
A Dr-PAck Kft. töb-
bek között fólia-
gyártással és gép-
fejlesztéssel fog-

lalkozik. A cég mérnökei a je-
lenlegi gyakorlatban széleskö-
rûen alkalmazott fóliagyártási
eljárás hiányosságait és hibáit
igyekeztek csökkenteni fejlesz-
tõ munkájukkal, találmányaik-
kal. A fújt fóliagyártás
területén két konk-
rét találmány szüle-
tett, a forgómagos
fej és az intenzív 
léghûtés. Ezek a ta-
lálmányok egy új
generációs fólia
gyártására alkal-
mas gépsorba épül-
tek be. A forgómagos
fejben az álló ház és a
forgó mag felületei-
nek relatív elmozdu-
lásából kifolyólag az
anyag spirális pályán
mozogva átgyúródik. A fo-
lyamatos gyúrás és nyírás hatá-
sára az anyag felmelegszik, te-
hát a hõ magában az anyagban
képzõdik, így a rendszer leg-

magasabb hõmérsékletû kom-
ponense maga az ömledék. En-
nek köszönhetõen jelentõsen
csökkenthetõ az anyag ráégés
veszélye a szerszám belsõ felü-
leteire. A nagy viszkozitású
ömledék, az álló ház és a forgó
mag egy siklócsapágyat alkot,
mely a forgás következtében
önszabályozóan biztosítja a 

kilépõ rést meghatározó
felületek koncentri-
kusságát.

Az intenzív léghû-
tés a hûtõ és fûtõ fo-
lyamatok hatékony-
ságának javítására

szolgál. Elõnyösen
a nagy relatív 
sebességkülönb-
séggel rendelke-

zõ közegek hõcse-
réjénél alkalmazható.

Mûködése a hõátadást
nagymértékben befolyá-

soló hõátadási tényezõ ér-
tékének sebesség függésén ala-
pul. Ezzel a hûtési rendszerrel
nagymértékben növeltük a
hõátadás mértékét és egyenle-
tességét. Ennek következté-

ben a forgómagos fejbõl kilépõ
homogén ömledéket az orien-
tálást követõen egy egyenletes
és intenzív hûtõrendszerrel
tudjuk rövid idõ alatt megszi-
lárdítani.

A találmányaink hasznosítá-
sa lehetõséget nyújt kedvezõ
költségviszonyok között lénye-
gesen jobb minõségû fólia
gyártására. A jobb minõség eb-
ben az esetben egyenletesebb
fóliavastagságot ill. egyenlete-
sebb és jobb mechanikai tulaj-
donságokat jelent. Számszerû-
sítve a vastagságváltozás érté-
keit a régi eljárás ±15-20%-val
szemben az új technológia ké-
pes a vastagságszóródást ±1-
5%-ra csökkenteni Ennek kö-
vetkeztében a fajlagos fólia fel-
használás jelentõsen csökken, s
így kevesebb csomagolóanyag
kerül a szeméttelepekre, kisebb
terhelést okozva ezzel a kör-
nyezetnek.

A jelenleg fóliagyártásra
adoptált intenzív léghûtési
rendszerünk az élet számos
más területén, a háztartásoktól
az ipari alkalmazásokig is fel-
használható, a jelenlegi gya-
korlatnál hatékonyabb és gaz-
daságosabb megoldást ered-
ményezve.
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