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1. fejezet - Bevezetés 

A világ műnyagipara és ezzel párhuzamosan a műanyagfeldolgozás is jelentős változásokon ment keresztül az 

első műanyagok felhasználásának kezdetétől. E rohamos fejlődés mögött több tényező szinergikus hatása, és az 

új tudományos eredmények egyaránt megtalálhatóak. Ugyanankkor ennek mértéke nemcsak a volumenekben, 

hanem a különböző műanyagtípusokat feldolgozni képes berendezések felépítésében, termelékenységében és 

profittermelő képességében egyaránt megfigyelhetőek. 

Jelen összeállításunkban a főbb műanyagtípusokat feldolgozására leginkább alkalmazott berendezéseket, azok 

főbb jellemzőit, felépítését, működési elvét tárgyaljuk, különös teintettel a hőre lágyuló műanyagokra. 

A jegyzet a TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 program „Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő 

képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen” című pályázat 

műanyagipari mérnökasszisztens képzés keretében készült. 
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2. fejezet - Előkészítő műveletek 

A műanyagok feldolgozása során – hasonlóan más anyagok feldolgozásához – az alapanyagokat és a 

nyersanyagokat a legtöbb esetben elő kell készíteni a feldolgozásra. Ennek az az oka, hogy a feldolgozási 

technológiák során alkalmazott anyagok halmazállapota, szemcsemérete, annak eloszlása, nedvességtartalma 

stb. nem megfelelő az alkalmazni kívánt művelet szempotjából. Másrészről viszont, gyakran épp az előkészítő 

műveletek nem megfelelő színvonalon való elvégzése okolható a gyártás során jelentkező selejtszámok miatt. 

Mindez jól mutatja az előkészítő műveletek igen fontos szerepét a megfelelő minőségű termékek előállításában. 

A műanyagiparban ez előkészítő műveletek alatt a leggyakrabban a szárítást, az aprítást (őrlés) és a keverést 

(szilárd és plasztikus állapotban egyaránt) értik. Az előkészítő műveletek kategóriájába tartoznak azok az 

eljárások is, amikor különböző adalékanyagok hozzáadásával új tulajdonságokat kölcsönöznek az 

alappolimernek. 

1. Szállítás 

Az anyagok szállítása során valamilyen alapanyag, áru egyéb termék, szolgáltatás „A” pontból „B” pontba jut 

el. A műanyagiparban jellemző módon nemcsak az alapanyagok és a termlékek, hanem a köztitermékek 

szállításáról is gondoskodni kell. 

Az alapanyagok esetében a szállítás a kereskedelmi partnertől a telephelyre és a telephelyről a feldolgozási 

helyre történő anyagmozgást jelenti. Az alapanyag típusa és mennyisége alapján meg tudunk különböztetni silós 

és raklapos, kézi és automatizált szállítási módokat. A kézi szállítási mód a legtöbb esetben a zsákos megoldást 

jelenti, míg az automatizált változat általában pneumatikus úton történű anyagtovábbítást takar. Mindkét 

szállítási mód egyaránt köthető mind szakaszos és mind folyamatos megoldásokhoz. 

A pneumatikus rendszer termelékenysége és fajlagos mutatói messze meghaladják bármely szakaszos 

megoldású rendszerét, könnyebben automatizálható, de technikailag nehezebben megvalósítható és üzemeltetés 

tekintetében is drágább megvalósítás. 

2. Aprítás, őrlés, darabolás 

Az aprítás célja a szilárd anyagok szemcse-, ill. darabméretének csökkentése. Az aprítás olyan – általában gépi 

erővel végzett – művelet, amikor a szilárd részecskék szemcseméretét nyomással, súrlódással, vagy nyírással 

csökkentjük. Az aprítás jellemzője, hogy az anyagokon végbemenő kémiai változások sebessége egyenesen 

arányos az anyag felületével. Az 2.2.1. ábra azokat az erőbehatásokat mutatja, mellyel az aprítás elvégezhető. 

2.2.1. ábra - Az aprítás során fellépő erőhatások [2] 
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Az aprítóberendezések működési elvüket tekintve lehetnek mechanikus módszerken alapuló, termikus 

módszerekkel, továbbá száraz- és nedveseljárással működő, környezeti hőmérsékleten, ill. mélyhűtött állapotban 

és egyéb elven (pl. ultrahangos aprítók) működőek. 

A műanyagiparban alkalmazott aprítóberendezések azonban jellemző módon a legtöbb esetben mechanikus 

kivitelűek. Az aprításnak ugyanakkor nemcsak a szemcseméret csökkentésében, hanem a fajlagos felület 

növelésében is nagy jelentősége van. Ez utóbbi azért fontos, mert így számos esetben a többi előkészítő művelet 

is hatékonyabban oldható meg. Amennyiben az adott anyagot kisebb darabokra aprítjuk, annak összfelülete 

megnövekszik, így a kémiai változások is gyorsabbak lesznek. A szárítás például jelentősen kisebb 

energiabefektetéssel jár nagyobb fajlagos felület esetében, bár hátrányként megemlíthető, hogy a kisebb 

szemcseméret esetében megnő a hajlam az agglomerációra, vagyis nagyobb méretű képződmények 

kialakulására is. Ez utóbbi adagolási szempontból hátrányos. 

Általános értelemben az aprítandó anyagok szilárdsági tulajdonságai alapján meg tudunk különböztetni lágy, 

közepes keménységű és kemény anyagokat. Az aprítandó anyagok szerkezeti tulajdonságaik alapján ugyanakkor 

ridegek, szívósak és képlékenyek lehetnek. A különböző típusú anyagokhoz különböző típusú aprítógépek 

alkalmazhatóak. A rideg anyagok erőhatásra nem képesek maradó alakváltozást elszenvedni, mert 

rugalmasságuk nagyon kicsi, és ha az erőhatás ezt a rugalmassági határt meghaladja, az anyag szétesik. A szívós 

anyagok külső erőhatásra a maradandó alakváltozást általában kibírják. A képlékeny anyagok csak rugalmas 

alakváltozást nem képesek szenvedni, mert külső erő behatására  - a képlékenységi fokuknak megfelelően  - 

maradó alakváltozást szenvednek. 

Az aprítási művelet pontosabb megértéséhez érdemes tisztázni néhány alapfogalmat. 

Az aprítási fok a szilárd test darabjainak méretcsökkenését jellemzi, mely a feladott anyag (x0) és az apríték (xt) 

valamilyen jellemző méretének a hányadosa. Dimenziómentes szám. 
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A fajlagos felület az aprítás másik jellemzője, mely a szemcsék felületének nagyságára utaló információ. Adott 

szemcsehalmaz esetében a szemcsék felületének és a tömegének a hányadosa. 

 

Az un. jellemző szemcseméretet azokban az esetekben alkalmazzák, amikor az szabálytalan és heterogén 

szemcseméretekkel jellemezhető. Ebben az esetben szükség van egy átlagos jellemző megadására. 

Az aprítógépek áteresztőképességét – az időegység alatt aprított anyag mennyiségét – egyaránt meg lehet adni 

tömegáramként és térfogatáramként. 

 vagy  

Az aprítási munka törvényszerüségeivel többen is foglalkoztak. Közös jellemzője ezeknek az, hogy általában az 

aprítás fajlagos munkaszükségletét fejezik ki valamely jellemző szemcseméret függvényében. 

Az aprítás esetében általában igaz a Charles összefüggés, mely szerint az „x"”szemcseméret dx mértékkel 

történő csökkentése az alábbi viszonyban van a fajlagos munkaszükséglettel (dW): 

 

Finom aprítás esetében a Rittinger összefüggés alkalmazható: 

 

Közepes aprításnál a Bond féle összefüggés a jellemző: 

 

Durva aprításnál a Kirpicsev összefüggés ajánlott: 

 

A 2.2.2.-2.2.5. ábrák hengeres tőrő, kalapácsos törő, késes aprító és röpítőtörő berendezéekre mutatnak példát. 

2.2.2. ábra - Hengeres törő [2] 

 

2.2.3. ábra - Kalapácsos törő [2] 
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2.2.5. ábra - Röpítőtörő [2] 

 

3. Elegyítés, keverés 

A keverés célja az anyagi rendszerek homogenizálása. A keveréssel általában az anyagi rendszer adott pontjai 

között meglévő különbségeket (hőmérséklet, koncentráció, szemcseméret stb.) csökkentik azáltal, hogy a 

különböző szemcséket az egymás közötti jobb eloszlatásra késztetik. Ezt úgy érik el, hogy az anyagrészecskék 

között relatív mozgásokat hoznak létre addig, amíg a kívánt keverési fokot el nem érik. 

A keverés teljesítményét folyadékhoz közeli anyagi rendszerek esetében az alábbi összefüggés szerint 

származtathatjuk: 

 

Ahol,”ξ”a keverési ellenállástényező, „ρ” az anyag sűrűsége, „d” a keverő átmérője, „n” a keverő 

fordulatszáma. 

A keverés tekintetében beszélhetünk gáz-gáz, gáz-folyadék, gáz-szilárd, folyadék-folyadék, folyadék-folyadék, 

folyadék-gáz és szilárd-szilárd rendszerek keveréséről. A műanyagipari gyakorlatban legnagyobb jelentőséggel 

a szilárd-szilárd, folyadék-folyadék és a folyadék-szilárd rendszerek keverésének megvalósítása bír. 

2.3.3. ábra - Keverőhenger [11] 
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2.3.4. ábra - Csigás keverő 

 

Abban az esetben, ha a keverő zárt kiképzésű, gyakran van szükség a bevitt levegő, vagy egyéb gázrészecskék 

eltávolítására, melyet un. vákuumberendezés segítségével oldanak meg. 

A dobkeverők, vagy dobmalmok különféle szemcsenagyságú szilárd anyagok keverésénél alkalmazhatóak, 

különösen akkor, ha az alkalmazandó adalékanyagok is por halmazállapotúak (2.3.5. ábra). 

A tipikusan vízszintes kivitelben készülő lapátos keverők olyan tartályhoz hasonló kialakítású berendezések, 

melyekben a tartály tengelyével párhuzamosan általában két lapátsor forog. 

2.3.5. ábra - Dobkeverő [3] 

 

4. Plasztikálás 

A műanyagipar szempontjából sajátos helyet foglal el a plasztikálás, mely speciális keverésként is értelmezhető. 

A plasztikálás során ugyanis az előkevert műanyagot további homogenizálás céljából felolvasztják. A 

plasztikálás lehet szakaszos, vagy folyamatos megoldású. 
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Szakaszos megoldás például a belső keverő, melybe adott anyagtérfogatot betöltve két, bütykösen kialakított 

tengely egymáshoz képest ellentétes irányba történő forgása következtében megy végbe az előkeverék 

homogenizálása. 

A bütykös kiképzésű rotor felülete gyakran nem teljesen sima, hanem általában spirálvonalban megszakad a 

tengely mentén és az a kerület mentén máshol folytatódhat. A bütykös kialakítás miatt a rotorok keresztmetszete 

a tengely mentén haladva változó. Emiatt abban az estben ha a rotorok fordulatszáma azonos, akkor a frikciót az 

adott pontban különböző rotorátmérő, azaz kerületi sebesség adja. A belső keverős megoldásoknál nyírás lép fel 

a rotorok és a keverőkamra belső fala között. 

2.4.1. ábra - Belső keverő [4] 

 

Folyamatos megoldású plasztikálást tesz lehetővé a hengerszék és a különböző extrúderek. A hengerszék 

kialakítását tekintve egyszerűbb mint az extrúder; két vízszintes tengelyű összeforgó hengerből áll. Jellemző 

módon a hengerek geometriai jellemzője (hossza és átmérője) azonos, de a forgási sebességük különböző. A két 

henger forgási sebességének arányát frikciónak nevezik. 

A hengerszékek mérete jelentősen különbözhet egymástól: találkozhatunk néhány centiméteres megoldásokkal, 

de jellemző módon az iparban a kb. 2 m hosszú, kb. 0,8 m átmérőjű hengerekből álló, 1–30 mm hengerrésű 

hengerszékek terjedtek el. A keverő hengerszékek frikciója 1,1-1,4 közötti; kerületi sebessége 20-40 m/perc. Az 

egyes keverékkomponensek elkeveredése a két henger közötti hengerrésben fellépő nyírófeszültség és 

összenyomás által jön létre. Hengerszékkel a feldolgozandó alapanyag függvényében 0,5-1 óra alatt lehet 

keveréket előállítani. A 2.4.3. ábra a hengerszék működési elvét mutatja. 

2.4.3. ábra - Hengerszék 

 

Megjegyzendő, hogy a belső keverős berendezések korszerűbb és termelékenyebb berendezések, mint a 

hengerszékek. Sokkal termelékenyebbek és jobb a keverék minősége is, de hátrányként említhető meg, hogy 
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sokkal bonyolultabbak is. A belső keverőt elsősorban a nagy szériában gyártott keverékek esetében 

alkalmaznak, míg a hengerszéket pedig ott, ahol viszonylag nagy az átállások és tisztítások száma. 

Speciális keverőberendezések az extruderek, melyek készülhetnek egy- és többcsigás kivitelben. Széles körben 

elterjedtek, bár bizonyos esetben igaz, hogy kisebb méreteik és konstrukciós okok miatt kisebb a 

termelékenységük és adott berendezés korlátozottabban alkalmazható, mint például a belső keverős 

megoldásoknak. A keverés a forgó csiga és az álló ház között ébredő súrlódó erők hatására jön lére, mely keverő 

hatást eredményez. 

5. Granulálás 

A granulálás során a széles eloszlású szemcseméret-tartománnyal rendelkező anyagi halmazból szűkebb 

eloszlásgörbével bíró halmazt állítanak elő. A granulátum előállítása meleg és hideg granulálással egyaránt 

lehetséges. 

6. Szárítás 

A szárítás kalorikus és anyagátadási művelet. A szilárd anyagokból a nedvesség eltávolítására a nedvesség 

forráspont alatti elpárologtatásával megy végbe, amikor az elpárologtatáshoz szükséges párolgáshőt szilárd 

felületről hővezetéssel, meleg gázból konvekció vagy sugárzás útján közlik. A műanyagok esetében a 

leggyakrabban meleg levegővel szárítunk, amikor a szárítandó anyagból a nedvesség gőz halmazállapotban lép 

ki, és többnyire valamilyen gázba diffundál. A 2.6.1. ábra a különböző szárítási módokra mutat példát. A zöld 

nyíl a hagyományos folyadék-gáz (gáz) fázisátmenet, a piros szuperkritikus körülmények közötti szárítás, a kék 

pedig a fagyasztva szárítás (liofilizálás). 

2.6.1. ábra - Szárítási módok [14] 

 

A szárítókat osztályozhatjuk az alkalmazott üzemmód szerint; megkülönböztetünk szakaszos és folyamatos 

üzemű szárítókat, de a hőátszármaztatás módja szerint is: konvekciós, kontakt szárítók, sugárzásos, 

dielektromos stb. A műanyagiparban általában konvekciós elven működő szakaszos és folyamatos 

szárítóberendezéseket alkalmaznak. Ilyen például a szárítószekrény is. A szárítandó anyagot tálcákba rakják, a 
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szárító levegőt pedig a ventillátor tartja mozgásban a szárítótér és a kalorifer között. Utóbbi a készülékbe 

beépített hőcserélő. 
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3. fejezet - Hőre lágyuló műanyagok 
feldolgozása 

1. Extrudálás 

Az extruzió olyan széles körben használt folyamatos műanyag formázási eljárás, mely során a por, vagy 

granulátum formájú műanyag színezékekkel, stabilizátorokkal és egyéb adalékokkal keverhető. Emellett az 

extrúzióval lehetőség van profilok kialakítására is. Az extrúzió használható formaadásra, valamit plasztikáló 

egységként is egyéb formázási eljárásokhoz kapcsolva. Direkt formázás esetén a formázó szerszám közvetlenül 

az extruder után helyezkedik el. Ez az eljárás az extrúziós formázás. Az extrúzió széles körben való 

alkalmazását mutatja az is, hogy az extrudereket más műanyag formázási eljárásoknál is alkalmazhatnak, mint 

pl. a fröccsöntés, fúvás és habképző eljárások. 

Az illékony komponensek, oldószerek, adszorbeált levegő az extrúzió során távozik a műanyagból. Az extrúziót 

széles körben alkalmazzák a műanyaggyártás során az illékony komponensek eltávolítására. Ezek az illékony 

komponensek a legtöbb esetben a polimerizációs folyamatok után maradnak a műanyagban, de sokszor ilyen 

problémát vet fel az adalékok (antioxidánsok, színezékek) bekeverésére is. Extrúzióval számos profilforma 

előállítható. Ezek közül a pellet a leggyakrabban előforduló extrudált termék, de csövek, lapok, szálak, 

bevonatolt vezetékek és egyéb formájú anyagok is készülhetnek ilyen eljárással. 

Általános műanyag extrúzió esetén a polimer keverék granulátum, vagy pellet formában a garaton keresztül 

kerül betáplálásra, majd innen a garatnyíláson keresztül az extrúziós csigára jut. A csiga nyomja keresztül a 

műanyagot az extruder fűtött zónáin, ahol a külső fűtés és a súrlódás hatására a műanyag megolvad, majd az 

extruder túlsó oldalán a szerszámon keresztül távozik. A szerszámon való áthaladás során nyeri el az olvadt 

műanyag a kívánt formát. Ezután a  műanyag olvadékot gyorsan lehűtik, így megszilárdul és alakja állandósul. 

Extrúzióval termoplasztikus műanyagok, hőérzékeny műanyagok is feldolgozhatók, de mégis a leggyakoribb 

alapanyagok a hőre lágyuló műanyagok. Az extrúzió folyamatos gyártástechnológia, így nagy 

termékmennyiségek állíthatók elő ezzel a formázási eljárással. Hátránya azonban, hogy az előállítható termékek 

alak-komplexitása korlátozott, továbbá, hogy ezzel a technológiával csak állandó keresztmetszetű termékek 

állíthatók elő. Szintén előnyös tulajdonság, hogy külső és belső (súrlódási hő) fűtés felhasználásával a gyártás 

gazdaságosabbá tehető. Az extrúzió alapanyagai lehetnek pellet, granulátum, pehely vagy, por formájúak, illetve 

akár ezek keveréke is, és különböző sűrűségű anyagok is feldolgozhatóak. 

1.1. Az extruder felépítése 

Az extrudert funkcionálisan és szerkezetileg többféleképen lehet tagolni, de mégis legelterjedtebben az a 

következő részekre bontható: 

• Adagoló berendezés 

• Meghajtás 

• Csigaház 

• Csiga 

• Törőtárcsa és szűrő 

• Fej és szerszám 

Egy extrúziós eljárás főbb részeit az 3.1.1.ábra szemlélteti. 

3.1.1. ábra - Az extrúziós formázási technológia főbb részei 
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1.1.1. Adagoló berendezés 

Az alapanyag betáplálást az extruder szájnyílására felszerelhető manuális, vagy automatikus adagoló végzi. Az 

automatikus adagoló lehet pneumatikus, vagy csigás behordású. Az adagolóegység funkciója az, hogy az 

etetőzónában az anyagtovábbítás folyamatos legyen, és az anyag az etetőzóna kezdő menetéiben ne akadhasson 

meg. Az egyik legfontosabb követelmény tehát, hogy az állandó és egyenletes anyagadagolás. Az 

anyaggazdálkodással szembeni érzékenység mind az egycsigás, mind a többcsigás berendezésekre jellemző. Az 

etetés egyenetlenségei a késztermék méret-deformációjához, ill. hullámosodásához vezethetnek. Ez a jelenség 

különösen alakos profilok, cső, fólia stb. gyártásakor jelent problémát. Nedvességre érzékeny műanyagok 

feldolgozásához általában zárt, melegíthető és vákuumozható adagolótölcséreket használnak. 

1.1.2. Meghajtás 

Az extrudert masszív talapzaton rögzítik a földhöz, hogy minimalizálják a rezgést és megakadályozzák az 

extruder elmozdulását. Az extrúziós csiga a talpcsapágyon keresztül kapcsolódik a meghajtó motorhoz és a 

csigaház belsejében forgómozgást végez. Az extruderházban lévő mozgó csiga meghajtását legtöbbször 

elektromos motor végzi, erre a célra legelterjedtebb megoldás az egyenáramú, vagy váltakozó áramú motorok, e 

motorok beruházási költsége ugyanis kisebb, hátrányuk azonban, hogy a fordulatszám kisebb hatékonysággal 

szabályozható. Mivel a csiga fordulatszámát fokozatmentesen kell szabályozni, megfelelő hajtásszabályozó 

rendszereket kell alkalmazni. 

A meghajtó motor egyik legfontosabb tulajdonsága a rendelkezésre álló teljesítmény. Az extruder 

teljesítményigénye növekszik a feldolgozandó anyag mennyiségével, a csigaház belső átmérőjével és a csiga 

hosszával. A kereskedelmi forgalomban rendelkezésre álló motorok fordulatszáma 1750-2000 rpm, az extrúzió 

esetén használt csiga fordulat száma azonban csak 15-200 rpm, így fordulatszám csökkentő erőátviteli rendszer 

alkalmazása szükséges. Egy 2,5 cm belső átmérőjű extruderház esetén a sebesség 50 1/perc, extrém méretű 

extruderek esetén ez a sebesség az átlagosnál is alacsonyabb lehet. A csigát az extruderházzal egy talpcsapágy 

kapcsolja össze. Ez lehet golyós és önbeálló kivitelű. A talpcsapágy gyors elhasználódását a nagy sajtoló 

nyomás és a viszkózus anyagok feldolgozása okozza. 

1.1.3. A csigaház 

A csigaház, vagy extruder ház a plasztikáló egység külső része, feladata az anyag megömlesztéséhez szükséges 

hő egy részének biztosítása, valamint a csiga befogadása. A csigaház edzett acélból készül a belső felületét 

kopás és korrózió álló bevonattal látják el. A törzs belső átmérője határozza meg az extrúder kapacitását. Az 

extrúder törzs külső felületén helyezik le a fűtő elemeket. A csigaház több kamrából áll, és ezek külön-külön 

szabályozható fűtéssel vannak ellátva. Ezek elektromos, olaj-, meleg víz és gőzfűtések lehetnek. A csigaház 

fűtésének a szerepe különösen az indulási fázisban jelentős, amikor a csiga kinetikus energiájából származó hő 

még kisebb, mivel a megfelelő nyomásviszonyok még nem alakultak ki. Az anyag a hőmérséklet emelkedésével 

meglágyul, súrlódása és így a frikciós hő is nő; gyakran az üzemi hőmérséklet kialakulása után a csigaház 

fűtését jelentősen csökkenteni kell, sőt esetenként szükségessé válhat a csigaház hűtése is. A hőmérséklet 

profilon keresztül állítható be az ömledék optimális viszkozitása. 

1.1.4. A csiga 
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A csiga az extruder funkcionálisan legfontosabb része. Ennek a legfontosabb feladata a polimer szállítása, 

felmelegítése, homogenizálása és az alakadáshoz szükséges nyomást biztosítása. Csak a feldolgozandó anyag 

tulajdonságainak és a termék specifikációknak megfelelően kialakított csigával gyártható megfelelő minőségű 

termék. 

Gázok és gőzök eltávolítása fontos szempont pórusmentes műanyagok gyártása esetén. A kompresszió során az 

olvadék igen erős nyírásnak van kitéve. Ez a mechanikai energia jelentős mértékben hozzájárul a műanyag 

felmelegedéséhez és ömledék állapotba hozatalához. Ez a hőmennyiség adiabatikus fűtésként is alkalmazható. 

Egyes polimerek esetén az adiabatikus fűtés alkalmazása a preferált, mert külső fűtés esetén a polimer 

degradálódik és megéghet túlzott fűtés esetén. A legtöbb polimer esetén adiabatikus és külső fűtés 

kombinációjával érhető el megfelelő olvasztási hatásfok. 

A következő szakasz a szállító, homogenizáló rész. Itt jellemzően alacsony és nem változó a mentmélység. A 

polimer ekkorra már nagyrészben plasztikálódott, az alacsony menetmélység biztosítja a nagy nyíró 

feszültséget, az esetlegesen még szilárd polimerek megömlesztéséhez. 

1.1.5. Törőtárcsa és szűrő 

Az extrúder elhagyása után a megömlött polimer a szűrőn és törő lemezen halad keresztül, melyek együttes 

feladata a műanyagömledék szűrése és végső homogenizálása. A szűrőegység (törőtárcsa és szitalemezek) 

biztosítja a homogenizáláshoz szükséges nyomás kialakulását. A szűrők mindaddig visszatartják a viszkózusabb 

anyagrészeket, amíg azok fel nem melegszenek arra a hőmérsékletre, amelyhez tartozó viszkozitású anyagot a 

szűrő már átengedi. A szűrőn fennakadnak a még szilárd műanyag darabok és egyéb szennyeződések, a szűrő 

végül eltömődik a kiszűrt anyagokkal. Ekkor a nyomás növekedni kezd és cserélni vagy tisztítani kell a szűrőt. 

1.1.6. Fej és szerszám 

Az összetételében és termikusán homogén ömledék a fejben és a szerszámban veszi fel a kívánt 

keresztmetszetet. Az extruderfej a csigaház falához csatlakozik, általában könnyen leszerelhető a csigaházról, 

mivel a fej nyitása után lehet a törőtárcsához, ill. a szűrőbetétekhez hozzáférni. A fej funkciója az ömledék 

megfelelő vezetése a szerszámhoz. A fejben egyenletes lamináris áramlást kell biztosítani, mert holttereknél 

vagy turbulens áramlásnál a hosszabb ideig a fejben tartózkodó anyag bomlásnak indulhat. Ezenkívül a fej 

nyomásszabályozó hatású is lehet. A fejben elhelyezett fojtószeleppel pontosan szabályozható a nyomás. A 

fejrész és a szerszám az extrúder utolsó része amit az olvadt gyanta áthalad ennek a résznek az általános 

felépítését a 3.1.4. ábra szemlélteti. 

3.1.4. ábra - Fej és szerszám rész [14] 

 

1.1.7. Oldaladagoló 

Az extruzió során gyakran alkalmaznak un. oldaladagolót, mellyel műanyagkeverékek estében a másik 

műanyagtípust, vagy egyéb szilárd anyagot lehet az olvadék állapotban lévő polimerömledékhez adagolni. 

1.1.8. Vízfürdő 

Az extruder szerszámegységéből kijövő legtöbbször rúd alakú előgyártmány hőmérsékletét jellemző módon 

vízfürdőn segítségével csökkentik. Erre azért van szükség, mert a műanyagextrudátumot a szálvágó nem tudja 

plasztikus állapotban fogadni. A vízfürdő egység végén sok esetben vákuumozó egység is található, mely 

segítségével az előgyártmány felületére rátapadt vízcseppeket lehet eltávolítani. 
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1.1.9. Szálvágó egység 

A szálvágó egység feladata a lehűtött előgyártmány méretének csökkentése. A szálvágóba a behúzó egységén 

keresztül érkezik a végtelenített előgyártmány, melyben általában egy forgó kés segítségével történik annak 

darabolása. 

1.2. Speciális extrúderek 

1.2.1. Gázelvonásos extruder 

A gázelvonára azért van szükség, mert az alapanyagok nedvessége miatti vízgőzképződés, valamint a bomló 

anyagok gázai minőségi problémákat okoznak. Ugyancsak zavaró a levegőbuborékok képződése is. Gyakran a 

nedvesség, ill. a levegőbuborékok eltávolításához már az adagolócsérhez csatlakoztatott meleglevegős, vagy 

vákuumos szárítóegység is elégséges. 

1.2.2. Ikercsigás extrúderek 

Hőre érzékeny anyagok esetén (mint pl. a PVC) ikercsigás extrúderek alkalmazhatóak. Ikercsigás extrúderek 

esetén a csigák működtethetők egymással összeköttetésben és egymástól függetlenül. Az ikercsigás extruderek 

nagyobb hatásfokkal működtethető nagy nyomású extrúzió esetén. Két különböző elrendezésben működtethető: 

• együtt forgó és ellentétesen forgó, 

• illeszkedő és nem illeszkedő csigás rendszerben. 

Ellenforgó ikercsigás rendszer esetén az extrúderbe került polimer a csigák metszeténél akkumulálódik. A két 

csiga találkozásánál a nyíró feszültség igen nagy, máshol viszont kisebb, mint egyéb extrúdereknél. Ennél a 

típusnál csak kismennyiségű anyag bocsátható át és az eredő nyírási feszültség is kisebb, mint az egycsigás vagy 

együttforgó ikercsigás rendszerek esetén. Az anyag szállítási hatásfoka pedig kedvezőbb, mint az egycsigás 

vagy együttforgó ikercsigás konstrukcióé. Az ellenforgó és együtt forgó csigás rendszert a 3.1.5. ábra 

szemlélteti. 

3.1.5. ábra - Ikercsigás extruder 
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1.3. Termékek és méret szabályzásuk 

A termék méretének szabályzása több módszerrel is megvalósítható, de elsősorban a szerszám geometriájával. 

Az extrúderből kilépő polimer keresztmetszeti mérete nő. Ennek a jelenségnek a leírására a szájnyílás 

keresztmetszeti méretének és a már kiterjedt polimer keresztmetszeti hányadosát használják. A fent említett 

jelenséget a 3.1.6. ábra szemlélteti. 

3.1.6. ábra - A polimer expanziója a szerszámból való kilépés után 
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A gyakorlatban több módszer is alkalmazható a termék méretének szabályzására. Ilyen a rés mérete és a hűtő 

tartály között a lehúzó sebességének változtatása. A lehúzó sebessége kismértékben nagyobb mint az extrúzió 

sebessége a termék keresztmetszeti mérete is csökkeni fog. A lehúzó arány a maximális duzzadási méret és a 

hűtőbe kerülő termék keresztmetszeti méretének a hányadosa. 

1.4. Az extrúzió folyamata 

Az extruderek tölcsére, vagy direkt módon, vagy egy közbenső tárolón át áll összeköttetésben a keverővel. Az 

anyaglehívás automatikusan, szintjelzők segítségével történik. Az extruderek etetését általában 

kényszeretetőkkel lehet egyenletessé tenni. Egycsigás extruderek alkalmazásakor az alapanyagokat először 

granulálni kell. 

A kemény és lágy műanyag ömledékeket termo plasztikus állapotban granulálják, a szemcséket levegővel 

szállítják és hűtik. Az eljárást négy műveletre lehet osztani, 

• az anyag extrudálása és kinyomása a szerszámon 

• a kilépő anyag rudacskák levágása közvetlenül a lyuklemezen egy forgókés segítségével 

• a granulátum elszállítása a késtől 

• a granulátum szemcsék lehűtése 

1.5. Profilok gyártása 

A különböző célú profilok két csoportra oszthatók, nyitott és zárt üreges termékek. A zárt üreges profilok 

gyártására főként kemény PVC-t alkalmaznak, nyitott üreges profilok esetén lágyított műanyagok felhasználása 

jellemző. Egyszerű kör keresztmetszetű termékek esetén a szerszám belső átmérője fokozatosan szűkül a termék 

méretének megfelelő szájnyílásra. A szájnyílás alakja nem egyezik meg a késztermék alakjával a lágy polimer a 

felületi feszültsége miatt nem fogja tökéletesen felvenni a szájnyílás alakját, ha a szájnyílás éles sarkokat 

tartalmaz a termék sarkai lekerekítettek lesznek, ha éles sarkok elérése a cél a megfelelő mértékű lekerekítéseket 

kell alkalmazni. 

1.6. Csövek és üreges testek 

Ezek a termékek nagyobb szilárdságú üreges testek lehetnek, többek között PVC csövek és flexibilisek, mint 

kisebb átmérőjű lágyított PP csövek. A PVC csövek extrudálása szinte kizárólag ikercsigás extrúderrel 

porkeverékből történik. Üreges anyagok extrudálása esetén a polimer olvadék útjába akadályt helyeznek. Ebben 

a esetben a olvadt anyagot egy olyan szerszámon nyomjuk keresztül ahol az olvadék útjában egy szilárd akadály 

a tüske van, ez biztosítja a termék üregességét. A csövek gyártására alkalmas szerszámot a 3.1.7. ábra 

szemlélteti. 

3.1.7. ábra - A csőgyártásra alkalmazott szerszám 
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1.7. Extrúziós bevonás 

Bevonás esetén az extrúzió általános berendezéseihez a feladatnak megfelelő speciális berendezéseket 

csatolnak, ilyen speciális egység 45-90° keresztfej, ezen húzzák át a bevonni kívánt anyagot. Az extrúderből 

kilépő olvadt anyag egy acélcsövön keresztül a bevonó fejbe jut ahol a polimer olvadék és a bevonni kívánt 

anyag találkozik. A bevonó fej központi részén egy vezető idomban halad a bevonandó anyag és a kaliber előtt 

találkozik az megömlött polimerrel. A szerszámok kialakításának legfontosabb szempontja, hogy az extrúderből 

kilépő anyag koncentrikusan minden ponton azonos sebességgel vegye körbe a kábelt. Híradás technikai 

vezetékek 0,2-0,25mm2 keresztmetszetűek az általánosan alkalmazott szigetelés 0,15-0,25mm vastagságú. Az 

egyszserűbb kivitelű gépek 210 m/perc gyártási sebességre képesek, a nagyobb teljesítményű automata gépek 

1500m/perc sebességgel is üzemeltethetőek. 

1.8. Lapok és extrudált fóliák 

Lapok és fóliák alapvetően más eljárással állíthatók elő, a termékek közötti különbség a vastagságuk. Lapok sík 

felületű termékek a vastagságuk 0,1-1mm, ezzel szemben a fóliák vastagsága kisebb mint 0,1mm. 

A lapok és filmek melyeket mind hossz mind keresztirányban húznak a molekulák elrendeződése kettős 

orientációjú. Kettős orientációjú lapok és fóliák esetén az anyag szakító szilárdsága mind két irányban nagyobb, 

mint egy irányba orientált termékek esetén, ezenfelül az átlátszósága is javul. 

1.9. Fólia fúvás 

Fúvott fóliák általában vékonyfalú szemetes zsákok, vagy egyéb nagy volumenben gyártott vékony falú 

csomagoló anyagok. Ebben az eljárásban a megömlött anyagból tömlőt alakítanak ki sűrített levegővel felfújják 

és hűtik. Az eljárás során alkalmazott keresztfejbe a műanyag ömledék radiális irányból a levegő axiális 

irányból lépbe, csőszerszám belső üregében vezetik be a levegőt ami a szájnyílásnál találkozik a felfele haladó 

műanyag ömledékkel és felfújja. A poliolefineknél általánosan alkalmazott keresztfejek két típusa vált be, 

közöttük az ömledékcsatorna kialakítása jelenti a különbséget. A tüskét az anyag oldalirányból vagy 

központosán veheti körül. A tömlő véglegesen a vasalási szakaszban alakul ki, ahol a tüske és a központosító 

gyűrű (szerszám) között egy állandó réstávolságú és hosszúságú párhuzamos zóna van. A szerszámok 

körgyűrűátmérőjének és a végleges fóliatömlő átmérőjének viszonya l : l,5...2,5 között van. Nagyobb átmérők 

esetén nemcsak a fejet kell fűtéssel ellátni, hanem a tüskét is a nagy hőveszteségek miatt. 

Főként az alulról felfele haladó függőleges gyártás terjedt el, ebben az esetben a fólia tömlő súlyát a sűrített 

levegő oszlop tartja. Fentről lefele haladó gyártás abban az esetben használnak ha a termék feldolgozásához 

több kiegészítő egységet is használnak ezek hely takarékossági szempontból az extrúder alatt elhelyezhetőek el. 

A szerszám utáni részen a fólia tömlő a hűtő gyűrűhöz kerül itt léghűtés alkalmazásával rögzítik a fólia méreteit. 

A szerszámból kilépő anyag hőmérséklete 150-170 °C. Ezt a hőmérsékletet min. 40-50°C-kal kell a 

szorítóhengerek eléréséig csökkenteni, különben a kisimított fóliatömlő összeragad. A szerszámból való kilépés 

utáni kezelés a legmeghatározóbb a termék minőségére nézve. A levegő a szerszám alsó részén lép be és felfele 

halad a műanyag tömlőben. A továbbiakban a műanyag tömlő a bennlévő levegő nyomás miatt kiterjed, hűl és 
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kristályosodik, amíg a műanyag húzószilárdsága egyenlővé nem válik a tömlőben lévő nyomással vagy külső 

mechanikai akadály nem gátolja. Hűtés és kristályosodás során a húzó szilárdság növekszik ez korlátozza a 

tömlő méretét. Az anyag a simító henger páron és a terelő görgőkön keresztül tekercselő egységbe jut. A nyújtás 

és a tömlő hűtése befolyásolja a molekulák orientációját. A belső légnyomás radiális irányú molekula orientációt 

eredményez, a terelő görgők általi anyaghúzás az anyag mozgásának megfelelő orientációt alakít ki, így a fúvott 

fóliák kettős orientációjúak. A tömlő felfúvása egy fontos paraméter melyen keresztül irányíthatóak a termék 

mechanikai tulajdonságai. A kierjedés mértékét a fúvási aránnyal jellemezhetjük, ez a végső tömlő átmérő és a 

szerszám szájnyílásán kilépő tömlő átmérőjének aránya ez általában 3:1. 

1.10. Kalanderezés 

Kalanderezés egy alternatív módja vékony filmek és lapok gyártására, ebben az esetben is a plastikus anyagot a 

kalanderek hengerei alakítják végtelen fóliává. A kalanderezés nem választható élesen el a extrúziótól, ebben az 

esetben is alkalmaznak extrúdert az extrudátumot közvetlenül két acélhenger közé vezetik. A két henger közötti 

keskeny rés miatt kevés anyagmennyiség feltorlódik a hengerek behúzó részén, a feltorlódott anyag annyira 

lehűlhet, hogy a hengerpárok nem tudják behúzni ami az anyag elszíneződéséhez és végül beégéséhez vezethet. 

Az elszíneződés és beégés elkerülésére stabilizátorokat kell alkalmazni. A hengerek közötti rés adja meg a 

kalanderezett anyag kezdeti vastagságát, a további hengerek és ezek relatív sebessége adja meg a termék végső 

vastagságát. Végül a készterméket vágják és tekercselik. 

1.11. Műszálgyártás 

Műszálak gyártása sok szempontból hasonlít egyéb extrudált termékek gyártásához, viszont tartalmaz elemeket 

a hagyományos természetes alapú műszálgyártó technológiákból is. Műszálak gyártása alapvetően a nagy 

gyártási volumenben különbözik a egyéb extrúziós eljárásoktól, valamint megtartott elemeket természetes alapú 

textil gyártási technológiákból mint a fonás. Természetes szálak mint pamut és gyapjú alapvetően rövid szálakat 

tartalmaznak ezekből kell megfelelő hosszú szálakat előállítani. Ebben az eljárásban az extrúderre egy 100-150 

darab 0,7-1,5mm lyukátmérőjű szerszámot csatlakoztatnak, a szerszám nyílásainak belső felülete 

áramvonalasnak és simának kell lenni, hogy elkerülhető legyen a polimer ömledék turbulens áramlása. Sok 

szálgyártó egység közvetlenül a polimerizációs egységhez csatlakozik, így kihagyható a polimer granulálása és 

újra megömlesztése az extrúderben. Ennek a rendszernek az előnye, hogy a polimerizációs egységből a polimer 

ömledék állapotban érkezik majd szálhúzó fejhez érve egy lépésben szál gyártható belőle. Ebben az esetben az 

eljárást folyadék fázisú szálhúzásnak nevezik. Néhány esetben a polimer ömledék állapotban tartása 

nehézségekbe ütközik, ilyen esetbe kiegészítő eljárásokat kell alkalmazni a polimer megömlött állapotának 

fenntartására. A legelterjedtebb megoldás a polimer feloldása egy megfelelő oldószerben az eljárás elnevezése 

ennek megfelelően oldószeres szálhúzás. Abban az esetben ha sem olvadék fázisú sem oldószeres szálhúzás 

nem alkalmazható a feldolgozandó anyag nagy molekula tömege miatt gél fázisú szálhúzást alkalmaznak. Az 

ömledék fázisú szálhúzás a legelterjedtebb műszálgyártási technológia nylon, poliészter, polipropilén és egyéb 

termoplasztikus alapanyagok felhasználása esetén. 

A műanyag ömledéket a polimerizációs egységtől a szálhúzó fejekig továbbítják, amellett, hogy általában az 

anyag viszkozitását alacsonyan tartják. Ennek az az oka, hogy így az könnyen átjusson a szálhúzó fejek 

nyílásain. Az ömledék a szálhúzó egységbe jut ami abban különbözik az általános extrúziós szerszámoktól, 

hogy függőleges orientációjú, így a gravitáció nem zavarja a szálak mozgását, mint a vízszintes orientációjú fej 

esetén. A szálakat levegő befúvatással hűtik, majd egy vezető görgő összegyűjti és a húzó berendezéshez 

továbbítja a szálakat. Ezeket nyújtják, vagy feszítik a szálakat, hogy növeljék azok húzó szilárdságát. 

1.12. Koextrúzió 

Koextrúzió esetén kettő, vagy több polimerömledék áramot egyesítenek egy speciális extrúziós fejben. Minden 

egyes ömledék áramhoz külön extrúdert kell biztosítani, majd a szerszám után az egyesített áramok együtt 

kerülnek feldolgozásra. Az áramok egyesítésére három különböző eljárás létezik. A legegyszerűbb esetben egy 

speciális adapter segítségével az áramokat a szerszám után egyesítik, ez a legolcsóbb megoldás. Tipikus példa 

erre a rendszerre különböző színű műanyag áramok egyesítése, olyan technológiával gyárthatók szívószálak. A 

legelterjedtebb megoldás az áramokat a szerszámban egyesítik, a rendszer előnye a jó irányíthatóság, hátránya, 

hogy új komplexebb szerszám szükséges és így beruházási költsége is nagyobb. A harmadik megoldás 

többrétegű fóliák előállítására alkalmas. A szerszám központi részén egy tüske található ami a felfújható tömlő 

kialakítását biztosítja, a második polimer a belépés után az elsőt körülvéve együtt haladnak a szájnyílás fele. 
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2. Fröccsöntés 

A fröccsöntés az a feldolgozási folyamat, amely során a fröccsöntőgép ömlesztőhengerében hő hatására 

képlékennyé vált anyag nagy nyomással, a késztermék alakjának megfelelő üregű szerszámba nyomva lehűl, 

megszilárdul, majd a szerszám nyitása után a kívánt formájú darab a szerszámból kidobódik. 

Az extrúzióval ellentétben ami folytonos és állandó keresztmetszetű termékeket állít elő, a fröccsöntéssel 

diszkrét, nagy alak komplexitású termékek állíthatók elő. A hőre lágyuló műanyagok e feldolgozási módja a 

fémek fröccsöntéséből fejlődött ki. Kezdetben dugattyús, később csigás előplasztikálóval ellátott gépeket 

gyártottak, majd ezekből alakultak ki a korszerű csigadugattyús fröccsgépek, amelyeknél a csigadugattyú 

forgása közben az anyagot adagolja és képlékenyíti, majd dugattyúként működve az ömledéket a szerszámba 

fröccsönti. 

A fröccsöntéssel széles termékskála állítható elő, és a fröccsöntés a leggyakrabban alkalmazott műanyag 

formázási eljárás. Nagyrészt minden hőre keményedő és hőre lágyuló műanyag feldolgozható ezzel a 

technológiával. A másik nagy előnye, a termékek reprodukálhatósága, ami nagyban hozzájárul a technológia 

népszerűségéhez. Továbbá a fröccsöntés nagymértékben automatizálható, a feldolgozott anyagok nem igények 

nagymértékű feldolgozást, és a labor költségek csak kis részét teszik ki a teljes költségeknek. A technológia 

hátránya a feldolgozó egység nagy beruházási költsége, a gyártás során keletkező nagy mennyiségű hulladék – 

amit költség hatékonysági okokból újra feldolgoznak zgyan – és az, hogy a nagy gyártási volumen miatt 

minőségi visszacsatolás szükséges az automatizált rendszerben. A fröccsöntési technológia alapvetően egyszerű, 

a műanyag az ömlesztő hengerben képlékennyé válik majd megfelelő nyomás hatására a zárt szerszám üregébe 

került amit kitöltve lehűl, majd a nyitott szerszámból kidobódik. 

A fröccsöntés szükséges feltételei: 

• megfelelő gép a polimer megömlesztéséhez és a szerszámba injektálásához, 

• megfelelő műanyag a termékek előállításához, 

• megfelelő felépítésű szerszám a termék alakjának megadásához és könnyű eltávolíthatóságához, 

• megfelelő ütemezés a hatékony gyártási ciklushoz. 

A termelési költségeket meghatározó fő tényezők, a feldolgozandó anyag típusa, a szerszám beruházási 

költsége, egy gyártási ciklus alatt előállítható darabszám. Az anyag típusa általában meghatározza a termék 

alakját. A termék alakjának megtervezése után a következő feladat a szerszám kialakítása. A szerszám költsége 

az elsődleges tényező ebben a technológiában nagyobb részt tesz ki, mint bármely más formázási eljárás esetén. 

Az extrúziós szerszámok az extrúdert gyártó cégnél készülnek a fröccsöntés szerszámait ezzel szemben viszont 

erre specializálódott cégek készítik. Egyéb költségmeghatározó tényező az egy ciklus alatt előállítható 

gyártmány száma, ezt a szerszámban lévő üregek száma határozza meg. A gyártási ciklus hossza egy másik 

fontos költség meghatározó tényező. Gyártási ciklus költségét mind a szerszám mind pedig az anyagi tényezők 

meghatározzák, ezenfelül egyéb tényezők is befolyásolják a gyártási költséget, mint az üzemeltetési költségek, 

amortizáció, beruházási és működtetési költségek. 

2.1. A fröccsöntő felépítése 

A fröccsöntés esetén használt berendezés három fő részre osztható: 

• Fröccsöntő egység 

• Szerszám 

• Záró egység 

A fröccsöntő berendezés egységeit a gépállvány és hidraulikus rendszer foglalja magában, mely ezen kívül azt is 

biztosítja, hogy azok rezgésmentes kapcsolása megvalósuljon. 

A berendezésbe adagolt műanyag olvasztását a plasztikáló- és fröccsegység biztosítja, melynek az alapanyag 

tökéletes megömlesztésén túl az ömledék szerszámüregbe juttatása is a feladata. 
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A műanyagok befröccsöntése során a szerszám a szerszámzáró egységben található. A szerszámzáró egység 

hivatott a szerszám rögzítésére, nyitására- zárása. A szerszámzáró egység működését tekintve lehet mechanikus 

és hidraulikus. 

Az egyes részek közötti kapcsolatot a vezérlőegység segítségével lehet biztosítani, mely a kapcsolatot teremt a 

kezelő és a berendezés között. A legtöbb fröccsöntő berendezés előre megírt programok alapján automatikusan 

üzemel. 

2.1.1. Plasztikáló egység 

A plasztikáló egységben történik a berendezésbe adagolt alapanyag megömlesztése, homogenizálása, az 

ömledék szállítása és tárolása, az ömledék befröccsöntése a szerszámüregbe és a fröccsöntés során a szükséges 

utónyomás biztosítása. 

A polimer a garaton keresztül kerül betáplálása. A berendezés betáplálása lehet kézi, vagy automatikus. 

Fröccsöntés esetén – hasonlóan más műanyag feldolgozó eljáráshoz – a feldolgozott polimert színezékekkel és 

egyéb adalékokkal is keverhetik. Ebben az esetben az ömlesztő henger keverőként is funkcionál, mivel az 

ömlesztő henger behúzó szakasza rövid, így a keverő kapacitása nem megfelelő. Emiatt sok esetben a 

feldolgozandó anyagot egy külön extruderben keverik össze. A színezékek a leggyakrabban alkalmazott 

adalékok. Az adagolók gyakori kiegészítője a szárító berendezés, ugyanis számos fröccsöntésre alkalmazott 

polimer higroszkópos tulajdonságú, mint a nylon, polikarbonát, PET, ABS. 

A polimer a garaton keresztül lép be az ömlesztő hengerbe, itt nyomás, nyíró feszültség és hőmérséklet hatására 

plasztikálódik. 

Ennek az oka az, hogy – az extruziónál ismertetett okok miatt – az egyes csigaszegmensek különböző 

feladatokat látnak el: behúzó zóna, kompressziós zóna, homogenizáló zóna. Az etető-, vagy homogenizáló 

zónában a szilárd granulátum a tölcsértől a fúvóka irányába szállítódik. Ebben a zónában a menetmélység nagy. 

A kompressziós zónában a menetmélység fokozatosa csökken. Emiatt a nyomás és a súrlódásból eredő hő is 

növekszik. A nyomás növelése azért is szükséges, mert az anyag szerszámba juttatásának nagy sebességgel kell 

történnie, ahhoz hogy a műanyag ömledék állapotban a szerszámüreget maradéktalanul kitöltse. Emellett a 

plasztikáló egység csigája a legtöbb esetben axiláis irányban el kell hogy mozdítható legyen, mert az ömledéket 

a csigában tárolni kell. 

A feldolgozás során az ömledék a csigacsúcs előtt gyűlik össze, a csiga forgómozgása következtében létrejön a 

torlónyomás, mely a forgó csigát hátrafelé mozdítja el. Amikor a csiga forgása leáll, a további anyagszállítás 

megszűnik. Ezután a fúvókán keresztül – ami a csigaház szerszám felőli végét lezárja – jut az ömledék a 

szerszámba. Más részről viszont fontos szempont, hogy a fröccsöntési szakaszon kívül nem kerülhet ki anyag a 

fúvókán keresztül. Emiatt a fúvókák kialakítása olyan, hogy csak adott pozíciónál történik az anyag átáramlása. 

A befröccsöntés során a csigacsúcs előtt összegyűlt olvadt műanyagot a tengelyirányba elmozduló csiga gyors 

sebességgel – nehogy a hideg szerszámmal érintkező anyag még idő előtt megdermedjen – a zárt szerszámba 

juttatja. A szerszámüreg kitöltése során a polimerömledék visszaáramlását meg kell akadályozni. Erre szolgál a 

visszaáramlásgátló (3.2.3. ábra). 

A befröccsöntés után az ömledék a lehűlés következtében zsugorodik, ami mérettartási problémák forrása lehet. 

Emiatt az ekkor fellépő térfogatcsökkenést további ömledékadagolással még pótolni kell. Ez az ún. utónyomás. 

Ezután a csiga újra forogni kezd, és a torlónyomás hatására axiálisan hátrafelé elmozdul, így újra kezdődik a 

plasztifikálás. A megömlesztéshez és a injektáláshoz két különböző rendszert alkalmaznak: csigadugattyús 

fröccsöntő és dugattyús fröccsöntő 

A korszerű fröccsöntőgépek szinte kizárólag hidraulikus működtetésűek, melyek egyedi meghajtású szivattyúval 

és önálló hidraulikus rendszerrel rendelkeznek. A rendszer felépítése a következő módon foglalható össze. A 

munkát végző hidraulikafolyadékot az elektromotorral meghajtott szivattyú szállítja, amely a szükséges nyomást 

állítja elő. Ez a szűrőn keresztül az olajtartályból kapja az olajat. A szivattyú nyomását az áramlás irányában a 

szivattyú mögött elhelyezett nyomáshatároló szabályozza. A nagynyomású olaj elektromos mágnesekkel 

működtetett irányváltó szelepeken keresztül jut el a rendeltetési helyére, miközben különböző hidraulikus 

elemeken áthaladva nyomását, mennyiségét és sebességét megváltoztatják. Az olaj nyomását a nyomáshatároló 

szelepek, mennyiségét az átfolyás szabályozó szelepek szabályozzák. 

A hidraulikus elemek által meghatározott paraméterű olaj a működtető hengerekbe, vagy a hidraulikus motorba 

kerül, ahol elvégzi a szükséges mozgatásokat. Legelterjedtebben fogaskerék szivattyút, dugattyús szivattyút, 
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lapátos szivattyút, vagy csavarszivattyút alkalmaznak. A gép olajfogyasztása nem egyenletes, ezt részben a 

beépített nagynyomású folyadéktárolókkal , részben a szivattyú szállítóteljesítményének változtatásával lehet 

kiegyenlíteni. Fogaskerék szivattyúk alkalmazásakor több szivattyút építenek a gépbe, és ezeket az igénynek 

megfelelően külön vagy együttesen működtetik. 

A csigadugattyús gépek előnyei a dugattyús fröccsöntő gépekkel szemben: 

• homogén megömlesztés 

• jobb keverési hatásfok 

• kisebb befröccsöntési nyomás 

• nagyobb gyártható darabméret 

• kisebb maradó feszültség a késztermékben 

• kisebb ciklus idő 

További előnye, hogy a befröccsöntött mennyiség a teljes kapacitás jóval kisebb részét teszi ki, mint dugattyús 

fröccsöntő gépek esetén. Ha kis termékek előállítás szükséges nagy kapacitású gépeken a megömlesztési 

hőmérséklet csökkentésével kompenzálható a hosszabb tartózkodási idő. Mind a két rendszer sajátossága, hogy 

a polimer megömlesztését és az injektálását ugyanabban az egységben valósítják meg. Ha extrém gyors 

fröccsöntési ciklus szükséges a megömlesztés és injektálás külön egységben oldható meg. A megömlesztést egy 

előplasztikáló egységben oldják meg, majd a megömlött polimert egy dugattyús fröccsöntő egységben 

dolgozzák fel. 

2.1.2. A szerszám 

A fröccsöntő szerszám két részre osztható: az álló nyomólemezre és a mozgó nyomólemezre. Mikor a csiga 

előre mozdul a hengerben, egy fűtött csövön a fúvókán keresztül kinyomja a megömlött polimert a szerszámba. 

A fúvóka pontosan illeszkedik a szerszámhoz, az álló nyomólemez hátsó részén keresztül, amihez egy vezető 

gyűrűn át csatlakozik. A vezető furatban a tömítést a fúvókánál puhább anyagú fémgyűrű biztosítja. Sok fúvóka 

fűthető, hogy a megömlött polimer a szerszámba lépésig megtartsa folyási tulajdonságait. 

A megömlött polimer a beömlő csatornán és a szerszám járatokon keresztül feltölti a szerszám üregeit. A hűtött 

szerszámban a polimer megszilárdul és felveszi az üreg alakját. 

Egy általános szerszám alapvetően az álló nyomólemezből, a mozgó nyomólemezből és a kidobó részből áll. A 

szerszám méreteit alapvetően a a termék méretei, az üregek száma és alakja határozzák meg. 

A polimer olvadékot a beömlő csatornától az üregekig a csatornák vezetik. A csatorna rendszerben kialakuló 

áramlás jelentősen befolyásolja a késztermék tulajdonságait, így ennek meghatározása fontos a késztermék 

tulajdonságainak becsléséhez. 

A gát a csatorna vége és a szerszám fészek belépési pontja, a gát alakja határozza meg a termék 

eltávolíthatóságát a csatorna rendszerben megszilárdult polimertől. A gát alakja határozza meg polimer 

beáramlását az fészekbe, és azt a tartózkodási időt a hűtött szerszámban ami alatt a polimer ömledék 

viszkozitása annyira megnő, hogy adott injekciós nyomáson nem áramlik be a szerszám fészekbe, ez a 

kapuszilárdulási idő Általában téglalap alakú gátat alkalmaznak, szemben a kör keresztmetszetű gátakkal, mert a 

gát szélességével és vastagságával két különböző hatás befolyásolható. 

2.1.3. Szerszámzáró egység 

A fröccsöntő gép harmadik főrésze a szerszámzáró rendszer, amely feladata a két szerszámfélt a befröccsöntési 

nyomás ellenében megfelelő erővel összezárni a befröccsöntés és a hűtés alatt, majd a nyitás és a termék 

kidobás után újbóli összezárni. A fröccsöntő gép szerszámzáró erejének nagyobbnak kell lenni a szerszám 

feleket egymástól eltávolító erőnél. A befröccsöntés alatt a nagy fröccsnyomásból származó erőkkel szemben a 

szerszámot tökéletesen zárva kell tartani. Ez biztosítja, hogy a szerszám fröccsöntéskor nem nyílik meg és a 

darab nem lesz sorjás. Ez az erő a belső nyomás és a fröccsöntött darabok felületének a szerszámzárás irányára 

merőleges síkra eső vetületeként adható meg. 
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Mivel a szerszámüregben megszilárdult ömledéket el kell távolítani a szerszámból, a szerszámzáró egységhez 

kidobórendszer is tartozik. A mozgó szerszámfél mozgatására hidraulikus és mechanikus berendezések egyaránt 

elterjedtek. A mozgatást különböző csuklós - könyökemelős mechanizmusokkal oldják meg, melyek mozgatása 

hidraulikával történik. A nyitási- és zárási sebességek a korszerű gépeken már szabályozhatóak. 

Szerszám nyitás után a késztermék eltávolítására a kidobó rendszer szolgál, szerszám nyitás után kidobó lapra 

szerelt kilökő rudak a mozgó lap vagy B-lap furatain keresztül kilökik a fészekből a terméket. Szerszám 

nyitáskor a fészekben levő polimernek már megfelelő mértékben le kell hűlnie, hogy a kilökő rudak ne 

deformálják a kész terméket. 

Két szerszám záró rendszer terjed el, hidraulikus rendszer és mechanikus rendszer. Hidraulikus rendszer eseten 

a mozgó laphoz rögzített hidraulikus dugattyú nyomórúdja mozgatja a szerszámot, ennek a rendszernek az 

előnye, hogy működőse során változó nyomással képes a szerszámot zárni, hátránya nagy mennyiségű 

hidraulika folyadék mozgatásának igénye miatt működése lassú. Mechanikus rendszer esetén rudazatos 

rendszert alkalmaznak, ez csuklós rendszer képes zárni adott nyomással és nyitni a szerszámot. Az indítókar 

mozgatása lehet mechanikus vagy hidraulikus ettől függően a rendszer lehet tisztán mechanikus vagy 

hidraulikus mechanikus rendszer. Ennek a előnye az egyértelműen alacsonyabb ár, üzemeltetési költség és 

gyorsabb működés, hátránya a záró nyomás a rudazat hosszával való állítása nehézkes. 

2.2. A fröccsöntés folyamata 

A fröccsöntés műveletének technológiai sorrendjét az alábbiak szerit foglalhatjuk össze: 

1. Az alapanyag adagolása a fröccsöntő berendezésbe az adagoló tölcséren keresztül. 

2. Az alapanyag ömledék állapotban hozása és annak homogenizálása, 

3. Az ömledék befröccsöntése a zárt szerszámba. Ez az alakadás. 

4. Az ömledék lehűtése, melyet alakrögzítésnek nevezünk, 

5. A lefröccsöntött termék eltávolítása a szerszámból. 

Az alapanyagot egy hengerben forgó csiga szállítja, amely a külső fűtés és a súrlódási hő hatására megolvad. Ezt 

a szakaszt nevezzük plasztikálásnak, amely során a csiga folyamatos mozgásban van és szállítja az alapanyagot 

egészen addig, amíg elegendő mennyiségű alapanyag nem lesz megömlesztve. Ekkor a csigaforgás megáll, és a 

csiga ezután úgy működik, mint egy dugattyú. A befröccsöntés során nagy nyomással juttatja be az anyagot a 

szerszámüregbe, ahol a befröccsöntött anyag a hűlés közben megszilárdul. Az előírt hűlési idő elteltével a 

szerszám kinyílik, és a késztermék kidobódik. Ezzel zárul a fröccsöntési ciklus. 

Az első szakasz a szerszámüreg kitöltésének ideje. A fröccsöntés megindul, a hidraulikus hengerbe a beállított 

fröccsöntési időnek megfelelően olyan mennyiségű olaj áramlik, amely biztosítja a csigadugattyú megfelelő 

sebességű előrehaladását. A szerszámban az anyag áramlási ellenállásának megfelelő nyomás ébred mindaddig, 

amíg a szerszám meg nem telik. E nyomás nagysága függ a befröccsöntés idejétől, az anyag minőségétől, 

hőmérsékletétől, a szerszám és a darab kialakításától. 

A második szakasz a nyomás felépülésének ideje. A szerszámüreg feltöltése után a belső nyomás ugrásszerűen 

emelkedik és a beömlés közelében megközelíti a fröccsnyomás értékét. 

A harmadik szakasz az utánnyomás ideje. A csigadugattyú az előtte levő kis anyagpárna közvetítésével állandó 

nyomás alatt tartja a szerszám beömlőnyílását. A szerszámüregben az anyag hűlése következtében 

térfogatcsökkenés jön létre, aminek egy részét a csigadugattyú folyamatos igen kismértékű és lassú 

előrehaladásával, utántöltéssel egyenlít ki, ezzel csökkentve a szerszámüregben bekövetkező nyomásesést. 

A negyedik szakasz a hűtés ideje (zsugorodás a szerszámban). Az utánnyomás megszűnésével a szerszámban 

levő anyag tovább hűl, térfogata és nyomása csökken. A hűtési idő a szerszám nyitásával végződik, ebben a 

pillanatban a szerszámban levő nyomás a maradék belső nyomás. Ez kedvezőtlen mert a szerszám nyitásakor a 

termékben feszültséget okoz, ami mikrorepedéseket hozhat létre. 

Az ötödik szakasz a kidobás ideje (atmoszférikus zsugorodás). A darabot a szerszámból a kidobórendszer 

eltávolítja. 
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2.2.1. Szerszámzárás 

A mozgó lap a fröccsöntési ciklus indításakor először nagy sebességgel, majd a szerszámfelek érintkezése előtt 

kis sebességgel és minimális összeszorító erővel zárja a szerszámot. Ez biztosítja a kíméletes zárást és a 

szerszám védelmét. A szerszám teljes összecsukódása után alakul ki a szerszámzáró erő, amely a befröccsöntött 

anyag nyomásából adódó erőt legyőzve a szerszámfeleket zárva tartja. 

2.2.2. A szerszám töltése, fröccsöntés 

A csigadugattyú az előző ciklusban végbement feltöltés következtében hátsó helyzetben van, előtte az ömlesztő 

henger és a csigadugattyú hornyai között van felmelegedett és megömlött anyag. A csigadugattyúval 

összeépített és mögötte elhelyezkedő hidraulikus henger hátsó terébe áramló nagy nyomású hidraulikaolaj 

előretolja a csigadugattyút, és az előtte levő anyagot befröccsönti a szerszámüregbe. Az ömlesztő hengerben a 

csigadugattyú előtt, annak előrehaladó mozgása közben kialakuló nyomást nevezik fröccsnyomásnak. 

Az anyag befröccsöntése után a szerszámüregben kialakul a belső nyomás. Ha ekkor a fröccsnyomás 

megszűnne, a szerszámtérben elhelyezkedő nagy nyomású ömledék visszaáramlana az. ömlesztőhengerbe. Ez 

utóbbi az utánnyomás beállításával megakadályozható. A szerszámba nyomott meleg anyag térfogata hűlés 

közben csökken. Ez az összehúzódás annál nagyobb, minél magasabb a fröccsöntési hőmérséklet. A nagy fröccs 

és utánnyomás hatására az anyag tömörödik, összenyomódik. Az összenyomódás annál nagyobb minél nagyobb 

nyomást alkalmazunk. Teljes kiegyenlítés esetén az utónyomás teljes mértékben kompenzálja a termék 

zsugoródását a kész darab mérete megegyezik a fészek méretével. 

2.2.3. Az ömlesztő henger feltöltése anyaggal 

Az utánnyomás megszüntetése után azonnal, vagy késleltetve indul meg a töltési periódus. Az első helyzetben 

álló csigadugattyú forogni kezd, a horonyban az anyag előreáramlik, miközben a csigadugattyú hátrafelé 

elmozdul, mivel az elé nyomott anyag a fúvókán keresztül nem tud eltávozni. A csigadugattyúval összeépített 

hidraulikus henger ugyancsak hátrafelé mozdul el a hengerben levő olajat kiszorítva. A gépeken szabályozható 

az olaj kifolyási nyomása, ezáltal biztosítani lehet, hogy a csigadugattyú hátramozdítása csak bizonyos nyomás 

elérésével lehetséges. Töltés közben a csigadugattyú előtt levő anyag nyomása a torló nyomás. 

2.2.4. Hűtés, a darab eltávolítása 

Az ömledék a szerszámba fröccsöntése után hűlni kezd. A hűlés a szerszám nyitásáig tart. A szerszám nyitása 

után a darabot vagy automatikusan működő kidobórendszer távolítja el vagy kézzel veszik ki. A darab 

eltávolítása és az esetleg szükséges betétek, magok szerszámba helyezése után indul az újabb ciklus. A 

fröccsöntött darabról a beömlőcsonkot és képződött sorját eltávolítják. 

3. Kalanderezés 

Kalanderezés során a műanyagot több, egymással ellentétes irányban forgó hengersoron vezetik keresztül. A 

kalanderezéssel általában hőre lágyuló polimereket dolgoznak fel és fóliát, lemezt állítunk elő; de lehetőség van 

hordozónak műanyaggal történő bevonására is. A hőre lágyuló műanyagok közül is az amorf szerkezetűek 

alkalmasak a kalanderezéssel történő feldolgozásra, mert, azoknak széles olvadási hőmérséklettartománya van. 

Ezért viszonylag széles hőmérséklethatárok között vannak szívós-képlékeny állapotban. 

Kalanderezésel leginkább a PVC fóliát, polisztirolt, ABS-t, cellulóz észtereket, vagy a poliolefineket dolgozzák 

fel. Ennek az az oka, hogy a kalanderezés során jelentősen alacsonyabb hőterhelés éri a műanyagot, mint más 

gyártástechnológiáknál. Természetesen kalanderezés csak azokban az esetekben alkalmazható, ahol a lemez 

forma megengedett. Azt is meg kell jegyezni, hogy sok esetben szükség van adalékanyagok alkalmazására a 

kalanderezés során, mert nélkülük nem végezhető el a művelet. Tipikusan ilyen a polietilén feldolgozása. 

Léteznek I-, L-, F-, vagy Z-kanaderek. Az egyes elnevezések arra utalnak, hogy milyen sorrendben történt a 

feldolgozandó alapanyag hengerek között történt átvietele. A különböző kalandersorokkal különböző anyagok 

dolgozhatóak fel. A kemény PVC felfolgozására például L-kalandersort alkalmaznak, a lágy PVC feldolgozása 

F-típusú kaladersoron lehetséges, míg a Z-típusút abban az esetben, ha hordozóra kell valamilyen bevonatot 

képezni. 
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A kalanderezés tipikusan fóliák, lemezes geometriák előállítására alkalmazott műanyagfeldolgozási módszer, 

mely során a gyártható fóliaszélesség 1-4 m között változik, míg a gyártási sebesség elérheti akár a 150 m/percet 

is. A kalanderezéssel előállított fóliák, vastagsága 10 és 1000 μm között van. 

3.1. A kalanderek szerkezete 

A kalanderek olyan berendezések, melyek több fűthető hengerből és az azokat meghajtó géprészből állnak. 

Ilyen értelemben speciális – a legegyszerűbb – kalandernek tekinthetjük a hengerszéket, mely két hengert 

tartalmaz. Hengerszékek már nagyon régóta használt eszközök. A 3.3.1. ábra egy padlótelepítésű hengerszéket 

mutat. 

3.3.1. ábra - Padlótelepítésű hengerszék 

 

A jobb és könnyebb szabályozhatóság miatt a kalandernek több maghajtómotorja is lehet, mert így a hengerek 

fordulatszáma egymáshoz képest könnyebben változtatható. A kalanderek hengereinek mérete általában 400-

1000mm átmérővel és 1500-4000mm hengerhosszal jellemezhető. 

A kalanderek működése során a hengerek között nagy erők lépnek fel, ezeket kompenzálni kell. Erre azért van 

szükség, mert ez az erőhatás a hengerek kihajlását idézheti elő, ami következtében a termék geometriai 

paraméterei is jelentősen változhatnak. 

Gyakorlati jelentősége a henger tengelyeinek szögállítása a tengelyeken ellennyomatékkal módszerének, a 

profilköszörülésnek (bombírozás) és a visszahajlításnak van. A szögállítás esetében az utolsó előtti henger 

tengelyét fordítják el a többi henger tengelyirányához képest, emiatt a hengerek végén nagyobb rés lesz, a 

közepüknél pedig kisebb. Visszahajlítástkor az utolsó hengeren hidraulikus dugattyúk segítségével közlik a 

szükséges erőket. Sajnos gyakran még így sem biztosítható a hengerek állandó réstávolsága, ezért a kihajlás 

kompenzálására további módszer, az un. bombírozásra van szükség. 

3.2. A kalanderezés technológiája 

A kalander hengersora viszonylag gazdaságtalanul képes megolvasztani a műanyagokat. Emiatt a kalander 

gazdaságossága nagyban növelhető, ha a plasztikálást nem a kalander fűthető hengerei végzik. Ez az oka annak, 

hogy a kalandersort gyakran egy plasztikáló egység előzi meg, mely az anyagok összemérése után található. 

Plasztikálásra belső keverőket, hengerszéket, vagy extrudert alkalmaznak attól függően, hogy a folyamatos, 

vagy a szakaszos gyártástechnológia a gazdaságosabb. Szakaszos üzemű berendezések a belsőkeverő és a 

hengerszék. A folyamatos plasztikálás általában un. keverőextruderrel történik, mely segítségével nagyobb 

mértékű homogenitás érhető el. A keverőextruder esetében a csiga keverőszakaszába gyúró- és keverőelemeket 

helyeznek el. A hengerszéken a hengerek fordulatszáma nem azonos, emiatt a műanyag ömledék az egyik 

hengerről a másikra vándorol, melyről az ömledéket forgó késsel vágják le. 
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Az előkészített ömledék az ömledékszűrőn keresztül jut a kalander hengerei közé. Az ömledékszűrőnek a kisebb 

méretű mechanikai szennyeződések kiszűrésében van jelentősége. 

A kalanderezésnél nem elhanyagolható szempont az un. kalanderhatás sem, amely miatt a makromolekulák 

külső erőhatásra történő orientációja okolható. A hengerek közötti hengerrésben ugyanis még a hengerek azonos 

kerületi sebessége esetében is nagy erők alakulnak ki. Ennek hatására a kalanderezés irányába a 

makromolakulák megnyúlnak, az arra merőleges irányban pedig összenyomódnak. Ez mind a termék alakjának, 

mind pedig mechanikai jellemzőinek tekintetében mérhető változásokat eredményez. A kalanderezés irányában 

a lemez zsugorodik, erre merőlegesen pedig szélesedik és vastagodik. Minél vékonyabb a nyers lemez, annál 

nagyobb lesz annak relatív vastagodása. Ennek a következménye az is, hogy a kalanderezés irányában a 

műanyag kevésbé nyújtható. Ez a hevederek gyártáskor kedvező tulajdonság. A kalanderhatás hosszú, elágazás 

nélküli molekulákból álló műanyagok esetében jobban megfigyelhető, mint több láncelágazást tartalmazó, 

rövidebb molekuláknál. 

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a feltekercselés után a relaxációs folyamatok korlátozottak ugyan, de a 

további felhasználás előtt a nyers lemezeket, a méretváltozás minimlizálása végett, tekercselt állapotban még 

pihentetni kell. 

3.3. Kalanderezési műveletek 

A kalanderezési műveletek a következő csoportokra oszthatóak: 

• lemezhúzás 

• felpréselés 

• profilkalanderezés 

A lemezhúzás alkalmával a hideg keveréket előpuhítják és áthordóhevedereken keresztül a kalander két hengere 

közzé vezetik, majd a terméket műanyag fóliába vagy kísérőszövetbe tekercselik. Ennek a szomszédos menetek 

összetapadásának megakadályozásában van jelentősége. 

A felpréselés esetében háromhengeres kalandert használva, az 1. és 2. henger közti résbe adagolják be a 

keveréket és a 2. és 3. henger közti résbe vezetik a szövetet. Megjegyzendő, hogy egy háromhengeres 

kalanderrel csak két lépésben oldható meg a kétoldali felpréselés. 

A profilkalanderezés alatt a nem lemez alakú terméket előállítását értjük. A profilkalander egyaránt lehet három- 

vagy négyhengeres kalander. Ebben az esetben az egyik hengerre profilhüvely van erősítve, mely a terméke 

profilját biztosítja. 

4. Fúvás 

Az üreges testek előállításának számos lehetősége van: fúvás, rotációs öntés, fröccsöntés, sajtolás, 

melegalakítás. A fúvás olyan műanyag feldolgozó eljárás mely különösen alkalmas palackok és más egyszerű 

üreges testek gyártására. A folyamat lényegét három egyszerű lépéssel összegezhetjük: az alapanyag olvasztása, 

előforma gyártása és a kívánt forma kialakítása az előformából fúvással. 

A fúvás folyamatában nagyon fontos az előforma falvastagsága és alakja. A fúvási művelet során ugyanis az 

előforma pontjai különböző mértékben tágulnak, ami különböző falvastagságot fog eredményezni. Emiatt az 

előtermék gyártása során különböző falvastagság szabályzókat alkalmaznak. 

Gazdaságossági okok miatt az olvasztási és a formázási lépéseket jellemző módon extruderben, vagy fröccsöntő 

gépben hajthatjuk végre. A különböző fúvási módszereknek alapvető különbségei vannak mind a termékek, 

mind a feldolgozási művelet jellemzőinek tekintetében. 

A fúvásnál összehasonlítva más, üreges testek gyártására alkalmas eljárásokkal (pl, fröccsöntés, rotációs öntés), 

számos előnyt lehet megemlíteni. Ezek elsősorban a közepes méretű üreges testek gyártásánál követhetők 

nyomon. A fúvásnál sokkal kisebb az öntőminta költsége, mint a fröccsentésnél. Ezzel a módszerrel 

keskenyszájú, de nagy üregű testeket készíthetünk, míg ugyanolyan típusú termékek gyártása fröccsöntéssel, 

sokkal bonyolultabb. A rotációs öntéssel is lehetséges üreges testek előállítása, de a ciklusideje sokkal hosszabb, 

ezért inkább a nagyon nagy üreges testek gyártásánál alkalmazzák ahol a pontosság nem annyira fontos. 
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Az üreges testek fúvásakor az előtermékek szerszámai között egyaránt megtalálhatóak axiális és radiális 

beömlésű megoldások. 

4.1. Extrúziós fúvás 

Az extrúziós fúvás során a polimert egy extruderben olvasztjuk meg, majd un. előformát állítunk elő. Az 

exturdálással gyártott előforma egy csőhöz hasonló anyag. Ez az extruderfejből távozik. Hasonló extruderfejet 

alkalmazunk fólia, cső vagy más hengeres forma előállítására is. 

Az extrúziós fúvásnál a cső formájú anyagot előgyártmányak nevezzük, melyet később a végleges formájúra 

fújnak. A gravitációs erőtér miatt az előgyártmány extrudálása függőlegesen lefelé történik. Amint az 

előgyártmány elkészül, a két részből álló formaszerszám rázáródik, majd az előgyártmány alja és teteje a 

formaszerszám közé préselődik. A felső becsípődésnél egy légbevezető cső nyúlik be. A csövet alulra is 

elhelyezhetjük, de általában felül található, ahogy azt az ábra is mutatja. Végül, sűrített levegőt vezetünk a 

csövön keresztül az előgyártmányba, mely így a formaszerszám falához préselődik. A formaszerszám hideg fala 

hűti, majd megszilárdítja a meleg terméket, ezután a formaszerszám szétnyílik, és a termék kiesik. 

4.2. Szakaszos extrúziós fúvás 

A legegyszerűbb módja, hogy megoldjuk a forma és az előgyártmány folyamatos gyártása miatt fennálló 

problémát, ha az extrúziós folyamatot leállítjuk, mialatt a termék hűl. Ezt nevezzük szakaszos extrúziós 

fúvásnak. Az itt használt gépek nagyban hasonlítanak a dugattyús fröccsfúvásnál alkalmazott berendezésekhez. 

Amint az extrudercsiga forgása közben megolvasztja a polimert, a csiga visszahúzódik, így az extrudercsiga 

végében a polimer felgyülemlik. Amikor a formát kialakítják az extruder csiga előre mozdul, majd átnyomja a 

folyékony alapanyagot az extruderfejen, ami megformázza az előgyártmány alakját. A szakaszos extrúziós fúvás 

egyszerűen végrehajtható, ha leállítjuk a csigát arra az időre, míg a formaszerszámban lehűl a termék. Ez 

elméletileg egyszerű, de mivel nem irányíthatjuk az adagolást, emiatt ezt a módszert ritkán alkalmazzák. Sokkal 

gyakoribb megoldás a dugattyús fúvógépek alkalmazása. 

Nagyméretű üreges testek formázásakor un. akkumulátoros megoldást alkalmaznak, mert ezáltal jelentősen 

csökkenthető a megnyúlásból származó hiba és a lehűlésből eredő hőmérsékletkülönbség is. 

4.3. Folyamatos extruziós fúvás 

A szakaszos extrúziós fúvás alternatívája a folyamatos extrúziós fúvás. Számos módszert dolgoztak ki, melyek 

lehetővé teszik az extruder folyamatos működését anélkül, hogy a formázás folyamatát megzavarná az új 

előgyártmány. Az egyik ilyen módszernél egy gyűjtőtartályt alkalmaznak, melybe az extruderből érkezik az 

alapanyag és annyi előgyármányt készítenek amennyi szükséges. Más módszereknél, vagy a formaszerszámot, 

vagy az előgyártmány helyzetét változtatják. Ilyen lehet a formaszerszám mozgató rendszer, az előgyártmányt 

mozgató rendszer, és az összetett fúvó rendszer. 

4.4. Gyűjtőtartályos, vagy dugattyús extrúzió 

Ennél a rendszernél az extruder kimenő árama egy gyűjtőtartályba érkezik. Az előgyártmány készítésekor a 

hidraulikus dugattyú az alapanyagot a gyűjtőtartályból a végére felszerelt extruderfejen keresztül préseli ki. A 

dugattyú mozgása kötött a formázás során. 

A gyűjtőtartályos, vagy dugattyús extrúziós rendszer nagy előnye akkor jelentkezik, mikor nagyméretű és vastag 

falú terméket kell formázni. A szakaszos fúvógépek nem rendelkeznek akkora alapanyag tárolóval, amivel egy 

lépésben tudnának nagy előgyártmányt készíteni. Folyamatos fúvás alkalmazásakor az előgyártmány formázása 

függ az extrúziós csiga sebességétől. Ha az előgyártmány készítése egészen lassú és a tömege túl nagy, akkor az 

akár le is törhet a saját súlya alatt. Ez a termék falvastagságának és alakjának a deformálódását is okozhatja. Ha 

a gyűjtőtartályos rendszernél a dugattyú mozgása gyors, akkor az alapanyag kipréselése és az előgyártmány 

formázása hamar megtörténik. Ha az így készült előgyártmányt azonnal termékké alakítjuk a 

formaszerszámban, akkor az nem fog deformálódni. 

Néhány rendszer több extrudert alkalmaz a gyűjtőtartály feltöltésére, így tovább növelhető a készítendő 

termékek mérete. A legtöbb gyűjtőtartályban a dugattyú emelkedését az alapanyag betáplálás okozza, így 

viszont légbuborékok maradhatnak az alapanyagban, ami a préselés során pontatlanságokhoz vezethet. A 
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gyűjtőtartályt folyamatosan fűtjük, hogy az alapanyagot állandó hőmérsékleten tartsuk, de mivel sokáig 

tartozkódhat magas hőmérsékleten ezért csak termikusan stabil alapanyagot használhatunk. 

4.5. Összetett fúvó rendszer 

Folyamatos extrúziós fúvás másik módszere az összetett fúvó rendszer, melynél az extruder kimenetét egy 

formázási ciklussal kötik össze. Ennél egy forgó tárcsára több formaszerszámot helyeznek el. Mialatt az egyik 

formaszerszám záródik, benne az előgyártmánnyal, addig, az utána következőben a termék fúvása történik. A 

sorba következőkben a terméket hűtik, majd a készterméket távolítják el a formából, valamint forma utolsó tagja 

fogadja a következő előgyártmányt. Ennél a rendszernél a forgó tárcsa sebessége és a tárcsán elhelyezett 

formaszerszámok száma összhangban van az extruderből érkező anyag sebességével. Egyazon rendszernél 

lehetőség van, hogy a forgó tárcsa helyzete a vízszintestől eltérően függőlegesen legyen. 

A legnagyobb hátránya a forgó tárcsának a mozgatható formaszerszámos rendszerrel szemben, hogy 

gépészetileg a forgó tárcsa sokkal bonyolultabb, valamint a formákkal együtt nagyon magas a költsége. Előnye 

viszont az, hogy mivel a formák ciklusideje sokkal hosszabb, így a termelékenység könnyen beállítható. 

4.6. Fröccsfúvás 

Amíg az extrúziós fúvás egy folyamatos művelet, az alapanyag olvasztásától a késztermék formázásáig, 

beleértve az előgyártmány előállításátt is, addig a fröccsfúvásnál az előgyártmány készítése, valamint a 

késztermék legyártása elkülönül egymástól. 

A fröccsfúvás első műveleti lépéseként az előgyármányt formázzák, melyet ennél a műveletnél általában 

előformának hívnak. Az előformát egy szabványos fröccsfúvó készülékkel készítik, vagy egy olyan 

berendezéssel melynél az injektálás és a fúvás lépései sorba követik egymást. Mivel az előformának üregesnek 

kell lennie, ezért a fröccsöntés egy olyan formában megy végbe melyben egy „tüske” található. Az előforma 

vastagságát meghatározza a fúvással készített termék megengedett falvastagsága. Az előforma hossza viszont 

kisebb, mint a készterméké, hiszen a fröccsfúvás során a terméket hosszában is nyújtják. Rengeteg fröccsfúvott 

terméknek van csavaros vége a kupakhoz, ahogy az üdítőitalos palackoknál is, ezeket a csavarmenetes részeket 

az injektálás alatt készítik. 

A fúvás művelete előtt, a menetes részen kívül az egész előformát egy sütőben felmelegítik, a menetes részt 

elszigetelik, miközben az előformát lazán a sütő tetejére rögzítik. A nyaknál lévő peremet a menetes résszel egy 

időben készítik. Miután az előformát a megmunkálási hőmérsékletre melegítették, kiveszik a sütőből és egy 

hagyományos fúvógép formaszerszámába helyezik. A bevezetett levegő az előforma falát nekinyomja a 

formaszerszám belsejének, ugyanúgy, mint egy másik fúvási műveletnél. Mivel néhány fúvott terméknél 

szükséges, hogy hosszanti irányba is meg legyenek erősítve, ezért ugyanabban az időben mikor a levegővel 

felfújják, egy dugattyú az előforma alját lefele nyomja. Miután a termék lehűlt a formaszerszámban, kiesik 

ugyanúgy, mint a hagyományos fúvásnál. 

4.7. Az extrúziós fúvás és a fröccsfúvás összehasonlítása 

Az előzőek alapján látható, hogy az extruziós fúvás és a fröccsfúvás elterjedt részét képezik a fúvás 

műveletének, ugyanakkor jelentős különbségek adódnak a két módszer között, mind az alkalmazhatóságot, mind 

pedig a termékek jellemzőit tekintve. Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy melyek ezek a főbb 

különbözőségek. 

A fúvógépek általában segédberendezések nélkül működnek, nincs szükségük intenzív fűtésre, vagy 

termékmozgató berendezésekre, ahogyan azt az extrúziós berendezéseknél is láthattuk. Ezért, elég könnyen 

teljesíthetők a telepítési feltételek. 

A palackok gyártásakor általában állandó túlnyomás uralkodik, hogy biztosítsák a termék falának integritását. A 

nagy térfogatú és nagy mennyiségekben gyártott termékeket gyakran azonnal töltik és címkézik, melyet a fúvás 

műveletével együtt koordinálnak. Ez általában automatikus folyamat mely, egy soron történik a fúvással. A 

töltősor integrálható a mozgató berendezések illetve a fúvó sorba. 

4.8. Többrétegű fúvás 
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Többrétegű fúvás esetén különböző rétegű és típusú alapanyagokat fújnak együtt. Ha többféle alapanyagot 

párhuzamosan együtt alkalmaznak akkor csökkenthető az alapanyag néhány rossz tulajdonsága és a drágább 

helyett olcsóbb anyagot is alkalmazhatnak, vagy létrehozhatnak egyedi tulajdonságokkal rendelkező termékeket. 

A módszerrel többrétegű termék hozható létre. A különböző típusú alapanyagok különböző extruderekben 

vannak és az extruderek végét egyetlen közös extruderfejbe vezetik. Többrétegű fúvás esetén egy extruderfej 

formázza az előformát. A többrétegű előformát ugyanolyan módon fújják, mint az extrúziós fúvásnál. 

Leggyakrabban a többrétegű fúvott termékeket általában olyan helyeken használják, ahol nem engedhető, meg 

hogy a termékbe töltött anyag belediffundáljon a műanyagba, de viszont elég flexibilisnek kell lennie, hogy a 

betöltött anyagot ki tudják nyomni. Ahhoz, hogy a termék ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzen gyakran 

több rétegre is szükség van. A legbelső réteg egy műanyag melynek feladata, hogy a palackba helyezett 

terméket benntartsa. A legkülső réteg egy strukturális réteg mely kiváló hajlítószilárdsággal és anyagfáradási 

tulajdonságokkal rendelkezik. A két réteg gyakran nem párosítható, ezért ahhoz, hogy ne váljanak szét 

egymástól, össze kell ragasztani őket. 

A hasonló többrétegű szerkezetek célja, hogy kizárják az oxigént vagy a vizet. Ezt a két tulajdonságot 

kombinálhatjuk a többrétegű fúvással készített palackoknál, melyek rendelkezhetnek szerkezeti és tapadó 

rétegekkel. Ezek a termékek további tulajdonságokkal is bírnak, ha rendelkeznek hőálló rétegekkel (forró 

anyaggal is tölthetik), vagy ütésálló rétegekkel (ellenállnak a dobásnak), vagy a külső rétegek megkönnyíthetik 

a termékre való nyomtatást vagy más minták készítését. A több mint hét réteggel rendelkező palackok már elég 

gyakoriak napjainkban. 

Másik felhasználási területe ezeknek a termékeknek az, ahol az újrahasznosított alapanyagok nem 

érintkezhetnek a palackban lévő termékkel. Ez elkészíthető, ha a legbelső réteg egy védőréteg, következő réteg 

pedig újrahasznosított alapanyagból készül, a legkülső réteg pedig egy szerkezeti réteg. A ragasztó réteget az 

összes olyan réteg között alkalmazni kell, melyek alapanyaga különbözik egymástól. 

4.9. Speciális fúvási műveletek és termékeik 

Azt a módszert mellyel az extrúziós fúvással gyártott termékeknél javítani tudják pl. a falvastagság nagyságát, 

programozható előforma formázásnak nevezik. Ennél módszernél olyan extruderfejet alkalmazunk melynek 

tüskéje kúpos alakú. Az áramlás végén az extruderfej belső fele is kúpos alakú. Mikor a tüske mozog a 

hüvelyben vagy az extruderfejben változhat (attól függően, hogy milyen formájú extruderfej szükséges) a tüske 

és a hüvely, vagy az extruderfej közötti rés mértéke. Ezzel a módszerrel olyan előforma gyárható melynek 

vastagabb a teteje, mint az alja, így kompenzálhatjuk a fúvott termékeknél a nyúlásból fakadó különböző 

falvastagságokat. 

Különböző falvastagság érhető el a tüske időzített mozgatásával az előforma extrudálásánál. Bütyköt, vagy 

dugattyút alkalmaznak a formaszerszám, vagy a tüske mozgatásához. 

Az előforma vastagságának programozása nem hatékony kisméretű termékek gyártásánál, ugyanis nincs elég 

idő a tüske mozgatásához az előforma formázása közben. Az előforma vastagságának programozása hatással 

lehet a végső termék optikai jellemzőire. A termékek hullámosak lehetnek, mivel, ha változtatjuk az előforma 

falvastagságát, akkor az a terméken is megjelenhet. 

4.10. Mozgó profilú fúvó formaszerszámok 

Süllyesztett gyűrű, vagy perem önthető egy fúvott termékre, csúszó formaszerszám használatával, ha a termék 

bizonyos részeit összetömörítjük. Ennél a folyamatnál a formaszerszám az előforma körül záródik és felfújódik 

az eddigiekhez hasonlóan. Az előforma befújódik a formaszerszám mélyedésébe. Mielőtt az előformát 

lehűtenék, a csúsztatható rész kifele mozdul, majd a formaszerszám alsó és felső része összecsúszik. Az 

összecsúszás összenyomja azt az anyagot, amely a rés között van, majd a termékek megszilárdulnak. Amint a 

termék összenyomódott azt az adott nyomáson hűtik. Mikor lehűl, a formaszerszám szétnyílik, és a termék 

kiesik. 

A formaszerszám csúsztatható részeit horony készítésére is használhatjuk. Ehhez vagy szükséges nyomás, vagy 

nem. Mikor a horony készül az előforma fúvás során a csúszó rész köré fújódik, létrehozva a hornyot. Mikor a 

terméket lehűtik, a csúszó rész kifelé mozdul, majd mikor a forma szétnyílik, a termék szabaddá válik. 
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5. Öntés 

Az öntés során folyékony, vagy por alapanyagból számottevő nyomás alkalmazása nélkül hoznak létre alakos 

terméket. A műanyagok alakítása során minden, nyomást nem nem alkalmazó eljárást öntési eljárásnak 

nevezünk. Bár néhány esetben alkalmazható minimális nagyságú nyomás. 

Vannak olyan öntési eljárások is, melyek vákuumot alkalmaznak, így hozva létre kismértékű 

nyomáskülönbséget a formában. Ezzel biztosítják, hogy a folyékony anyag megfelelően kitöltse azt az üreget, 

amelyben megszilárdul. Az öntés esetén a szilárdulás gyorsítására néha hőt alkalmazhatnak. 

Az öntésnél a nagy nyomás hiánya miatt az öntőformáknak és a kisegítő eszközöknek nem kell olyan erősnek 

lenniük, mint a nagynyomású öntési eljárások, például a fröccsöntés esetében használtaknak. Emiatt az öntéshez 

használt öntőformák készülhetnek fából, gipszből, műanyagból, alumíniumból, gumiból és egyéb anyagokból, 

melyek megfelelnek a meghatározott körülmények közötti alkalmazásnak. Némely öntőforma lehet rugalmas is. 

Ennek előnyös tulajdonságai az alsó réseléssel rendelkező termékek esetében mutatkoznak, mert így azok a 

forma részeinek szétcsúsztatása nélkül lesznek eltávolíthatóak. Ez pedig kemény öntőformák esetében 

elkerülhetetlen. 

A nagy nyomás hiánya miatt a nagyméretű termékek öntése is kivitelezhető, mert az öntőformáknak nem 

szükségesek tömörnek lenniük, mint a nyomást alkalmazó eljárások esetében. Mivel az eljárásnak nincs 

méretkorlátja, így olyan nagy műanyag alkatrészek is készíthetőek (mint például nagy műanyag fogaskerekek) 

amilyenek más eljárásokkal nem. 

Az öntés előnye elsősorban az alacsony nyomásból ered és abból, hogy a folyamat gyakran nem igényel hőt. 

Ennek következtében az öntőformák szinte bármilyen anyagból és bármilyen formában készíthetőek. Hornyok, 

bemetszések, bonyolultság, méretkorlátok nélkül elkészíthetőek öntési eljárással. Szokatlan termékek 

készíthetőek így, beleértve szobrokat, bonyolult játékokat és modelleket, optikai lencséket és egyéb termékeket, 

amelyek formázása nehézkes lenne más eljárásokkal. 

Más részről az öntés hátrányai összefüggenek a nyomás hiányával és belőle fakadóan esetleges méretpontossági 

hibák, alakhibák és üres terek jelenhetnek meg a termékben. Ennek kiküszöbölésére alacsony viszkozitású 

gyantákat alkalmaznak, amelyek könnyen kitöltik az öntőforma minden részét. A nyomást hiánya miatt a 

buborékokat gyakran nem szorul ki, és így jelentős porozitást okozhatnak a termékben. A buborékok okozta 

problémát gyakran vákuum alkalmazásával oldják meg azáltal, hogy a gyantát a keverés és szállítás-betöltés 

elvégzése után vákuumnak teszik ki. 

5.1. Öntéshez használt alapanyagok 

Az öntéshez legelterjedtebben alkalmazott anyagok a folyékony gyanták, azaz monomerek, szirupok, vagy kis 

molekulasúlyú hőre keményedő műanyagok. Az ilyen anyagok kémiai folyamatok, általában polimerizáció, 

vagy térhálósodás során szilárdulnak meg. A folyékony öntőgyanták így lehetnek monomerek, vagy rövid láncú 

polimerek, melyek hőre keményedő, vagy hőre lágyuló műanyagokká szilárdulnak. Tipikus példái az ilyen 

anyagoknak, a nylon monomer (kaprolaktám), akril-szirup (akril-monomerben oldott akril-polimer), poliészter 

gyanták (melyek folyékonyak kis molekulatömeg esetén térhálósodás előtt), és fenolos gyanta. 

Az öntéshez használt gyanták másik típusa az olvadék-műanyagok. Ezek teljesen polimerizált hőre lágyuló 

műanyagok, amelyeket olvadáspontjuk fölé melegítenek. Ezen anyagok hűtés hatására szilárdulnak meg. Azon 

öntési eljárások amelyek műanyag olvadék feldolgozására alkalmasak eléggé korlátozottak, mivel ezen 

műanyag-olvadékok általában igen viszkózusak. Ezen anyagok szintén igénylik az öntőforma bizonyos fokú 

fűtését így biztosítva, hogy az anyag teljesen kitöltse a formát. Később a formát lehűtik, így a gyanta 

megszilárdul. Ez sokkal bonyolultabb eljárás, mint ami a folyékony gyanták esetében szükséges volt. Egy másik 

probléma, hogy folyamatosan hőstabilizáló adalékokat kell az anyaghoz adagolni, azért hogy megakadályozzuk 

a gyanta bomlását azon hosszan tartó időtartamra, amíg a gyantát folyékony állapotban kell tartani. 

Az öntés alapanyagainak harmadik típusa a plasztiszolokat és organiszolokat magába foglaló csoport. Ezek az 

anyagok műanyag részecskéket tartalmaznak valamilyen folyósító oldószerben. Megszilárdíthatóak az oldószer 

elpárologtatásával, vagy az oldószer és a műanyag reakciójával. A plasztiszolok esetében a szilárd anyagok 

koncentrációja nagyobb mint 90%, míg az organiszoloknál 0 és 50% közötti a szilárdanyag koncentráció. A 

plasztiszolok esetében általában nem alkalmaznak illékony oldószert, míg az organiszolok esetében igen. A 
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plasztiszolhoz illékony szerves oldószert adva organiszolt kapunk. A plasztiszolok általában sűrű, viszkózus 

folyadékok, míg az organiszolok némiképp kevésbé viszkózusak. 

Az öntésben alkalmazott anyagok negyedik csoportja az egyszerű műanyag oldatok. Az ilyen típusú alapanyag 

műanyag részecskék (általában por, így a beoldás könnyű), illékony oldószerben való oldásával állítható elő és 

az oldószer elpárologtatásával szilárdítható meg. 

Az ötödik alapanyagi csoport a műanyag porok, melyeknek nagy folyékonyságúnak kell lenniük, hogy nyomás 

alkalmazása nélkül is belefolyjanak az üregbe és kitöltsék azt. A por alapanyag melegítésével összeolvasztva az 

anyagot lehet azt megszilárdítani. 

5.2. Öntési eljárások 

Az öntőforma- és gépköltség az öntés esetében alacsonyabb mint bármely más eljárás során. Azonban a 

munkaerőköltség meglehetősen magas. Ezen tényezők együttese miatt az öntést alacsony példányszámban 

készülő termékek esetén alkalmazzák. Például a mintadarabok, melyekből csak egy vagy két darab készül 

általában öntéssel készülnek. Miután a termék tervezése befejeződött, általában valamilyen kisebb 

munkaerőköltséggel rendelkező eljárást választanak a gyártásra. A szerszámkészítés, különösen az alacsony 

példányszámú sorozatok és mintadarabok gyártását gyakran öntéssel végzik. 

5.2.1. Öntés öntőformába 

A tömb-öntés során a gyantát addig töltik a nyitott öntőformába, amíg a forma meg nem telik, majd a gyanta 

termékké szilárdul. Mivel bonyolult az oldószerek eltávolítása, a munkadarab fő tömegéből, főképpen ha az 

vastag, oldószer elpárologtatáson alapuló öntőanyagokat igen ritkán alkalmaznak tömb-öntésre. Ekkor az 

öntőforma bemetszéssel rendelkezik és így az öntőforma szétválasztható, hogy az öntvény eltávolítható legyen. 

Az öntésre alkalmazott öntőformákat általában az öntvény előre elkészített mintadarabjáról készítik. A végső 

öntőforma elkészítéséhez használt anyagtól és a végtermék esetében megkövetelt pontosságától függően ez igen 

bonyolult eljárás is lehet. 

A bemetszéssel nem rendelkező öntőformáknak a szétválasztására nincs szükség, mivel az öntvények 

eltávolíthatóak a gyanta betöltésére használt nyíláson keresztül. A 3.5.3. ábrán bemélyedésekkel rendelkező 

öntvények és a készítésükhöz használt öntőformák láthatóak. 

Az öntőformába történő öntés során a zsugorodás is történik, különösen, ha az öntvény vastag. Ezen zsugorodás 

egy része a polimerizálódás és/vagy térhálósodás során bekövetkező sűrűségnövekedésnek köszönhető. Ez 

töltőanyagok öntőgyantához történő hozzákeverésével csökkenthető. Ha az öntőgyanta megömlesztett, hőre 

lágyuló műanyag, hőzsugorodással is számolni kell. Hőzsugorodás azonban a hőre keményedő műanyagok 

térhálósodása közben fellépő hőfejlődés miatt is bekövetkezhet. 

A formába öntés másik változatában az öntőforma megtöltését egy beépített gát segítségével végzik. Ekkor az 

öntőforma átellenes végeiben elhelyezett légzőnyílások segítenek annak megállapításában, hogy az öntőforma 

mikor töltődik fel, és emellett biztosítják azt is, hogy az anyag befolyjon az öntőforma magasabban fekvő 

részeibe is. Ebben az esetbe az öntőforma belseje határozza meg az öntvény vastagságát és felszínét. Ezt a 

felületi öntésnek, vagy gátazott öntésnek nevezett eljárás megegyezik a hagyományos homokformába történő 

fémöntéssel. 

5.2.2. Beágyazás és tokozás 

Az öntőformába történő öntéshez igen közeli kapcsolatban álló eljárás a beágyazás, mely során egy tárgyat 

öntőgyantával borítunk be. Ezt az öntési módot tipikusan elektromos alkatrészek esetében alkalmazzák, de a 

görkorcsolyák, gördeszkák uretán kerekei is a görgős csapágy uretán öntőgyantába való beágyazásával 

készülnek. 

Az alkatrész megfelelő elhelyezése az öntőformában többféleképpen is megoldható. A legkézenfekvőbb 

megoldás elektromos alkatrészek esetén az, hogy az elektromos vezetékek segítségével tartjuk a helyén a 

beágyazandó alkatrészt. Ha az elektromos vezetékek túl vékonyak és gyengék egy kis pálca csatlakoztatható a 

vezetékekkel párhuzamosan az alkatrészhez, amely segít azt az öntőformában a megfelelő helyén tartani. 

Amikor az öntés befejeződött a rúd az öntvény felszínénél levágható. 
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A beágyazásra legtöbbet alkalmazott öntőgyanták a folyékony gyanták, illetve hőömlesztett öntőgyanták. 

Oldószer alapú öntőgyantákat ritkán alkalmaznak, mivel az oldószer eltávolítása az öntvényből nehézkes. Az 

oldószerek emellett esetleg károsíthatják is a beágyazott alkatrészt. Az öntőforma alakja (az öntött gyanta alakját 

az öntőforma belső felülete határozza meg) általában egyszerű. 

5.2.3. Kapszulázás, mártással történő és fluidizált ágyas bevonatolás 

Különböző termékek esetében szükség van azok meghatározott részét műanyagba ágyazni, ugyanakkor a 

késztermék alakjának követnie kell a benne lévő tárgy alakját. Amikor a beágyazott tárgy alakja határozza meg 

a késztermék alakját, az eljárást kapszulázásnak nevezzük. A kapszulázási eljárással vékonyabb műanyag 

bevonat készíthető, mint a beágyazás és tokozás során. Néhány esetben az árucikket újra meg újra be kell vonni, 

hogy a kívánt vastagságú gyantaréteget elérjük. Ezt az ismételt gyantafelvitelt mártással történő bevonásnak 

nevezzük. 

Az alapanyagokat tekintve elmondható, hogy szinte minden öntőgyanta típus felhasználható kapszulázásra: 

• folyékony gyanta 

• magas hőmérsékleten olvadó gyanta 

• forró gyantaolvadék, plasztiszol 

• organiszol, vagy oldószeres öntőgyanta. 

Az oldószer elpárologtatása nem okoz gondot mivel a gyantarétegek vékonyak és nem alkalmaznak öntőformát. 

Azonban a viszkozitást megfelelően kell beállítani a megfolyás elkerülése végett. A kapszulázandó/tokozandó 

munkadarab lehet szobahőmérsékletű, de lehet melegített is. Ennek a megválasztása bizonyos mértékben az 

alkalmazott öntőgyanta típusától is függ. 

A bevonandó munkadarab felmelegítésével lehetőség nyílik finomra őrölt, porított gyanta alkalmazására 

ahelyett, hogy csak folyékony gyantát alkalmazhatnánk. Ha porított gyantát alkalmazunk, a felmelegített 

munkadarabot belemerítik egy gyantapor ágyba, amit levegővel való átfúvással fluidizálnak. A por beborítja az 

alkatrészt, majd lehűlve bevonatot képez rajta. Az ilyen eljárást fluidizált ágyas bevonatolásnak nevezzük. 

5.2.4. Formaöntés és sztatikus poröntés 

A formaöntés során az öntőformát, amely hasonló a rotációs öntésnél és az öntőformába történő öntésnél 

alkalmazott öntőformákhoz, plasztiszollal töltik fel. Miután az öntőformát lezárták, egy kemencében forgatják a 

rotációs öntéshez hasonlóan azzal a kivétellel, hogy a rotációs idő korlátozott arra az időintervallumra, ami alatt 

a kívánt vastagságú gyanta rádermed az öntőforma falára. Miután a kívánt mennyiségű anyag megszilárdult, az 

öntőformát eltávolítják a kemencéből. Eltávolítják a fedelét és az öntőformában még benne lévő folyékony 

anyagot kiöntik belőle. Ezután a forma fedelét visszateszik és az öntőformát újra a kemencébe helyezik, ahol 

folytatják a hőkezelést egészen addig, amíg a szilárd anyag megfelelően térhálósodik. 

A formaöntés kismértékben módosult változata a többszörös öntéssel végzett műanyagöntés. Az eljárás során az 

öntőformát megtöltik plasztiszollal és a formaöntéshez hasonlóan hőkezelik azzal a kivétellel, hogy a hőkezelés 

ideje igen rövid. Általában csak egy vékony réteg képződéséhez elég anyag szilárdul meg az öntőforma belső 

fala mentén. Ezáltal színes, vagy különösen kemény felületű öntvények állíthatóak elő. 

Abban az esetben, ha a gyanta öntőformabeli tömörítésre nyomást alkalmaznak a hőkezelés előtt, akkor a 

sztatikus poröntés igen hasonlóvá válik a szintereléshez. 

5.2.5. Kamrás öntés 

A kamrás öntés során olyan öntőformát alkalmaznak, mely speciális tömítés által elválasztott, két egymással 

párhuzamos lemezből áll. A gyantát egyszerűen beleöntik a két lap közé, és hagyják megszilárdulni. Ez 

szakaszos eljárás, ahol minden egyes lapöntvény külön készül. 

5.2.6. Folyamatos üzemű öntés 

A módszer során a folyékony öntőgyantát, tömítéssel elválasztott folyamatosan mozgó szalag közé öntik. A 

tömítés nem engedi kifolyni a folyékony gyantát, és meghatározza a lap vastagságát is. Mind a folyamatos 
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üzemű öntéssel és mind a kamrás öntéssel öntött műanyaglapok mentesek a deformációktól. A folyamatos 

üzemű öntés fő előnye a kamrás öntéssel szemben az előállított termék mennyisége. 

5.2.7. Filmöntés, vagy oldószeres öntés 

A filmöntés, vagy oldószeres öntés esetén az alapanyag folyékony halmazállapotú, amely könnyen illó 

oldószerben oldott gyanta. A gyantaoldatot egy rozsdaálló acél szalagra öntik vagy szórják, amely átszállítja az 

anyagot egy kemencén, ahol az oldószer elpárolog. A szalagon maradó műanyagfilmet ezután lehántják és 

feltekercselik. Az oldószer visszanyerő rendszer igen fontos része az eljárásnak mivel segít megelőzni a 

légszennyezést, és használatával lehetővé válik az oldószer gazdaságos újrafelhasználása. 

5.3. Géptípusok 

Az öntési művelet sajátosságai miatt az alacsony nyomás és az öntési eljárásokkal gyakran együtt járó alacsony 

hőmérséklet miatt minden más műanyagfeldolgozó eljáráshoz képest sokkal többféle feldolgozó berendezés és 

gépegység alkalmazása lehetséges. 

Az öntési eljárásokhoz nincs szükség különösebb géptípusokra: az öntőberendezés lehet igen nagy, ezzel 

lehetővé téve olyan nagyméretű termékek előállítását, amelyeket igen bonyolult vagy lehetetlen lenne legyártani 

más eljárásokkal. 

5.4. Öntőformák 

Az öntőformák szinte bármilyen szilárd anyagból készülhetnek. A kereskedelmi méretekben történő előállítás 

során leggyakrabban alkalmazott anyagok az alumínium, fa, gipsz, gumi, szilikon, epoxigyanta és egyéb hőre 

keményedő műanyag, üveg és acél. Az alapanyag szempontjából a legfontosabb tényezők a tartósság, könnyű 

megmunkálhatóság, porozitás és hogy megfeleljen a kívánt követelményeknek. 

A nem kereskedelmi mértékben történő előállítás, vagy mintadarab esetén a puhább öntőforma alapanyagok 

igen hasznosak lehetnek. A szilikongumiból készített öntőformák például igen gyakoriak kis példányszámban 

történő gyártás esetén, mivel a mintadarab köré önthetőek. Két részre szétválasztva az így elkészült öntőformák 

pedig alkalmazhatóak kis példányszámú, a mintadarab alakjával megegyező termék előállítására. Alacsony 

viszkozitású szilikonnal a mintadarab részletei pontosan lemásolhatóak, a bemélyedések, hornyok szintén 

másolhatóak, és a másolatok eltávolíthatóak mivel az öntőforma rugalmas, nyújtható és, így a bevágások, 

bemélyedések mentén elcsavarható. A szilikon természetéből adódóan jó öntvényeltávolíthatósági 

tulajdonságokkal rendelkezik, ezzel is leegyszerűsítve az öntési eljárást. 

6. Rotációs formázás 

Rotációs öntéssel általában hőre lágyuló műanyagokat dolgoznak fel, és olyan nagyméretű (zárt, vagy nyitott) 

üreges testeket állítanak elő, melyek űrtartalma elsősorban 1-10 m3 közé esik, pl: vegyszerek vagy fűtőolajok 

szállítótartályai. Az eljárás előnye a többi műanyag feldolgozó eljárással (fúvással és a fröccsöntéssel) szemben, 

hogy a beruházási költség a termék méretéhez viszonyítva viszonylag alacsony, másrészt lehetőség van, 

nagyméretű alakos termékek állítására, melyek tetszőleges falvastagsággal rendelkeznek. 

Az eljárás során nem alkalmaznak túlnyomást, így a formázás egyszerűbb és kevésbé költséges. A legtöbb 

nyomást nem igénylő eljárást öntésnek, öntéssel történő formázásnak hívják. Ebben az értelemben, a rotációs 

öntés egy öntési eljárás. Ugyanakkor, mivel ennek az eljárásnak a jelentősége egyre nagyobb, külön fejezetben 

írunk róla. A művelet során az alapanyagot egy fűthető szerszámba helyezik, majd a szerszámot felmelegítik, 

ahol az anyag megömlik. A felmelegítési és hűtési folyamat alatt a szerszám forog, így az anyag egyenletesen 

eloszlik a szerszám belső felületén. 

Az alkalmazott hőmérséklet egyes formázási eljárásokhoz képest alacsonyabb lehet, mivel a formázandó 

műanyagot nem kell teljes mértékben olvasztott állapotban tartani. Ezzel az eljárással készíthetők olyan 

alkatrészek, amelyek funkciójuk betöltésében versenyre kelhetnek más eljárásokkal, mint a fröccsöntés, és 

robbantásos formázás, készített termékekkel, továbbá néhány egyedi technológiai előnyt is jelenthetnek, mivel 

olyan adottságai vannak, amik más eljárások esetében nem tapasztalhatók. 

A művelet fontos paramétere a fűtési hőmérséklet valamint a forgatás fordulatszáma. A készíteni kívánt termék 

alakját és nagyságát a formaszerszám belső formája és térfogata határozza meg. A rotációs öntés szerszámait a 
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fűtési megoldásuk szerint három csoportba sorolhatjuk: gázfűtésű, légfűtésű, és olajfűtésű rotációs 

berendezések. 

Rotációs öntéssel gyakorlatilag az összes hőre lágyuló műanyag feldolgozható. A termék falvastagságától 

függően különböző anyagok alkalmasak: vastag falú termékek: nem hőérzékeny alapanyagok pl. polietilén, 

vékony falú termékek: kevésbé hőérzékeny alapanyagok. 

6.1. Rotációs öntés művelete 

A rotációs öntés elvi vázlatos a 3.6.2. ábra szemlélteti. A rotációs öntőberendezések főbb feladatai a 

következők: 

• a szerszám töltés, 

• a szerszám fűtése, 

• a szerszám forgatása két síkban, 

• a szerszám hűtése, 

• a termék kivétele, 

A töltés során első lépésben az öntőformába adagolják a a megfelelő minőségű alapanyagot. Ennek a 

mennyiségét elsősorban a kívánt falvastagság határozza meg. Ezt a lépést a szerszám zárása követi, majd az 

öntőformát folyamatos fűtés mellett több tengely körül forgatják. Erre azért van szükség, hogy a hő hatására a 

benne felolvadó hőre lágyuló műanyag egyenletesen rakódjon fel a szerszám falára. Az utolsó előtti lépésben 

folyamatos forgatás mellett az öntőformát lehűtik, és a munkadarab a szerszám belsejében megszilárdul. Az 

utolsó lépésben a szerszámot szétszerelik és a terméket kiveszik a berendezésből. 

A rotációs öntőberendezésekkel nagyméretű berendezéseket lehet előnyösen előállítani. Ehhez azonban 

nagyméretű üntőberendezések társúlnak. 

6.2. Rotációs öntőszerszámok 

A legtöbb öntőforma két részből áll, egy öntőtestből és egy fedélből, ezeket a típusokat általában köpenyes 

formáknak nevezik. A fedelet helyben illeszteni lehet a köpenyhez, mivel a belső nyomás alacsony. A termék 

felszíne a forma belső falának felszínét fogja felvenni, így, ha fényes falú terméket kell előállítani, akkor egy 

polírozott belső felületű öntőforma alkalmazása szükséges. A forma belseje egy, a termék elválását segítő, 

bevonattal van ellátva (általában fluorokarbon műanyag bevonat). 

A formák 4°-6°-ban dönthetőek, a termék könnyebb eltávolításának érdekében. Ha a termék belső felülete 

nagyon sima, vagy fényes, akkor az eltávolítás nehezebb, ekkor nagyobb döntési szög szükséges. A döntési szög 

mértéke a formázandó anyag minőségétől is függ. 

Gyakran alkalmaznak egy karon több öntőformát, így egy ciklus alatt több termék készíthető. A formák 

általában azonos méretűek, de különböző méretű formák esetén nincs szükség eltérő idejű formázási ciklusra. A 

legfőbb akadálya a formák számának a rendszer mechanikai stabilitása, ami a formák együttes tömegének 

forgatásakor jelentkezik, valamint a formák fűtő- és hűtőkészülékbe való együttes behelyezésekor. 

6.3. Egyéb tényezők 

Néhány tényező korlátozza a hőre lágyuló műanyagok rotációs öntéssel történő formázását. Néhány ezen 

tényezők közül kémiai, ami a műanyag molekuláris szerkezetével van összefüggésben, más okok pedig 

mechanikai eredetűek. Az esetek döntő többségében polietilént alkalmaznak ezen formázási módszernél (kb. 

90%), mert ezen anyag esetében sikerült a legtöbb problémát kiküszöbölni. 

A PVC nagyon hőérzékeny, így csak nagy körültekintéssel formázható ezzel a megoldással. A probléma 

okozója nem a magas hőmérséklet, hanem a hosszú fűtési ciklus, viszonylag magas hőmérsékleten. Egy másik 

anyag, amit nehezen lehet formázni ugyanezért a problémáért az ABS. A butadién komponensnek erős hajlama 

van a degradálódásra a formázási eljárás körülményei között. Azonban a legutóbbi tanulmányok 
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megállapították, hogy egyes ABS polimerizálási eljárások során a butadién részek kevésbé hajlamosak a 

degradálódásra, így sikeresen formázhatók ezzel az eljárással. 

Kiemelkedően magas olvadási hőmérséklet több műanyag formázását is korlátozza ezekben a készülékekben. A 

műszaki műanyagok például magas üvegesedési hőmérséklettel rendelkeznek, így a kemencékben nem megy 

végbe a megfelelő egységes formává való átalakulás. Ugyanakkor a nylon és a polikarbonát, annak ellenére, 

hogy magas olvadáspontú műanyagok, formázhatók forgatással. 

Az őrölhetőség felvilágosítást ad arra, hogy egy műanyagból mennyire lehet finom port készíteni. Mivel 

olvadékonyak, alacsony olvadáspontú műanyagokat nehéz finom porrá őrölni nagysebességű dobmalmokban. 

Néhány esetben az alacsony olvadáspontú műanyagok csak nitrogén atmoszférában, vagy hűtőközegben 

őrölhetők. A mikropelletek alternatíváját képezik a műanyag poroknak. Ezek extrudálással készülnek, egy 

speciális elosztó fej segítségével, amelyen a polimer halad át. Valamivel nagyobb szemcséket eredményez a 

porhoz képest, de a formázásnál alkalmazhatók. Előnyös tulajdonságuk, hogy sokkal gazdaságosabban 

állíthatók elő, mint a különböző porok. 

A por részecskéinek szemcseméret-eloszlásának szűknek kell lennie. Nagyon kis méretű és nagy méretű 

szemcsék együttes jelenléte következtében a hőelnyelés különböző lesz a forma egyes részein, ami nem 

megfelelő terméket eredményez. 

A formába való megfelelő betöltés érdekében, a műanyag pornak könnyen, külső nyomás (vagy a gravitáció 

segítsége) nélkül tudnia kell mozogni. Ezt a tulajdonságot folyási jellemzőnek hívják. Ezt a jellemzőt egy adott 

keresztmetszeten, adott idő alatt átfolyt por mennyiségével mérik. 

A por nyers sűrűségét az előtt mérik, hogy fűtés, vagy más kezelés alá kerülne. A formázáshoz lehetőleg nagy 

nyers sűrűség a kedvező, mivel a nagyobb részecskék könnyebben maradnak egyben. Ez segíti a szemcsék 

összeolvadását és csökkenti a légréseket az egyes részecskék között. Néhány őrlőgép hosszú, hajszálszerű 

részecskéket képez. Ezek kedvezőtlenek a nyers sűrűség szempontjából, mivel nehezítik a tömörödést. 

A részecskéknek könnyen össze kell olvadniuk a fűtési ciklus során. Ha a műanyag átlagos molekulatömege túl 

nagy (az olvadási indexe túl alacsony) a szemcsék sokkal nagyobb energiát igényelnek, ahhoz, hogy 

összeolvadjanak, így magasabb hőmérséklet szükséges. Ha a hőmérséklet túl magas, a műanyag degradálódása 

is nagyobb lehet. Ha a molekula tömeg túl alacsony, az anyag inkább olvadni, mint tömörödni fog. Ha 

elkezdődik az olvadás, az anyag a forma közepére süllyed, így a forma fala nem lesz homogénen fedve. 

Azonban minden műanyagfajtára előírják a szükséges átlagos molekulatömeget. Az előírt tartományt az 

olvadási indexek értékeivel jellemzik. HDPE-re ez a tartomány 3-70-ig tart. Ezen a tartományon belül, a magas 

olvadási indexű keveréket választják ,ha a termék bonyolult formájú, és jó folyási tulajdonságra van szükség, 

hogy a por kitöltse a formát. Alacsony olvadási indexű műanyagot választanak, ha erős feszültségtűrő terméket 

kell előállítani, fontos a termék ütésállósága. A fizikai teljesítőképesség szempontjából az alacsony olvadási 

indexű műanyagok előnyösek, de némely esetben nehézkes a felhasználásuk. 

7. Rétegelés, bevonás 

A rétegelés olyan művelet, amely során flexibilis anyagokat tudunk bevonni műanyaggal. Az eljárás folyamatos 

és alkalmazásával új, rétegelt anyag jön létre. Ilyen többek között a örvénylő szinterelés, az elektrosztatikus 

bevonás, vagy például a lángszórás. 

A bevonás műveletének első lépése a bevonandó anyag előkészítése. A rétegelőanyagok közül a PVC alapú 

anyagoknak nagy jelentősége van. A PVC feldolgozásához ugyanis nagy mennyiségű lágyítót adagolnak a 

megfelelő folyási jellemzők elérése végett. A lágyítók általában nagy forráspontú szerves észterek. Ezek 

leginkább többértékű savak egyértékű alkoholokkal alkotott észterei. A lágyítóknak abban van jelentősége, hogy 

általuk a bevonóanyag gumiszerű, lágy bevonatot tud képezni a bevont anyagon. A rétegelés során a 

bevonóanyagokat általában hengerszéken dolgozzák össze. Ennek az az oka, hogy az egyes komponenensek 

agglomerációra hajlamosak. 

A rétegelés ipari megvalósítására számos megoldás létezik. Az egyes lehetőségek közül leginkább az anyag 

viszkozitása és a felhordandó anyag mennyisége ismeretében lehet dönteni. 

A rétegelés után sok esetben van szükség további műveletre: például préselés, festés, lakkozás. 

7.1. Kenés 
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A kenés alkalmával a műanyag pasztát kenőkés segítségével viszik fel a bevonatot. A felhordott anyag 

vastagságú a bevonandó anyag elmozdulásának sebessége és a kés távolsága adja meg. 

Abban az esetben, ha a kés nincs alátámasztva a kés kialakítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni; azt a 

mechanikai sérülések elkerülése végett le kell kerekíteni. 

7.2. Kenőhengeres rétegelés 

A kenőhengeres rétegelés többhengeres megoldásokat tartalmaz. A bevonóanyag a többszöri hengeren való 

átvezetés miatt megfelelő vastagságú lesz. A rétegvastagság változtatása a hengerek közötti távolság 

változtatásával lehetséges. Emellett a bevonat vastagsásának és „szétterítettségének” tekintetében a forgási 

sebességeknek is nagy jelentősége van. 

A kenőhengeres rétegelés nagy termelékenységű eljárás, különösen a kenőkéses megoldáshoz képest. 

7.3. Merítőeljárás 

A merítőrétegelés során durva szövésű anyagokat vonnak be úgy, hogy azt kis viszkozitású hordozó alá 

helyezik, majd a felesleges anyagot kések segítségével húzzák le. 

7.4. Extrúziós rétegelés 

Az extrúzitós rétegeléssel vékony anyagok bevonására van lehetőség. Ekkor a műanyag ömledéket egy speciális 

szerszámon vezetik keresztül és terítik a hordozóanyag felületére és sajtolják rá arra. 

7.5. Fordított rétegelés 

A fordított rétegelénél egy gélesítő alagúton húzzák keresztül a bevont anyagot. Az alagút hosszát az áthúzási 

sebesség határozza meg. 

8. Habosítás 

A habosítás során a műanyag masszába levegőt, vagy valamilyen gázt juttatnak, ezután az így kialakult 

buborékok visszamaradnak a műanyag megszilárdulását követően, emiatt a termék sejtszerkezetű lesz. Az így 

kapott termékeket sejtes műanyagoknak is szokták nevezni. Mivel a habok egy műanyag mátrixba levegő, vagy 

valamilyen más gáz bevitelével készülnek, ezért azok más megközelítésben a műanyag habok társított 

rendszerekként is felfoghatóak. A habosítás célja a tömegcsökkentés, bonyolult belső terek kitöltése, a hő- és 

hangszigetelés javítása, csomagolóanyagok esetében pedig az ütések, rázkódások csillapítása stb. 

A habosított termékeknek a habstruktúra szerint két típusuk létezik. Az első sejtszerkezet a zárt-elemű szerkezet, 

amely esetében az egyes elemek jól elkülöníthetőek egymástól. A falakon nincsenek rések vagy lyukak. Ha a 

falak impermeabilisak, valamennyi gázt tartalmaz. A másik szerkezet nyitott, melynél az egyes elemek 

kapcsolatban állnak egymással (lyukacsos szerkezet). Ez a típus nem zár magába gázt. Az adott gáz így könnyen 

mozoghat az egyes részeken keresztül. Ez a típus leginkább egy szivacs szerkezetéhez hasonlítható. 

A műanyag habok osztályozhatók a fal merevségének alapján is. Ha a fal kemény, a habot rideg, vagy kemény 

habnak nevezik. Ha a fal nyomás hatására elhajlik, akkor rugalmas habról beszélnek. Egyes habok 

rendelkezhetnek mindkét tulajdonsággal. A rideg hab rendezett szerkezetű, míg a rugalmas hab lágy szerkezetű. 

Nagy alaktartóságú, kis rugalmasságú habok a PS, kemény PVC, kemény PUR, UF, PF, EP. Lágyhabok a lágy 

PUR, lágy PVC és a PE. 

Sűrűségük alapján beszélhetünk kis- és nagysűrűségű habokról. Az, hogy milyen sűrűségértékeknél 

beszélhetünk az egyik és mely esetekben a másik típusról iparáganként ill. anyagonként jelentősen eltérő lehet. 

A 40 kg/m3 sűrűségű poliuretán hab pl. nagyon kis sűrűségűnek számít, míg az ugyanilyen polisztirol hab 

azonban már nagy sűrűségű. 

Másik fontos jellemzője ezeknek a haboknak az ütési energiaelnyelő képességük. Ha a habot ütés éri sok 

esetben nem szenved maradandó alakváltozást. Ez az energiaelnyelő képesség lehetővé teszi ülőbútorok 

töltőanyagaként, szőnyegként, ütközéskori biztonságtechnikai eszközként való alkalmazhatóságát. 
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Megkülönböztethetők hőre lágyuló és hőre keményedő műanyag habok is. A duroplasztok előállítása 

monomerekből, vagy oligomerekből történik mely során a habosítás a térhálósodással egyidejűleg megy végbe. 

A habosítás költségei alacsonyabbak más formázási eljáráshoz képest, aminek két oka van: az alkalmazott 

nyomás nagyon alacsony, a termékek sűrűsége alacsonyabb a nem habosított termékekéhez képest. Az alacsony 

nyomás csökkenti a költségeket. Így a habosítás költségei az öntési eljárások költségeihez hasonlíthatók. Levegő 

használatával további költségcsökkentés érhető el. Az alacsony költség egy fő oka a habosított műanyagok 

használatának, de vannak problémás más okai is az alkalmazásnak. Például, a fizikai jellemzői a habnak, mint a 

párnázhatóság, vagy a nyílt szerkezetű habok gázzal való átjárhatósága. 

A legjelentősebb paraméterek a habképzés során a műanyag és a habosító anyag mennyisége, valamint a 

műveleti paraméterek (hőmérséklet, nyomás, expanziós feltételek). A műanyag összetétele (polimer, oldószer, 

töltőanyag és más adalékok) lényegesen befolyásolják valamennyi terméktulajdonságot. A hab alapvetően a 

cellák számával és méretével jellemezhetők. 

8.1. A habosítási eljárás 

8.1.1. Mechanikai habképzés 

Egy folyékony műanyagot, vagy műanyagoldatot lehet mechanikailag levegő diszpergáltatásával mechanikailag 

kezelni. A habzó folyadék így formázható és keményíthető. Általában így habosítanak plasztiszolokat, vinil-

észtereket, urea-formaldehideket, fenolszármazékokat és poliésztereket. Linóleumpadlót és szőnyegeket 

készítenek ezzel az elárással. 

8.1.2. Kémiai habképzés 

Ennek során a habosító ágensből képződik a gáz, amely habosítja a műanyag szerkezetét. Amikor ezeket az 

anyagokat a műanyaghoz adják, elkezdődik a habképződés. A folyamatot hőközléssel segítik. A habosítást 

követi az alakadás és a szilárdítás. A kémiai reakció során CO2 képződik. Így habosítják a poliuretánokat, a 

legtöbb elasztomert. Ide kapcsolódó eljárás a gyors elgőzölögtetés, például keresztkötések kialakításánál. Ekkor 

a vízgőz képzi a habot. 

8.1.3. Fizikai habképzés 

Ha gázt vezetnek egy folyadékba, majd csökkentik annak nyomását, a gáz gyorsan felszabadul, ami 

habképződéshez vezet. Ezt hívják fizikai habképzésnek, mivel nem történik kötésfelszakadás a gáz 

felszabadulása során. Másik lehetőség illékony oldószer hozzákeverése a műanyaghoz, majd az elegy fűtése, 

aminek következtében az illékony komponens távozik. Így habosítják a PP-t, a PE-t és a PVC-t. 

8.1.4. Üres üveggyöngyök 

Habosítani úgy is lehet, hogy üveggyöngyöket, vagy műanyaggolyókat kevernek a műanyaghoz (d=0,03 mm). 

A golyók sűrűsége nagyon kicsi. Ezeket szintaktikus haboknak hívják, zárt szerkezetűek, gyakran alkalmazzák 

úszóeszközök, hangszigetelések, hőszigetelések és nagy kompressziótűrésű termékek előállításához. 

8.2. Habosított műanyagtípusok 

A legnagyobb ipari jelentősége a poliuretán és polisztirol habok gyártásának van, ezek az összes hab több mint 

95%-át teszik ki. A hőre lágyuló habok közül jelentősek még a PE, PVC és a cellulóz alapú habok. A 

termoreaktív habok kisebb jelentőséggel bírnak, ilyenek a fenoplaszt és aminoplaszt habok. A termoplaszt 

habokat a következőképpen csoportosíthatjuk: 

• Elasztikus állapotban habosított; pl. PS 

• Ömledékállapotban habosított; pl. PS, PE, PVC 

• Kémiai reakció során, folyékony állapotból habosított; pl. PUR, PF, UF. 

8.2.1. Polisztirolhab 
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A polisztirolhab az egyik legelterjedtebb hőszigetelő anyag. Alapanyaga az előhabosított sztirolgyöngy. A 

polisztirol keményhab pórusszerkezete igen kis átmérőjű, zárt cellákból épül fel. A polisztirolból két, 

lényegesen eltérő tulajdonságú habanyagot állítanak elő: hagyományos expandált polisztirol hab (EPS) és a 

később kifejlesztett technológiával készülő extrudált polisztirol hab (XPS). A hagyományos expandált 

polisztirol hab részben nyitott cellaszerkezetű hab. A polisztirolgyöngyök összehegedésük során nem alkotnak 

zárt szerkezetet, a szabálytalan gömbök között levegőzárványok maradnak. Maguk a gyöngyök sem tökéletesen 

zártak. A később kifejlesztett technológiával készülő extrudált polisztirol hab (XPS) zárt cellaszerkezetű hab. A 

habokat a tartós UV sugárzástól (napfénytől) védeni kell, mivel ez hosszú távon tönkreteheti az anyagot. 

1. Expandált polisztirolhab (EPS) 

Az EPS alapanyaga hőre lágyuló polimerizált sztirol, ami habosító anyagot és égéskésleltető adalékot 

tartalmaz. A túlnyomórészt levegőből álló (98%) anyag kiváló hőszigetelő képességet mutat, jól alakítható, 

egészségre, környezetre nem veszélyes. Ilyen anyag a szigetelésben jól ismert nikecel, ami kis testsűrűségű, 

könnyen kezelhető anyag, testsűrűsége: 10 - 30 kg/m3. 

Az expandált polisztirolhabot két fő lépésben állítják elő. Az előhabosítás során a sztirolszemcséket 

vízgőzben kb. 5-8 mm-es nagyságú gyöngyökké duzzasztják. A kapott anyagot szemcsés állapotban is fel 

lehet használni: hőszigetelésre, hőszigetelő habarcsok adalékanyagának, esetleg téglagyári alkalmazásra 

gázosító anyagnak. 

Második lépésben pihentetés után tovább folyik a habosítás, de ekkor már zárt sablonban. Ekkor a gyöngyök 

tovább duzzadnak, és hő hatására összetapadnak, így kapják a polisztirolhab tömböt. A „kizsaluzott” 

tömböket ezután izzószálas vágó-berendezésekkel vágják a kívánt alakúra és méretűre, általában tömb, 

lemez, csőhéj alakúra. 

2. Extrudált polisztirolhab (XPS) 

Az extrudált termékek könnyen felismerhetők, általában halványszínűek (világoskék, rózsaszín stb.), és 

rendkívül kemények. Mivel az extrudált polisztirol habok fontos műszaki jellemzői lényegesen jobbak, mint 

az expandált polisztirol haboké, ezért az áruk is jóval magasabb. 

Az extrudált termékek hőszigetelő képessége jobb, szilárdsága nagyobb, vízfelvétele pedig kisebb, mint az 

expandált termékeké. Az XPS lemezek felülete benyomódásra kevésbé érzékeny, mint az EPS. Fagyálló 

anyag, ellenáll a természetben előforduló normál savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. A szerves oldószerek, 

lágyítók, erős savak, klórozott szénhidrogének megtámadják. Nehezen éghető, a magas hőmérséklettől 

azonban (60-70°C felett) védeni kell. Testsűrűsége 25 - 50 kg/m3. 

8.2.2. Poliuretánhab (purhab) 

A poliuretánhabokat poliolok és izocianátok kémiai reakciója révén állítják elő. A poliuretánok habosításakor az 

izocianát és a víz reakciója során szén-dioxid fejlődik, amely elvégzi a habosítást. Külön habosítóanyagot csak 

akkor adagolnak, ha meghatározott tulajdonságú habot kell előállítani. Ezek mellett számos más adalékot is 

adnak a kívánt habtulajdonságok elérése céljából. A külön keverőedényben elegyített anyagokat ezután 

extrúziós eljárással folyamatosan tömbökké vagy zárt szerszámba fröccsöntve szakaszosan formadarabokká 

habosítják. Félkemény és kemény kivitelben létezik. 

Az építési gyakorlatban legelterjedtebb poliuretánhabok a levegő hatására a helyszínen habosodó PUR habok. 

Ezeket rendszerint flakonokban forgalmazzák. A lúgoknak, savaknak, szerves oldószereknek ellenállnak. Ezeket 

a PUR habokat rendszerint a különböző rések, üregek, hézagok kitöltésére használjuk (pl. nyílászáró és fal 

között). A flakonból kinyomott hab térfogata jelentősen megnő, majd az anyag megszilárdul. 

8.2.3. Polietilénhab 

A polietilénhab habosító adalékanyag hozzáadásával, extrudálással előállított, zártcellás, térhálósított 

habtermék, a lágy polietilén hab köznapi neve polifoam. A polietilén hab számos előnyös tulajdonsággal 

rendelkezik: anyagában színezhető, jó a párazáró képessége, rugalmas, kis sugár mentén is hajlítható, vízfelvevő 

tulajdonsága zérus, könnyen vágható, alakítható, jó a vegyi ellenálló képessége, rovarok, rágcsálók nem 

támadják meg, a baktériumokkal szemben ellenálló,. A polietilén habokból elsősorban lágy és kemény hab-

lemezeket, habcsíkokat, csőhéjakat, alátéttapétákat készítenek. 
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8.2.4. PVC habok 

A PVC hab rendkívül finom, pórusos szerkezetének köszönhetően jó merevségű, amellett csekély súlyú. A 

selyemsima felület még többéves kültéri felhasználás után is jó minőségű marad. Nehezen gyulladó, 

antisztatikus. Gyakran használják szendvicspanelekben. Alkalmazási területei: díszletek, TV-stúdiók, 

irodaszerek, bemutató táblák, fényképkasírozás, kiállítási standok, táblák, szitanyomás, hőszigetelő falak. 

8.3. Habosítóanyagok 

A habszerkezetet kémiai, vagy fizikai habosítószerrel alakítják ki. A kémiai habosítószerek por, vagy 

granulátum formájú vegyületek, pl. az N,N’-dimetil-N,N’-dinitrozo-tereftálamid, az azo-bisz-izobutiro-nitril, a 

4,4’-oxo-bisz-benzol-szulfonil-hidrazid, az azo-bisz-formamid, az 5-fenil-tetrazol és a trihidrazin-triazin. Ezeket 

0,1-1% koncentrációban szárazon keverik a polimerhez. Jellemző módon, a feldolgozás hőmérsékletén gáz 

alakú bomlástermékek keletkezése mellett elbomlanak, és ezek a gázok alakítják ki a cellás szerkezetet. 

A fizikai hajtóanyagok ezzel szemben inert gázok, vagy a feldolgozás hőmérsékletén gáz alakú anyagok: 

pentán, neopentán, hexán, i-hexán, heptán, i-heptán, toluol, metil-klorid, metilén-klorid, triklór-etilén, diklór-

etán, diklór-tetrafluor-etán, triklór-trifluor-metán, triklór-fluor-etán és diklór-difluor-metán. 

8.4. A habosítás lépései 

8.4.1. Alakadás és szilárdítás 

A hab elkészítése után számos módszer kínálkozik az alakadásra. Valamennyi lehetőség esetében alacsony 

nyomást alkalmaznak, mivel a nagy nyomás a habot tönkretenné. Az alacsony nyomáshoz olcsó öntőformák és 

más alakadási eszközök tartoznak. Néhány habot külső hő nélkül formáznak és szilárdítanak. Ez a kis nyomás 

nagy mozgásteret biztosít a formák és az anyagok felhasználása terén. A forma készülhet fémből, fából, rideg 

műanyagból és elasztomerből. Ahogy említettük, a hab lehet rideg és rugalmas is. A habok rugalmasságuk 

következtében számos formára alakíthatók. 

8.4.2. Öntés 

A habosított folyadékok közvetlenül egy formába önthetőek, ahol az anyag elnyeri végleges alakját 

megszilárdulása után. Két különböző módszer létezik a hab formán belüli expanziójára. Az első a kis nyomású 

habformázás, ekkor a habosító anyag a műanyaggal együtt kerül a formába. Az anyag térfogata lényegesen 

kisebb, mint a forma térfogata, de a habosodás közben az anyag kitölti a teljes rendelkezésre álló térfogatot. A 

habosodást a nyomás csökkentése, vagy hőközlés indítja be, ez függ a habosító anyag típusától. 

A habosodás következtében az anyag térfogata megnövekszik. A térfogatnövekedést a forma mérete korlátozza, 

kis nyomású formázásnak pedig azért nevezhető, mert nem szükséges hozzá külső nyomás. A térfogatnövekedés 

természetesen nyomásnövekedést okoz. 

A másik módszer esetében a térfogatnövekedést külső nyomással szabályozzák. Ezt az eljárást nagynyomású 

habformázásnak nevezik. Fontos megjegyezni, hogy ezt az elnevezést csak összehasonlítás miatt alkalmazzák a 

kisnyomású formázásnál alkalmazott nyomás miatt, azonban ez a nyomásérték is elmarad a szokásos 

műanyagformázási módszereknél alkalmazott nyomásoktól. A módszer lényege, hogy a formát a folyadékkal és 

habosító anyaggal teljesen feltöltik. A rendelkezésre álló térrel szabályozható a habosodás és a tömörödöttség 

mértéke. 

A két különböző eljárással eltérő tulajdonságú termékek készíthetők. A kisnyomású eljárással főként nyílt 

szerkezetű habokat, míg a másikkal főként zárt szerkezetű habokat készítenek. Megfelelő körülmények között 

azonban mindkét eljárás alkalmas a másik hab előállítására. A formázási körülményekben bekövetkező 

változások könnyen okozhatnak eltérés a termék szerkezetét illetően és hamar változik a zárt szerkezetű hab 

nyílt szerkezetű habbá, akár már néhány fok eltérés a hőmérsékletben, vagy a térfogatnövekedés sebességének 

kismértékű megváltoztatása is elegendő lehet. 

Mindkét eljárás esetében a termék tartalmaz egy nem habosított külső réteget is. Ennek a rétegnek a vastagsága 

függ a formába vezetett anyag mennyiségétől, a formázás hőmérsékletétől, a forma felszínének természetétől. A 

habosító anyag szintén befolyásolhatja a réteg vastagságát. Ennek a rétegnek számos hatása van a hab 
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tulajdonságaira. A habosító gáz kiáramlása például lelassul, mivel át kell jutnia ezen a rétegen. Hatással van a 

rugalmasságra is, ezt fontos figyelembe venni, amikor a habot bútorokhoz használják. 

Érdekes folyamat lehet hab formázására a reaktív fröccsöntő eljárás (RIM). Két reaktív komponenst kevernek 

össze és vezetnek be a műanyaggal, aminek következtében kémiai kötés átrendeződés megy végbe. Az eljárás 

hasonló módon megy végbe, mint a korábban említett formázásoknál. A műanyag és a habosító anyag megfelelő 

egyensúlyának kialakításával. Ez a folyamat a 3.8.1. ábrán látható. A leggyakrabban poliuretánt habosítanak 

így, a reaktív komponensek a polialkohol és az izocianát. Az elegyhez vizet adnak, ami az izocianáttal szén-

dioxidot képez. 

3.8.1. ábra - A reaktív fröccsöntés folyamata [32] 

 

Ellentétben a kisnyomású formázással, az anyag beadagolása és a habosítás folyamatos. Azonban a nyomás egy 

állandó érték, ellentétben az egyszeri térfogatnövekedéssel. Másik különbség a reaktív fröccsöntés eljárásnál, 

hogy ezzel bevonhatók más anyagok. 

Egy másik formázási módszer a helyben történő habosítás. Hasonlóan a RIM eljáráshoz, itt is folyamatosan 

adagolják a műanyagot és a habosítót. Ez biztosítja a megfelelő sűrűséget. A RIM-től való különbség, hogy itt 

nem játszódik le reakció. Ilyen eljárást alkalmaznak hűtőgépek szigeteléseként. A hab helyben szilárdul. A hab 

megfelelő helyre való bejutását speciális csövekkel valósítják meg. 

8.5. Habosítási eljárások 

A habosítási eljárások különbözhetnek a habosítandó műanyag típusától és a kívánt habszerkezettől függően. A 

habosítandó alapanyag lehet ömledékállapotú termoplaszt, gyöngypolimer vagy paszta illetve egymással 

reakcióba lépő folyékony halmazállapotú anyagok keveréke. A habstruktúra pedig lehet egyenletes 

sűrűségeloszlású vagy integrálhab, melynek sűrűsége a keresztmetszete mentén változik. 

9. Melegalakítás 

A hőformázás, vagy melegalakítás egy olyan eljárás, amely során hőre lágyuló műanyag lemezeket és fóliákat 

formáznak egyedi munkadarabbá. A lemezek hőformázása során - néha vastaglemez hőformázásnak is nevezik - 

általában feldarabolt lemezek az alapanyagok, amelyeket gyakran egyenként adagolnak, a hőformázó 

berendezésbe és ott megolvasztják azokat. A fólia hőformázást, amit néha vékonylemezek hőformázásnak is 

neveznek, úgy végzik, hogy a fóliát hengerekről húzzák le és folyamatosan adagolják a nagymértékben 

automatizált hőformázó berendezésbe. A fólia hőformázást elsősorban csomagolások gyártására használják. 

Hasonlóan a többi szerkezeti anyaghoz, a hőre lágyuló műanyagok szilárdsági jellemzői a hőmérséklet 

függvényében jelentősen változhat. A hőre lágyuló műanyagok melegalakítását általában azok üvegesedési 
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hőmérséklete fölött végzik, a viszkoelasztikus folyás hőmérséklet-tartományában. Ennek az az oka, hogy ekkor 

jelentősen kisebb erőhatásokkal végezhető el a művelet, mint más hőmérsékleti értékeknél. A viszkoelasztikus 

folyás tartományáig igaz az, hogy a hőmérséklet növelésével az alakítás sebessége is növelhető. A melegalakítás 

során további jelentős mértékű orientációval is számolni kell. Ennek az az oka, hogy az alkalmazott 

eljárásokban az alakítás irányába eső irányokban a szilárdsági értékek megnövekednek, a többi irányban pedig 

csökkennek. Ha a különbségek túlságosan nagyok a termék berepedhet. 

A műanyagok melegalakítása termoplasztikus állapotban, jellemző módon félkész termékből, külső erők 

segítségével hajtják végre. A melegalakítás során a félkész termék a legtöbbször lemez. Ebben az esetben a 

műanyag lemezt – általában sugárzó hővel – a kívánt hőmérsékletre előmelegítik, majd ezt a lágy anyagot 

viszonylag kis erővel a hideg szerszámba préselik, vagy szívják. Ez a művelet az alakadás. A szerszámban az 

anyag lehűl ahonnan a termék eltávolítható. 

Az előzőekkel ellentétben a szívós műanyagok esetében az üvegesedési hőmérséklet alatt célszerű végezni a 

műveletet. Az alkalmazott hőmérséklet sok esetbe szobahőmérséklet körüli, vagyis a műanyagok formáját 

melegítés nélkül változtatják meg. Ekkor hidegalakításról beszélünk. A hidegalakítás során sokkal nagyobb 

erőkre van szükség az előtermék alakításához és a létrehozható deformáció mértéke is korlátozott. 

A melegalakítás legnagyobb előnye az, hogy a termoelasztikus állapotban lévő, lágy műanyag kis erőkkel, 

nagymértékben alakítható. Emiatt a szerszám anyagköltsége alacsony (kis szilárdságú – merevségű anyagból is 

előállítható, pl. fa, gipsz, alumínium), ami még kis sorozatok esetén is gazdaságos gyártást biztosít. Hátrányként 

meg kell említeni a magasabb alapanyagköltséget. 

9.1. Előkészítés és melegítés 

Hasonlóan, mint a legtöbb egyéb feldolgozási mód esetében, a melegalakításnál is elő kell készíteni az anyagot 

a feldolgozásra. Az előkészítés leginkább a megfelelő méretre vágást, ami a műanyagok típusától függően a 

szárítást és a temperálást foglalja magában. Szárításra azért van szükség, mert ha a feldolgozandó anyag 

nedvességtartalma nagy, a műanyagok tulajdonságainak függvényében akár komoly minőségi romlással kell 

számolni. 

A méretre vágás alkalmával figyelembe kell venni a termékek feldolgozás során tapasztalt méretváltozását is. 

Mivel a műanyagok hővezető képessége igen alacsony értékű, ezért a melegítés kitüntetett figyelmet érdemel. 

Az előmelegítés során arra kell törekedni, hogy a mintadarab minden egyes pontján ugyanolyan hőmérsékleti 

értékek lakuljanak ki. Ellenkező esetben repedések keletkezhetnek, emellett a termék mérettartásával is 

problémák lesznek. Ez vékony falú testek esetében viszonylag könnyen teljesíthető, de vastag falú testeknél 

vagy habosított anyagoknál a rossz hővezetési tulajdonságok miatt nehézségek adódnak. Az ilyen esetkben ezért 

nem csak egy oldalról történik a melegítéshez szükséges hő közlése, hanem jellemző módon két irányból. Ez az 

esetek többségében alsó-felső irányú melegítést jelent. 

9.2. Hajlítás, sajtolóhajlítás 

A hajlítás során az előkészített munkadarabot élek mentén hajlítják, vagyis él menti alakváltozást eredményező 

műveletet hajtanak rajta végbe. Ebből is következik, hogy a hajlítás tipikusan lemezes geometriához köthető 

feldolgozási művelet, de léteznek megoldások csöves geometriák hajlítására is. Csövek hajlítása során általában 

alapkritérium az, hogy a hajlítási ívhossz az átmérő 1,3-1,5-szerese legye, lemezes anyagoknál pedig a 

felmelegített szélesség mintegy 5-6-szorosa legyen a lemez vastagságának. 

A sajtolóhajlítás alkalmával az anyag zömítése történik a munkadarab egy részének anyagkiszorítása mellett. 

Ennek során a munkadarabot nyomási igénybevétel is éri a hajlítási mellett. 

9.3. Nyújtás 

A nyújtás alkalmával a szükséges erő átvitele bélyeggel, vagy levegővel történik és jellemző módon a 

felületnövekedés a vastagság rovására megy végbe. Ekkor csak az anyag egyik irányban szenved jelentősebb 

geometriaváltozást. A nyújtásnál is nagyon fontos kritérium a darab minden egyes pontjának azonos 

hőmérsékleti értékeken való tartása, mert ellenkező esetben a húzási irányra merőleges deformációval is 

számolni kell. 
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9.4. Mélyhúzás 

Mélyhúzással sík lemezből üreges testet állítunk elő A mélyhúzó berendezéseknek három aktív szerszámeleme 

van: a bélyeg, a húzógyűrű és a ráncgátló. Utóbbira azért van szükség, mert a külső kerületen tangenciális 

nyomófeszültség ébred, ami ráncosodást okozhat. A mélyhúzást tipikusan fémek megmunkálására alkalmazzák, 

de lemez formájú műanyagok feldolgozásánál is jelentőségel bír. Mélyhúzáskor a lemezt húzószerszámban 

alakítják.  A művelet során a kiinduló lemezt általában több egymást követő fokozatban húzótüskével átnyomják 

a húzószerszámon.  Az előbb említett ráncosodásnak az a kiváltó oka, hogy a kiindulási anyag még nem 

alakított része megemelkedhet, felhullámosodhat. Ezért azt szükség esetén un. rácfogóval adott helyen tartják. 

A mélyhúzást általában mechanikus működtetésű sajtókon, vagy hidraulikus sajtókok végzik. A húzóerőt a 

húzóbélyeg és/vagy sűrített levegő fejti ki. Ez mozgása közben behúzza a lemezt a húzószerszámba. A húzás 

sebessége alapvetően az alkalmazott anyag és a hőmérséklet függvénye. A felmelegített lemezt a húzógyűrű felé 

helyezik, rugós leszorítógyűrűvel (ráncgátló) rögzítik, majd húzóbélyeg segítségével adott méretűre nyújtják. 

9.5. Vákuumformázás 

A vákuumformázás a legegyszerűbb hőformázási technika és a leggyakrabban említett, amikor a hőformázásról 

van szó. Az összes hőformázási eljárást korábban, mind vákuumformázást azonosították. Manapság csak azt az 

eljárást nevezik vákuumformázásnak, amely során vákuumot használnak a felmelegített műanyag mintába való 

nyomásához kényszerítő erőként. 

A szerszámkialakítástól függően beszélhetünk negatív és pozitív vákuumformázásról. 

Egy-egy termék elvileg mindkét szerszámmal előállítható, hogy mégis mikor melyiket alkalmazzák azt 

leginkább az dönti el, hogy milyen a termék szerszámmal érintkező felülete, milyen a zsugorodás stb. A 

terméknek mindig a szerszámmal érintkező felülete a pontosabb. Ezáltal a pozitív szerszámmal gyártottnak a 

belső, a negatívval előállítottnak pedig a külső mérete. A pozitív szerszám előállítása egyszerűbb, mivel a külső 

felületeket kell megmunkálni, így a szerszám olcsóbb. 

A vákuumformázást abban az esetben használják, ha csak a munkadarab külső felületét kell részletesen 

kidolgozni (a minta felöli oldal), vagy kicsi a tűréshatár. A belső felületet csak a levegő határozza meg (amellett, 

hogy milyen volt a még meg nem olvasztott lemez az extrudálás után). Vákuumformázással általában 

nagyméretű, vékonyfalú termékeket állítanak elő. Alapelve szerint a formázandó meleg lemez és a szerszám 

között vákuumot létesítenek, és ez a max. 1 bar (0,1 MPa) nyomáskülönbség alakítja a lágy polimert. 

A vákuumformázási technológia során alkalmazhatunk előnyújtást, felsőnyomást, de ismeretes az un. kombinált 

rendszer (3.9.2. ábra). A vákuumformázás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni. 

• A pozitív szerszámmal gyártott terméknek a belső, a negatívval előállítottnak pedig a külső mérete a 

pontosabb 

• Pozitív szerszámról a termék eltávolítása nehezebb, a negatívból könnyebb 

• A pozitív szerszám előállítása egyszerűbb és olcsóbb 

• Vákuumfuratok elhelyezése a szerszámon 

• Egyoldalas szerszámkialakítás 

• Szerszámferdeség minden esetben szükséges 

• A termék falvastagsága mindig kisebb, mint a kiinduló lemez vastagsága 
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4. fejezet - Hőre keményedő 
műanyagok feldolgozása 

A hőre keményedő műanyagok feldolgozása a műanyagok hővel szemben mutatott tulajdonságai alapján 

jelentősen eltérhet az előzőekben bemutatottakhoz képest. A különbözőség leginkább abban nyilvánul meg, 

hogy a műanyag szilárdulása nem hűtés, hanem térhálósodási reakció következménye. 

1. Sajtolás 

A sajtolás sokáig az egyetlen olyan eljárás volt, amellyel a hőre keményedő műanyagok feldolgozhatóak voltak. 

A sajtolás olyan művelet, amely során a megfelelő formába adagolt előmelegített, vagy előképlékenyített anyag 

a szerszám zárása után, az arra adott nyomás és hőmérséklet hatására térhálósodási reakció közepette 

megszilárdul. A sajtológépek az utóbbi időben nagyfokú fejlődésen mentek keresztül, habár működési elvük és 

a főbb géprészek funkciója mit sem változott 

A hidraulikus működtetéső sajtológépek egyaránt készülhetnek kézi vagy motoros kivitelben. Ezen 

sajtológépeknél záróerő nagysága független a szerszám pozíciójától, mivel az az úthossz függvényében 

állandónak tekinthető. A hidraulikus működtetés sajátosságai miatt ezek a gépek készülhetnek kétoszlopos, 

négyoszlopos és keretes kivitelben. Az oszlopok miatt a kétoszlopos kivitelű berendezések jobb 

megközelíthetőséggel rendelkeznek, de rosszabb a gépek mozgó részeinek vezetése. A hidraulikus sajtológépek 

munkaközege egyaránt lehet olaj és víz, bár utóbbi jelentősége egyre kisebb. A szerszám mozgása tekintetében 

meg tudunk különböztetni felső nyomóhengeres sajtológépeket, alsó nyomóhengeres sajtológépeket és 

egymásra merőleges nyomású sajtológépeket. 

Rétegelt tárgyak gyártásához tipikusan un. etázs-sajtológépeket alkalmaznak (4.3. ábra), melyek általában alsó 

nyomóhengeres berendezések. Az impregnált és adott méretű lapokat egymásra helyezik, majd a fűtőlapok 

között nyomás alatt tartják amíg az ki nem keményedik. Előnye ennek a megoldásnak az, hogy az alsó lap 

szerszámnyitáskor saját tömegéből adódóan önmagától mozdul lefele. 

A sajtoláshoz a legtöbb esetben elő kell készíteni az alapanyagot. Erre azért is szükség van, mert a hőre 

keményedő műanyagok esetében igen sok esetben alkalmaznak különböző erősítőanyagokat (üvegszál, szénszál 

stb.). Az előkészítés főként a megfelelő keverékek összemérését, tablettázását, előmelegítést és előplasztikálást 

foglal magában. A hőre keményedő műanyagok sajtolásakor a sajtolószerszámba legtöbbször előformázott 

tabletta formájában kerül be az anyag. Ugyanakkor a sajtolás során a kikeményedett anyag szilárdsága sokszor 

nem megfelelő. Ezt erősítőanyagok adagolásával, vagy a sajtolási paraméterek változtatásával javítani tudják. A 

nyomás és a hőmérséklet növelése ugyanis a szakítószilárdság növelésének irányába hat. Nagyobb sajtolási 

nyomás és hőmérséklet ugyanakkor jelentősen kisebb ciklusidőt igényel (4.3. ábra). 

4.3. ábra - A sajtolási nyomás és a térhálósodási idő összefüggése 
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A sajtolási hőmérséklet a különböző műanyagok függvényében általában 110-200°C, a nyomás 10-200MPa 

között váltakozik a művelet során. A hőmérséklet ugyanakkor nem növelhető minden határon túl, mert a 

termelékenységet növeli ugyan, de minőségi problémákat okozhat (repedések, hólyagosodás stb.). 

A 4.4. ábra a sajtolás nyomás-sajtolási idő összefüggését mutatja. Az ábrán jól látszik, hogy a nyomást adott idő 

elteltével csökkentik. Erre azért van szükség, mert a térhálósodás során gázok, gőzök keletkeznek, melyeket el 

kell távolítani a próbatestből.  Ezt nevezik szellőztetésnek. 

4.4. ábra - A sajtolási nyomás-sajtolási idő összefüggése 
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A sajtolás során nagyon fontos, hogy szerszám zárása a lehető legrövidebb úton és idő alatt történjen. Ezáltal 

ugyanis minimalizálható a nyomás nélküli térhálósodási reakciók. 

2. Fröccssajtolás 

A fröccssajtolás sok tekintetben hasonlít a sajtolási eljárásra. Attól viszont abban eltér, hiszen a sajtolóanyagot 

nem közvetlenül a szerszámba, hanem egy fűtött fröccshengerbe öntik. Innen felmelegítés után az alapanyag a 

fröccsdugattyú segítségével kerül a zárt szerszámba.Fröccssajtoláskor az anyag az előkamrában hőhatására 

meglágyul, majd a dugattyú a beömlőcsatornán át nyomja be a minden oldalról zárt formaüregbe. 

A fröccssajtolás lényegesen nagyobb odafigyelést igényel, mint a sajtolás. Ennek az az oka, hogy a gyártási 

eljárás során a viszkozitás változása miatt az átfröccsöntés csak egy adott értéknél lehetséges. Ugyanakkor a 

fröccssajtolásnál lényeges különbségek vannak a szerszám kialakításában is. Annak ugyan része a fröccsöntő 

henger is.  A fröccssajtolással nem lehet nagyméretű társítóanyagot is tartalmazó termékeket előállítani, mert 

jelentős mértékű szálorientációval kell számolni, ami a fizikai-mechanikai tulajdonságok változásával is jár.   

A fröccs-sajtolás előnyei között elsősorban olyan dolgokat lehet megemlíteni, mely a sajtolásnál hátrányos 

tulajdonsággként jelentkezik. Ilyen például az, hogy a sajtolópor rossz hővezetőképessége miatt, a szerszámmal 

érintkező részek gyorsabban melegednek és kezdenek térhálósodni. Ez különösen a különböző falvastagságú 

daraboknál jelent nehézséget, mert a vastag falakban kisebb térhálósódási fokú zárványok maradhatnak. Ezzel 

szemben a vékony falak viszont „eléghetnek”. Ugyanakkor a sajtolópor nem csak tömörödik, hanem egyik 

helyről a másikra folyik. Emiatt az a vékony fémbetéteket elmozdíthatja vagy deformálhatja. 

Ezzel szemben a fröccssajtolás hátrányai között a rétegeltség, a nagyobb szükséges anyagmennyiség és az, hogy 

csak jól folyó anyagok alkalmazhatóak említhető meg. A rétegeltség kiváltó oka az, hogy a munkadarab a 

beömlés áramlásának irányában kissé rétegezett lesz. A nagyobb szükséges anyagmennyiségért a 

beömlőcsatornák, előkamra alja stb. térfogata okolható. 

A fröccssajtoló szerszámok elvi felépítését a 4.6. ábra mutatja. A legtöbbször hengeres kiképzésű töltőtérnek azt 

a részt nevezzük, ami sajtóanyag befogadására szolgál. Alakja azért hengeres, mert így a legolcsóbb ill. 

legkönnyebben gyártható. A töltőtér kialakításánál a magasság az átmérő 1,5-4-szerese. A töltőtér térfogatát úgy 

tudjuk meghatározni, hogy a munkadarab térfogatnak és a beömlőcsatornák térfogatának összegét 

megszorozzuk a sajtópor térfogattényezőjével. 
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3. Fröccsöntés 

A hőre keményedő műanyagok fröccsöntése egyre nagyobb szerepet tölt be a feldolgozó műveleteken belül. Az 

ilyen műanyagok feldolgozása általában csigadugattyús berendezéseken történik. Kezdetben csak 

poliésztergyanták fröccsöntésével foglalkoztak, de napjainkban már a fenoplasztok és az aminoplasztok 

fröccsöntése is megoldott probléma. Az, hogy a duroplasztok fröccsöntése egyre fontosabbá válik, elsősorban 

annak tudható be, hogy ezzel a művelettel számos előnyt sikerült egyesíteni. A fröccsöntés ugyanis a fröccs-

sajtoláshoz hasonlóan olcsó művelet, de a termelékenysége azt messze meghaladja. Emellett jobb a késztermék 

minősége, mérettartása is.   

A hőre keményedő anyagok fröccsöntésénél kritérium az, hogy az anyagok a lehető legnagyobb hőmérséklet és 

időtartományban plasztikusak maradjanak, mielőtt a térhálósodási reakciók bekövetkeznének és a viszkozitás 

jelentősen növekedne a feldolgozás során. 

A hőre keményedő műanyagok fröccsöntésekor a fúvókát minden egyes esetben fűteni kell, ami azt is 

eredményezi, hogy a hőmérséklet a garattól a fúvóka irányába haladva minden esetben nő. A fröccsöntés 

hasonlóan megy végbe, mint a hőre lágyuló műanyagoknál említettük. Például a szükséges térfogai 

hiányosságokat itt is az utónyomással egyenlítik ki. A legnagyobb eltérés azonban az, hogy a csiga kialakítása 

ez esetben kis kompresszióviszonyokat kíván, vagyis a bemenős és kimenő térfogat hányadosa minél kisebb 

legyen. Ennek az az oka, hogy ennél a feldolgozási módnál nagyon fontos az, hogy a műanyagnak átadott hő 

teljes egészében a fűtőegységtől származzon, ne pedig a súrlódásból. Ellenkező esetben ugyanis nem lehet a 

hőmérsékletet megfelelően kontrollálni, ami a térhálósodási reakciók megindulását eredményezi. Az ilyen 

csigák kompresszió-viszonya általában 3:1 és 2:1 közötti. A másik fontos dolog az, hogy a csiga és a henger 

között nem lehet holttér, mert abban a duroplaszt kikeményedhet vagy beéghet. A hőre keményedő műanyagok 

fröccsöntésének elvi vázlatát a 4.7. ábra mutatja. Az ábrán feltüntettük a hely-hőmérséklet viszonyokat is. 

4.7. ábra - A hőre keményedő anyagok fröccsöntése 

 

A hőre keményedő műanyagok fröccsöntésének tartózkodási idő-nyomás összefüggéseit a 4.8. ábra mutatja. 
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4.8. ábra - A hőre keményedő anyagok fröccsöntésének hely-nyomás összefüggése 

 

Az ilyen anyagok fröccsöntésekor nagy jelentősége van a csigasebességnek és a tartózkodási időnek. A nagy 

csigasebesség a hőmérséklet növekedését eredményezni, a hosszú tartózkodási idő pedig szintén a térhálósodási 

reakciók nagyobb mértékben történő lejátszódásának valószínűségét növeli. Emiatt a ciklusidő lényegesen 

kisebb, mint például sajtolás esetében. Ez annak is a következménye, hogy a ömlesztőhengerben sokkal 

intenzívebb az előmelegítés. 

A feldolgozás során kiemelten fontos a hőmérséklet vezetés. Az ömlesztőhenger plasztikáló zónája jellemző 

módon 50-140°C közötti, a fúvóka felőli pedig 150-220°C közötti. Ez természetesen az anyagi jellemzők 

függvényében változhat. Mivel nagyon rövidek a ciklusidők, a szerszám hőmérséklete 130-230°C közötti. 

Fenoplasztoknál 160-190°C, aminoplasztoknál 130-160°C, poliészter gyanták esetében pedig 180-220°C 

közötti. 

4. Erősítőanyagot tartalmazó hőre keményedő 
műnyagok feldolgozása 

A hőre keményedő műanyagok önmagukban igen sok esetben nem rendelkeznek megfelelő tulajdonságokkal, 

emiatt azokat erősíteni kell. Ebben az esetben az erősítőanyag miatt különleges eljárásokat kell alkalmazni. Az 

így nyert szálerősítéses műanyagkompozitokban nagy szilárdságú, rendszerint szálas vázanyagok, mint például 

az üvegszál és a szénszál található, valamilyen mátrixanyaggal (legtöbbször műgyanta) társított rendszerben, 

amelyben a műanyag biztosítja a terhelésnek a vázanyagra való egyenletes átadását a szálas anyag pedig a kellő 

mechanikai-szilárdsági jellemzőket. 

A műanyakompozitokat speciális voltuk miatt főleg az alábbi iparágakban használják elterjedten: autóipar, 

különösen a nem teherviselő karosszériaelemek területe, repülőgépipar és űrkutatás, szélerőművek rotorjai, 

építőipar, nagy átmérőjű tartályok, medencék, csövek, hajózás, főleg vitorláshajók, motorcsónakok, csónakok. 

A kompozit termékek piaca erősen fejlődő piac, ami gazdasági szempontból azt jelenti, hogy megéri erre a 

területre koncentrálni. A műanyagokról, az elmúlt 30 év gyakorlati tapasztalatai alapján, amúgy is elmondható 

hogy felhasználási ütemük a mindenkori GDP növekedési ütemének körülbelül a kétszeresével nő. A 

műanyagokon belül a kompozit műanyagokat pedig még inkább gyorsuló ütemben kerülnek felhasználásra, és 
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az elmúlt néhány év technológiai fejlődése azt mutatja, hogy az újrahasznosításukra is kialakulnak/kialakultak a 

megfelelő, piacképes technológiák. 

A 2007. év Európában a hőre keményedő szálerősített műanyagipar számára kedvező előrelépést jelentett a 

2008. évhez képest. A gyártási volumen átlagosan 3,2%-kal növekedett. Ezen belül azonban jelentős eltérések 

mutatkoztak az egyes feldolgozási technológiák vonatkozásában. Így pl. 5% feletti növekedést ért el az un. 

prepreg (SMC) anyagok, valamint a tekercselt termékek gyártása. A feldolgozási technológiák közül a 

legelterjedtebb a kézi laminálás, további eljárások a szálszórás, a vákum-infúzió, a tekercselés és a préselés (4.9. 

ábra). 

4.9. ábra - A szálerősítéses műanyagkompozitok hazai előállítási technológiái (2008) 

 

4.1. Kézi laminálás 

A laminálás során a fémből, fából, vagy akár gipszből készült szerszámra egymás után viszik fel a különféle 

szálerősítő- és gyantarétegeket. Ez történhet kézi vagy gépi úton is. A kézi laminálás a legrégebbi eljárás és a 

legelterjedtebb, nagy precizitást, bonyolult szerszámozást igénylő termékeknél érdemes alkalmazni. 

Az eljárás során a nyitott szerszámra kézileg fektetik a különböző vázanyag-rétegeket, például üvegszál 

szövetet, vagy paplant, majd műgyantával, (poliészter vagy epoxi) laminálják a munkadarabot. Különösen 

alkalmas kisebb sorozatban gyártott (100-300 db/év), gyakran módosított termékek gyártására, mint például a 

gépjármű-ipari termékek (karosszéria, belső burkolatok). Az eljárás nagyon nagy precizitást igénylő, drága 

alapanyagokból (karbon-szál, kevlarszál, high-tech epoxigyanta) épített termékeknél is alkalmazható. A termék 

külső rétege általában gyantában dús töltött réteg, mely jó időjárásállósággal rendelkezik. Ezt követően kerülnek 

felhordásra a termék teherviselő rétegei, erősítőanyag rétegek kerülnek átitatásra görgők, hengerek, illetve 

ecsetek segítségével. A legfontosabb, hogy tömör, légzárvány nélküli falvastagságot készítsünk, ehhez nyújt 

segítséget a levegő kigörgőzése a már átimpregnált rétegekből. A kész kompozit lemez akár több tíz rétegből is 

állhat, ehhez legfőképpen a megfelelő gyanta kiválasztására kell ügyelni (gélidő, exoterm hőcsúcs). A laminát 

tartalmazhat jelentős erősítéseket, megvastagításokat, bordákat, fém-betétet, stb.; valamint felépülhet 

szendvicsszerkezetként is. 

4.2. Szálszórás 
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A termelékenység a szálszórásos technológiánál a legnagyobb. Az egységnyi tömegű un. kompozit laminátum 

előállításához szükséges költség a vákuum infúziónál magasabb, mint a szálszórásos technológiánál. A szórógép 

a gyantát és a száltekercsből helyben vágott (kb. 20mm-es hosszúságú) szálakat a gép fejében keveri össze és 

sűrített levegő segítségével juttatja a szerszámba. 

A szálszórásos eljárás nagy automatizáltságú technológia, így főleg nagy darabszámú, nagyméretű alakos 

termékeket (kerti tavakat, vízesés elemeket, esővíztartályokat) érdemes alkalmazásával előállítani, de egyéb 

felhasználása is előfordul. A laminálási technológia némileg „gépesített” változatának tekinthetjük a szórást, 

amelyben a vágott szálból, nemezelt paplan kézi felrétegzése és átitatása helyett, szórópisztolyból egyidejűleg 

szórunk fel vágott szálat (rovingot), valamint iniciátorral és gyorsítóval kevert gyantát. Előnye, hogy 

termelékeny, olcsó, viszont a többi technológiához képest csak kis száltartalom (max. 30 %) érhető el, így a 

termék szilárdsága is kisebb lesz. 

4.3. Vákuum-infúzió 

A vákuum-infúzió során a szerszám kétrészes, a két rész egymás negatív formája, a köztük lévő hézag adja a 

termék térfogatát. A két szerszámot egy un. lezáró-vákuum tartja együtt, míg a közéjük előre beteregetett 

vázanyagba egy másik vákuum szívja be a gyantát. A módszer segítségével nagyon magas üvegszál tartalmú 

termékeket lehet előállítani (max. 55-65%). Ennek köszönhetően súlyra vetítve ezek a termékek a 

legszilárdabbak, ezek rendelkeznek a legjobb fizikai tulajdonságokkal. Legnagyobb hátránya a szerszámozás 

körülményessége és ára. A vákuumos szerszámok előállítása ugyanis nagy szaktudást igényel. További hátrány 

a lassúság továbbá az, hogy a bonyolult, komplex alakú termékek legtöbbször nehezen, vagy egyáltalán nem 

gyárthatók ezzel a módszerrel. Környezetvédelmi szempontból viszont ez a legkíméletesebb, hiszen zárt 

eljárásról van szó, így a lehető legkisebb a környezetbe kijutó káros anyagok emissziója. 

4.4. Terkecselés 

A tekercselés könnyen automatizálható eljárás, az egyszerű csövektől a bonyolult forgástestekig – sőt 

asszimetrikus testeket is elő lehet vele állítani – továbbá magas száltartalmat (50-60%) lehet elérni. A 

késztermék minőségét tekintve ez a legkonzisztensebb, mivel az automatizáltság következtében leginkább ez 

független az emberi hibáktól. A tekercselő gépek felépítése lehetővé teszi továbbá, hogy a kifejlesztendő 

adalékanyag pontos adagolása megoldható legyen a kompozitba. Az eljárás során forgó, tengelyszimmetrikus 

(általában hengeres) magra gyantával impregnált folytonos szálakat tekercselnek fel. A rovingok fektetési szöge 

(tekercselési szög) az igénybevételnek megfelelően előre számítható. A készterméket a magról lehúzzák, ezért 

szükséges, hogy a szerszám enyhén kúpos legyen. 

4.5. Pultrúzitó 

A pultrúzió a hosszirányú, folytonos szállal erősített kompozit profilgyártás, az extrúzióhoz hasonló eljárás, 

azzal a lényeges különbséggel, hogy itt az impregnált erősítőanyagot a szerszámon áthúzzák. 

Jellemző módon ez az egyetlen folytonos hőre keményedő mátrixú kompozit gyártástechnológia. A profilgyártó 

pultrúziós sorok sebessége 1,5-60m/h. Profilok, és pl. gerendák, tartószerkezetekhez merevítések, lapátnyél-, 

stb. gyártására alkalmas. A szálkötegeket első lépésben oligomergyantával itatják át, majd egy fűtött 

szerszámban egyesítik. Ebben a szerszámban megy végbe a mátrixgyanta térhálósítása, állandó hosszirányú 

feszítés mellett. A technológia sajátosságai miatt a profilok lényegében kizárólag hosszirányú erősítőszálai 

vannak, így azok a terméknek igen nagy húzó- és hajlítószilárdságot kölcsönöznek. Ugyanakkor emiatt a termék 

kritikus tulajdonsága a keresztirányú szilárdság. Ezt a jelenséget úgy tudják csökkenteni, hogy szövedék-szalag 

vagy nemszőtt, nemezelt jellegű erősítést is alkalmaznak. Abban az esetben, ha a felületi símaság nem 

megfelelő, további üvegszövet fátyolt alkalmaznak a szálköteg szerszámba lépése előtt. 

4.6. Injektálás 

Az injektálás olyan művelet, mely során a szerszámba „szárazon” kerül az erősítőanyag. A zárt szerszámba 

ezután túlnyomás vagy vákuum segítségével juttatjuk be a mátrixanyag. 
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5. fejezet - Utóműveletek 

Az előzőekben ismertetett feldolgozóműveleteket követően gyakran van szükség további műveletekre ahhoz, 

hogy a műanyag terméket el lehessen adni. Ezeket a műveleteket utóműveleteknek nevezzük. Az alábbiakban 

néhány olyan műveletet ismertetünk, melyeknek a feldolgozást követően van különös jelentősége. 

1. Hegesztés 

A műanyagok hegesztése során a hőre lágyuló műanyagok kötését hő és nyomás segítségével, valamilyen 

hegesztőanyaggal vagy anélkül végezzük. A műanyagok hegesztésének elsősorban a készülék- és csővezeték-

építésben, műszaki termékek szerelésénél, valamint csomagolófóliák feldolgozásánál van különös jelentősége. 

A hegesztés a kötendő felületek plasztikus állapotában megy végbe, a megömlesztés lehetősége így fontos 

feltétele a műanyag hegeszthetőségének, valamint csak olyan hőre lágyuló műanyagot lehet egymással 

összehegeszteni, amelyek a hegesztés során azonos reológiai állapotban vannak. 

A műanyagok esetén öt technológiai paraméter optimumát kell biztosítani a jó hegedés létrejöttéhez: 

• csak összeférhető anyagokat lehet megfelelő minőséggel hegeszteni 

• a megfelelő reológiai állapotot biztosító hőmérsékletet (a rugalmas és viszkózus tulajdonságok optimuma) 

kell biztosítani 

• biztosítani kell a hegesztendő felületek molekuláris közelségét és a folyamat optimális lefutását biztosító 

nyomást 

• az előző két feltétel hatásának optimális időtartamát kell kiválasztani 

• a hegesztett kötést le kell hűteni a kezelhetőségi állapot eléréséig 

Hegesztéssel leginkább a polietilének, a poliproplilén, a PVC kapcsolható össze. Ezek a műanyagok a megfelelő 

melegítés hatására közel folyékonyak lesznek, de a velük való munka odafigyelést is igényel, mert a túlhevítésre 

rendkívül érzékenyek. Ugyanakkor az összehegesztésükhöz csak csekély nyomás szükséges. 

A hegesztési paraméterek közül a hőmérséklet, a hegesztési nyomás, a hegesztési idő és a hűlési idő a 

legfontosabb. 

1.1. Fűtőelemes hegesztés 

Az összes típusú fűtőelemes hegesztési eljárásnál a kötendő felületeket túlnyomó részt elektromosan fűtött 

fémtestekkel melegítik fel. A hőt a fűtőelemektől közvetlenül, vagy hőáramlással juttatják el a hegesztéshez 

szükséges hőmennyiséget a hegesztendő felületekre. Az első megoldást közvetlen fűtőelemes 

hegesztőeljárásnak, a másodikat indirekt vagy közvetett fűtőelemes hegesztőeljárásnak nevezzük. A közvetlen 

fűtőelemes hegesztőeljárásnak lemezek, poliolefin csövek hegesztésénél van nagy jelentősége, míg a közvetett 

fűtőelemes hegesztőeljárásnak fóliák hegesztésénél. 

1.2. Forrógázos hegesztés 

A polimerek klasszikus hegesztési módszereinek egyike, amely a pálcás fémhegesztéshez hasonlít a leginkább. 

Elsősorban vastagfalú, nagyméretű alkatrészek (tartály – bélések, idomdarabok, csövek) összehegesztésére 

használják. A fémekkel ellentétben a polimerek pálcás hegesztésénél a hegesztendő felületeknek csak a külső 

rétegei olvadnak meg, és a pálca anyaga sem egyezik meg a hegesztendő darabokéval. Ennek oka az, hogy a 

forró levegő ráfúvatása után a pálca anyaga jobban felhevül, nagyobb a termikus károsodás (degradáció) 

veszélye. 

1.3. Dörzshegesztés 
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A dörzshegesztés során a hegesztendő felületek felmelegítését súrlódási hővel történik, amikor is az 

összehegesztendő alkatrészek egyike gyors fordulatú forgó mozgást végez. Az iparban régóta sikerrel 

alkalmazott dörzshegesztés folyamata négy fázisra osztható: 

• a szilárd fázisban a hegesztendő darabok a súrlódás miatt az olvadáspontig (vagy az üvegesedési 

hőmérsékletig) felmelegednek, 

• nem stacionárius olvadékfilm képződik, aminek során időben vastagodó filmréteg alakul ki, 

• a stacionárius fázisban az olvadási sebesség állandósul, 

• az utónyomási vagy hűtési fázisban a hegesztett darabok még összeszorítva maradnak, de a vibráció 

megszűnik, ezért a megolvadt műanyag megszilárdul, a darabok elnyerik végleges helyzetüket. 

1.4. Nagyfrekvenciás hegesztés 

Nagyfrekvenciás hegesztéssel olyan műanyagok hegeszthetők, melyek dielektromos polaritással rendelkeznek. 

Az ilyen típusú hegesztés lényege az, hogy ha a megfelelő típusú műanyagok molekuláit erős váltakozó 

elektromos térbe helyezzük, akkor azok rezgésbe hozhatóak. A bekövetkező rezgések belső súrlódást 

eredményeznek, így az elektromos energia egy része hővé alakul. Az elektromos tér megfelelő paramétereinek 

(amplitúdó, frekvencia) megválasztásával a műanyag felmelegszik, majd megömlik. 

1.5. Ultrahangos hegesztés 

A hőre lágyuló műanyagok hegesztése során a rezgési energia elnyelése, illetve annak a másik darabtól való 

visszaverődése, valamint a fellépő súrlódási hő miatt a kötési hely környéke felmelegszik. A függőleges 

rezgések hatására az anyag helyileg megolvad, és igen rövid idő alatt létrejön az oldhatatlan kötés. Ennek 

előfeltétele, hogy a munkadarabok olvadási hőmérséklete közel azonos legyen. A heg minősége az állandó, jól 

szabályozható és a heg kis területére kiterjedő energiaátvitelnek köszönhetően igen egyenletes. Optimális 

eredmény elérése érdekében a darabok célfelületét megfelelő módon elő kell készíteni az ultrahangos 

hegesztésre, továbbá az energiaátadó és a befogó egységek alakját a kívánt heg „negatívjaként” szükséges 

kialakítani. 

2. Ragasztás 

A műanyagok ragasztása speciális esetét képezi a nem oldható kötési módoknak. A ragasztáshoz szükség van 

egy olyan speciális anyagra, mely mind a két felülethez képes hozzákötődni és ezáltal oldhatalan kötést 

kialakítani. A ragasztás két szilárd test összeerősítését jelenti ragasztó segítségével; az összeerősített részek 

anyaga nem szükséges, hogy azonos legyen. 

A ragasztott kötés tehát a ragasztandó anyag (ok)ból és a ragasztóból áll. A ragasztott kötések szilárdságát 

döntően két erő–típus adja: a ragasztandó anyagok, valamint a ragasztó belső szilárdsága, kohéziója, és a 

ragasztandó anyag – ragasztó határfelületén fellépő erőhatások, az adhézió. Jó ragasztott kötésben az adhéziós 

erők legalább olyan nagyok, mint a kohéziós erők. 

2.1. Műanyagok ragasztása 

A ragasztás a műanyagok kötésében a hegesztés mellett fokozatosan növekvő jelentőségű. Ennek az az oka, 

hogy használják olyan műanyagokhoz, amelyek nem jól hegeszthetők, ilyenek pl. az akrilüvegek Emellett 

növekszik az új nyersanyag-kombinációkkal kapcsolatos szükséglet, amelyek csak ragasztással állíthatók elő, 

csak ily módon tehetnek eleget a műszaki és dekoratív követelményeknek (ilyen pl. a műszaki 

korrózióvédelemben alkalmazott réteg bevonás, a belsőépítészet és a bútorgyártás). Ugyanakkor kimondottan 

gazdaságos az eljárás szerelőmunkálatoknál (pl. csőkötések). 

2.2. Ragasztóanyagok 

A ragasztóanyagok segítségével az illesztendő részeket felületi tapadással lehet összekötni. 
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2.3. A ragasztás technológiája 

Technológiai szempontból a kötésben résztvevő elemek szerint három csoport különböztethető meg: 

• homogén kötések: a ragasztandó anyagok között csak a ragasztóréteg található, 

• inhomogén kötések: a ragasztórétegben még valamilyen erősítőanyag (pl. üvegszövet) is van, 

• kombinált kötések: a ragasztás mellett más (pl. szegecselés, csavarozás) kötést is alkalmaznak. 

• A homogén kötések kialakításához szükséges technológiai lépések a másik két csoport esetében is 

szükségesek. A fő műveletek a következők: 

• A ragasztandó felületek kezelése. (pl.: a felület tisztítása, a megfelelő érdesség kialakítása) 

• A ragasztó előkészítése. (pl.: kétkomponensű ragasztóknál a komponensek kimérését és összekeverését, 

diszperziós ragasztóknál a kiülepedett rész felkeverését, oldószeres ragasztóknál az esetleges hígítást jelenti.) 

• A ragasztó felvitele a ragasztandó felület(ek)re. (pl.:folyékony ragasztókat kenéssel, mártással vagy 

hengerléssel, vagy a szilárd ragasztókat szórással, megömlesztéssel ) 

• A ragasztandó munkadarabok illesztése és rögzítése. (pl.: csavarral) 

• A ragasztó kikeményítése. 

• Utóműveletek. (pl.: felesleges ragasztóréteg eltávolítása) 

3. Egyéb kötési módok 

A hegesztéses és a ragasztásos kötéseken kívül, különböző műanyagok, továbbá műanyag és nem műanyag 

összeerősítésére szegecset, csavart és zsugorkötést alkalmaznak. Akkor célszerű ezeket a kötési módokat 

alkalmazni, ha különböző műanyagokat, ill. műanyagot és nem műanyagot kell egymással összekötni. 

3.1. Szegecskötés 

A kötés nem oldható, gáztömör réteget csak ragasztással kombinálva biztosít és a szegecsek fémből, ill. 

műanyagból is készülhetnek. Az 5.3. ábra a szegecskötést mutatja. 

3.2. Csavarkötések 

A csavarkötés oldható kötés, mely esetébe a csavarorsó és a csavaranya egyaránt készülhet fémből vagy 

műanyagból. A csavarkötéseket az összeillesztést követően ún. "ragasztóbiztosítással" oldhatatlanná is lehet 

tenni. 

3.3. Zsugorkötés 

A műanyagok zsugorkötéssel történő összeerősítése nem nem oldható kötés. Részben emiatt az változó 

hőmérsékleten való alkalmazás esetén meglazulhat, emiatt kizárólag körszimmetrikus tárgyak összekötésére 

(csövek) alkalmazzák. 

3.4. Pattintó kötés 

Az un. pattintó kötés lehet oldható vagy nem oldható típusú. Ez a kötésmód szívós, rugalmas viselkedésű 

műanyagok (pl.: polietilén, polipropilén, poliamid, poliacetál, PVC) kötésére alkalmas. 

4. Műanyagok forgácsolással történő megmunkálása 

A műanyagok esetében az extrúdálással, fröccsöntéssel stb módszerekkel előállított termékek méretpontossága 

sok esetben nem felel meg a kívánalmaknak. Az ilyen esetekben szükség van a műanyagok utólagos, 
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forgácsolással történő megmunkálására is. A leginkább alkalmazott forgácsoló eljárások az esztergálás, a fúrás, 

a marás, a köszörülés, a vágás művelete. 

A forgácsoláshoz alkalmazott szerszámok sok esetben különleges kivitelezés szükséges. Ennek az az oka, hogy 

sok műanyagok komoly koptató hatást képes kifejteni. A feldolgozószerszámok anyaga a legtöbb esetben 

szénacél, ötvözött acél, de az előbb említett ok miatt nem ritka az ipari gyémánt alkalmazása sem. Utóbbi 

különösen az üvegszálat, mint erősítőanyagot tartalmazó műanyagoknál alkalmazott. 

4.1. Esztergálás 

Az esztergálás művelete során különösen fontos szempont a hőtágulási együttható mértékének pontos ismerete. 

A műanyagok hőtágulási együtthatója ugyanis sokkal nagyobb, mint a fémeké. Az esztergálás során keletkezett 

lokális hőmérsékletnövekedés pedig jelentős mérettartási problémákat okozhat. Emiatt a felmelegedés mértéke 

hőre keményedő műanyagoknál 170°C alatt, míg a hőre lágyuló műanyagoknál 70°C alatti kell hogy maradjon. 

Nagyon fontos a hűtési mód megválasztása is. Legtöbb esetben levegővel történő hűtési módot kell választani, 

mert a hűtőfolyadék sok esetben megtámadhatja a megmunkálandó műanyag felületét. Ez különösen a hőre 

lágyuló műanyagok esetében fontos szempont. 

A hőre keményedő műanyagoknál viszont a keletkező finom por elszívását kell megoldani, mert az komoly 

egészségügyi problémák kiváltó okozója lehet. Emellett sok esetben a levegővel keveredve robbanásveszélyesek 

is. 

Szívós anyagok esztergálásakor a megfelelő geometriájú homlokszög megválasztására kell hangsúlyt fektetni. 

Az kis értékű, vagy inkább negatív legyen. 

A rétegelt műanyagok esetében a megfelelő élnyomás alkalmazása az elsődlegesen fontos, mert ellenkező 

esetben a rétegek szétválásával kell számolni. 

4.2. Fúrás, dörszőlés, sűllyesztés 

A műanyagok fúrása, süllyesztése során általában forgásszimmetrikus – jellemző módon kör – geometriávsal 

jellemezhető foratot kap a műanyag. Ennél a műveletnél is fontos a keletkezett lokális hőmérsékletnövekedés 

elvezetése, mert ellenkező esetben mérettartási gondokkal kell számolni. A felmelegedés mértéke ez esetben is a 

hőre keményedő műanyagoknál 170°C alatt, míg a hőre lágyuló műanyagoknál 70°C alatti kell hogy maradjon. 

A fúrás során ajánlott a gyakori forgácseltávolítás, és a fúrószerszám méretét a furat kívánt átmérőjének 1,012-

szeresére célszerű választani. 

4.3. Marás 

A marás művelete tipikusan hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához kötődik, de egyre nagyobb 

jelentőséggel bír a hőre keményedő műanyagok marása is. A hőre keményedő műanyagok ugyanis sok esetben 

tartalmaznak erősítőanyagokat és a kialakításuk gyakran réteges. Ez a merésnál probléma lehet, mert nem 

megfelelően előkészített marás során ugyanis a rétegek könnyen eltávolodnak. 

A műanyagok marással történő megmunkálásához palást- vagy homlokmarókat alkalmaznak. A palástmarókat 

az alakos testek esetében, a homlokmarókat pedig síklapoknál alkalmaznak. A megmunkálás során felmelegedés 

mértéke ez esetben is a hőre keményedő műanyagoknál 170°C alatt, míg a hőre lágyuló műanyagoknál 70°C 

alatti kell hogy maradjon. 

4.4. Köszörülés 

A köszörülés műveletét abban az esetben alkalmazzák, amikor nagyfokú mérettartásra és méretpontosságra van 

szükség. A köszörüléshez általában speciális korongot, un. köszörülőkorongot használnak. Ennek forgási 

sebessége 50-80m/s. A megmunkálandó anyagot nem célszerű nagy erővel a köszörülőkoronghoz nyomni, mert 

akkor jelentős mértékű lesz a felmelegedés, ami további problémák forrása lehet. Köszörüléskor is szükség van 

a megmunkálandó felület hűtésére, de ez esetben csak a folyadékkal való hűtést alkalmaznak, mert a levegővel 

történő hűtés nem elég hatékony. 

4.5. Vágás, darabolás 
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A vágás alkalmával az anyagot adott méretűre alakítják. A vágást fűrésztárcsával vagy szalagfűrésszel valósítják 

meg. A fogak mindkét esetben síkba kell hogy álljanak, mert ellenkező esetben azok tépik az anyagot. A hőre 

keményedő műanyagok vágásánál gyémántbetétes fűrészt alkalmaznak. 
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