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Granuláló rendszerek

A modern granuláló berendezések legfőbb követelményei közé tartoznak a gyorsaság, a hatékonyság,

a nagy töltőanyag- és reciklátum tartalmú kompaundok kezelésének rugalmassága. A kompaundáló

ipar igényei folyamatosan változnak, ezért a granulátorok gyártói termékkínálatukat a felhasználói

igényekhez igazítják. A legújabb berendezések a nagyobb rugalmasság, a gyorsabb átállás és a

magasabb szintű automatizálás iránti igényt is kielégítik. A regranulátumok hatékony kezelése

különösen fontos a fröccsöntő üzemekben, ugyanis néhány kulcsfontosságú lépés megtételével

jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás.

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; granulálás; granuláló berendezések; reciklálás;
automatizálás; energiagazdálkodás; Covid-járvány hatásai

Társadalmunk környezettudatosabbá válásával párhuzamosan az újrahasznosított termékek és
a recikláló berendezések iránt is egyre növekszik az igény. A keverékgyártók elvárják ezektől a
berendezésektől a gyártás során a nagyobb rugalmasságot és automatizáltságot, mert a jelenleg
használt eszközeikkel nem szeretnék korlátozni a jövőbeni gyártási lehetőségeiket. Ez azt is je-
lenti, hogy többféle alkalmazásra használható gépeket kell kifejleszteni a gyártóknak, miközben
továbbra is ésszerű csomagokat kell kínálniuk a szolgáltatási és élettartamköltségek tekintetében.
A hatékonyabbá válás tendenciája rávilágít arra, hogy olyan teljesen automatizált granuláló rend-
szerekre van szükség, amelyek kiküszöbölik a folyamat során jelentkező hibákat, kevés kézi
karbantartási munkát igényelnek, és ezáltal minimálisra csökkentik az állásidőt.

A műanyagok granulálásának elve nem változott jelentősen az évek során, és a berendezé-
sek nagyrészt jobbak lettek a folyamatos fejlesztések hatására. Mindazonáltal továbbra is szükség
van a meglévő elvektől teljesen független új ötletekre olyan alkalmazási problémák megoldására,
mint például a rendkívül lágy, a kis viszkozitású, valamint a hőálló polimerek hibamentes gra-
nulálása.

Szálgranulálás

A Maag PRIMO 100E konzolos kialakítású, hidegvágásos szálgranuláló berendezését közepes
kihozatalú kompaundálási feladatokhoz fejlesztették ki. Lehetővé teszi a nagy mértékben töltött
anyagok hatékony feldolgozását is. Különösen alkalmas hőre lágyuló műanyagok kompaundá-
lására, funkcionális vagy additív mesterkeverékek gyártására, valamint színkoncentrátumok elő-
állítására maximum 1000 kg/órás teljesítménnyel. A nagyobb méretű PRIMO 200E berendezés-
hez hasonlóan a 100E vágási geometriája lapos bemeneti szögű, rövid hosszúsággal az adago-
lógörgők és a vágóegység között. Ez garantálja a keményfém vágószerszámokkal a kiváló vágási
minőséget a kemény, törékeny és nagyon puha szálak esetében is. A PRIMO 100E a szokásos
elasztomer adagolóhenger helyett rendkívül kopásálló fém adagolóhengert használ, a granulátum
hossza pedig könnyen változtatható működés közben egy második, opcionális kettős hajtás se-
gítségével. A PRIMO PLUSFlex duplacsapágyas, hidegvágásos szálgranulátor nagy töltöttségű
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anyagok nagy kihozatalú kompaundáláshoz alkalmazható. A Scheer 200 mm-es, moduláris fel-
építésű vágórotorjai geometriájuk miatt előnyösen használhatók ezeknél a nagyobb gépeknél.

Víz alatti granulálás

A víz alatti granuláló fejlesztések szintén a flexibilitás javítására, a könnyű anyagváltásra, a ma-
gasabb fokú automatizálásra és a hatékonyságra összpontosítanak. A vevői specifikációk között
már elvárás a berendezés „jó megjelenése” is, hogy megkülönböztethetők legyenek egymástól
a különböző gyártók gépei. A rugalmas tisztíthatóság és hozzáférhetőség, valamint a működés
közbeni alkatrészcsere lehetősége azonban nem befolyásolhatja a gép hatékonyságát.

A Maag PEARLO víz alatti granulátorát kifejezetten gömb alakú pelletek nagy kihozatalú,
hatékony előállítására tervezték. A gép alkalmas szűz anyagok, keverékek, mesterkeverékek,
műszaki műanyagok, fa és természetes szálas polimer kompozitok, hőre lágyuló elasztomerek
feldolgozására, valamint újrahasznosítási célra akár 36 000 kg/óra kapacitással. A PEARLO
mozgatható és flexibilis alkatrészeinek egyetlen keretbe történő integrálása növeli a rendszer
működési idejét, a hatékonyságot és alacsony szinten tartja a hulladékképződést. A műanyag -
ömledék a hidraulikus indítószelep segítségével jut el a szerszámlapra, majd onnan a gyűrű alakú
extruderszerszámon keresztül a vágókamrába kerül, amelyet technológiai vízzel árasztanak el.
A vágott pellet ebben a vízben érkezik meg a szárítóba, ahol szeparálódik. A folyamat végén a
technológiai vizet szűrik, temperálják és visszajuttatják a vágókamrába. A PEARLO keskeny
homlokszélességű szerszámlap kialakítása, a kopásálló felületi anyagok, a turbina-stílusú rugal-
mas vágóagy és a szabványos, egyoldalas, hosszú kések lehetővé teszik, hogy egy vágóagy több
munkához is használható legyen. A hőveszteség is 25%-kal csökkenthető. A PEARLO felülre
és sínre szerelhető konfigurációkban kapható automatikus és kézi késbeállítással, és bármikor
egyszerűen bővíthető. A teljesen automatizált EAC változat precíz késbeállítást nyújt működés
közben, alkalmas folyamatos és szakaszos működésre is.

Az ECON úgy fejlesztette tovább víz alatti granulálási technológiáját, hogy hőszigetelt
szerszámlemezei színes mesterkeverék gyártására is alkalmasak legyenek. Ez a hőszigetelési
megoldás jól alkalmazható nehezen granulálható kompaundokhoz, beleértve a nagy mértékben
töltött és lágy készítményeket is. Elkerülhető a keverék túlmelegedése, miközben kisebb lesz a
technológiai víz felé a hőátadás, ami segít csökkenteni az energiafogyasztást. Az ECON Water
Treatment & Drying System rendszere megkönnyíti az alkatrészekhez való könnyű és gyors hoz-
záférést, megakadályozza az üledékképződést, és lehetővé teszi a rotor és a szita gyors cseréjét.
Felgyorsítja az anyagváltást, biztosítja az összes fontos alkatrész tisztítását 20 percen belül.

Automatizálás

A recikláláshoz használt granuláló rendszerekkel kapcsolatban a Coperion Pelletizing Technology

a jobb automatizálást és tisztíthatóságot, valamint a rövidebb üzemszüneti időket emeli ki. Ke-
zelniük kell a sokféle receptúrát, a kemény, lágy, koptató és színes kompaundokat. Gyors kar-
bantartásra, gyorscsatlakozókra van szükség az állásidő csökkentése érdekében, ami a teljes
rendszer magasabb jövedelmezőségét eredményezi. Fontos a könnyű kezelés, a jobb vágási tel-
jesítmény, a nagy hatékonyság és a zajcsökkentés. Ezen igényeket elégíti ki a Coperion tovább-
fejlesztett SP családja. Az SP140, SP240 és SP340 modellekhez új vágási távolság beállító tech-
nológiát is kifejlesztettek.
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Az átalakított szálgranulátorok kompaktabbak, integrált kezelőpanellel rendelkeznek és
újratervezték a modulok belső elrendezését is. A vágószerszámok közelebb kerültek egymáshoz,
lehetővé téve a rövidebb szálhosszúságot, ami optimális vágási végeredményt nyújt, különösen
puha anyagok esetén. Ez az új konstrukció csökkenti a holtteret a belső térben, ami a kevesebb
szabad felülettel együtt javítja a tisztíthatóságot. A vágókamra és maga a vágóegység is gyorsan
és egyszerűen cserélhető, csökkentve ezzel a gép szervizelési- és állásidejét. A betápláló egységet
is átdolgozták, a korábbi kúpos konstrukciót egy egyenes adagolónyílás váltotta fel, amely lehetővé
teszi a szálak oldalirányú optimális bevezetését a granulátorba. Így a szál nem hajlik el, míg a
görgő oldalsó paneljei megakadályozzák szálszakadást. A működési szélesség 20 mm-rel nőtt a
nagyobb áteresztőképesség érdekében. A zajszint csökkent a kompaktabb belső vágótérnek és a
kisebb hangkamrának, valamint a motorok fenéklemez alatti elhelyezésének köszönhetően.

Az automatizálás iránti igényeket kielégítő ECONia rendszer teljesen automatizált, és az
Ipar 4.0 termelési környezetben is használható. Nincs szükség a folyamatok kézi indítására és a
manuális vágókés cserére. Egy kezelő akár tíz ECONia sort is hatékonyan üzemeltethet, vezérel -
het egy adott helyről, miközben a beépített ECON Pellet Vision felügyeleti rendszer monitorozza
a pellet minőségét. Ha a rendszer bármilyen eltérést észlel, a pellet minőségének megőrzésére
a paramétereket automatikusan beállítja.

Reciklálás

A Nordson Corporation más kulcsfontosságú beszállítókhoz hasonlóan nagy érdeklődést ta-
pasztal az újrahasznosítási szektorban. Különösen a PET reciklálás terén mutatkozik fellendülés,
és Kínában is jelentős SAN/ABS beruházások történtek. Általánosságban elmondható, hogy
folytatódik az átállás a szálgranulátorokról a víz alatti granuláló berendezésekre. A vízgyűrűs
granulátorok pedig könnyen kezelhető alternatívát jelentenek a szálasakkal szemben, különösen
a poliolefin és polisztirol kompaundoknál. A reciklált anyagoknál erős a kereslet a nagyobb re-
ciklátum-tartalmú keverékek iránt. Új potenciális növekedési területek a 3D nyomtatáshoz hasz-
nálható mikropelletek gyártása és a biológiailag lebomló anyagok.

Az újrahasznosított anyagokból származó szennyeződések új kihívásokat jelentenek az
ömledékszűrés terén, a minimális anyagveszteséggel járó finom szűrés kulcsfontosságú ezen a
téren. A berendezések gyártói egyre inkább figyelembe veszik fejlesztéseiknél az energiafo-
gyasztás, a folyamatstabilitás, a kezelhetőség, az energiahatékonyság és a termelékenység javí-
tását. A szabályozási követelmények és a piaci igények az rPET használatának drámai növeke-
dését vetítik előre az olyan főbb piacokon, mint a szálak, palackok és fóliák.

A Nordson BKG granuláló rendszere PET palack darálékból majdnem szűz minőségű rPET
granulátumot állít elő. Az rPET gyártósor a BlueFlow fogaskerék szivattyúk új generációját, a
HiCon V-Type 3G+ szitaváltókat és a BKG víz alatti granuláló rendszereket foglalja magában.
A finomabb szűréshez beépített FlexDisc szűrők kisebb anyagveszteséggel dolgoznak, a
CrystallCut rendszer pedig az energiatakarékos kristályosítást szolgálja.

Szál granulátorok alternatívái

Míg a vízgyűrűs granulátorok nem megfelelően használhatók a kisebb viszkozitású anyagokhoz,
például a PET-hez, addig a szálgranulátorokkal szemben előnyösek a poliolefinek és a poliszti-
rolok feldolgozásakor. A szálgranulálás munkaigényes, nagy a helyigénye, por keletkezhet, a
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pellet inkonzisztens lehet és kevés az automatizálási lehetőség. A Nordson legújabb BKG
WRP 1000 vízgyűrűs granulálója kiküszöböli ezeket a problémákat és számos olyan fejlesztést
tartalmaz, amelyek jól beváltak a víz alatti granuláló berendezéseknél.

Az azonos paraméterű szál granulálókhoz képest az új WRP kialakítása kompaktabb, ke-
vesebb port termel, jobban automatizálható, nincs száltörés, valamint egyenletesebb alakú és
méretű pelleteket állít elő. A WRP 1000 fő jellemzői közé tartozik az osztott kialakítású vágólap
külön fűtőkarimával és könnyen cserélhető betéttel, amely gyors színváltást és egyszerű tisztítást
tesz lehetővé. A szerszámlapot elektromos fűtőpatronokkal fűtik és a furataiban egyenletes az
ömledékáramlás. A centrifugális szárítórendszer a nedvességet alacsony szinten tartja a pelle-
tekben, 85 dB alatti a zajszint és könnyű hozzáférést biztosít a karbantartáshoz. Maximális tel-
jesítménye 1000 kg/óra, és akár 210 bar nyomáson és 320°C hőmérsékleten is üzemelhet. Leg-
feljebb 1,5 g/cm3 sűrűségű olefin és sztirol polimerek és kopolimerek feldolgozására használ-
ható, beleértve a kis mértékben töltött kompaundokat is. A vágólemezeket a megmunkálandó
anyaghoz alakították.

A BKG víz alatti granuláló berendezésekben használt szerszámlemezek kopó alkatrészek,
amelyek rendszeresen felújításra vagy cserére szorulnak. Míg a legelterjedtebb szerszámlemezek
raktárról jellemzően néhány napon belül szállíthatók, addig a speciális, dedikált lemezek szál-
lítási ideje jelentősen hosszabb lehet. Az átfutási időt megnövelő mérnöki folyamatok elhagyá-
sával és egy dedikált gyártósor beállításával lehetővé vált a megrendeléstől számított három hét
alatt (beleértve a rendelés felvételét, a tervezést és a gyártást) számos speciális szerszámlemez
leszállítása.

A Covid-járvány hatásai

Annak ellenére, hogy a Covid-19 világjárvány hatására több projektet elhalasztottak vagy át-
ütemeztek, a granuláló rendszerek piaca összességében stabilnak mondható. A Bay Plastics

Machinery (BPM) ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a járvány miatt az elmúlt évekhez
képest kisebb lett az igény az új rendszerek iránt, viszont a pótalkatrészek kereslete óriási mér-
tékben megnövekedett. Ez nem azt jelenti, hogy az innováció megszűnt, mert számos gyártó
dolgozik a meglévő folyamatok egyszerűsítésén azzal a céllal, hogy a kezelők beavatkozása nél-
kül fussanak a folyamatok. Ez magában foglalja az ismétlődő feladatok automatizálását, így
egyetlen kezelő több granuláló sort is üzemeltethet többletmunka nélkül.

A műanyagpor továbbra is problémát jelent a granuláláskor, akár a vágás, akár a szállítás
során keletkezik. További probléma a berendezés kopása, amelyet a koptató hatású készítmények
okoznak. Folyamatosan keresnek új bevonási vagy edzési eljárásokat, hogy növeljék a gépek
élettartamát. Az erősen töltött anyagok vágásához a megnövelt vágókés élettartam új kopásálló
anyagok, például PCD (gyémánt) felé tereli a figyelmet.

A BPM arról is beszámolt, hogy a speciális granulátorok használata meredeken emelkedett
a gyógyszer- és élelmiszeriparban. A teljesítmény javítására tett módosítások hatására az új
BT25 Pharma granuláló és az AXM mikrogranuláló EVAC pelletekkel folyamatosan 0,1×0,1 mm
méretű granulátumokat tud előállítani 95%-os kihozatallal. A vágókamrában a vágásból szár-
mazó por mennyiségét levegőszűrő rendszerrel csökkentették. Keresztirányú légárammal a gra-
nulátumokat egy pelletleválasztó ciklonba vezetik, ahol a megmaradt port hatékonyan leválaszt-
ják. Előfordulhat a vágókamrában, hogy a granulátumot a kés többször is elvágja, így ezek mé-
rete nem fog megfelelni a specifikációnak. A granulátum azonnali kiürítése csökkenti annak az
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esélyét, hogy a szemcse pattogva újból a kés közelébe kerüljön. A szállítás során keletkező por
és finomszemcsék egy másodlagos pormentesítő ciklonnal is eltávolíthatók, amely ellenáramú
levegőt használ a nem megfelelő méretű termékek eltávolítására.

Hosszúszál erősítésű termoplasztok

Az Intelligent Pelletizing Solutions (ips) hosszúszál erősítésű termoplaszt (LFT) granuláló be-
rendezése kiváló minőségű pelleteket állít elő pultrúzióval és szálhúzással. Az erősítőanyag lehet
üveg-, karbon- és aramid szál. 30–60 tömegszázalék száltartalmú LFT pelletet 6–25 mm-es vá-
gott hosszban akár 1000 kg/óra kihozatallal is elő tud állítani. A víz alatti granulálósor opcionális
tartozéka a kompakt, forgódobos PET kristályosító egység. A kiegészítő egység integrálható a
granulátum szárítóba, és a 30% kristályosodási fok eléréséhez felhasználja a granulátumokban
lévő maradék energiát, ezért nincs szükség külső fűtésre. A kihozatal 2500 kg/óra is lehet.

Az Accrapak rozsdamentes acélból készült vízelvezető tálcája a hűtőfürdő és a szálgra-
nuláló közé helyezhető el (az elszívó szárító előtt vagy után, a feldolgozott anyagtól függően).
A tálcák hornyolt PP vagy rozsdamentes acél görgői leválasztják a vizet a szálakról, amikor át-
haladnak a hornyokon. A lecsepegtetett víz lefolyik a csúszdán vissza a hűtőfürdőbe vagy egy
gyűjtőtartályba, ami megakadályozza, hogy a vízcseppek a padlóra hulljanak. Ez az egység már
a víz nagy részét eltávolítja a szálakból, és a szárítóval együtt használva rendkívül hatékonyan
biztosítja, hogy a szál a vágás előtt és a pellet a kiürítéskor száraz legyen. Az Accrapak egy 4 m
hosszú és 450 mm széles tálcájával 21 extrudált szál is granulálható egyszerre.

Energiagazdálkodás

A fröccsöntésben használt granuláló berendezések bár nem használnak fel nagy mennyiségű
energiát, egyszerű műveletekkel további energiamegtakarítás érhető el. Bármilyen hatékony mű-
ködik is egy üzem, mindig szükség lesz bizonyos típusú regranulálásra, amely lehetővé teszi a
gyártás során keletkező hulladék újrafelhasználását, még akkor is, ha csak indítási hulladékról
van szó. Egy kisméretű granulátor energiaköltsége is elérheti az évi 11 600 eurót, és a nem meg-
felelő szabályozása is nagy mennyiségű energiát emészthet fel.

Néhány szakértői tanács a granulátorok üzemeltetéséhez:

• Állítsa le a granulátort, ha alapjáraton nem végez munkát. A legtöbb granulátort fel lehet
szerelni olyan vezérlőkkel, amelyek automatikusan kikapcsolják a berendezést, amikor
nem dolgozik. Ez történhet egyszerű áramfelvétel érzékelővel, ami jelzi az alapjáraton
való működést.

• Ne kapcsolja ki azonnal a granulátort, hanem várja meg, míg a garat kiürül. Ha nem ürül
ki teljesen, akkor előfordulhat, hogy újraindításkor leáll a berendezés.

• Vegye fontolóra egy olyan vezérlő beépítését, amely rezgésérzékelést használ jelként a
granulátor kikapcsolásához. Az indítás fotocellával vezérelhető, amely érzékeli a betáp-
lálás megkezdését.

• A kezelőszemélyzet számára biztosítani kell azokat a műszaki eszközöket, amelyekkel
csökkenthetik az energiafelhasználást.

• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő méretű, teljesítményű granulátorral rendelkezik.
Ha nagyobb teljesítményű a szükségesnél, akkor energiát pazarol el. Mindig ügyeljen
arra, hogy a granulátor a lehető legkisebb méretű legyen az adott feladathoz.
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Az energiamegtakarítás szempontjából fontos, hogy a granulátor rugalmasan reagáljon a
fröccsöntési folyamatban bekövetkező változásokra. A granulátorokat a fröccsöntő gép mozgá-
saihoz kell igazítani, például amikor a fröccsgép leáll, a granulátor egy kis ideig tovább működ-
jön, amíg a garat kitisztul, és csak ezután kapcsoljon ki. A granulátor beállítható legyen úgy is,
hogy csak akkor induljon el, amikor a fröccsöntő gép is elindul. Mikor az teljes fordulatszámon
dolgozik, akkor lehet az anyagot betáplálni a garatba. A nagy indítási nyomaték miatt kicsi az
anyagberagadás veszélye.

Felhasználási és karbantartási javaslatok a granulátorok üzemeltetéséhez:

• Használjon finomindítást és egyéb motorvezérlőket a nagy indítási áramfelvétel elkerü-
lésére.

• A hatékony működéshez és a regranuláláshoz éles késekre van szükség. Rendszeresen
élezze a késeket, így csökken az energiafelhasználás és a zaj.

• Mindig ellenőrizze a forgó és a rögzített kések közötti rést, általában 0,2–0,3 mm körüli -
nek kell lenni.

• Ne adagolja túl a granulátorokat, mert növeli az áramfelvételt és elakadást okozhat.
• Ellenőrizze a meghajtó mechanizmust. Ha ékszíjakat használ, fontolja meg ezek fogazott

szíjakra való cseréjét.
• Győződjön meg arról, hogy a motor jó hatásfokú, ha nem, akkor cserélje le.
• A granulálás porképződéssel jár, ezért a csapágyak szennyeződhetnek. Rendszeresen

tisztítsa és kenje meg a csapágyakat.
• Ha a granulátor nem ürül ki automatikusan, akkor ügyeljen a gyűjtőtartály rendszeres

ürítésére. A tele gyűjtőtartályok eldugulhatnak és a granulátor meghibásodhat.

A fröccsöntésnél használt zárt hurkú regranulálás költségeit alaposan meg kell vizsgálni.
A granulátor üzemeltetésének költsége nagyrészt fix, de a beömlőcsonkok mennyiségének csök-
kentése megdrágíthatja a zárt hurkú újrahasznosítást. Kis mennyiségű (1 kg/óra) beömlőcsonk
esetén a gépoldali granulátorok folyamatos működése gazdaságossá tehető a granulátor kikap-
csolásával. Megfelelő mennyiségű csonk összegyűjtése után a granulátor rövid ideig üzemel-
tethető, így a felgyülemlett anyag legranulálható. Különösen akkor kell kiszámítani a zárt hurkú
újrahasznosítás költségeit, ha a beömlőcsonkok mérete kicsi, a granulátor mérete pedig nagy.
Energia és költség szempontjából gazdaságosabb lehet a központi éjszakai granulálás, amikor
az energiaköltségek is alacsonyabbak.
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