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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Rövid áttekintés a műanyag alkatrészek előállításának 

hat legelterjedtebb módszeréről 

 
A világon évente közel 300 millió tonna műanyagot állítanak elő. A műanyagok az élet 

minden területén jelen vannak, mivel nagyon sokoldalúak, összetételüktől és a feldolgo-

zás módszerétől függően sokféle tulajdonsággal rendelkeznek. Ezért a termékek tervező-

inek mélyrehatóan ismerniük kell a különböző műanyag-feldolgozási módszereket, hogy 

a megfelelőt választhassák ki az adott termék követelményeihez. Noha az alábbiakban 

röviden bemutatott hat módszert már évtizedek óta alkalmazzák, ezek még ma is állan-

dó fejlődnek, finomodnak a nagyobb sebesség, a kisebb költségek és a jobb termékminő-

ség elérése érdekében. 

 

Tárgyszavak: fröccsöntés; reaktív fröccsöntés; rotációs öntés;  

üreges test fúvás extrúzióval; üreges test fröccsfúvása; 

vákuumöntés. 

 

 

1. Fröccsöntés 

A tömeggyártásra szolgáló eljárások öregapjának számító fröccsöntés nélkülöz-

hetetlen a gyógyászati termékek, a légiközlekedés, az autógyártás, és a háztartási esz-

közök alkatrészeinek előállításához. Ennél az eljárásnál a műanyagot megolvasztják és 

ezután nagy nyomással befecskendezik egy alakadó, szétnyitható formába. A formá-

ban a műanyagömledék lehűlve megszilárdul, ezt követően pedig a forma két felének 

szétnyitását követően a műanyag terméket kiemelik. Ezzel a technikával előre megha-

tározott, rögzített alakú műanyag alkatrészeket lehet gyártani. Más öntési eljárásokhoz 

hasonlóan itt is szükség van több szakterület összehangolt kooperációjára. Első lépés-

ben a műanyag alkatrész tervezője megrajzolja az ideális alakú és anyagú műanyag 

terméket. Ezután a forma, vagyis a fröccsöntő szerszám tervezője kialakítja a gyártó-

szerszámot, figyelembe véve az alapanyag tulajdonságait, a termék komplexitását, a 

toleranciákat, stb., majd pedig különböző forgácsolási eljárásokkal elkészítik a fröccs-

öntő szerszámot. A fröccsöntési eljárás ideális módszer, ha nagy darabszámban, gyor-

san kell előállítani ugyanazt a terméket. Segítségével kitűnő felületi minőségű, olcsó 

alkatrészek gyárthatók. 
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2. Reaktív fröccsöntés 

A reaktív fröccsöntést elterjedten használják az autóiparban könnyű alkatrészek 

gyártásához. Az ilyen alkatrészek tömör felülete jól festhető, így karosszéria elemek, 

műszerfalak és más komponensek gyártására alkalmas. A normál fröccsöntéshez ké-

pest a reaktív fröccsöntésnél nem hőre lágyuló, hanem térhálósítható, azaz hőre kemé-

nyedő polimereket használnak. Az eljárás során ezek a műanyagok a fűtött alakadó 

szerszámban különböző kémiai reakciók során kihabosodnak, gélesednek, majd végül 

megszilárdulnak, és így akár bonyolult formadarabok is előállíthatók. Az alapanyagok 

összetételét és a reaktív fröccsöntés paramétereit pontosan a kívánt termék jellem- 

zőihez lehet igazítani, hogy az előírt súlyt, szilárdságot, sűrűséget és keménységet el- 

érjék. 

A hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésével ellentétben, a hőre keményedő anya-

gok feldolgozása nem reverzibilis, vagyis a termékeket nem lehet újra feldolgozni,  

és az alapanyagok drágábbak. A prototípusok szerszámköltségei viszonylag alacso-

nyak, míg a gyártó szerszámoké némileg magasabbak a hosszabb ciklusidők következ-

tében. 

3. Rotációs öntés 

A rotációs öntés ideális nagyméretű üreges, vagy konkáv termékek gyártásához, 

amelyeket gyakran kültéren használnak, mint amilyenek például a kenuk, vagy a kisebb 

fürdőmedencék. Ennél az eljárásnál egy fűtött üreges öntőformát használnak, amibe be-

töltik az alapanyag megfelelő tömegű adagját. Ezután az öntőformát lassan forgatják 

(általában két, egymásra merőleges tengely körül), miáltal a meglágyult alapanyag az 

öntőforma felületén eloszlik és hozzá is tapad. Az egyenletes falvastagság biztosítása 

érdekében a formát a fűtési és hűtési szakasz folyamán folyamatosan forgatni kell. Ez 

meggátolja, hogy az anyag berogyjon, vagy deformálódjon a hűtési szakaszban. Az így 

gyártott termékek feszültségmentesek és nincsenek rajta hegedési varratok, ami nagy 

szilárdságot eredményez. Az öntőformák viszonylag egyszerűek és olcsók. Hátránya, 

hogy az öntőformák csak néhány ezer ciklusig használhatók, és a termék felületi minő-

sége a legjobb esetben is csak közepes lesz.  

4. Üreges test fúvás extrúzióval 

Az extrúziós üreges test fúvás lehetővé teszi a tervezők számára, hogy vékony fa-

lú, olcsó edényeket készíthessenek, mint amilyenek az egyszer használatos ivópoharak 

és palackok. Az eljárás során a hőre lágyuló műanyagot megolvasztják és egy csövet 

extrudálnak belőle (előforma). Ezt a még forró előformát ezután egy kétrészes, össze-

záródó, hideg fémformába engedik le. A forma összezáródását követően levegőt fú-

vatnak az előformába, ami azt felfújva nekiszorítja a forma hideg falának, ahol az fel-

véve annak formáját, lehűl és megszilárdul. Miután a műanyag kellőképpen lehűlt, a 
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formát megnyitják és a terméket kiemelik belőle. Ez az eljárás gyors és egyszerű, 

azonban a termékek nem lehetnek túlságosan komplexek és pontosak.  

5. Üreges test fröccsfúvása 

Az üreges testek fröccsfúvását olya üreges testek gyártására használják, ame-

lyekből nagy darabszámot kell előállítani, mint amilyenek például a palackok, poharak 

és más edények. Az így készített palackok megjelenése és méretpontossága kiváló, 

sokkal jobb, mint amelyeket extrúziós fúvással állítanak elő. Az eljárás során a megol-

vasztott hőre lágyuló műanyagot csőképzéssel beinjektálják egy hideg formába, ahol 

azt felfújják, kialakítva a termék formáját a szerszám fala által. A kellőképpen lehűlt 

és megszilárdult terméket a szerszám megnyitását követően kiemelik a formából. Ez a 

folyamat jól szabályozható és reprodukálható, szép megjelenésű termékeket eredmé-

nyez. Mind keskeny, mind pedig széles szájnyílású edényzet készíthető ezzel az eljá-

rással. 

6. Vákuumöntés 

A vákuumöntés ideális eljárás kis darabszámú, magas minőségű prototípusok 

gyors előállítására jelentős szerszám- és anyagköltségek nélkül. Az eljárás azzal kez-

dődik, hogy egy mesterdarabot készítenek – tipikusan sztereolitográfiával, vagy 

lézerszinterezéssel – mégpedig jó minőségű felülettel. Ezután ennek segítségével egy 

szilikon öntőformát állítanak elő, általában vákuumban, hogy elkerüljék a légbuborék-

ok kialakulását. Kikeményítés után a szilikon formát az előre meghatározott osztó-

sík(ok) mentén kettévágják, és a mesterdarabot kiemelik belőle, létrehozva a szer-

számüreget, amellyel később a mesterdarabhoz hasonló termékeket lehet gyártani. Az 

ezzel az eljárással, öntőgyantákból készülő darabok felületi minősége és formahűsége 

kiváló, mivel a formakészítéshez alkalmazott szilikon gyanta nagyon híven követi és 

adja vissza a mesterdarab minden finom részletét. Az ilyen öntőgyanták tulajdonságai 

úgy állíthatók be, hogy jól imitálják a sorozatgyártáshoz használni kívánt műszaki mű-

anyagok jellemzőit. Azonban az ilyen öntőforma nem tartós és általában nem alkalmas 

húsznál több darab elkészítésére. 

Fontos, hogy egy adott műanyag termékhez az optimális gyártási eljárást válasz-

szák ki, hogy a végtermék (vagy a prototípus) kielégítse valamennyi elvárást. 

 
F. L. 

 

Styles G.: A primer on six methods for forming plastics = 

https://www.plasticstoday.com/injection-molding/primer-on-six-methods-forming-

plastics/88043022359888 
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