anyagok és a hozzájuk szükséges kapcsolóanyagok, 

ezeket követik a hegesztőrétegek alapanyagai. A 11-rétegű berendezésen az azonos 

vastagságú rétegek lehetővé teszik, hogy a minimális mennyiségű zárórétegeket a fólia 

közepe helyett annak szélei felé építsék be.  

A fólia vékony külső rétegei is olcsóbbak lesznek, ha azokat optikailag tetszetős, 

metallocén katalizátorral szintetizált polietilén (PE-mLLD) hegesztőrétegből készítik. 

A fóliavastagságot ilyenkor a felső réteg alá beépített olcsóbb anyaggal, pl. PE-LLD-

vel (kis sűrűségű lineáris etilén-butén kopolimerrel) egészítik ki. Alkalmazhatók ún. 

„hegesztősegéd” anyagok is, ilyenkor PE-LLD, PE-LD és PE-HD keverékkel „tömik 

1. ábra A Hosokawa Alpine 11-réteges 

fóliafúvó berendezése 
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ki” a felszín alatti teret. A 9-rétegű fóliák gyártásához készített berendezésekben egy-

szerűen nincs hely az ilyen manipulációkra. A 11-rétegű berendezésben a két plusz 

réteggel viszont csökkenthetők a gyártási költségek.  

Egy 11-rétegű fóliába a zárórétegek mellett beépített PE-HD réteg tovább csök-

kenti a nedvesség áthatolását a fólián. Bizonyos rétegekkel növelhető a fólia szúrással, 

szakítással szembeni ellenállása. Ez által elkerülhető pl. a fóliák korábban alkalmazott 

kasírozása.  

A 11-rétegű fóliák hőformázáskor is előnyösek lehetnek. A 11 réteggel kiegyen-

súlyozottabb és vetemedésre kevésbé hajlamos termékeket lehet előállítani. Összefog-

lalva: a 11-rétegű fóliafúvó berendezéssel a legegyszerűbb 3-rétegű fóliától a legrafi-

náltabb 11 rétegűig bármilyen fóliát elő lehet állítani.  

A 11-rétegű fóliafúvó berendezés beruházási költségei 10-15%-kal magasabbak, 

mint egy 9-rétegűé. A többletköltségek azonban gyorsan megtérülnek. Példaképpen 

álljon itt egy 2000 mm széles és 40 m vastag fólia gyártása 9-rétegű és 11-rétegű be-

rendezésen (azonos számú személyzettel, és kg-onként azonos energia-

felhasználással). A 9-rétegű berendezésen készített fóliákat képező rétegek %-ban ki-

fejezett vastagsága a következő  
 

5% PE-mLLD–33% PE-LLD–5%-TIE–5% PA–4% EVOH–5% PA–5% TIE–33% PE-LLD–

5% PE-mLLD 
 

A 11-rétegű fólia lényegében azonosan épült fel, de a két 33%-os réteg helyett 

két-két 16,5%-os vastagságú PE-LLD-t rétegeltek egymásra.  

Míg a 9-rétegű gép maximális teljesítménye általában 420 kg/h, a 11-rétegűé 550 

kg/h. A teljesítménykülönbség abból adódik, hogy míg a két teljesen azonos felépítésű 

fóliába a fedőrétegek alatti PE-LLD a 9-rétegűben egyetlen rétegben épül be, ami az 

egyetlen ömledékcsatornában lassabban halad át, a 11-rétegűben az ugyanilyen össz-

tömegű PE-LLD két csatornán, egymásra rétegezve alakul ki. A teljesítmény-

növekedés révén az árkülönbség egy éven belül megtérül.  

Nanoréteges fóliák – akár több ezer réteggel 

Koextrudálással jelenleg 2–17 rétegű fóliákat tudnak 

gyártani, de ún. nanorétegű koextrudálással gyártott fóliák 

több száz vagy akár több ezer mikrométer vastagságú vagy 

annál vékonyabb rétegből épülnek fel. Ezeknek a fóliáknak 

különleges, szokatlan tulajdonságaik vannak, amelyek a ha-

tárfelületi jelenségekből származnak.  

Ilyen jelenségek a természetben is észlelhetők. Példa 

erre a gyöngykagyló irizáló gyöngyházrétege. Ezt 400 nm 

vastagságú aragonit (a kalcium-karbonát egy változata) 

lemezkék alkotják, amelyeket 10 nm vastagságú biopolimer 

tart össze. Ásványként az aragonitnak nincs színjátszó tulajdonsága, de a kagylóhéj 

95% aragonitból álló gyöngyházrétege mégis a szivárvány minden színével nyűgözheti 

2. ábra. Színpompa 

egy kagylóhéjban 
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le a megfigyelőt (2. ábra). Emellett ez a gyöngyházréteg 3000-szer keményebb az ás-

ványi aragonitnál, ami feltétele a nanoméretű réteges szerkezet kialakulásának. A szi-

várványszínek képződésében a kutatók szerint fontos szerepe van a rétegek méretará-

nyának, mindenekelőtt a rétegek vékonyságának, a méretek variációinak és a határfe-

lületi jelenségeknek (pl. adhézió, megcsúszás). Ezeket a szerkezeteket próbálják a 

nanoméretű multiréteges fóliákban utánozni.  

A többrétegű fóliák gyártási technológiái 

Az első többrétegű fóliákat az 1960-as évek első felében állították elő, többségü-

ket Schrenk és munkatársai által kifejlesztett „fésűs szerszám” segítségével. Ezek a 

szerszámok bonyolultak és drágák voltak. Egy másik módszerben (Tollar „interfacial 

surface generator”) a szokásos tápblokkos koextrúziós lépést többlépcsős rétegsokszo-

rozás követte. A szerszám egy sztatikus keverőre emlékeztetett és nem volt mozgó 

része. Ezeknek különböző variációit al-

kalmazták, jellemzőjük volt, hogy az ömledéket 

szállító csatornákat egymás mellett helyez- 

ték el.  

Ma kétféle technológiát alkalmaznak a 

koextrudált nano/mikroréteges fóliák gyártásá-

ra.  

Az egyik a Nordson EDI (Temse, Belgi-

um) eljárása (LMT, Layer Multiplication 

Technology). A szerszámrendszerben (3. ábra) 

a tápegységből érkező „szendvics” egyes ré-

tegeit vagy valamennyi rétegét egy sokszorosí-

tó osztja fel számos rétegre. Az így kialakított 

mikroréteges szerkezet ez után az extrúziós 

öntőszerszámba kerül, ahol megfelelő szé-

lességű és vastagságú fóliává vagy lemezzé 

formázódik.  

A másik eljárást a Cloeren cég (Micheldorf, Ausztria) a 2000-es évek elején fej-

lesztette ki, ennek „lelke” a nanoréteges tápegység (Nanolayer Feedblock) (4. ábra), 

amelyben a rétegek egymást követően alakulnak ki a maguk ömledékcsatornájában. 

Az ömledékcsatornák az előre meghatározott sorrendben bocsátják ki a rétegeket kép-

ző anyagokat, amelyek ugyancsak egy széles résű szerszámban formálódnak fóliává. A 

cég technológiáját elsősorban feszítőfóliák (stretch fóliák) gyártására ajánlja. Legújabb 

55-réteges NanoLayer tápegységével és 5435 mm széles Epoch típusú fóliaöntő szer-

számával felszerelt fóliagyártó berendezését a düsseldorfi kiállításon is bemutatta, 

mielőtt leszállította volna a megrendelőnek. Ez az eddigi legszélesebb NanoLayer 

rendszer, amelynek előnye a nagyobb teljesítmény.  

 

 

3. ábra A Nordson EDI 

multiréteges fóliákat gyártó  

tápegysége 
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4. ábra A Cloeren cég NanoLayer tápegysége 

(balra) és a széles résű fóliaöntő szerszám 

(jobbra) 

A szerszám tervezése kemény munka volt 

A koextrudálás nem egyszerű eljárás, a rétegek magas száma pedig igazán nagy 

kihívást jelent. A leggyakoribb gondot az egyenletes rétegvastagság betartása okozza. 

Ilyen gondok különösen akkor lépnek fel, ha a feldolgozott anyagok viszkozitása erő-

sen eltérő, vagy ha a polimerek viszkozitása hasonló, de ömledékük rugalmassága na-

gyon különböző.  

A Cloeren cég tervezői arra törekedtek, hogy csökkentsék az emiatt jelentkező 

problémákat, ezért minden réteghez saját csatornát rendeltek, amelyben ki tudták alakí-

tani minden egyes réteghez az optimális áramlási sebességet. Ezt a polimerek reológiai 

tulajdonságainak figyelembevételével, iteráló számításokkal végezték, de végül is sike-

rült elfogadhatóan egyenletes rétegeket kapni, még az olyan reológiailag nagyon külön-

böző anyagokkal is, mint az EVOH és a TPU (termoplasztikus poliuretán).  

A nanoréteges koextruzióban a tápegység a kritikus elem, de a fóliaöntő szer-

szám hasonlóan fontos, mert nem egyszerű feladat a nagyon vékony és széles, bonyo-

lult szerkezetű koextrudált polimeráramot turbulancia nélkül eljuttatni a kifolyónyílá-

sig. Végül is sikerült az 55 rétegből felépülő, 12–20 m vastag és közel 5,5 m széles 

feszítőfóliák biztonságos gyártását megoldani.  

A nanoréteges fóliák ipari alkalmazása 

Az első nanoréteges fóliákat az 1960-as évek kezdetén optikai célokra alkalmaz-

ták. A sok vékony rétegből felépülő fóliáknak érdekes optikai tulajdonságai lehetnek, 

ha pl. két egymást követő, megfelelő vastagságú és fénytörésű műanyagból készítenek 

ilyeneket. Ilyen módon be lehet „hangolni” egy fólia refraktív spektrumát.  
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Készítenek színjátszó, fényes fóliákat, amelyek hasonlítanak a gyöngyházra. 

Meglehetően nagy piaca van a fényvisszaverő fóliáknak, amelyeket kijelzőkben al-

kalmaznak. A nanoréteges feszítőfóliák ugyancsak népszerűek.  

Kutatók igazolták, hogy ha egy CaCO3-mal töltött PP-ből és poliolefin elaszto-

merből (POE) 50/50 arányú mikroréteges „lélegző” fóliát állítanak elő, a rétegek szá-

mának növelésével növekszik a fóliák szilárdsága és nyúlása (szívóssága). A húzószi-

lárdság, a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás mérésekor a következő értékeket 

kapták: PEO 7 MPa, 4 MPa, 130%; PP(CaCO3) 11 MPa, 15 MPa, 250%; 256 rétegű 

fólia 9 MPa, 14 MPA, 190%; 1024 rétegű fólia 7,5 MPa,13,5 MPa, 280 %; 4096-

rétegű fólia: 7,5 MPa, 15 MPa, 350%. Ami ennél fontosabb: a rakodólapokon felhal-

mozott áru rögzítésére használt feszítőfóliák közül is a nanoréteges szerkezetűek tar-

tották biztosabban a helyén a felrakott csomagokat, és ezeket lehetett nehezebben át-

szúrni vagy másképpen megrongálni.  

A záróréteget tartalmazó fóliák koextrudálása jóval nehezebb. Elméletileg jobb 

gáz- és vízgőzáthatolást gátló fóliákat lehetne kapni, ha a nagy záróképességű anya-

gokból több nanoméretű réteget építenének be a szerkezetükbe, mivel ezek részlegesen 

kristályosodó polimerek, és a rétegekben kialakuló kristályos szerkezetben a gázok 

(elsősorban az oxigén) nehezebben talál utat magának. Az EVOH-t ugyan elsősorban 

az oxigén kizárására építik be a fóliákba, de ennek kristályosodási tulajdonságait még 

kevéssé ismerik. Egyes kísérletekben azt észlelték, hogy ha a nanoméretű EVOH réte-

geket kapcsolóanyaggal vagy PA rétegekkel váltakozva építik be, az EVOH kristályo-

sodása gyengül, ami csökkenti a záró hatást. Az EVOH jelenléte viszont csökkenti a 

hajlítás hatására bekövetkező repedésképződést, amit a légtalpú cipőkben hasznosíta-

nak, ahol az egyik mikroréteg alapanyaga valamilyen elasztomer.  
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