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Módszerek a hőformázás energiaigényének csökkentésére 

 
Műanyagtermékek hőfomázása során az energiahatékonyság és a termelékenység szoros 
kölcsönhatásának figyelembevételével lehet számottevően csökkenteni az előállítási költ-
ségeket. E tényezőket többféle módszerrel, a feldolgozógép felépítésének és a feldolgozási 
paraméterek változtatásával lehet befolyásolni. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; hőformázás; energiahatékonyság;  
termelékenység; vákuumformázás; préslégformázás; PET; PVC; 
HIPS. 

 
 
A hőformázás villamosenergia-költsége a gép- és a termékvariációktól függően a 

teljes gyártási költség 1–5%-át teszi ki. Ez éves szinten gépenként mintegy 5–50 ezer 
EUR/műszak energiaszámlát jelent, vagyis, ha pl. 3 műszakban dolgoznak, akkor en-
nek a háromszorosát. Ha az energiaköltség és a termelékenység változásának az össz-
költségre gyakorolt hatását hasonlítják össze, akkor általánosságban megállapítható, 
hogy 30%-os energiaköltség-csökkenés (pl. hatékonyság növeléssel) vagy növekedés 
(pl. az energiaár növekedése miatt) 4–8% termelékenységváltozással egyenértékű. A 
különböző intézkedések e két tényezőre gyakorolt hatását az Illig cég különböző gépe-
ire vonatkozó tapasztalatok példáin mutatjuk be. 

Az energiahatékonyságot jelentősen befolyásoló egyik tényező, hogy a 
hőformázó gép mozgatását pneumatikával vagy az újabban elterjedő szervomotoros 
megoldással végzik-e. A szervomotoros megoldás előnye a gyorsaság, a nagyobb pon-
tosság és a jobb reprodukálhatóság, azaz a jobb termékminőség mellett a kedvezőbb 
energiaháztartás (1. táblázat), amelyet többek között a fékezési energia villamos 
árammá alakítása tesz lehetővé, ami a körülményektől függően akár 20%-os energia-
megtakarítást eredményezhet. 

Az előzőekben bemutatott termelékenységnövekedés és energiafelhasználás-
csökkenés nemcsak a lemezfeldolgozó gépekre, hanem a tekercses félkész termékek 
hőformázására szolgáló gépekre (pl. az Illig RDK/RDKP és RDM-K szériák) is érvé-
nyes. A konkrét számértékek természetesen függenek a gép méretétől és a feldolgo-
zandó félkész termék fajtájától. 

Az energiaháztartást befolyásoló tényezők 

A hőformázó gépek áramfogyasztói a mozgató mechanizmusok motorjai mellett 
az infravörös fűtőelemek, a temperáló- és a hűtőegységek, továbbá a préslevegőt szál-
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lító kompresszorok. A mozgatóegységek áramfogyasztása az összes energiafelhaszná-
lásnak csak kb. 10%-át teszi ki. A legtöbbször vákuumformázással működő, (általában 
1–10 mm vastag) lemezeket feldolgozó gépek, illetve a (vékonyabb) tekercses félkész 
terméket szinte mindig préslevegővel működő ún. préslégformázó gépek különböző 
egységeinek relatív energiafogyasztását a 2. táblázat szemlélteti. 

Jól látható, hogy a vákuumformázó gépeken a lemezek formázható hőmérséklet-
re melegítése, a préslégformázó gépeknél a préslevegő előállítása igényli a legtöbb 
energiát.  

1. táblázat 
Különböző meghajtású lemezt hőformázó Illig gép (UA 155g automatikus  

lemezmozgatással) energiaigényének és termelékenységének összehasonlítása 4 mm 
HIPS lemezek feldolgozása során 

 
Meghajtó  

típusa 
Ciklusidő 

s 
Termelékenység 

kg/h 
Specifikus  

energiafelhasználás 
kWh/kg 

pneumatikus 
 

81,2 335 0,24 

szervomotoros 68,4 
kb. –16% 

400 
kb. +19% 

0,19 
kb. –19% 

 
2. táblázat 

Az egyes főbb egységek relatív energiafelhasználásának bemutatása  
a 4 mm HIPS lemezek vákuumformázását 83,1 s ciklusidővel végző szervomotoros 
UA 155g+BE és a 0,24 mm-es PET fóliatekercset 1,6 s ciklusidővel préslégformázó 

szervomotoros RDKP 72g példáján. A zárójelben szereplő értékek az adott fogyasztóra 
általánosan érvényes értékhatárokat jelzik 

 
Fogyasztó Lemezformázó gép 

% 
Préslégformázó gép 

tekercses félkész termék 
% 

Infravörös lemezfűtés 78,3 (70–80) 21,9 (10–50) 
Meghajtó motorok 6,5 (2–10) 3,0 (5–10) 
Préslevegő/vákuumgenerálás 7,2 (2–10) 70,3 (40–70) 
Temperálás 8,0 (5–10) 4,8 (5–10) 

 

Energiafogyasztás optimalizálása a préslevegő oldaláról 

A préslégformázó gépek közös jellemzője a dinamikus, rövid ciklusidejű terme-
lés és a préslevegő által biztosított alakhű formakövetés a nagyon kis sugarú éleknél is. 
A préslevegő-felhasználás, amelyet minimalizálni igyekeznek, két tényezőből tevődik 
össze:  
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– a formakitöltésre felhasznált térfogat,  
– a levegőt a szerszámüregekhez továbbító csőrendszer térfogata a szerszám és a 

préslevegő szelep között.  
Ezt a mennyiséget kell a kompresszornak ciklusonként a műhely levegőjéből be-

szippantani és az üzemi nyomásra komprimálni. A préslevegő mennyiségének „L” 
(normál m3/h)-ban kifejezett képlete a következő: 

L = Nl x cpm x P x 60/100 
ahol: Nl: a kitöltési térfogat ún. normál literben kifejezve, 

cpm: az egy perc alatt elvégzett ciklusok száma (ciklus/min) 
P: a szükséges préslevegő nyomása (bar) 
Hasonló összefüggés érvényesül akkor, amikor „megtakarított” formázólevegőről 

van szó az egyes speciális szerszámoknál, ahol ciklusonként minden liter levegő meg-
takarítása óránként 60 normál liter fogyasztáscsökkenést „dL2” eredményez: 

dL2 = 1x1x1x60/1000 = 0,06 (Nm3/h) 
Ha például a percenkénti ciklusszám (cpm) = 30 és a préslevegő nyomása 6,5 

bar, akkor minden megtakarított formázólevegő literje 11,7 Nm3/h (0,06x30x6,5) be-
szívott és komprimált levegő megtakarítását eredményezi. Egy év alatt, évi 6000 óra 
üzemidővel kalkulálva, 70 200 Nm3 a megtakarítás. Ez pénzben kifejezve (0,025 
EUR/Nm3 értékkel számolva, ami magában foglalja már a kompresszor amortizációját 
is 0,010 EUR/Nm3 értékkel) évi 1755 EUR-t jelent, amiből a tiszta energiaköltség-
megtakarítás 1053 EUR. 

A hagyományos szerszámok levegőigénye kisebb szerszámok esetében kb. 20 
normál liter, a nagyoknál pedig kb. 50 normál liter ciklusonként. A modern (ún. har-
madik generációs) szerszám- és gépkialakítási módszerekkel ezek az értékek mintegy 
felére csökkenthetők. Ha pl. 40%-os csökkentést céloznak meg, ez 8–20 l/ciklus meg-
takarítást jelent. Az előző példa értékeivel számolva éves szinten 14 040, illetve 
35 100 EUR megtakarítást érhető el. Természetesen a csővezetékek volumene ciklu-
sonként mindig „elvész”, ennek csökkentése is jelentős megtakarítást eredményez. A 
formázólevegő-megtakarítást eredményező szerszámkiképzés példáját az 1. ábra mu-
tatja be: ezzel a módszerrel a csővezetéki veszteséget kiküszöbölik, és emellett a per-
cenkénti cikluszám is mintegy 30%-kal növekszik. 

Optimalizálási potenciál a préslevegő nyomásának  
csökkentésével 

A préslevegő nyomásának csökkentése is megtakarítást eredményezhet. A nyo-
máscsökkentés azonban – a többi paraméter azonosan tartása mellett – a formahűség 
csökkenését eredményezi. Ezért ilyen esetben a félkész termék (a műanyag fólia) elő-
melegítésének hőmérsékletét kell növelni, mivel a melegebb anyag már a kisebb erő-
hatásra (azaz kisebb nyomásra) is megfelelően deformálódik. A különböző feldolgozá-
si paraméterek hatását az energiafelhasználásra a 3. táblázat mutatja be. 
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préslevegő 

 

1. ábra Préslevegő (formázólevegő) mennyiségének csökkentése:  
minden szerszámfészek saját kapcsolószeleppel van ellátva, amellyel kontrollálják a 

komprimált levegőt, azaz jól reprodukálható módon csak az adott fészekhez szükséges 
mennyiséget vezetik be 

 

3. táblázat 
A préslevegő nyomásváltozásának hatása az RDK 80 gép energiafelhasználására amorf 

PET tálcák préslégformázásánál állandó ciklusidővel 
 

Energiafelhasználás 
kWh/h 

Energia-
költség 

Megta-
karítás 

 
Gép-

beállí-
tás 

Forma 
légnyo-

más 
bar 

Kom-
presz-
szor 

Fűtés Meg-
hajtás 

Tempe- 
rálás 

Összesen  
EUR/év* 

1 5,6 77,2 31,8 3,0 2,5 114,5 
0% 

68 712 0 

2 5,0 69,5 32,3 3,0 2,7 107,5 
–6,1% 

64 488 4 224 

3 4,0 55,6 32,5 3,0 2,5 93,6 
–18,3% 

56 172 12 540 

4 2,7 37,6 34,8 3,0 2,6 77,8 
–32,1% 

46 692 22 020 

 

* 0,1 EUR/kWh energiaköltség esetén. 
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Optimalizálási potenciál a félkész termék előmelegítésének  
változtatásával  

Mint azt a korábbakban láthattuk, a félkész termék formázási hőfokra melegítése 
a második legnagyobb energiaigényű hőformázási folyamat préslégfor-mázásnál, és a 
legnagyobb a vákuumformázó gépeknél. A melegítésre legelterjedtebben a négyzet 
alakú, tömör, fehér kerámia fűtőelemeket (FSR típusok) alkalmazzák, amelyek 750 oC-
ig fűthetők fel (az Illig cég ajánlása 600 oC) és, amelyek energiasűrűsége eléri a 64 
kW/m2 értéket. Ugyanakkor a hasonló geometriájú, de felületükön fekete bevonattal 
ellátott HTS és HTSs típusú fűtőelemek 900 oC-ig fűthetők (az Illig 700 oC-ot javasol), 
energiasűrűségük eléri a 77 kW/m2 értéket. Ezeken a szintén kerámiából készült fűtő-
elemeken belül üregek vannak, melyeket hőszigetelő agyaggal töltenek ki, ezáltal 
csökkentik az energiaveszteséget a fűtőelem hátoldalán. Az SHTS fűtőelemek hasonló 
felépítésűek, de hátoldalukon aranyszínű bevonatot képeztek. Illig UA lemezformázó 
gépek esetében a HTS fűtőelmekkel 25% energiamegtakarítást lehetett elérni a ha-
gyományos FRS típusokhoz képest. Hasonló eredményre vezetett a fűtőelemcsere az 
RDKP 72 g típusú préslégformázó gépnél mind PET, mind pedig PVC feldolgozása 
során. Az aranyszínű hátlappal rendelkező SHTS fűtőelemek és a HTS fűtőelemek kö-
zött nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni.  

A HTS fűtőelemek jobb teljesítményét azzal lehet magyarázni, hogy a fekete fe-
lület megváltoztatja a felület emissziófokát. A gyártó mérései szerint 900 oC-on a ki-
sugárzott energia mintegy 75%-át közép- és hosszúhullámú infravörös sugárzás formá-
jában adja le. Ez indokolja azt a megfigyelést is, hogy ezekkel a fűtőelemekkel miért 
lehet a kukoricakeményítő-alapú biopolimerekből készült fóliákat/lemezeket jól 
hőformázni, noha ez a hagyományos fűtőelemekkel lehetetlen.  

A formázógépbe betáplálás előtti előmelegítés költséges luxus  
vagy gazdaságos megoldás? 

A hőformázó gépek gyártói általában azt ajánlják, hogy a feldolgozásra váró fél-
kész terméket melegítsék elő, mielőtt azt a hőformázó gép fűtőzónájába táplálják. Ez-
által a lemez/fólia teljes vastagságában egyenletesebb hőmérséklet-eloszlást lehet biz-
tosítani, ami reprodukálhatóbb, jobb minőségű végterméket eredményez. Kérdés, hogy 
az ilyen típusú előmelegítés hogyan befolyásolja a teljes folyamat energiamérlegét, 
vagyis azt, hogy drágán „vásárolják-e meg” a jobb minőséget. A 4. táblázat egy HTS 
fűtőelemekkel felszerelt vákuumformázó gép példáján mutatja be az energiafogyasztás 
alakulását 4 mm vastag ütésálló polisztirol (HIPS) lemezek formázásánál mind pneu-
matikus, mind szervomotoros meghajtás esetében. 

Látható, hogy az előmelegítés jelentősen (40–50%-kal) növeli a termelékenysé-
get. Igaz ugyan, hogy a specifikus energiafogyasztás nő (25–26%-kal), de ennek költ-
ségét a termelékenység növekedése jócskán túlszárnyalja. Ez arra is jó példa, hogy a 
hőformázásnál soha sem szabad egyetlen termelési mutató elemzése alapján döntése-
ket hozni. Az ilyen összehasonlítások megkönnyítése érdekében vezetik be az energia-
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fogyasztással kapcsolt termelékenységi mutatót, amelynek mértékegysége 
(kg/h)/(kWh/kg), vagyis ami megmutatja, hogy – az óránkénti termékmennyiséget el-
osztva az egy kg mennyiség gyártásához szükséges energiamennyiséggel – milyen 
hatékony az energiafelhasználás. Ennek bemutatására szolgál az 5. táblázat, amely az 
előző példa beállításait (ld. 4. táblázat) alkalmazva vizsgálja az energiafelhasználással 
kapcsolt termelékenységi mutatót kétféle fűtőelem alkalmazása esetében. 

 
4. táblázat 

A félkész termék előmelegítésének hatása 4 mm vastag HIPS lemezek  
Illig UA 155g + BE géppel történő hőformázásánál 

 
 

Variáció 
 

Meghajtás 
 

Előmelegítés 
 

Ciklusidő 
s 

Termelé-
kenység 

kg/h 

Specifikus energia-
fogyasztás 
kWh/kg 

1 Pneumatikus nincs 81,2 340 0,24 
2 Szervomotoros nincs 68,4 400 0,19 
3 Pneumatikus van 57,6 470 0,30 
4 Szervomotoros van 44,8 610 0,24 

 
5. táblázat 

Az energiafelhasználással kapcsolt termelékenységi mutató alakulása különböző 
meghajtóegységekkel, előmelegítéssel vagy anélkül és eltérő típusú fűtőelemek  

alkalmazása esetén 4 mm vastag HIPS lemezek hőformázásánál 
 

Energiafelhasználással kap-
csolt termelékenységi mutató 

kg/h/kWh/kg 

 
 

Variáció 

 
 

Meghajtás 

 
 

Előmelegítés

 
Termelé-
kenység 

kg/h FSR fűtő-
elem 

HTSs  
fűtőelem 

1 
 

Pneumatikus nincs 340 1420 1620 

2 
 

Szervomotoros nincs 400 2070 2380 

3 Pneumatikus van 470 1590 
(kb. +12%) 

1810 
(kb. +12%) 

4 Szervomotoros van 610 2600 
(kb. +26%) 

3000 
(kb. +26%) 

 
 
Látható, hogy az előmelegítés pneumatikus meghajtásnál a fűtőelemtől függetle-

nül mintegy 12% hatékonyságnövekedést jelent. Hasonló összehasonlítással a szervo-
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motoros meghajtásnál 26%-ot lehet kimutatni. A szervomotoros meghajtás önmagában 
is 46–63%-os javulást jelent a pneumatikushoz képest. A fekete HTSs fűtőelemek 14–
15%-os javulást eredményeznek. Ugyanakkor a két legszélsőségesebb eset – azaz az 1. 
variáció FSR fűtőelemmel, illetve 4. variáció HTSs fűtőelemmel – közti eltérés 111%, 
azaz a hatékonyság több mint duplájára nő. 

Egyéb lehetőségek 

Az előzőekben tárgyalt megoldások mellett a napi gyakorlatban további lehető-
ségek kínálkoznak az energiaköltségek csökkentésére, illetve az energiafelhasználás 
hatékonyságának növelésére. Ilyenek például az alumíniumötvözetből készült láncos 
továbbítóprofilok, amelyek jobb hővisszaverő képességük folytán minimalizálják az 
infrasugárzók hőveszteségét. Lemezek hőformázásánál a rések megfelelő tömítése a 
fűtőernyő és az ún. intenzívreflektor között a nyugvó pozícióban is csökkenti a 
hőveszteséget (kb.7,5% fűtőenergia-megtakarítás). A bekapcsolt fűtőelemek szélessé-
gét is célszerű a feldolgozandó fólia/lemez szélességével harmonizálni, azaz az anyag-
szélesség + 1 fűtőelemsort alkalmazni. A fűtőelemsorokat ne egyszerre kapcsolják be a 
termelés indításakor, mert az időben széthúzott bekapcsolás ugyan nem csökkenti az 
energiafogyasztást, de így elkerülhetik az energiafelhasználás csúcsértékre járatását, 
amelyet a (német) áramszolgáltatók (ált. negyedórás időszakokra bontva) figyelnek, és 
plusz költségeket számítanak fel, ha ez a szokásos érték feletti szintre nő. Az optimális 
energiaháztartás kialakításához a gépgyártók is segítséget nyújtanak. 

 
Összeállította: Dr. Füzes László 

 
Peter Schwarzmanm: Stromausbeute erhöhen = Kunststoffe, 100. k. 1. sz. 2011. p. 38–43. 
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