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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A hőformázás egyre népszerűbb. 2. rész 

 
A hőformázás régi műanyag-feldolgozási technológia, de eddig szinte kizárólag egyszerű 
formájú csomagolóeszközök gyártására korlátozódott. Úgy tűnik, most felfedezték, hogy 
más területeken is alkalmazható, és bizonyos esetekben költségtakarékosabb a fröccsön-
tésnél. A publikáció 1. részében (előző, 2017.2 számunkban jelent meg) a gépgyártók 
újabb fejlesztéseivel foglalkoztunk, a 2. részben a szép kivágás titkait részletezzük és 
néhány új hőformázott terméket mutatunk be.  
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; hőformázás; hőformázó gépek;  
gépgyártók; szélezés; kivágás; új termékek. 

 
 

Hogyan lehet szépen kivágni a hőformázott terméket? 

Az IKV hőformázást érintő másik kutatási témája a formázást követő kivágás és 
szélezés volt. Ezek után a műveletek után ugyanis a vágás szélénél gyakran elnyúló 
vékony szál, németül „angyalhaj” (Engelshaar) marad vissza, amely csúnya, eltávolítá-
sa külön munkaműveletet igényel, de a kivágó szerszámon megtapadva a formázó 
szerszámot szennyezheti vagy a formázott darabbal együtt az abba csomagolt élelmi-
szerbe is bekerülhet. (Magyarul ezt a jelenséget inkább a „rojtosodás” fejezheti ki, 
ezért a következőkben ezt a kifejezést használjuk. A tömörítő megjegyzése.) Az rojtok 
képződése függ a feldolgozott műanyagfajtától, a vágószerszám típusától (kés vagy 
olló jellegű) és az alkalmazott paraméterektől.  

Késsel végzett vágáskor a műanyagba az alá helyezett nagyobb felületű, szilárd 
ellendarabra merőlegesen hatol be a kés vagy a szalagacél szerszám ék alakú éle. Ha 
az átvágandó műanyag merev, azaz kevéssé képes az alakváltozásra és kicsi az ütésál-
lósága, a kés éle csak részlegesen hatol be a műanyagba, a behatoló ék alatt a darab 
megreped, majd eltörik, mielőtt az ék áthatolna a teljes vastagságon (4. ábra bal oldali 
képe). Egy rugalmas, szívós, könnyen deformálódó műanyag csak akkor válik ketté, ha 
a kés éle 100%-ban áthatol a falon (4. ábra jobb oldali képe). A rideg műanyagok közé 
sorolható a polisztirol (PS), az orientált PS (OPS), az ütésálló PS (PS-HI), a sztirol-
butadién-sztirol és polisztirol keveréke (SBS/PS), a töltött polipropilén (PP); szívós 
anyagnak tekinthető a polietilén (PE), a PP-kopolimerek, a poli(etilén-tereftalát) 
(PET), a poli(vinil-klorid) (PVC).  
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4. ábra Késsel végzett vágás rideg (bal oldali kép) és szívós (jobb oldali kép)  
műanyagon 

 

 

5. ábra Ollóval végzett (nyíró) vágás rideg (bal oldali kép)  
és szívós (jobb oldali kép) műanyagon 

 
 
Az olló tulajdonképpen nyírószerszám, két élezett része (matrica-patrica) a mű-

anyag fal alsó és felső oldalán hat az anyagra, amikor egymás mellé érnek, csak na-
gyon kis rés marad közöttük. A rideg műanyagok ez esetben is eltörnek a behatolás 
után (5. ábra bal oldali képe), a szívós műanyagokban az olló aktív része (a behatoló 
rész, patrica) teljesen áthatol a műanyag falon (5. ábra jobb oldali képe). Jellemző rés-
szélességek a különböző feladatot végző nyírószerszámokban: tekercsről végzett au-
tomatikus stancoláshoz 0,005–0,010 mm; PS-HI, PP, PVC áteső stancolásához vagy 
lyukak kivágásához 0,010–0,015 mm; PET kivágásához 0,006–0,008 mm; standard 
kivágó szerszámok FFS (formázd-töltsd meg-zárd le) berendezésekhez és alumínium-
fóliával lezárt PS-csomagolásokhoz 0,008–0,010 mm; FFS berendezéseken, ahol a 
fedőfólia 12 µm vastag PET fólia 0,003–0,006 mm. (Megjegyzés: az európai emberek 
hajszálainak átmérője átlagosan 0,05–0,07 mm, a vékony szálú hajé 0,02–0,04 mm.)  

A PS-HI, a PP, a CPET (kristályos PET) nagyon hajlamos a rojtosodásra. A kép-
ződés mechanizmusát a PS-HI példája teheti érthetővé. Ez a polimer rideg PS mátrix-
ból áll, amelyben erősen rugalmas polibutadién részecskéket oszlattak el. A butadién-
tartalom mindössze 3–5%, mégis erősen növeli a keverék ütésállóságát. A két fázis 
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nagyon eltérő módon törik és eltérő az ütésállósága is. A PS „morzsálódik”, a butadién 
„kenődik”. Ezért a kevés butadiént tartalmazó PS-HI lemez már csekély sérülés hatá-
sára eltörik, a 30% butadiént tartalmazó gyakorlatilag törhetetlen. Minél nagyobb egy 
műanyag ütésállósága, annál kevésbé képes rojtosodni a vágáskor.  

Késsel vágáskor a rojtosodás mérsékelhető, ha a kés élét kicsit lekerekítik vagy a 
vágószerszám élén végighúztak egy finom fenőkövet. 1 mm-es falvastagságig szinte 
teljesen kiküszöbölhető ez a kellemetlen jelenség fűtött vágórendszerrel; a vágószer-
számot legfeljebb 160 °C-ra, az ellendarabot 140 °C-ra kell melegíteni. Törékeny 
anyagok vágásakor célszerű a vágószerszám mozgását leállítani, mielőtt beleütközne a 
műanyag alatti ellendarabba. Ilyenkor a vágóél nem hatol át a töréssel szétváló zónába 
és ott nem tudnak a rojtok kialakulni.  

Ha a formázást és a kivágást ugyanabban a (formázó-kivágó) szerszámban nyíró 
vágással végzik, nagyon pontosan össze kell hangolni a leszorító, az előnyújtó bélyeg, 
a vágólap és a vágóbélyeg munkáját a rojtosodás megakadályozásához. Formázáskor 
első lépésként a felmelegített fóliát a leszorító egységre ható nagy nyomással rögzítik a 
formázás helyén. Ilyenkor – még az előstancolás előtt – a későbbi hegesztőperem vo-
nalán a meleg polimert erősen összenyomják, emiatt ennek egy része átnyomódik a 
vágóél alatt, és kihűléskor ebben mikrorepedések képződnek, amelyek később rojtok 
formájában válnak láthatóvá. Ha a gyártási folyamatnak ebben a lépésében csökkentik 
a leszorítóra ható nyomást, mérséklődik a rojtosodás. Ideális esetben a leszorító nyo-
mását kalibráláskor (azaz a hegesztőperem vastagságának beállításakor) kellene ma-
ximális értékére növelni, azaz akkor, amikor a vágóbélyeg elérte az elővágási mélysé-
get. Ezzel meg lehet gátolni a műanyag túlfutását a vágóvonal mögé.  

A gépnek és a szerszámnak együttesen megbízhatóan merev rendszert (záróerőt) 
kell alkotnia. Túlterheléskor azonban a formázóállomás megnyúlik, stancoláskor a 
nagy maradó vágómélység dinamikus függőleges mozgáshoz vezet. A záródó 
vágóélek (a két vágóél pillanatnyi súrlódása miatt) ilyenkor rövid idejű ellenkező (nyi-
tó) irányú mozgást végeznek, majd utána közvetlenül befejezik a vágást. A 
vágóéleknek ez a kétszeri behatolása a műanyagba ún. dupla vágást eredményez, 
amely anyagtól, hőmérséklettől függően előidézheti a rojtosodást. Formázó-kivágó 
szerszámokra vonatkozó alapelv, hogy minél merevebb a formázóállomás, annál tisz-
tább lesz a vágás és annál kevésbé csattog a kivágó szerszám az ellenlapon.  

Az előnyújtó bélyeg sebessége is befolyásolja a rojtosodást. A nagy nyújtási se-
besség miatt a gyakran nem elég meleg fólia megcsúszik a leszorító alatt és meghor-
zsolódik a vágóbélyeg vágóélén (6. ábra). Az alsó fóliarétegnek ez a sérülése a kész-
terméken rojtokként jelenik meg. A hiba az előnyújtás sebességének csökkentésével 
kiküszöbölhető.  

Ha túl nagy a leszorító és a vágólap közötti távolság, az ide benyomuló mű-
anyagban is repedések képződnek a vágóélek zárásakor, ez tehát kerülendő. A vi-
szonylag kis (~0,1 mm) maradó vágási mélység (a 0,8 mm-es vágási út 1/8 része) 
ugyancsak csökkenti a tisztátalan vágás esélyeit.  
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6. ábra Rojtképződés gyors előnyújtás és nem elég nagy leszorítónyomás hatására,  
jellemzően a formázó-kivágó szerszámokkal gyártott poharak hegesztőperemén.  

A nyíl az előnyújtás irányát mutatja  
(VL = vágólap, matrica; VB = vágóbélyeg, patrica; LSz = leszorító) 

 
 
Minél hosszabb ideig van a feldolgozandó fólia formázás előtt lágyuláspontja fe-

lett (a PP pl. 110 °C felett), annál kisebb az esély a rojtosodásra. Ebből a szempontból 
közömbös, hogy ezt a taktusszám csökkentésével vagy hosszabb melegítőszakasszal 
(pl. az infravörös szakasz előtti hengeres előmelegítéssel) érik el. Az utóbbi megoldás-
ban a lehető leggyorsabban kell a fóliát a hengeren felmelegíteni, hogy minél hosszabb 
ideig legyen lágyuláspontja felett. 

Ha a termék kivágását vagy lyukasztását a hőformázás után, külön munkaműve-
letben nyíró vágással végzik, a formadarab már lehűlt. A rojtosodás veszélye ilyenkor 
is mérsékelhető azáltal, hogy a fólia vastagságát a vágás helyén formázás közben erő-
teljesebb nyújtással csökkentik. A vágóélek enyhe lekerekítése, élük tompítása ez 
esetben is pozitív hatású lehet. 0,8 mm-nél vastagabb fóliák vágásakor a vágóbélyeg 
vágómélységét többnyire úgy rövidítik meg, hogy az ne mélyedjen bele a vágólapba. 
Ilyenkor a vágóél nem vágja el a rojtokat. A vágórés növelése is javíthatja a vágás tisz-
taságát. Ha nagyon szűk a vágórés és nagyon élesek a vágóélek, azok a törésfelületről 
minden kiálló anyagrészecskét lesöpörnek, ami rontja a vágás minőségét. 

Újszerű hőformázott termékek 

A műanyagokkal foglalkozó amerikai mérnökök szövetsége, az SPE (Society of 
Plastics Engineering) a hőformázott termékek 2015-ös nagydíjával két gyártmányt tün-
tetett ki. Az egyik a hosszú ideig fekvő betegek felfekvését meggátló kórházi ágy, a 
másik egy mobil világítótorony kocsijának burkolata.  

A Stryker Isolibrium elnevezésű speciális kórházi ágy (7–8. ábra) funkcionális 
elemei a kanadai Plastitel cégnél (Laval, Quebec, Kanada) hőformázással 
termoplasztikus poliuretánelasztomerből (TPU) készített, pohárra emlékeztető elemek 
(a gyártó „Pod-nak – magyarul gubó, tok, hüvely – nevezi őket). Ezek felfújhatók, és 
megakadályozzák, hogy a beteg teljes testsúlyával belesüppedjen az ágyba. A „poha-
rak” belül négy részre vannak osztva, és egyenként szabályozható bennük a nyomás a 

VL 

VB 

LSz 
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beteg igényei szerint. Segítségükkel a beteg az ágyban mozgásra képes. A „poharak” 
elkészítésekor a legnagyobb kihívást az egyes elemek egyformán minimális falvastag-
ságának biztosítása volt. A poharak alkotta matrac kb. 150 cm hosszú, 70 cm széles, 
15 cm vastag.  

 

 

 

 

7. ábra A felfekvést gátló  
kórházi ágy 

8. ábra A felfekvést gátló  
PUR „poharak” 

 
 

  

9. ábra Mobil világítótorony  
a hőformázott burkolattal 

10. ábra A palackok rögzítését szolgáló,  
díjat nyert tálcák 

 
 
A másik nagydíjas termék egy kétkerekű utánfutó, amelyre világítótesteket hor-

dozó magas póznát szereltek (9. ábra). A mobil világítótorony kocsijának burkolatát 
az Allied Plastics Co., Inc. (Jacksonville, Florida, USA) készítette két részből, anyaga 
termoplasztikus poliolefinelasztomer (TPO). Ezeket öntött alumíniumszerszámban, 
vízhűtéssel készítették némi túlméretezéssel, majd CNC megmunkálással alakították ki 
a pontos méreteket. A burkolat méret- és alaktartóságát fémkerettel biztosították. 



www.quattroplast.hu 

11. ábra A Faerch Plast Modular 
Packaging családja 

Díjat nyert egy nagy méretű speciális tálca is, amely folyadékkal töltött kétliteres 
palackok raklapon szállítását és elosztását teszi könnyebbé és biztonságosabbá (10. 
ábra). Az Innovative Plastech Inc. (Batavia, Illinois, USA) tálcája egy nagy tojástartó-
ra emlékeztet, amelynek alján lévő bemélyedésbe („fészekbe”) kell állítani a palacko-
kat. A bemélyedés közepén egy függőleges kis torony van, amelybe a második sor fel-
tételekor az első sor palackjainak kupakja éppen belefér, és összetartja az alatta lévő 
palacksorokat. Egy-egy tálcába 40 2-literes palack, egy szabványos, kb. 100x120 cm-
es raklapon két tálca fér el. Maximálisan öt ilyen 80 palackból álló sort lehet a raklapra 
halmozni. A tálca oldalai a palackok megtámasztása miatt merőlegesek, a „fészkek” 
közötti falak meg vannak erősítve, a benne lévő palackok nem tudnak könnyen elfor-
dulni, ezért címkéjük mindig látható marad. Ezt a terméket is vízzel hűtött alumínium-
szerszámban gyártják.  

Nagy térfogatú tárgyak hőformázása előtt célszerű a konzultáció és együttműkö-
dés a szakértőkkel. Az Alpha Plastics (Minneapolis, Minnesota, USA) szakértői segí-
tenek a műanyag-feldolgozóknak az optimális formázási technológia kiválasztásában. 
A közelmúltban sok feldolgozó választotta a hőformázást, ha nagy méretű formadara-
bot kértek tőle, és gyakran kérték a cég véleményét a tervekről (a méretekről, a formá-
ról, az anyagválasztásról, a szerszámról). A cég egyik szakértője szerint nem ritkán 
megállapították, hogy a terv megfelelő, de rábeszélték a feldolgozót, hogy másik fajta 
feldolgozási eljárást válasszon, pl. hogy vákuumformázás helyett inkább sajtolással 
alakítsa ki a formát. A szerszám terveinek felülvizsgálata is célszerű. A gyártandó da-
rab tartalmazhat alámetszéseket, elválasztó falakat, igényelhet speciális szélezést vagy 
felületkikészítést. A bonyolult forma nehézséget jelenthet egy-egy hőformázó üzem-
ben. A tervek legtöbbször megvalósíthatók, de szerszám-módosítást igényelnek, ami 

által költséget takarítanak meg.  
Bármennyire látványosak is a nagyméretű, 

nagy térfogatú hőformázott elemek, ez a technológia 
mégis elsősorban az áru csomagolását és elosztását 
szolgálja, de ezen a területen is van látványos fejlő-
dés. Ennek példája a Faerch Plast (Holstebro, Dá-
nia) Modular Packaging márkanevű termékcsaládja, 
amely pillekönnyű, egymásba és egymásra rakható 
dobozokból és tálcákból áll, és a repülőgépeken az 
élelmiszer elosztását szolgálja (11. ábra). Anyaguk 
APET vagy CPET. Méreteiket úgy alakították ki, 
hogy tárolásuk a fedélzeten a lehető legkisebb he-
lyet foglalja el, emiatt pontosan beillenek a fedélzeti 
szekrényekbe, a kerekes kocsikba és a melegítő ke-

mencékbe. A dobozok fedele tálcaként is használható pl. előétel, hús vagy desszert 
felszolgálására. Ezek a fedelek különböző színűek, mintázatúak, és jellemzőek az adott 
légitársaságra. Az APET-ből készült dobozokba hideg élelmiszert csomagolnak, a do-
boz elviseli a –40 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományt, a CPET dobozok –20 és 
+220 °C között használhatók. Az alumíniumtól eltérően a CPET-be csomagolt élelmi-
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szer fémdetektorral ellenőrizhető, tökéletesen lehegeszthető, ezért a csomagolás foko-
zottan biztonságos. A dobozok egységes formája és mérete következtében kezelésük 
könnyen automatizálható.  
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