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Ghi chú: 
Ngoài ấn phẩm này, chúng tôi còn xuất bản Hướng dẫn thực 
hành tương tự. 
• Gia công PLEXIGLAS® (Số tham chiếu 311 - 1), 
• Gắn kết PLEXIGLAS® (Số tham chiếu 311-3) và 
• Xử lý bề mặt PLEXIGLAS® (Số tham chiếu 311-4) cho các nhà 
chế tạo PLEXIGLAS® chuyên nghiệp. 
Quý khách có thể tìm thấy phần gợi ý tự thực hiện về 
PLEXIGLAS® trong phần 
• Thủ thuật gia công PLEXIGLAS® (Số tham chiếu 311-5).  
 

 

Khi sử dụng sản phẩm của công ty, quý khách 
vui lòng tuân thủ theo các quy định dưới đây 

• quy phạm xây dựng địa phương và 
pháp luật về khí thải 

 • các tiêu chuẩn áp dụng, 
 • trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm  theo 

pháp luật 
 • các nguyên tắc của các hiệp hội thương mại và 

các công ty bảo hiểm trách nhiệm pháp lý 
 



1. Lưu ý chung  
PLEXIGLAS® là thương hiệu acrylic 
(polymethyl methacrylate, PMMA) 
được chúng tôi giới thiệu đầu tiên 
trên thế giới - rất linh hoạt trong sử 
dụng và cũng rất phổ biến vì các 
thuộc tính tạo hình đặc biệt tốt. 
PLEXIGLAS® GS là sản phẩm đúc, 
còn PLEXIGLAS® XT là một vật liệu 
ép đùn. 

Cả hai loại PLEXIGLAS® đều trải 
qua quá trình thay đổi trạng thái vì 
nhiệt đặc trưng của các vật liệu vô 
định hình: sau đó chúng rắn lại, có 
tính nhiệt đàn hồi, hoặc có đặc tính 
dẻo nhiệt. Nguyên nhân là do trọng 
lượng phân tử khác nhau của các 
tấm, ống, và thanh sản xuất bằng 
phương pháp đúc hoặc đùn. 

Điều này dẫn đến sự đa dạng 
trong các tính năng kĩ thuật, cần 
được chú ý quá trình tạo hình. 

Tổng quan (hình 1) cho thấy loạt 
trạng thái PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT trải qua ở các nhiệt 
độ khác nhau: acrylic đúc 
PLEXIGLAS® GS (có trọng lượng 
phân tử cao) cho thấy chủ yếu đặc 
tính đàn hồi nhiệt trong phạm vi nhiệt 
độ cao hơn. Do đó, độ biến dạng 
nhựa thực tế không xảy ra trong các 
bộ phận đúc khuôn, chúng trở lại 
hình dạng ban đầu khi được gia 
nhiệt lại với nhiệt độ tạo hình (tương 
tự như lò xo đàn hồi). Do đó, những 
lỗi nhỏ có thể được sửa chữa mà 
không làm phí nguyên liệu. 

Ngược lại, phạm vi mà acrylic đùn 
PLEXIGLAS® XT (trọng lượng phân 
tử thấp) cho thấy đặc tính nhiệt đàn 
hồi là tương đối nhỏ. Ở mức nhiệt độ 
cao, PLEXIGLAS® XT sẽ trở thành 
nhựa nhiệt dẻo, tức là, có độ đặc 
giống bột nhào hoặc chảy. Do không 
có phân chia rõ ràng giữa trạng thái 
nhựa nhiệt dẻo và nhiệt đàn hồi, 
nhưng tuy nhiên, một số lượng nhất 
định biến dạng nhựa – tuỳ theo nhiệt 
độ tạo hình - vẫn luôn tồi tại.. Vì vậy, 
các thành phẩm làm từ PLEXIGLAS® 
XT không bao giờ trở về hình dạng 
ban đầu khi gia nhiệt lại. Quá trình 
biến dạng do đó chỉ có một phần có 
chu trình ngược. 

 

Sự khác biệt đặc trưng giữa GS và 
XT cũng áp dụng với các sản phẩm 
PLEXIGLAS® dùng cho các ứng 
dụng cụ thể, chẳng hạn như dòng 
SOUNDSTOP (loại trong suốt, ngăn 
tiếng ồn) hoặc các dòng sản phẩm 
có bề mặt đặc biệt. Các sản phẩm 
này có thể tráng lớp chống trầy 
xước, có trang trí hoặc tráng gương, 
hoặc có chức năng HEATSTOP 
(phản chiếu nhiệt mặt trời), 
SATINICE (bề mặt mịn mờ) hoặc NO 
DROP (chống đọng giọt). 

Sự khác biệt trong đặc tính tạo hình 
được chỉ ra trong các phần tương 
ứng. 

Mục đích của tài liệu này nhằm giúp 
quý khách đạt được kết quả tối ưu. 
Nếu quý khách có thắc mắc về thông 
tin của chúng tôi hoặc các công tác 
thực tế, vui lòng liên hệ với Nhà 
phân phối PLEXIGLAS® được ủy 
quyền hoặc Phòng Dịch vụ Kỹ thuật 
của chúng tôi. Chúng tôi rất mong 
nhận được những đóng góp ý kiến 
của quý khách sau quá trình trải 
nghiệm thực tế sản phẩm. 

 
1.1 Các hình thức vật lý 
Chúng tôi sản xuất PLEXIGLAS® GS 
ở dạng tấm, khối, ống và thanh rắn 
phẳng có bề mặt nhẵn, mờ 
(PLEXIGLAS SATINICE®). 

PLEXIGLAS® XT có loại truyền 
thống và loại chống va đập 
(PLEXIGLAS Resist®), ở các dạng 
các tấm phẳng đặc, tấm uốn sóng, 
tấm nhiều lớp, gương, ống, và thanh 
cũng như các màng  nhẵn, có họa 
tiết, mờ (PLEXIGLAS SATINICE®). 

Các tấm có màu thường nhuộm màu 
đồng nhất trong toàn vật liệu. 

 

 

 

 

 

 
Hình 1: Thay đổi trạng thái do nhiệt độ 
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Cho dù trong kích thước tiêu chuẩn 
hoặc đặc biệt, tất cả vật liệu đưa vào 
pallete đều được dán nhãn với các 
thông tin chính xác liên quan đến 
quá trình bảo quản và vận chuyển 
trong nhà. Nhìn chung, 
PLEXIGLAS® nên được bảo quản 
trong nhà. Tất cả các tấm đều được 
bao bọc trong lớp tấm nhựa có thể 
tùy ý sử dụng. Trong trường hợp lưu 
trữ ngoài trời, cần phải bao phủ thêm 
cẩn thận. 

1.2 Cắt theo kích thước và 
độ co  
Khi PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT lần đầu tiên được 
làm nóng vượt ra ngoài nhiệt độ làm 
mềm của chúng sẽ trải qua quá trình 
co chiều dài và chiều rộng một lần 
theo quá trình sản xuất. Những thay 
đổi này về kích thước có thể cần tính 
trước khi các tấm cần tạo hình phải 
được cắt trước theo kích cỡ. Với 
những sản phẩm đúc, độ co tương 
đương ở chiều dài và chiều rộng. 
Với sản phẩm đùn, sự co rút chủ yếu 
xảy ra theo hướng đùn. Có thể 
không xảy ra theo hướng ngang, 
hoặc kích thước thậm chí có thể lớn 
hơn một chút. Thông tin chi tiết, xem 
hình 2. 

Hiện tượng co lại không xảy ra khi 
các tấm được gia công trong máy 
tạo hình chân không, nhưng chỉ khi 
các phôi nới kẹp được nung nóng, 
chẳng hạn như trong lò. Nếu nghi 
vấn, nên kiểm tra sơ bộ. 

1.3 Màng chắn 
Tùy thuộc vào dòng sản phẩm và độ 
dày, bề mặt tấm được che phủ một 
lớp màng tự dính hoặc màng mỏng 
làm từ polyethylene (PE) thân thiện 
với môi trường. Thông thường màng 
bảo vệ bề mặt nên để trên tấm cho 
đến khi thành phẩm sẵn sàng cho sử 
dụng. Nếu lớp màng chắn này phải 
gỡ ra trước khi uốn nhiệt hoặc gắn 
kết, nghĩa là, giữ vững tấm ở một 
cạnh và dùng tay tách lớp màng 
chắn ra khỏi một cách nhanh chóng. 

Nếu các tấm tiếp xúc với thời tiết, 
các màng bảo vệ phải tháo ra trong 
vòng bốn tuần, bất kể thuộc tính kết 
dính nào, do nhựa polyethylene có 
thể trở nên giòn sau khoảng thời 
gian này hoặc dính chắc hơn. Trong 
cả hai trường hợp những màng bảo 
vệ có thể không còn tháo ra được dễ 
dàng và các tấm có thể bị hư hỏng. 

Khi lột các màng chắn ra, bề mặt 
nhựa tấm có thể tích điện và hút bụi. 
Trước khi tạo hình, tấm lợp phải 
trải qua xử lý chống tĩnh điện, 
chẳng hạn như rửa với nước có 
chứa chất làm ướt hoặc thổi bằng 
khí ion hóa. Trải qua quá trình sản 
xuất, bề mặt các bên của tấm  
PLEXIGLAS® GS và XT màu trắng 
và có màu có chút khác nhau về chất 
lượng. Chất lượng được kiểm tra 
trên bề mặt trên, tức là, mặt phù hợp 
với ứng dụng. Do đó bề mặt đó 
được lưu lại vết trên màng bảo vệ. 

 

1.4 Lưu giữ và sấy khô sơ 
bộ  
Tùy thuộc vào các điều kiện khí hậu 
và điều kiện lưu giữ, hầu hết nhựa 
dẻo đều hút độ ẩm. Mặc dù điều này 
có thể bỏ qua ở nhiệt độ ứng dụng 
thông thường, nhưng đây có thể là 
nguyên nhân hình thành bong bóng 
vì nhiệt khi tấm đùn tiếp xúc với nhiệt 
độ cao hơn. Do đó chúng tôi khuyến 
cáo quý khách nên kéo dài quá trình 
sấy sơ bộ trong lò sấy khí ở nhiệt độ 
dưới điểm làm mềm của vật liệu. Ở 
thao tác này, phải tháo bỏ các tấm 
màng bảo vệ trên tấm và khí làm khô 
có thể truyền vào giữa các tấm. Vì lý 
do kinh tế, tạo hình tấm nên được 
thực hiện ngay sau khi sấy khô sơ 
bộ. Cần lưu ý là các tấm sẽ dần dần 
hấp thụ lại độ ẩm khi được làm lạnh 
đến nhiệt độ dưới 100° C. Cần phải 
làm nóng nhanh chóng và hiệu quả, 
có thể bằng bộ tản nhiệt hồng ngoại 
mà bước sấy khô sơ bộ có thể đã bỏ 
qua. Nếu không, các tham số làm 
nóng phải được thiết lập bằng thử 
nghiệm, tùy thuộc vào các thành 
phẩm được tạo hình. Đối với uốn 
theo đường, thông thường không 
yêu cầu sấy khô sơ bộ. 

Có thể bỏ qua sấy khô sơ bộ các 
tấm PLEXIGLAS®XT trước khi uốn 
nhiệt nếu màng bảo vệ không bị hư 
hại và các tấm đã được lưu trữ đúng 
cách. Nếu không, sấy khô sơ bộ 
trong 24 giờ ở mức 80° C là đủ, 
thậm chí đối với các tấm có độ ẩm 
tương đối cao. Các tấm xếp chồng 
lên nhau, đặc biệt là PLEXIGLAS® 
XT, phải luôn bọc trong tấm PE để 
ngăn gợn sóng cạnh tấm do hút ẩm. 
Trái ngược với ống PLEXIGLAS® 
GS, độ ẩm hấp thụ có thể làm các 
ống PLEXIGLAS XT® bị biến dạng 
quang học hoặc hình thành bong 
bóng trên khi làm nóng hoặc uốn 
nhiệt. Hiện tượng này có thể tránh 
được bằng cách sấy khô trong lò 
không khí ở khoảng 70° C. Thời gian 
sấy cần thiết có thể ước tính trong 
khoảng một giờ đối với mỗi mm độ 
dày.  

 Độ dày tấm 
Hiện tượng co lại 
khi làm nóng ban 
đầu do nhiệt độ 
tạo thành 

PLEXIGLAS® GS PLEXIGLAS® XT 
Co cả chiều dài 
và chiều rộng 

Theo hướng đùn (không đáng 
kể theo chiều ngang) 

 tất cả các loại (trừ 
GS215 
STRECHED) 

Các bề mặt 
 Gallery AR 

Smooth Satin Ice 
Bề mặt có 
kết cấu 

Tối đa 2% Mọi độ dày -  - - 
Tối đa 3 % - ≥ 3 mm - - 
Tối đa 6 % - < 3 mm mọi độ 

dày 
Mọi độ dày 

Hình 2: Hiện tượng co vì nhiệt 
 



2. Nung nóng  
Nói chung, PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS® XT nên được làm 
nóng trong thời gian ngắn nhất có 
thể qua đối lưu khí hoặc bức xạ 
hồng ngoại ở mức nhiệt độ tạo hình 
thấp nhất có thể, để tránh thay đổi về 
nguyên liệu hoặc phần đúc. 

Nói chung, các tấm PLEXIGLAS® có 
lớp chống xước không thể được làm 
nóng hoặc ép nóng (vì có thể làm 
nứt lớp ngoài). Tuy nhiên, có thể lắp 
đặt cong nguội. 

Làm nóng bằng lò đảm bảo nhiệt 
độ tỏa đều trên toàn bộ bề mặt tấm, 
đây là bước đầu tiên để tạo hình 
thành công. Nếu sử dụng bộ tản 
nhiệt hồng ngoại để làm nóng đến 
nhiệt độ tạo hình - và đồng thời trong 
trường hợp khung khuôn có kiểm 
soát nhiệt độ - các phôi được làm 
nóng sơ bộ tốt nhất ở khoảng nhiệt 
độ 80° C tránh cong vênh các bộ 
phận đúc khuôn tiếp theo. Ví dụ, bức 
xạ hồng ngoại tạo các mức nhiệt độ 
khác nhau trên tấm tạo hình, tạo 
phân bổ độ dày đặc biệt. 

Để tránh làm mát nhanh chóng quá 
mức, và hóa rắn ở bề mặt, chất liệu 
tốt nhất được làm nóng trực tiếp trên 
khuôn. 

Thời gian làm nóng tăng dần cùng 
độ dày vật liệu, như hình 3. 

Độ co nhiệt theo hình 2, cũng cần 
phải ghi nhớ. 

2.1 Nhiệt độ tạo hình  
Để tạo hình trong phạm vi nhựa 
nhiệt dẻo/ nhiệt đàn hồi, nhiệt độ 
nguyên liệu đề nghị nằm trong 
khoảng: 

PLEXIGLAS® GS:160 đến 175 °C 

PLEXIGLAS® XT:150 đến 160 °C 

Tùy thuộc vào mức độ và tốc độ tạo 
hình (xem 4.1), mức nhiệt độ này có 
thể thay đổi lên xuống để bảo quản 
chất lượng quang học của bề mặt. 
Trong thực tế, cần phải điều chỉnh 
thiết bị làm nóng để đạt mức nhiệt độ 
bên trên. Như vậy nhiệt độ nguyên 
liệu nên được đo không tiếp xúc, ví 
dụ bằng hỏa kế bức xạ.  

Nên làm nóng trước khuôn và kẹp 
khung hoặc các tấm bao quanh sử 
dụng để tạo hình PLEXIGLAS® GS 
và PLEXIGLAS®XT: 

đối với PLEXIGLAS®GS  

và PLEXIGLAS®XT: khoảng 60 đến 
80 ° C 

2.2 Thời gian làm nóng 
Thời gian làm nóng PLEXIGLAS® 
GS và PLEXIGLAS® XT phụ thuộc 
vào độ dày vật liệu và phương pháp 
làm nóng sử dụng. Các yếu tố bổ 
sung là vận tốc không khí trong lò và 
khoảng cách giữa tấm và tấm tản 
nhiệt IR. Nếu sử dụng tấm tản nhiệt 
IR, màu sắc tấm cũng đóng một 
phần quan trọng, do độ hấp thụ làm 
thay đổi màu sắc từ màu này sang 
màu khác. Do đó đồ thị (hình 3) dưới 
dạng biểu đồ mô tả nhiệt làm nóng 
cần thiết trong lò lưu thông không khí 
và với bộ tản nhiệt hồng ngoại có 
tính năng về độ dày vật liệu (ví dụ 
đối với PLEXIGLAS XT®). Nếu quá 
trình làm nóng chỉ diễn ra ở một mặt- 
chỉ áp dụng với vật liệu có độ dày 
trên 6 mm- cần khoảng thời gian gấp 
đôi. 

 

Trong khi PLEXIGLAS® GS có thể 
chịu được với thời gian làm nóng 
lâu, PLEXIGLAS® XT dễ bị cong khi 
làm nóng treo theo chiều dọc (chẳng 
hạn như trong một lò dọc hoặc thiết 
bị tạo hình chân không) hoặc sinh ra 
những vết rõ rệt từ khay khi bị nung 
nóng theo chiều ngang, chẳng hạn 
như trong một lò ngang.  

 

 
Hình 3: Thời gian gia nhiệt 
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Gia nhiệt bằng khí 
Lò nướng ngang • đối với phôi lớn (đặc biệt với 

PLEXIGLAS®XT) 
Lò nướng theo chiều dọc • làm nóng đồng đều 

• phổ dụng (ủ, tạo hình ngược lại) 
• đến phạm vi hạn chế cũng như với hệ 
thống làm nóng ngang 

Máy thổi • Đối với những sản phẩm đặc biệt nhỏ 
Làm nóng tấm 
Bước sóng dài (tản nhiệt tối), 
gốm, λ = 3,5 đến 6 µm 

• tiết kiệm 

Sóng trung, silicia nóng chảy 
+ bộ tản nhiệt silicia nóng 
chảy mờ λ = 2,2 đến 2,7 µm 

• làm nóng tối ưu 
• phản hồi nhanh chóng 

Sóng ngắn (bộ tản nhiệt 
sáng), λ = 0,9 đến 1,6 µm 

• tác động mạnh và nhanh chóng 
• "các xung" giảm nguy cơ bị quá nóng 

Hệ thống làm nóng tuyến tính 
(khuyến cáo cả hai bên) 
Dây điện trở cao (với biến 
áp) 

• độ dày tấm lên đến khoảng 6 mm 

Các thanh làm nóng • lên đến khoảng 12 mm 
• tiết kiệm 
• xử lý đơn giản 

Silicia nóng chảy • tác động mạnh ở cả khối dày 
• loại làm nóng hiệu quả nhất 

Gia nhiệt tiếp xúc • không nên áp dụng! 
Hình 4: Bản tóm tắt những phương pháp làm nóng phổ biến nhất 

Các tấm PLEXIGLAS®XT lớn nên 
làm nóng ở vị trí ngang để chống 
cong vênh, giãn nở hoặc trượt ra 
khỏi kẹp, do đặc tính nhiệt dẻo của 
tấm. Các tấm lót thích hợp thường là 
các tấm nhôm nhám hoặc phun cát, 
tấm kim loại tráng PTFE hoặc chiếu 
thủy tinh dệt đặc biệt, do các vật liệu 
nóng sẽ không dính vào chúng. 

Các khối PLEXIGLAS®GS nhỏ có 
thể được đặt vào lò ở điểm cuối. Các 
khối lớn hơn nên đặt vào một miếng 
vải để trượt chuyển vào khuôn. 

Nếu lò còn sử dụng nhằm các 
mục đích khác, hãy đảm bảo loại 
bỏ tất cả các vật liệu có thể gây ăn 
mòn hoặc các mảnh vụn được 
loại bỏ. 

Đối với làm nóng từng phần, chẳng 
hạn như uốn cong ống, máy thổi khí 
(hot-air blower) là thiết bị phù hợp để 
sử dụng. Tuy nhiên, phải chú ý các 
khu vực bị ảnh hưởng không được 
làm quá nóng.  

3. Các phương pháp làm 
nóng  
3.1 Làm nóng bằng khí 
Lò không khí đặc biệt thích hợp để 
làm nóng PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT ở dạng tấm, khối, 
thanh định hình, hoặc ống. Một lò 
đứng thường sẽ là lựa chọn tốt nhất, 
do các tấm lớn được treo không tiếp 
xúc với hệ thống làm nóng, trong khi 
các phôi cắt theo kích thước nhỏ 
hơn có thể làm nóng theo chiều 
ngang, tương tự như một lò ngăn 
kéo có chèn thêm vỉ nướng. 

Một lò đứng cũng quan trọng cho 
bước ủ không áp suất, đặc biệt đối 
với các bộ phận đúc lớn hơn, cũng 
như để tạo hình ngược lại đối với 
các phần tạo hình không chính xác, 
đặc biệt là các phần làm từ 
PLEXIGLAS® GS. 

Cần phải tuân thủ các điểm sau đây: 

• nhiệt độ trong lò nướng phải được 
điều chỉnh chính xác trong khoảng ± 
3° C ở khoảng nhiệt 60° và 250° C. 

• Nếu lò nướng có thể chịu tải từ hai 
bên, không được vượt quá dung sai 
nhiệt độ ± 5° C. 

• Lưu thông không khí phải càng 
mạnh càng tốt (vận tốc khí 60 đến 90 
m/phút) để đảm bảo làm nóng nhanh 
chóng và đồng đều. 

• Kiểm soát nhiệt độ an toàn tạo điều 
kiện cho chương trình làm nóng 
cũng có thể hoạt động sau nhiều giờ 
làm việc. 

Các tấm và ống PLEXIGLAS®GS và 
XT tốt nhất nên được treo trong lò để 
đảm bảo hệ thống làm nóng đều 
khắp. Thao tác này cũng tránh tạo 
vết, ngoại trừ trong trường hợp kẹp.  

 

 
Hình 5: Đặt một tấm PLEXIGLAS®đã treo vào lò nhiệt 



3.2 Làm nóng tuyến tính và 
khu vực bằng bức xạ IR 
Bức xạ hồng ngoại để làm nóng các 
tấm PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS® XT có ưu điểm có  
hiệu suất tỏa nhiệt cao hơn trên mỗi 
đơn vị thời gian so với mức hiệu 
suất trong lò nhiệt. Thời gian gia 
nhiệt phụ thuộc vào độ dày vật liệu, 
màu sắc, loại tấm, cũng như các 
loại và khoảng cách các bộ tản nhiệt 
IR (bộ tản nhiệt IR ) và bước sóng 
bức xạ chúng phát ra. Có thể phân 
biệt theo các chiều dài bước sóng 
tối đa như sau: 

Sóng dài: λ = 3,5 µm đến 6,0 µm 
(gốm-, bộ tản nhiệt tối)  

Sóng trung: λ = 2,2 µm đến 2,7 µm 
(silicia nóng chảy, bộ tản nhiệt silicia 
nóng chảy mờ)  

Sóng ngắn: λ = 0,9 µm đến 1,6 µm 
(bộ tản nhiệt sáng, đèn hàn) 

Trong khi bộ tản nhiệt bằng sóng dài 
tối thường ở dạng các chi tiết gốm, 
phát ra năng lượng bức xạ làm 
nóng vật liệu tấm chủ yếu từ các bề 
mặt được chiếu xạ vào trong, các 
bức xạ với bộ tản nhiệt sóng ngắn 
có mật độ năng lượng cao hơn và 
thâm nhập sâu hơn, đặc biệt vào vật 
liệu trong suốt. Tuy nhiên, trong 
trường hợp này, một phần năng 
lượng có thể vượt ra ngoài tấm và 
không được hấp thu. 

Bộ tản nhiệt bằng sóng trung là thiết 
bị lý tưởng và có công nghệ tiên 
tiến. Các tấm một phần được gia 
nhiệt bởi bức xạ trên bề mặt và 
được gia nhiệt một phần từ bên 
trong bằng cách hấp thụ bức xạ. 
Nếu vật liệu được gia nhiệt chỉ từ 
một bên-như thực hiện phổ biến với 
các tấm và màng mỏng -truyền bức 
xạ có thể được phục hồi thông qua 
phản xạ. Các tấm dày nên được gia 
nhiệt từ cả hai phía. 

Để thực hiện tiết kiệm và nhanh 
chóng hơn, bộ toả nhiệt "flash" cũng 
được dùng để uốn nhiệt acrylic. Các 
bộ toả nhiệt này hoạt động trên các 
bước sóng ngắn hoặc trung bình 
đồng thời cung cấp năng lượng cho 
các tấm trong xung (cũng để tránh 
quá nóng /đốt cháy). 

Nếu cần gia nhiệt PLEXIGLAS® GS 
và PLEXIGLAS®XT trên toàn bộ tấm, 
sử dụng tấm gia nhiệt hồng ngoại. 
Tấm này được lắp đặt trong máy tạo 
hình chân không hoặc gắn theo cách 
di động để sử dụng tại các khu vực 
tạo hình khác nhau. 

Ngay cả đối với các công việc tạo 
hình đơn giản, cũng nên để điều 
khiển các yếu tố tấm gia nhiệt hồng 
ngoại riêng biệt. Trong trường hợp 
này, bộ toả nhiệt IR tại phần vành đai 
có thể thiết lập tới hiệu suất cao hơn 
so với những phần ở giữa. Đây là 
cách duy nhất để đảm bảo nhiệt độ 
đồng đều trên bề mặt toàn bộ tấm và 
giúp cân bằng hiệu ứng làm nguội 
không mong muốn của khung kẹp. 

Hơn nữa, khả năng điều chỉnh từng 
vùng tấm ở nhiệt độ khác nhau là một 
lợi thế khi tạo khuôn hình dạng phức 
tạp. Ví dụ. bằng cách phủ lên một 
phần xác định, phần trung tâm của 
tấm có thể loại khỏi gia nhiệt. Nếu 
cần thiết, tắt nguồn bộ tản nhiệt ở 
trên khu vực này. Điều này tạo độ 
dày phân chia phù hợp với hình dạng 
đúc mong muốn. 

Độ dày gốc, tức là độ cứng của tấm, 
chất lượng quang học cũng như độ 
phẳng vẫn không đổi trong khu vực 
được phủ lên. Mặt khác, trong khu 
vực cạnh được kéo giãn, độ dày bị 
giảm đáng kể. Nếu in mành trên tấm, 
bảo vệ khu vực này in không bị méo. 

Nếu tấm không được kẹp vào khung 
tạo hình như thông thường mà thay 
vào đó được gia nhiệt phẳng, phải 
đặt một chiếu thủy tinh dệt bên dưới 
trong quá trình gia nhiệt để tránh tạo 
vết không mong muốn trên vật liệu. 

Các thiết bị uốn theo đường thẳng, 
ví dụ, dàn trang bị dây điện trở cao, 
các thanh gia nhiệt hoặc thanh thạch 
anh là các nguồn gia nhiệt, rất thích 
hợp cho gia nhiệt theo đường với 
PLEXIGLAS® GS và PLEXIGLAS® 
XT. 

Khi gia nhiệt theo đường trước khi 
uốn, cần phải tránh mọi tiếp xúc 
nguồn gia nhiệt để không làm làm 
giảm chất lượng bề mặt và độ trong 
suốt của PLEXIGLAS®. Ngoài ra, 
thao tác gia nhiệt ở hai bên luôn 
thích hợp hơn là gia nhiệt chỉ một 
bên. 

Nhóm sản phẩm PLEXIGLAS 
SATINICE®, với bề mặt mờ, cũng có 
thể uốn theo đường. Cạnh gia nhiệt 
sẽ có bề mặt nhám đối với 
SATINICE SC, DC, và Satin Ice, khi 
Gallery AR sẽ trở nên bóng. 

Dây điện trở cao, thường được làm 
bằng hợp kim crôm-vanađi đặc biệt, 
được sử dụng rộng rãi. Do dây điện 
trở này cung cấp dòng điện xoay 
chiều điện áp thấp, nên có thể sử 
dụng một biến áp cho mỗi dây điện 
trở. Dây trong dàn gia nhiệt phải 
được giữ kéo căng bằng lò xo để 
ngăn võng xuống khi nóng, từ đó 
thay đổi khoảng cách đến tấm và gia 
nhiệt nó bất thường. Kỹ thuật này có 
thể được sử dụng trên tấm có độ 
dày đến khoảng 6 mm, đặc biệt là 
khi gia nhiệt từ cả hai phía.  

 

 
Hình 6: Thiết bị uốn theo đường với các bộ tản nhiệt IR khác nhau và tấm 
PLEXIGLAS®  được uốn theo đường 

 



Sử dụng thanh gia nhiệt làm từ thép 
crom niken thuận lợi hơn so với sử 
dụng dây điện trở cao. Thực tế là 
các thanh gia nhiệt được tổ chức 
theo từng điểm và trực tiếp kết nối 
với dòng điện AC (220 V) để dễ 
dàng xử lý hơn so với dây điện trở 
cao. Ví dụ, nếu thanh gia nhiệt dài 
hơn uốn cong theo hình chữ U, có 
thể gia nhiệt một tấm theo đường 
thẳng từ cả hai bên. Gia nhiệt hai 
mặt với thanh gia nhiệt được khuyến 
khích áp dụng với các tấm có độ dày 
lên đến 20 mm. 

Đồng thời sử dụng các ống thạch 
anh với một hoặc hai hình xoắn ốc, 
vận hành ở mức 220 V. Hiệu suất 
nhiệt thường cao hơn hiệu suất cần 
thiết cho tấm nhựa và do đó được 
cắt giảm. 

Thao tác này thực hiện bằng cách 
chuyển ngắt và nối các ống qua cặp 
nhiệt điện hoặc bằng cách sử dụng 
mạch thyristor. Ống thạch anh là 
thiết bị hiệu quả nhất, do những đặc 
điểm thuận lợi của tản nhiệt sóng 
trung. Do hiệu suất có thể điều chỉnh 
và khoảng cách tương ứng giữa bộ 
tản nhiệt tới phôi, tất cả độ dày tấm 
đến khối trên 50 mm- đặc biệt khi gia 
nhiệt từ hai bên- có thể gia nhiệt 
tuyến tính để uốn theo đường hay 
làm cong nóng. 

3.3 Làm nóng tiếp xúc  
Làm nóng với tấm gia nhiệt tấm 
thường chỉ áp dụng với 
PLEXIGLAS® GS, trong một số 
trường hợp PLEXIGLAS®XT, và chỉ 
khi những tấm này rất nhỏ. Độ dày 
tấm không vượt quá 3 mm, vì loại 
gia nhiệt này thường chỉ được áp 
dụng cho một bên. Gia nhiệt từ cả 
hai phía không phổ biến - chẳng hạn 
như ép với tấm nóng, do chất lượng 
bề mặt của PLEXIGLAS bị hư hỏng 
trong tiến trình. Các tấm gia nhiệt sử 
dụng cho PLEXIGLAS® không có bề 
mặt trơn hoặc đánh bóng. Tấm 
nhôm mờ phun cát và tấm phủ 
Teflon đã được chứng minh hạn chế 
lưu lại vết trên vật liệu đặt lên chúng. 
Nói chung, gia nhiệt trên các tấm 
không được khuyến khích, do không 
thể đảm bảo phân bổ nhiệt đồng 
đều. 

Đồng thời cũng không khuyến cáo 
gia nhiệt tiếp xúc theo đường bằng 
cách sử dụng lưỡi gia nhiệt (heating 
blade), do những vết tạo ra ở vùng 
cần uốn thường không loại bỏ được. 
Do đó, gia nhiệt không tiếp xúc được 
khuyến khích trong mọi trường hợp 
(xem 3.2). 

 
 

Hình 7: Dây điện trở cao với biến áp, thanh gia nhiệt, và ống thạch anh dùng 
cho gia nhiệt theo đường thẳng 

3.4 Các phương pháp khác  
Gia nhiệt với ngọn lửa mở, bằng dao 
động tần số cao, hoặc trong bể dung 
dịch không được chấp nhận rộng rãi 
trong thực tế. Gia nhiệt bằng 
phương pháp thổi khí nóng có thể 
được khuyến khích sử dụng trong 
một vài điều kiện nhất định, ví dụ: để 
loại bỏ vết trên thanh nẹp và các ống 
uốn cong. Có thể giảm lực kéo căng 
tạo ra trong các vật liệu tốt nhất bằng 
cách ủ.  

 

 



 
Hình 8: Mức độ kéo căng chứng minh bằng dạng lưới 

4. Tạo hình 
Khi tạo hình PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT, 

• mức độ kéo căng, 

• lực tạo hình, 

• tỷ lệ tạo hình và 

• nhiệt độ tạo hình (xem 2.1) phụ thuộc 
chủ yếu vào các yêu cầu thực tế khi 
đúc khuôn và các hình dạng cụ thể. 
Cấu trúc vật liệu tạo sự đa dạng phù 
hợp và ảnh hưởng đến đặc tính của 
các phần được tạo hình. 

PLEXIGLAS® GS và XT có thể kéo 
căng nhiều ở nhiệt độ tương đối thấp. 
Quá trình tạo hình diễn ra chậm hơn 
và có đặc tính cao su, và chất lượng 
bề mặt của vật liệu bán thành phẩm 
phần lớn được giữ lại. Do mức kéo 
căng khá cao, nên sản phẩm ép có xu 
hướng rõ ràng phải trải qua phục hồi 
đàn hồi. Xu hướng này có thể được 
giảm thiểu tối đa bằng cách tạo hình ở 
nhiệt độ tương đối cao. Trong thực tế, 
điều này có nghĩa phải thực hiện thỏa 
hiệp. Các phần sau sẽ đưa ra một số 
trợ giúp. 

4.1 Các điều kiện và đặc tính  
Mức độ kéo căng tạo nên sự thay đổi 
về hình dạng xảy ra trong quá trình tạo  
hình nhiệt của sản phẩm bán thành 
phẩm. Với những kỹ thuật tạo hình 
phổ biến nhất, ví dụ, kéo căng hai 
chiều và đơn chiều, thay đổi này được 
phân loại bằng độ mở rộng bề mặt và 
độ giảm tương ứng độ dày vật liệu. 
Mức độ kéo căng được xác định là tỷ 
lệ độ dày vật liệu của độ dày vật liệu 
trung bình hoặc diện tích bề mặt trước 
và sau khi tạo hình. Các trường hợp 
sau đây áp dụng cho kéo căng hai 
chiều: 

Kéo căng 100% có nghĩa là một tấm 
vuông được kéo giãn gấp đôi kích 
thước về cả chiều rộng và chiều dài. 
Trong quá trình bề mặt mở rộng từ 
100% trước khi kéo căng lên đến 
400%, độ dày ban đầu giảm đi một 
phần tư. 

Trong thực tế, mục tiêu thông thường 
là đạt được mức kéo căng đồng đều 
từ đó phân bổ độ dày đồng đều trên 
thành phẩm. Điều này phụ thuộc vào 
hình dạng thành phẩm và kỹ thuật tạo 
hình sử dụng (hình 8).  

 

 

 

Thành phẩm 



 
Hình 9: Mức độ kéo căng tối đa (giãn dài tại điểm gãy) so với nhiệt độ áp 
dụng cho PLEXIGLAS®GS 

Theo quy luật chung, PLEXIGLAS® 
GS và XT nên được tạo hình càng 
nhanh càng tốt để 
• đạt thời gian chu kỳ ngắn, 
• tránh bị nguội quá mức và 
• tiết kiệm năng lượng trong quá 
trình tạo hình. 
Mặt khác, tốc độ tạo hình đủ thấp để 
• bảo đảm phân bổ độ dày mong 
muốn và 
• ngăn gãy vỡ trong khuôn khi nóng. 
 
Quá trình tạo thành có thể diễn ra 
trong 
• vài giây, chẳng hạn như với tấm 
PLEXIGLAS® mỏng hoặc màng 
EUROPLEX®, 
• vài phút, chẳng hạn như với các 
quá trình thông thường trong máy 
tạo hình chân không hoặc 
• vài giờ, chẳng hạn như với quá 
trình làm chậm, nghĩa là treo lên tạo 
hình trong một lò khí nóng. 
 
Tốc độ tạo hình được khuyến cáo 
tăng theo thứ tự PLEXIGLAS® GS 
tới PLEXIGLAS®. Nếu quá trình tạo 
hình tương đối chậm, cần tiếp tục 
làm nóng vật liệu, chẳng hạn như sử 
dụng bộ tản nhiệt hồng ngoại. 
Khi PLEXIGLAS®GS và XT được tạo 
hình, các phân tử tự định hướng 
theo hướng kéo căng. Thay đổi về 
cấu trúc này có một ảnh hưởng tích 
cực đến đặc tính của vật liệu. Độ 
giãn dài tại điểm gãy của khuôn tăng 
lên ở các phần kéo giãn, do đó, tạo 
lực tác động, chống truyền động vết 
nứt, và - chỉ một chút-chống rạn nứt.  

Tuy nhiên, hình 9 cho thấy khá rõ 
ràng rằng kéo căng tối đa tại điểm 
gãy đạt được ở mức nhiệt quá thấp 
để tạo hình tối ưu, vì lý do kỹ thuật, 
chỉ đạt được ở mức nhiệt độ cao 
hơn. Ngoài ra, nhiệt độ gia nhiệt 
phải cao hơn đáng kể nhiệt độ tạo 
hình, do đi sau khi gia nhiệt và trước 
hoặc trong quá trình tạo hình. Trong 
một số trường hợp, tốt nhất là tiếp 
tục gia nhiệt các vật liệu trong suốt 
quá trình tạo hình, độc lập với mức 
độ kéo giãn. 
Để đảm bảo tính ổn định của các 
thiết bị tạo hình, cần phải nắm được 
các lực tạo hình cần thiết để sản 
xuất các khuôn. 
Yêu cầu lực trong một trường hợp 
cụ thể phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu 
tố: 
1. mức độ kéo giãn, được xác định 
bởi hình dạng của phôi hoặc tỷ lệ 
giữa diện tích bề mặt ban đầu và sau 
khi đã hoàn tất, 
2. nhiệt độ tạo hình, có thể giảm 
nhiều hay ít, tùy thuộc vào thời gian 
quá trình tạo hình hoặc nếu nhiệt độ 
khuôn quá thấp, 
3. sự kéo giãn theo hay hai chiều. 
Hình 10 cho thấy đặc tính độ rắn ở 
nhiệt độ cao. 

Hình 11, xuất phát từ hình 10, mô tả 
ảnh hưởng của mức độ kéo giãn 
trên các lực cần thiết cho kéo giãn 
trục hay hai chiều. Đối với vận hành 
tạo hình đơn giản với biên dạng đã 
biết về mức độ kéo giãn, lực yêu cầu 
để tạo hình hai chiều có thể được 
tính từ đồ thị này. Nếu thanh nẹp 
phức tạp có mức độ kéo giãn (hoặc 
biên dạng) không thể được xác định 
trước, lực tạo hình phải được thiết 
lập thử nghiệm và tìm lỗi hoặc ước 
tính trên cơ sở thử nghiệm mô hình. 
Tốc độ tạo hình là tốc độ mà tại đó 
vật liệu có thể được kéo căng hoặc 
kéo giãn trong khoảng nhiệt đàn hồi, 
mà không vượt quá sức bền và gãy 
vỡ. 

 
Hình 10: Mô đun đàn hồi theo nhiệt độ  
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Hình 11: Lực yêu cầu đối với kéo giãn một trục và hai chiều 

Thuộc tính  PLEXIGLAS® GS 
233/0F00  

  
Không 

kéo 
căng 

 Kéo 
căng 
70% 

hai chiều 

Hệ số cải 
tiến 

. 

Độ giãn dài tại điểm 
gãy (+ 23° C) % 5.5 45 8 

Chống lan truyền vết 
nứt 

mm 
N/mm2 0.8 4 5 

Cường độ va đập,     
mẫu thử nhỏ theo 
tiêu chuẩn kj/m2 12 30 2.5 

Ứng suất ăn mòn 
với     
cồn isopropyl MPa 11.5 32 2.1 
diethhylene glycol MPa 20 40 2 

Hình 12: Cải thiện các tính chất cơ học bằng cách kéo giãn hai chiều 

5.1 Tạo hình bằng cách uốn 
cong  
Tạo hình bằng cách uốn cong có 
nghĩa là uốn đường thẳng, uốn góc 
và tạo hình màn, nghĩa là, uốn qua 
khuôn bọc hoặc khuôn có lỗ để lắp. 
Các đặc điểm chính của phương 
pháp tạo hình này là độ dày vật liệu 
trong phần gia nhiệt trước và sau khi 
tạo hình thực tế giống nhau. 
Đối với uốn theo đường thẳng, 
phương pháp tạo hình đơn giản 
nhất, các tấm PLEXIGLAS® được 
gia nhiệt theo đường như được diễn 
tả trong phần 3.2, sau đó uốn cong 
hoặc làm cong đặt tại chỗ cho đến 
khi các bộ phận nguội đi. Uốn theo 
đường thẳng được thực hiện có hỗ 
trợ của một khuôn dẫn hoặc trên một 
cạnh. Khi uốn qua một cạnh, vật liệu 
phải được kẹp một bên duy nhất, để 
tránh bị kéo giãn và do đó giảm độ 
dày rõ rệt phần uốn cong. 

Những cải tiến tối đa đạt được với 
PLEXIGLAS®GS 233/0F00 được 
trình bày trong hình 12. 
 
5. Các kỹ thuật tạo hình  
Việc lựa chọn kỹ thuật phụ thuộc vào 
những điểm sau đây: 
  kích thước và hình dạng của vật 
liệu 
  yêu cầu về phân bổ độ dày tường, 
   số sản phẩm, 
   dòng vật liệu được sử dụng. 
 

  nhu cầu đối với sản phẩm hoàn 
thiện về hình dáng, tính ổn định về 
kích thước, độ nét đường viền, v.v.., 
  thiết bị, khuôn mẫu, và các chất 
phụ trợ. 
PLEXIGLAS® GS và XT có thể được 
tạo hình bằng phương tiện đơn giản 
và sẽ thành công nếu được xử lý 
cẩn thận. Để vận hành tạo hình phức 
tạp và để thực hiện các giai đoạn 
sản xuất hàng loạt, thị trường cung 
cấp một loạt các máy, bao gồm khu 
vực tạo hình điều khiển bởi máy tính. 
Hiệp hội Kỹ sư Đức đã đưa ra bản 
tóm tắt các kỹ thuật tạo hình cơ bản 
trong hướng dẫn năm 2008, bảng 1. 
Các thuật ngữ và định nghĩa đối với 
các phương pháp tạo hình riêng biệt 
phù hợp với Tiêu chuẩn Công 
nghiệp Đức DIN 8580. 
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Hình 13a: Lỗi kéo giãn do phần gia 
nhiệt quá hẹp. 
 
Hơn nữa, các cạnh của thiết bị kẹp 
phải được cán tròn để không chạm 
vào các phần tấm được gia nhiệt. 
Nếu không, có thể bị lưu lại các vết 
không mong muốn (xem hình 15). 
Bán kính uốn ít nhất nên bằng hai 
lần độ dày tấm. Bán kính nhỏ hơn 
gây ra ứng suất quá mức hoặc thậm 
chí làm gấp nếp bên trong. 
Sự biến dạng quang học ở các góc 
là kết quả không thể tránh khỏi của 
uốn nhựa trong suốt. Các nguyên 
liệu càng dày và bán kính uốn càng 
nhỏ, thì càng cho thấy sự rõ rệt. Để 
đạt được sự trong suốt trong các 
phần được tạo hình, bán kính uốn 
phải càng rộng càng tốt. 
 

 
Hình 13b: Gấp nếp do bán kính uốn 
cong quá nhỏ 
 
PLEXIGLAS SATINICE®SC và DC 
giữ được bề mặt mịn mờ trong hầu 
như các tạo hình bằng nhiệt, do cấu 
trúc đúc của chúng. Ngược lại, 
người dùng cũng có thể tìm thấy một 
số ứng dụng với các tấm đùn. Bề 
mặt mờ trên PLEXIGLAS® Satin Ice, 
xuất phát từ "bên trong", vẫn giữ 
nguyên, ngược lại lớp cấu trúc mờ 
phủ trên PLEXIGLAS Gallery® AR có 
thể trở thành bóng trong vùng gia 
nhiệt. Những tính chất này tạo điều 
kiện cho sự sáng tạo trong thiết kế. 
Đặc tính này đúng với không chỉ với 
uốn theo đường mà còn đối với tạo 
hình bằng nhiệt từng phần. Góc uốn 
theo yêu cầu hoặc bán kính, quyết 
định chiều rộng của phần gia 
nhiệt. Thông thường tối thiểu là 3-5 
lần độ dày tấm. Nếu các phần gia 
nhiệt quá hẹp, các vật liệu có thể bị 
giãn nở quá mức hoặc bị kéo . Độ 
dày tấm bị giảm làm giảm chất lượng 
quang học và làm giảm sức bền của 
thành phẩm (xem Hình 13a và 13b). 

Sự chuyển đổi giữa phần được làm 
nóng và phần nguội cần thật khéo 
léo để tránh được “các ngưỡng giãn 
nở". Để đạt điều này, cần phải lót 
một tấm cách giữa nguồn nhiệt và 
vật liệu (xem hình 14). 
Nếu thiết kế yêu cầu độ cong cao và 
hẹp, điều này có thể thực hiện bằng 
cách hạn chế chiều rộng phần gia 
nhiệt, các thanh kẹp được làm 
nguội bằng các dòng chảy lạnh (đặc 
biệt khi sản xuất lớn). Cẩn thận! Điều 
này có thể gây nên ứng suất nguyên 
liệu, và kết hợp với dung môi, gây 
nứt. 
Nếu phần cong theo đường sau đó 
được gắn – dán keo, thì thay vào đó 
các thanh kẹp nên được làm nóng 
ở mức nhiệt giữa 60 và 75°C, ví dụ 
sử dụng thanh gia nhiệt trong các lỗ, 
để tránh rạn nứt. 
Các góc uốn tùy thuộc vào các kỹ 
thuật tạo hình có thể thay đổi trong 
hoặc sau khi làm nguội và đi chệch 
khỏi khuôn thực tế hoặc hình dạng 
mong muốn. Những thay đổi xuất 
hiện theo hướng của phần bề mặt 
lưu giữ nhiệt lâu nhất. Điều này có 
nghĩa rằng nếu bên trong phần uốn 
giữ ấm lâu hơn, thì góc bị nhỏ lại, và 
nếu là bên ngoài, thì góc sẽ trở nên 
lớn hơn.  

 
Hình 14: Gia nhiệt uốn theo đường 
với tấm chắn: tấm chắn (2) giữa tấm 
vật liệu (1) và bộ tản nhiệt IR (3) ở 
trên và dưới, vật đỡ (4). 

 
Hình 15: Khả năng điều chỉnh góc 
uốn: PLEXIGLAS®(1), khuôn dẫn (2); 
phôi vát ở đầu thấp hơn (3), thiết bị 
điều chỉnh góc có thể di chuyển (4), 
cái chặn (5).  
 

 
Hình 16: Uốn bằng cách bẻ, khoảng 
0,3 mm (1), dải băng dính (2). 



Do các vật liệu dụng cụ uốn hoặc 
làm mát có thể ảnh hưởng đến độ 
nét đường viền sau đó của phần uốn 
đường, phải chú ý cân bằng lại các 
độ lệch đó (xem "4" trong Hình 15). 
Độ nét đường viền được cải thiện 
bằng cách làm mát cả hai bề mặt 
tấm tại cùng một tốc độ và cùng một 
thời gian. Điều này có thể đạt được, 
ví dụ, bằng cách phủ lên các phần 
lớp vải hay xốp trong quá trình làm 
mát. 
Các bộ phận gia nhiệt được tạo 
thành các góc với chân ngắn có xu 
hướng cong ở trên trục uốn trong khi 
làm nguội ("hiệu ứng thanh kiếm"). 
Điều này là do sự co giãn do nhiệt, 
và biến dạng uốn ở các phần uốn. 
Do những ảnh hưởng này khác nhau 
về cường độ, nên mức độ cong vênh 
cũng thay đổi trong từng trường hợp. 
Độ lệch từ các đường thẳng - có thể 
là vài mm trên mỗi mét chiều dài có 
thể cân bằng bằng cách 
• uốn cong theo hướng ngược lại 
trên khuôn uốn và/hoặc 
• gia nhiệt phôi trước một thời gian 
ngắn trong lò ở mức nhiệt 70 đến 
80°C đối với PLEXIGLAS® GS và 
XT; thao tác này làm giảm ứng suất 
tạo ra ở phần uốn trong quá trình gia 
nhiệt chính và uốn sau đó và do đó 
giảm thiểu hiệu ứng "thanh kiếm". 
Cạnh sắc bên trong và một bán kính 
nhỏ bên ngoài đạt được bằng cách 
uốn cong rãnh, tại đó rãnh chữ V 90° 
được cắt trước dọc theo đường uốn 
cong. Sau khi gia nhiệt bằng thanh 
gia nhiệt hoặc dây điện trở cao, chỉ 
còn phần tấm còn lại được uốn 
cong. 
Quy trình này làm giảm tính ổn định 
của thành phẩm, nhưng có thể làm 
tăng trở lại bằng cách liên kết rãnh 
uốn sau đó. 
Một biến thể của quy trình này (ngoại 
trừ với tấm PLEXIGLAS RESIST®) 
được gọi là "uốn bẻ" (xem hình 16). 
Đầu tiên gắn một dải băng dính đàn 
hồi, không có bong bóng hay nếp 
gấp, ra phía sau của đường sẽ uốn. 
Sau đó cắt một rãnh hình chữ V lớn 
hơn 90° vào tấm xuống khoảng 0,3 
mm và tấm được bẻ về phía bên 
trong góc. 

Sau đó, các phần được cố định ở 
góc mong muốn và khoảng cách còn 
lại được lấp đầy bằng keo 
ACRIFIX®190. Độ chảy của  keo có 
thể cải thiện bằng cách thêm 3-5% 
THINNER 32. Khi keo đã dính, các 
dải băng dính được lấy ra và các 
cạnh bên ngoài được xử lý thêm một 
chút nếu cần thiết. Phương pháp này 
gần với liên kết dán thông thường 
như được diễn tả trong phần 2, trong 
hướng dẫn thực hành "Nối 
PLEXIGLAS®". 
Nếu thành phẩm cần có mặt cắt 
ngang rất nhỏ, tốt hơn nên đổ 
khuôn kiểu đùn từ bột đổ khuôn  
PLEXIGLAS® thay vì uốn vật liệu 
tấm. 
Uốn đường nguội không thể áp 
dụng với kính acrylic. Tuy nhiên, 
PLEXIGLAS RESIST® 75 hoặc 100 
dòng chống va đập cao có thể làm 
"cong" nguội với một bán kính lớn 
hơn hai lần độ dày tấm. 
Tuy nhiên, thao tác này nên được 
thực hiện chỉ trong trường hợp đặc 
biệt, và không được khuyến khích, 
do các đặc tính cơ học và quang học 
bị giảm đi sau khi thực hiện. 
Tuy nhiên, các tấm PLEXIGLAS® 
GS và XT, có thể làm cong nguội 
và được lắp đặt trong khi vẫn được 
kẹp ở trạng thái trước ứng suất này. 
Để tránh tích tụ ứng suất quá nhiều, 
bán kính tối thiểu sau đây phải được 
tuân thủ khi làm cong nguội: 

 

Dòng PLEXIGLAS® Bán kính uốn lạnh tối thiểu 
cho phép 
(d = độ dày tấm) 

PLEXIGLAS®GS và XT 
(Bao gồm cả các loại có các bề mặt tương tự như 
HEATSTOP, SATINICE, SOUNDSTOP,...) 

d x 330 

PLEXIGLAS® MIRROR XT d x 330 
PLEXIGLAS® RESIST® 45 d x 270 
PLEXIGLAS® RESIST® 65 d x 210 
PLEXIGLAS® RESIST® 75 d x 180 
PLEXIGLAS® RESIST® 100 d x 150 

 

 

 

 



Đối với tạo hình màn, tấm 
PLEXIGLAS® được gia nhiệt trong lò 
hoặc với bộ tản nhiệt hồng ngoại 
(xem 3.1 và 3.2) và sau đó uốn cong 
trên khuôn bọc hoặc khuôn có lỗ để 
lắp (xem hình 17). Đối với mục đích 
này, khuôn phải được phủ bằng vải 
mềm như vải lót tay, để tránh lưu lại 
vết. Lưu lại vết cũng tránh được nếu 
nhiệt tạo hình hoặc nhiệt làm nóng 
giữ mức "thấp nhất" có thể, nhưng 
điều này lại có thể có ảnh hưởng xấu 
đến độ nét  đường viền của thành 
phẩm. Các dải kẹp hoặc tương tự sẽ 
có ích trong trường hợp này. 
 
Khuôn mẫu được sử dụng cho tạo 
hình màn nên luôn luôn được gia 
nhiệt trước để tránh cong vênh phôi 
và đảm bảo làm mát đồng đều. Phủ 
bề mặt tấm bằng vải hay xốp cũng 
giúp làm nguội tốt hơn. 
 
Tạo hình màn chủ yếu sử dụng làm 
cong trục hình trụ, trong các trường 
hợp đặc biệt cũng cho uốn cong nhẹ 
theo hình cầu. Để kẹp phôi, có thể 
sử dụng khung kẹp để bao phủ toàn 
bộ cạnh của tấm và tránh nếp gấp. 

Trong khi tính đàn hồi của vật liệu 
gây khó khăn để đạt được một độ 
nét cao ởđường viền với khuôn mẫu 
(lồi),  phỉu (lõm) làm được việc này 
tốt hơn. 
Lưu ý: Với các dòng đùn như 
PLEXIGLAS®XT, co ngót do nhiệt 
nhiệt không đồng đều ở  chiều dài và 
chiều rộng (xem hình 2). 
 

Khi tạo hình ống, lưu ý các ống sẽ bị 
phình ở các đầu, do đó các ống 
thành phầm phải được cắt ngắn để 
giữ ống thẳng. Vì vậy vật liệu ban 
đầu nên hơi dài hơn chiều dài sẽ sử 
dụng. 
 
Trong thực tế, rất khó để dự đoán 
những ảnh hưởng của nhiệt độ và co 
ngót đối với đường kính ống mong 
muốn và để vát góc của các đường 
rãnh hình chữ V cầu cho việc kết 
dính sau đó. Thay vào đó, kích 
thước của vật liệu nên được tính sao 
cho các điểm kết thúc chồng lên 
nhau ngoài đường kính ống mong 
muốn. Sau khi làm mát, cắt một 
đường để phân chia và dán các mối 
lại với nhau. 
 
Hình 18 cho thấy việc tạo hình một 
vật liệu được gia nhiệt bằng cách lăn 
nó qua trục tâm phủ bằng vải. 
Phương pháp này có lợi thế là hình 
dạng cuối cùng đạt được trong một 
bước gia nhiệt và lăn duy nhất. 
 
Trong trường hợp không thể  dùng 
phương pháp này vì lý do kích thước 
hoặc thiết bị hiện có, có thể sử dụng 
một kỹ thuật khác như hình 19. Phù 
hợp cho dạng hình trụ và hình nón 
(hình nón có khoét). Trong trường 
hợp này, phôi để tạo thành hình nón 
có khoét được nung trong lò và hai 
cạnh mối hàn được kẹp với nhau ở 
cùng mức độ mà không chồng chéo 
nhau. 
 
Nếu cần thiết, các đường nối có thể 
được cải thiện bằng cắt hiệu chỉnh 
sau khi làm nguội để đảm bảo mối 
nối sạch. Keo dán lấp khoảng trống - 
chẳng hạn như ACRIFIX®190 - nên 
được sử dụng cho các mối nối. 
 
Để đạt được tối đa lực nối cuối cùng, 
cải thiện đặc tính lâu dài của các 
chất kết dính đã xử lý và ngăn quá 
trình hình thành bong bóng có thể 
xảy ra trong thời gian gia nhiệt lại 
tiếp theo, các phôi nên được tôi 
luyện (xem các hướng dẫn thực 
hành "Gia công PLEXIGLAS®" phần 
"8 Tôi luyện"). 
 

 
Hình 17: Treo lên tạo hình: Tấm PLEXIGLAS® (1), khuôn được bao phủ 
bằng vải (2), dải kẹp (3)  

 
Hình 18: Tạo hình các tấm thành các đường ống bằng cách cán 
 



 
Hình 19: Tạo hình nón có khoét, 
PLEXIGLAS®GS (1), khối kẹp (2).  
 
5.2 Định hình với áp lực  
Định hình với áp lực  là một quy 
trình cơ học đơn thuần và được 
khuyến khích trong trường hợp 
• số lượng sản phẩm không đủ lớn 
để điều chỉnh việc đúc khuôn hoặc 
• PLEXIGLAS®GS có phân tử lượng 
được sử dụng.  
 

Dập nổi là một phương pháp đặc 
biệt quan trọng để hình thành 
PLEXIGLAS® GS và XT dưới áp lực. 
Tiêu biểu trong trường hợp này là áp 
lực tương đối cao, phụ thuộc vào bề 
mặt được dập nổi, hình dạng của 
công cụ dập nổi, và phần trăm khối 
lượng vật chất thay thế trong quá 
trình dập nổi. Ngoài ra cũng cần lưu 
ý đến sức kháng  tạo hình của vật 
liệu: thấp hơn đối với PLEXIGLAS® 
XT và cao hơn đối với 
PLEXIGLAS®GS.    
 
Trước quá trình tạo hình thực tế, cần 
làm  nóng vật liệu và khuôn lên đến 
nhiệt độ tạo hình để tránh bị nguội 
sớm trong quá trình dập nổi.  Đặc 
biệt là khi xử lý các bộ phận quang 
học, nên sử dụng loại thép có thể 
được đánh bóng một cách hoàn hảo 
cho các công cụ dập nổi. Cũng cần 
lưu ý rằng không khí từ các khu vực 
sâu nhất của rãnh cắt có thể thoát ra 
khỏi khuôn. 
Các mặt cần nguội đi một cách đồng 
đều để tránh làm cong vênh hay tạo 
lực quá mức lên vật liệu. Do nhựa 
có tính dẫn nhiệt thấp, các phụ tùng 
có thành dày thường hạ nhiệt khá 
chậm. Để tiết kiệm thời gian và sử 
dụng máy ép hiệu quả hơn, các 
khuôn có thể khóa hoặc các khuôn 
đa khoang nên được sử dụng. 

Một biến thể của quá trình là dập nổi 
chữ hoặc biểu tượng, đặc biệt là 
trên bề mặt phẳng. Các khuôn dập 
nổi được làm nóng quá nhiệt độ tạo 
hình và ép vào trong các vật liệu 
"nguội". 
 
Một kỹ thuật đặc biệt cho chữ độ nét 
cao là định hình ép vật liệu gia nhiệt 
sử dụng các tấm cao su silicone (độ 
cứng Shore A 60) dày hơn hai lần so 
với chiều sâu dập nổi, vào một 
khuôn kim loại âm (xem hình 20). 
 
Có thể tạo hình bề mặt của các 
thành phẩm dập nổi bằng cách sử 
dụng: 
• tấm kim loại có kết cấu, đục lỗ như 
công cụ dập nổi, 
• các vật liệu bằng xốp cứng, chẳng 
hạn như ROHACELL®, các lớp lót ở 
thành khuôn và các tấm xốp (như 
polyurethane hoặc polyether), và 
cũng sử dụng các tấm cao su 
silicone cao su để dập nổi,  
• các vật liệu khác như gỗ, vải, vv. 
 
5.3 Tạo hình bằng áp lực 
trượt  
Trong trường hợp này, 
PLEXIGLAS®GS và XT được gia 
nhiệt và sau đó được tạo hình bằng 
mũi chốt hoặc lõi khoan, có hoặc 
không sử dụng khuôn cái. Ngược lại 
với các phương pháp được mô tả 
cho đến nay, các tấm không được 
kẹp chặt nhưng thay vào đó chúng 
được cố định bởi vòng kẹp, lò xo và 
do đó có thể trượt vào trong, vì vậy 
hiện tượng kéo căng xảy ra ở cả hai 
vùng tiếp xúc và các tấm được kẹp. 
Nếu có các công cụ được gia nhiệt 
đầy đủ, (ca. 100° C), ta sẽ thu được 
các thành phẩm với chiều dày khá 
đồng nhất. Quá trình này giúp giảm 
thiểu các vết. 
Hình 21 cho thấy phương pháp 
được sử dụng cho các khuôn xoay 
đối xứng. Các dấu vết nếu bị lưu lại, 
thường xuất hiện bên trong. Để giảm 
việc lưu lại vết vị trí khoan, bề mặt 
không được thô ráp hay được đánh 
bóng mạnh, mà nên có bề mặt mịn 
mờ. 
Trong một số trường hợp, tạo hình 
bằng áp lực trượt được nối tiếp  
bằng quá trình đúc thổi vật liệu được 
rút ra vào trong khuôn trên với vòng 
kẹp được khóa. Các vết khuôn nói 
trên sau đó chủ yếu nằm ở bên 
ngoài.  

 
Hình 20: Lực tạo hình các từ PLEXIGLAS®GS được hình thành bằng cách 
sử dụng khuôn nhôm và tấm cao su silicone. 

 

 



5.4 Tạo hình bằng cách kéo 
căng 
Nhóm kỹ thuật này dành cho 
PLEXIGLAS®GS và XT sử dụng áp 
lực, khí nén hoặc chân không.  Ở 
đây, các tấm được tạo hình mà có 
hoặc không sử dụng khuôn. Trái 
ngược với tạo hình áp lực trượt, khi 
vật liệu được cố định khá lỏng lẻo 
bởi vòng kẹp lò xo, tạo hình kéo 
căng được thực hiện với tấm được 
kẹp rất chắc. Chỉ có các vùng hở ra 
ngoài được tạo hình. Tùy thuộc vào 
hình dạng của thành phẩm, độ dày 
vật liệu sẽ giảm khắp hoặc trong một 
số khu vực nhất định. Khả năng chịu 
lực của thành phẩm do đó phụ thuộc 
độ cứng của điểm mỏng nhất và 
phần còn lại của thành phẩm sẽ bị 
quá cỡ. Nhược điểm này có thể 
được loại bỏ bởi các hỗ trợ hoặc kéo 
trước bằng áp suất không khí, khi đó 
có thể sử dụng được tấm mỏng hơn 
từ đầu. Bởi vì chiều dày thành tương 
đồng tạo ra các mức độ kéo căng 
gần giống nhau, nên cấu trúc vật liệu 
sẽ đồng nhất hơn. Kết quả là thành 
phẩm có độ cứng đồng đồng trong 
toàn sản phẩm (xem thêm 4.1). 
 
Ngoài ra có thể tạo hình bằng cách 
kết hợp các kĩ thuật, ví dụ như để 
tăng chiều dày thành ở những khu 
vực của các thành phẩm sẽ chịu 
nhiều áp lực khi sử dụng. Các kỹ 
thuật này thường kết hợp tạo hình 
chân không và áp suất không khí và 
tạo hình hỗ trợ. Ở đây, phôi gia nhiệt 
được kéo căng cơ học và tạo hình 
theo hình dạng chính thức với chân 
không hoặc áp suất khí. Tất cả các 
kỹ thuật kết hợp này thường được 
thực hiện trên các máy tạo hình chân 
không. 
 
Việc tạo hình được thực hiện theo 
cách cơ học, như thổi khí hoặc bằng 
cách áp dụng chân không phụ thuộc 
vào loại thành phẩm và chất lượng 
bề mặt mong muốn. Kéo căng hỗ trợ 
chỉ có thể thực hiện khi các phần tạo 
hình không đòi hỏi sự khác biệt trong 
mặt cắt ngang, trong khi kéo căng áp 
suất không khí cũng thích hợp cho 
các hình dạng phức tạp và các bộ 
phận có hoặc không có rãnh cắt. 

 
Hình 21: Tạo hình áp lực trượt 
không sử dụng khuôn cái; vòng kẹp 
lò xo (1), vòng kẹp (2), chốt (3). 
Dùng khí nén hoặc chân không để 
tạo hình nhiệt phụ thuộc vào kết quả 
mong muốn. Tạo hình chân không 
có giới hạn vì áp lực tối đa có sẵn để 
tạo hình chỉ dưới 1 bar. Lực này có 
khi không đủ để tạo hình đòi hỏi độ 
nét cao với PLEXIGLAS® GS. Do đó, 
tạo hình chân không chỉ là lựa chọn 
tối ưu cho PLEXIGLAS® XT và một 
số dòng đặc biệt như PLEXIGLAS® 
GS SW và PLEXIGLAS FREE 
FLOW® GS SW. Trong hầu hết các 
trường hợp khác, kỹ thuật khí nén 
được ưa chuộng hơn, bởi vì chúng 
sử lực tạo hình cao hơn và do đó tạo 
ra các kết quả tạo hình tốt hơn. 
Với tao hình vòng và chốt (Plug-
and-ring forming)  các phôi gia nhiệt 
được tạo hình bởi chốt hoặc khuôn 
đi qua một vòng kẹp hoặc đĩa tạo 
hình, hoặc nó được rút trên khuôn 
trong khi kẹp ở khung. Nếu khuôn 
hoặc chốt tạo hình bị nguội, các khu 
vực tiếp xúc sẽ bị nguội và sau đó 
không thể được kéo giãn tới bất kỳ 
mức đo lường nào. Kết quả là các 
thành phẩm có phần đế dày và các 
thành tương đối mỏng, bởi vì việc 
kéo căng chỉ xuất hiện thực tế ở các 
thành. Hiệu ứng này có thể mạnh 
hơn khi sử dụng chốt lò xo. 
Phân bổ chiều dày thành đồng nhất 
đạt được bằng cách gia nhiệt lên 
chốt đến nhiệt độ tạo hình: tránh 
được sự nguội đi quá mức, và các 
vật liệu có thể trượt trên cạnh của 
chốt, do đó việc kéo căng không chỉ 
hạn chế đến các khu vực bên. Để có 
thể trượt đồng nhất, các cạnh tiếp 
xúc của các khuôn tạo hình hoặc 
chốt nên có dạng tròn và được xử lý 
với dầu khuôn, dầu silicon, talc hoặc 
phun PTFE. Khi sử dụng chốt có 
khoét, nên nhớ rằng phần dưới của 
bề mặt bên sẽ nên được uốn cong rõ 
rệt và đường cong này sẽ thay đổi 
thành một hình nón khi chiều sâu gia 
tăng. Trong trường hợp một bệ hình 
nón tuyến tính được yêu cầu, một 
chốt đặc phải được sử dụng để cho 
phép các vật liệu có thể bám vào. 
(hình 22). 

Nếu một chốt đặc được sử dụng, 
việc lưu lại vết lên các thành phẩm 
thường không thể tránh khỏi và dễ 
thấy nhất trong các lớp vật liệu trong 
suốt. Do đó, nên sử dụng kết cấu 
khung (xem 7.1) thay vì một kết cấu 
đặc để tránh các lưu lại vết đó. 
Khi tạo hình chân không hoặc thổi 
tự do mà không dùng khuôn, các 
phôi gia nhiệt được kẹp chặt sẽ 
được thổi vào lỗ thông qua khung 
hoặc vòng kẹp, hoặc được rút vào 
trong một hộp khuôn theo máy hút 
(Hình 23).  
 
Các thành phẩm có chất lượng 
quang học tốt vì bề mặt vật liệu 
không tiếp xúc với thành khuôn, vì 
vậy việc lưu lại vết và nguội đi cục 
bộ được ngăn chặn. Sử dụng kỹ 
thuật này, có thể tạo hình vòm theo 
kết cấu hình học của khung kẹp. 
Hình 24 cho mô hình kế hoạch của 
các hình dạng được lựa chọn.  
 



 
Hình 22: Tạo hình nhiệt với các chốt đặc và có khoét tương ứng; 
PLEXIGLAS®(1), chốt đặc (2), chốt có khoét (3), vòng kẹp (4), vòng cố định 
(5).  

 
Hình 23: Tạo hình thổi cửa sổ dạng mái vòm mà không dùng khuôn tính 

 
Hình 24: Ví dụ về các hình dáng bình diện và các đường bao bên. 
 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

  

Thay đổi áp suất không khí hoặc 
chân không sẽ tạo ra chiều cao hoặc 
chiều sâu mong muốn. Để xác định 
chiều cao, sử dụng một dụng cụ làm 
bằng vật liệu mềm, cách nhiệt, để 
ngăn sai lệch quang học trong các 
thành phẩm. Ngoài ra, áp suất không 
khí hoặc chân không có thể được 
điều khiển tự động bằng cảm biến 
ánh sáng quang học hoặc thiết bị 
chuyển mạch kiểm tra nguồn cấp 
không khí thông qua một van 
solenoid. Mặc dù phương pháp này 
hơi đắt, nhưng việc không có tiếp 
xúc là một ưu điểm so với chi phí 
ban đầu, đặc biệt là đối với vận hành 
sản xuất lớn. 
 
Nếu các phôi được gia nhiệt đồng 
đều như mô tả, việc phân bổ chiều 
dày sẽ tỷ lệ nghịch với chiều sâu rút 
ra. Hình 25 minh họa mối quan hệ 
này bởi các ví dụ của một bán cầu 
được thổi tự do với các kích thước 
sau:  
 
Độ dày tấm s1=8 mm 
Đường kính 
mái vòm 

d = 1000mm  

Chiều cao 
mái vòm 

h = 350 mm 

  
 
Độ dày tại đỉnh chóp có thể được 
tính như sau. Từ chiều cao và 
đường kính của mái vòm, chúng tôi 
tính toán tỉ lệ h/d = 0,35. Sau đó 
chúng tôi di chuyển từ giá trị này vào 
trục h/d theo chiều ngang đến giao 
điểm với đường cong và thả vuông 
góc vào trục s2/s1. Ở đây chúng tôi 
thu được tỷ lệ s2 đến s1= 0,55.    
Việc chèn tấm ban đầu với chiều dày 
s1 = 8 mm tạo ra đỉnh có độ dày là 
s2= 4.4 mm.    
 
Độ chính xác của kích thước hoặc 
đường viền và khả năng tái lặp của 
thổi tự do và tạo hình chân không 
mà không sử dụng khuôn tính sẽ 
thích hợp cho hầu hết các ứng dụng, 
chẳng hạn như sản xuất giếng trời, 
cửa mái dạng vòm, đặc biệt nếu  
cạnh kẹp sau đó được sử dụng luôn 
trong lắp đặt. Các công cụ tạo hình 
có thể tương đối đơn giản trong thiết 
kế. Khi thổi, sử dụng một tấm đáy ổn 
định với khung kẹp. Việc bít kín 
được đảm bảo bởi một khung kẹp có 
gờ. Để kẹp các tấm kim loại nóng, 
sử dụng kẹp bản lề khí nén hoặc cơ 
học. Số lượng phụ thuộc vào kích 
thước của thành phẩm, độ cứng của 
khung kẹp, áp suất cần thiết và khả 
năng tải của kẹp. 

 
Hình 25: Phân bổ độ dày của bán cầu được tạo hình từ việc thổi 
Một ví dụ thực tế: 
Một mái vòm thông thường từ 3-6 
mm làm từ PLEXIGLAS®XT.  Các 
điều kiện ước lượng như sau: 
 

Chiều cao mái 
vòm 

khoảng 25% của 
chiều rộng hoặc 
đường kính 
thuần tại đế vòm 

Độ kéo xấp xỉ 16%, trục 
kép tại đỉnh 

Độ dày vật liệu khoảng 75% ở 
đỉnh so với độ 
dày ban đầu 

Nhiệt độ nung 
nóng 

150 đến 160°C 
trong một lò 
dòng khí hay gia 
nhiệt hồng ngoại 

 
Vì áp lực ngắn hạn tạo thành giữa vỏ 
mái vòm và bàn tạo hình thổi xấp xỉ 
là 0,01 đến 0,03 MPa, các vòng kẹp 
phía trên sẽ không bị “thổi bay” nếu 
áp lực kẹp dựa trên áp suất hơi xấp 
xỉ 0,05 MPa (0.05 kgf/cm2). 

Đối với một khuôn mẫu hoặc cổng 
vòm nhất định, lực duy trì của các 
kẹp cơ khí hoặc khí nén trong 
trường hợp tồi tệ nhất - ví dụ một 
mái vòm với cạnh bằng phẳng: được 
tính theo công thức: Ví dụ: 

FH = !"#$  •  !  •  !  •  !"""
!"

 
 
FH= lực mỗi kẹp (N)   
Pmax= áp lực hơi tối đa (MPa)  
A = diện tích danh định (m2)   
UK= chu vi mái vòm (m)   
L = khoảng cách kẹp (mm) 

 
Mái vòm với kích thước 2000 x 1000 
mm có diện tích danh định là 2m2 và 
chu vi là 6 m. 
Kết quả đề xuất dành cho kẹp với 
lực xấp xỉ 7,5 kN = 7500 N = 750 kgf 
được cung cấp xấp xỉ mỗi 450 mm. 
(Đối với thiết kế kẹp phù hợp - diện 
tích gắn kết, xem 7.2.) 
Đối với tạo hình thổi, điều quan trọng 
là phải đảm bảo khí nén đến không 
đi vào phôi nóng ngay lập tức, điều 
này sẽ gây nguội cục bộ và sau đó là 
các biến dạng vật lý cũng như quang 
học. Để ngăn chặn điều này xảy ra, 
làm chệch hướng hoặc phân phối 
luồng khí hiện tại với các vách ngăn, 
tấm chắn hoặc các lớp vải phía trên 
cửa vào. 
Đặt tấm cần gia nhiệt trên một tấm 
đế nguội có thể gây nguội không 
mong muốn. Do đó, nên làm nóng 
tấm đế trước hoặc phủ nó bằng vải 
vóc hoặc vật liệu cách nhiệt như tấm 
xốp. 
 
 



Khi tạo hình chân không, 
định vị các lỗ chân không 
trong hộp đồng đều xung 
quanh các cạnh để ngăn các 
dòng không khí chỉ làm 
nguội một bên. Để tạo hình 
các bộ phận lớn, nên lắp 
một bể chứa bơm chân 
không để nhanh chóng di 
tản khối lượng không khí 
lớn. 
 
Tạo hình thổi và hút chân 
không bằng khuôn cái có 
thể sử dụng với nhiều độ 
dày thành. Tùy thuộc vào 
hình dạng của khuôn, một 
phần của vật liệu gia nhiệt 
sẽ nhanh chóng tiếp xúc với 
thành khuôn, nguội đi và 
nên không bị kéo giãn thêm. 
Trong trường hợp này chỉ có 
các bộ phận hở ra có thể 
được tạo hình. Cho các 
vùng cực lõm hoặc lồi, các 
điểm này có thể bị kéo giãn 
quá mức, các thành sẽ trở 
nên rất mỏng. Điều này 
được minh họa trong hình 
26 bởi các ví dụ về phân bổ 
độ dày với hộp đèn tạo hình 
thổi được làm bằng 
PLEXIGLAS® GS hoặc XT. 
 
Độ giãn cao nhất xuất hiện 
tại khu vực xa nhất với 
trung tâm của các tấm 
phẳng chưa tạo hình. 
 
Chiều dày thành đồng nhất 
cũng có thể đạt được bằng 
làm nguội cục bộ hóa được 
kiểm soát với các phần kéo 
căng cao nhất. Tuy nhiên, 
điều này đòi hỏi tay nghề 
cao. Mặt khác, việc tạo hình 
rõ nét các góc sẽ không thể 
thực hiện được trừ khi các 
công cụ đặc biệt được sử 
dụng cho phép áp suất lên 
đến 15 bar. Với áp suất cao 
như vậy, ép thủy lực cần 
dùng để bít kín các khuôn. 
Khả năng nén cần thiết có 
thể được tính toán thông 
qua lực cần thiết, là tích của 
diện tích nền và áp suất thổi 
không khí thổi cụ thể. 
 
Đối với kỹ thuật này, khuôn 
mẫu nên được làm từ nhôm 
đúc hoặc thép và thiết kế với 
một biên độ an toàn đầy đủ, 
đã được xác minh. Cài đặt 
van giảm áp để ngăn chặn 
quá tải, và cung cấp đường 
ống dẫn ống hoặc lỗ thông 
gió tại các điểm cực để đảm 
bảo tạo hình độ nét cao. 

 
Hình 26: Phân bổ độ dày trên chụp đèn tạo hình thổi làm từ PLEXIGLAS GS® hoặc 
XT (d0 = độ dày ban đầu, d1 = độ dày cuối cùng).  

 
Hình 27: Bệ tắm; khuôn cái và khuôn đúc 
 
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên lắp đặt 
nắp hoặc tấm đế trên các trục thấp hơn và 
khuôn trên trục cao hơn. Điều này ngăn 
ngừa tấm bị nhiễm bẩn và trũng xuống trong 
khuôn. 

 

Thành 
phẩm 

Thành phẩm Thành 
phẩm 



 
Hình 28: Nắp đèn ống huỳnh quang; khuôn cái và khuôn đúc. 

 
Hình 29: Thổi vào trong khuôn cái đã kéo căng cơ học trước. 
PLEXIGLAS®(1), gờ bít kín (2), chốt (3), khung kẹp (4), khuôn cái (5), ống 
thông gió (6), cửa dẫn khí nén (7).  
 

Vật liệu của tấm gia nhiệt được kéo 
căng bởi khuôn và sau đó được định 
hình chính thức bằng áp suất khí. 
Trong quá trình này, đầu tiên các 
bên được kéo giãn và sau đó các 
phần còn lại sẽ tỳ vào khuôn. Bằng 
cách này, nó có thể đạt được độ dày 
thành gần như đồng nhất. Phân bổ 
độ dày phụ thuộc vào việc kéo giãn 
trước do tác động của khuôn. Toàn 
bộ thiết bị tạo hình và đặc biệt là 
khuôn, phải được gia nhiệt kỹ để 
không gây ra bất kỳ biến dạng nào vì 
bị nguội đi. 
Tạo hình bằng phương pháp thổi 
vào trong khuôn cái với kéo giãn cơ 
học trước xảy ra như sau (hình 29): 
a) vị trí bắt đầu 
b) kéo giãn cơ học trước 
c) tạo hình cuối cùng với khí theo 
thứ tự sau đây: 
• làm nóng tấm PLEXIGLAS® 
• đặt tấm lên khuôn và kẹp vật lại 
bằng vòng hãm lò xo 
• kéo giãn trước, sau đó khóa khoan 
bằng vòng kẹp 
• tạo hình lượt cuối cùng với khí nén 
• làm mát khoảng từ 60 đến 70° C 
• tháo ra khỏi khuôn  
 

Như một quy luật chung đối với ép 
nóng với khuôn âm (cái) khuôn 
dương, khuôn dương có hình dạng 
giống thành phẩm, trong khi khuôn 
âm chính là một sản phẩm đúc sau 
đó (xem Hình. 27 và 28). 
 
Tạo hình chân không trong khuôn 
âm có khác một chút so với tạo hình 
thổi. Tấm đế có thể được thay thế 
bởi một vòng kẹp hoặc khung trong 
trường hợp này. Cần dùng ít lực hơn 
cho khuôn và vòng kẹp, nên không 
nhất thiết phải sử dụng máy ép thủy 
lực. Giống như các lỗ thông hơi đối 
với tạo hình thổi, các lỗ hút dành cho 
tạo hình chân không phải được đặt 
tại các điểm xa nhất. Tạo hình chân 
không còn một ưu điểm kỹ thuật 
khác đối với tạo hình thổi: bởi vì thực 
tế toàn bộ mặt cắt ngang được tạo 
hình đều phơi ra, các tấm kẹp được 
gia nhiệt bởi bức xạ hồng ngoại. 
Điều này thường được thực hiện với 
các tấm gia nhiệt có thể được đặt 
phía trên khuôn. Nếu một khuôn âm 
được sử dụng, các đường gờ được 
sao chép lại một cách chính xác, 
nhưng sẽ bị lưu lại dấu ở các cạnh 
dùng được của khuôn.  

Thổi vào khuôn cái với kéo giãn 
cơ học trước có lợi thế là cho phép 
sản xuất ra các khuôn có khoét (hình 
29). Khi tỉ lệ kéo giãn cao cần đạt 
được, các vật liệu gia nhiệt có thể 
cho trượt qua một vòng kẹp lò xo 
trong thời gian kéo giãn trước, như 
được mô tả theo 5.3, Tạo hình áp 
lực trượt'. 

 
Hình 30: Tạo hình chân không vào trong khuôn cái với kéo căng cơ học 
trước. PLEXIGLAS®(1), chốt (2), khung kẹp (3), khuôn cái (4), ống hút (5). 



• Tạo hình hút chân 
không vào trong khuôn 
cái với kéo giãn cơ 
học trước về cơ bản 
giống như tạo hình thổi. 
Tuy nhiên, sự khác biệt 
về áp suất nhỏ hơn, chỉ 
có 1 bar nên hạn chế 
các ứng dụng của kỹ 
thuật này, chỉ làm được 
các sản phẩm đơn giản 
mà không có các đường 
rãnh lớn. 
Hình 30 minh hoạ các 
quy trình: 
a) vị trí bắt đầu 
b) kéo giãn cơ học trước 
c) tạo hình lượt cuối 
bằng cách hút (chân 
không) 
Tạo hình thổi và hút 
chân không với khuôn 
dương được thực hiện 
bởi kỹ thuật tương tự 
như tạo hình trong 
khuôn âm. Tuy nhiên, 
trong trường hợp này, 
'bản sao' của khuôn trên 
bề mặt bên trong của 
các phôi, và sẽ không để 
lại dấu trên bề mặt sử 
dụng của tấm. Phần 
mỏng nhất thường hình 
thành trên bề mặt phẳng 
và một bên của khuôn, 
trong khi khuôn cái 
thường xuất hiện tại các 
cạnh. Các kỹ thuật tạo 
hình phù hợp tốt nhất 
phụ thuộc vào các yêu 
cầu đối với khuôn và 
phải được lựa chọn tùy 
theo các trường hợp. 
So với các kỹ thuật tạo 
hình kéo căng sử dụng 
khuôn cái, tạo hình 
chân không trong 
khuôn dương với kéo 
giãn cơ học trước có 
ưu điểm là khuôn chính 
là chốt được kéo giãn 
trước. Hơn nữa, các dấu 
chỉ xuất hiện trên một bề 
mặt duy nhất. Hình 31 
minh hoạ các quy trình: 
a) vị trí bắt đầu 
b) kéo giãn cơ học trước 
c) tạo hình cuối cùng 
bằng cách hút (chân 
không) 
Trong trường hợp chân 
không tạo ra lực đầy đủ, 
việc tạo hình cũng có thể 
được thực hiện với khí 
nén. Trong cả hai trường 
hợp, cần gia nhiệt khuôn 
kỹ càng và cung cấp ống 
hút hoặc ống thống gió 
tại các điểm đúng trong 
khuôn.  

 
Hình 31: Tạo hình chân không vào trong khuôn dương với kéo căng cơ học trước. 
PLEXIGLAS®(1), khung kẹp (2), ống hỗ trợ (3), khuôn dương (4), khung khuôn (5), ống 
hút (6), kết nối chân không (7).  

 
Hình 32: Sơ đồ của máy tạo hình chân không: hộp điều khiển (1), con trượt hỗ trợ khuôn 
(2), bộ nung cao (3), khung kẹp (4), tấm cửa sổ (5), bộ nung thấp (6), bàn khuôn với 
khuôn (7), khí nén (8), chân không (9). 

Máy tạo hình chân không Khu vực tạo hình riêng biệt 
Ưu 
điểm 

• Gia nhiệt đỉnh và đáy 
• Rất linh hoạt 
• Trình tự vận hành có thể kiểm soát 
• Nhiệt độ được điều chỉnh một cách 
chính xác 
• Thời gian chu kỳ ngắn hạn 
• Có thể phun hay tiếp liệu tự động 

• Đầu tư ban đầu vừa phải 
• Khách hàng có thể tự dựng lên 
• Thích nghi với công việc tương 
ứng 

Nhược 
điểm 

• Đầu tư ban đầu cao 
• Thời gian chết lâu hơn trong trường 
hợp thay đổi khuôn thường xuyên 

• Thường có ít sự lựa chọn 
khuôn 
• Vận hành thủ công hay mức độ 
tự động hóa thấp 
• Thường chỉ gia nhiệt phần đỉnh 
hoặc không hề có gia nhiệt. 

Hình 33: So sánh các máy tạo hình chân không và khu vực tạo hình riêng biệt 



 
Hình 34: Ép nóng bệ hoa sen trên máy tạo hình chân không  
a: Phôi kẹp của PLEXIGLAS®GS SW  

 
b: Phôi được thổi trước 

 
c: Sau khi tạo hình chân không 

 
d: Gỡ bỏ khuôn  

5.5 Ép nóng trên máy tạo 
hình chân không 
Tất cả các kỹ thuật tạo hình với kéo 
giãn trước được mô tả ở trên đối với 
PLEXIGLAS®GS và PLEXIGLAS XT 
có thể được thực hiện trên máy tạo 
hình chân không hoặc tạo hình nóng.  
Không giống như các trạm tạo hình 
riêng biệt, máy tạo hình chân không 
được áp dụng phổ biến và có lợi thế 
là tất cả hoạt động thông thường có 
thể được tự động, do đó ta thu được 
các sản phẩm đúc giống nhau hoàn 
hảo. 
Gần như tất cả các máy hút tạo hình 
chân không được dùng cho gia nhiệt 
từ bên trên và thường là cả bên 
dưới. Lò hồng ngoại được điều chỉnh  
thông qua một hộp điều khiển, hoặc 
riêng lẻ hoặc theo nhóm, và phân 
phối nhiệt độ trên tấm thích hợp với 
dạng hình học của khuôn. Tùy thuộc 
vào thiết kế, nhiệt độ bề mặt tấm có 
thể được đo với pyrometer bức xạ IR 
không tiếp xúc thường được cài đặt 
ở bộ nung phía trên. Nếu không có 
thiết bị này, nhiệt độ tấm phải được 
kiểm soát thông qua thời gian gia 
nhiệt. 
Hình 32 cho thấy các nguyên tắc cơ 
cấu của máy hút tạo hình chân 
không (ưu và nhược điểm của nó 
được tóm tắt trong hình 33). 
Sử dụng kết nối khí nén, tấm gia 
nhiệt có thể được thổi trước, nếu 
cần, giống như một quả bóng trước 
khi bàn khuôn và khuôn di chuyển 
lên vào trong bong bóng. Cách này 
tạo ra độ dày nhất hơn, đặc biệt là 
trong trường hợp các khuôn cao. 
Chiều cao của bong bóng giống 
nhau trong tất cả các lần, nhờ vào 
điều khiển tự động. Tạo hình cuối 
cùng được thực hiện bằng chân 
không. 
Con trượt hỗ trợ khuôn cũng có thể 
• là kẹp công cụ 
• thiết bị kéo giãn cơ học trước thích 
hợp (ví dụ như một tấm hãm) 
hoặc 
• được cung cấp với các công cụ 
dùng thêm sau tạo hình, chẳng hạn 
như gắn tem cho các bộ phận như ở 
trên. 
 
Sử dụng chức năng điều khiển, tính 
toán chu kỳ thời gian và thứ tự các 
hoạt động có thể được tự động hóa 
để đảm bảo khả năng sao chép 
• thời gian gia nhiệt và nhiệt độ tạo 
hình  



• kéo giãn trước với không khí 
(chiều cao bong bóng), 
• trì hoãn chân không, 
• thời gian chân không, 
• thời gian làm mát 
• quy trình nhả khuôn. 
Hình. 34, 35 và 36 là các ví dụ 
về các kỹ thuật phổ biến khi 
tạo hình nóng các tấm nhiệt 
rắn phẳng của PLEXIGLAS® 
GS SW (bệ bồn tắm), 
PLEXIGLAS® XT (va li), và 
PLEXIGLAS RESIST® (hộp 
treo tường) trên máy tạo hình 
chân không. 
 
Trong các trường hợp nhất 
định, chẳng hạn như khi tạo 
hình các hình dạng phức tạp, 
nên sử dụng "tấm hãm" gắn 
kèm với con trượt hỗ trợ khuôn 
của máy hút tạo hình chân 
không (Bằng sáng chế Rohm 
số DE-A 3516467).  Điều này 
giới hạn chiều cao của bong 
bóng khí và làm phẳng nó, do 
đó khuôn có thể được nâng 
vào trong dễ dàng hơn và phân 
bổ độ dày thành của các vật 
được tạo hình cũng tốt hơn 
(xem hình 37).  

 
Hình 35: Ép nóng các thành phần của vali trên máy tạo hình chân không  
 
a: Phôi kẹp của PLEXIGLAS® XT 

 
b: Thổi 

 
c: Sau khi tạo hình chân không 
 

 
d: Gỡ bỏ khuôn đúc 

 



 
Hình 36: Ép nóng hộp treo tường trên máy tạo hình chân không a: Phôi kẹp 
của PLEXIGLAS RESIST® 

 
b: Trước khi thổi 

 
c: Sau khi tạo hình chân không 

 
d: Gỡ bỏ khuôn đúc 

Máy tạo hình chân không được cung 
cấp với hệ thống kẹp bước đôi 
(Bằng sáng chế Rohm số DE 
3410550C 2) và một khung kẹp 
được kiểm soát ép nóng cung cấp 
một lợi thế khác. Chúng đảm bảo 
một cạnh được kẹp không bị uốn 
cong khi sản xuất các thành phẩm. 
 
Trong khi ép nóng thông thường, các 
cạnh kẹp của các thành phần tạo 
hình có thể bị uốn cong nằm ngoài 
tầm kiểm soát trong quá trình làm 
mát. Nguyên nhân uốn cong là do 
các khác biệt nhiệt độ giữa các phần 
bị kẹp và phần hở ra của phôi. 
 
Mặt khác, hệ thống kẹp hai bước 
cho phép khung kẹp giãn nở lớn, bởi 
vì lúc bắt đầu gia nhiệt - bước đầu 
tiên - phôi chỉ được giữ tạm bởi 
khung kẹp. Cùng lúc, khung kẹp 
được kiểm soát gia nhiệt sẽ làm ấm 
cạnh kẹp, do đó làm giảm sự khác 
biệt nhiệt độ đối với khu vực hở ra 
được nung nóng bởi bộ tản nhiệt IR. 
Bước thứ hai - kẹp chắc chắn - 
không xảy ra cho đến khi phôi trở 
nên thích nghi hơn, ngay trước khi 
nó đạt đến nhiệt độ làm mềm. 
 
Nhiệt độ thích hợp cho khung kẹp: 
PLEXIGLAS® GS:  80 °C 
PLEXIGLAS® XT:  75 °C 
 
5.6 Tạo hình nóng bằng máy 
ép  
Máy ép phổ biến như các trạm tạo 
hình riêng biệt, dùng cho 
PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT.    Các phôi được 
tạo hình thường được gia nhiệt sẵn 
ở các trạm khác. 
Đặc biệt là đối với việc tạo hình các 
bộ phận lớn với áp lực thổi cao, lực 
kẹp và lực tạo hình cần thiết thường 
không đạt được bởi máy tạo hình 
chân không. Do đó máy ép công 
suất tương ứng được sử dụng. 
Chúng thường sẽ hoạt động thuỷ 
lực, nhưng đôi khi sẽ hoạt động cơ 
học, và ứng dụng rất đa dạng, cho 
phép sử dụng các khuôn khác nhau. 
Chúng đặc biệt thích hợp khi cần 
thay đổi thường xuyên các chương 
trình và kỹ thuật, và không giống như 
máy tạo hình chân không, máy ép có 
thể xử lý các phôi theo bất kỳ kích 
thước nào. Các ưu điểm nữa của 
máy ép thủy lực đều nhờ vào loại kết 
cấu của nó: 
 
 



 
Hình 37: Tấm hãm được thổi trước 
 

 

• di chuyển các trục lăn thấp với áp 
suất cao, 
• di chuyển các trục lăn cao cho áp 
suất cao, 
• khí nén hoặc máy nâng thủy lực tại 
trục lăn thấp và/hoặc cao, 
• khí nén bổ sung và/hoặc kết nối 
chân không đối với các trục lăn cao/ 
thấp hơn, 
• khả năng gia nhiệt trong máy ép 
bởi một bảng điều khiển gia nhiệt 
hồng ngoại xoay theo chiều dọc 
hoặc di động, 

• các trục riêng biệt, tức là, các bộ 
phận riêng lẻ có thể hoạt động một 
cách riêng biệt, hoặc cùng nhau sau 
khi bị khóa. 
 
Lực tối đa của máy ép phụ thuộc vào 
kích thước của phần được tạo hình 
và các kỹ thuật tạo hình. Với kích 
thước trục lăn 3000 x 1000 mm, lực 
ép vào khoảng 1000 và 2000 kN. 
Cường độ áp lực phải được tự động 
kiểm soát bằng một cơ cấu hạn chế 
lực (chuyển đổi tiếp xúc áp suất cao). 
Một hệ thống thủy lực hai giai đoạn 
được khuyến nghị nên dùng cho tạo 
hình nhanh chóng. Giai đoạn áp suất 
thấp sau đó sẽ đảm bảo việc khóa 
nhanh chóng máy ép, và giai đoạn 
thứ hai sẽ cung cấp áp lực tạo hình 
và áp lực kẹp. 

Với số lượng sản phẩm lớn, nên cân 
nhắc chọn tạo hình tự động. 
 
Trừ khi chỉ tạo hình duy nhất bằng 
khí nén, cần có dụng cụ thủy lực bổ 
sung bên cạnh trục lăn thủy lực. 
Chúng có thể được gắn vào một 
trong hai trục lăn trên hoặc dưới.  
 

 
Hình 38: Gia nhiệt tại một vị trí thẳng 
đứng: bệ đỡ (1), ống PLEXIGLAS® 
(2), khuôn trung tâm (3).  

 
Hình 39: Gia nhiệt ống treo bằng 
phương pháp định tâm đĩa: khoan 
đĩa, nới lỏng (1), ống PLEXIGLAS® 
(2), đĩa định tâm với hệ thống treo 
(3).   

 
Hình 40: Gia nhiệt ống treo với vành 
hãm: đinh khuy ren (1), ống 
PLEXIGLAS® (2), vành hãm hình 
chuông (3), khối cao su dán vào đĩa 
kẹp (4), đĩa kẹp ren (5), siết (6), nới 
lỏng (7), tại vị trí kẹp (8) 



5.7 Tạo hình nhiệt ống và 
thanh 
Uốn tự do ống PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS® XT có thể được thực 
hiện không cần bệ đỡ, nghĩa là, khi 
một góc uốn được thực hiện, thành 
ống không được nâng đỡ bên trong 
hoặc bên ngoài; và chúng không 
được lấp đầy hoặc được cố định bởi 
các khuôn dẫn uốn. Với gia nhiệt 
trong lò, có thể lựa chọn giữa ba 
phương pháp khi ống trở nên đàn 
hồi như cao su 
• đặt ống thẳng đứng trên một 
khuôn đỡ bằng phẳng hoặc trung 
tâm, với điều kiện là chiều dài ống 
không vượt quá đáng kể đường kính 
và độ dày thành đủ yêu cầu (xem 
hình 38);  
• treo ống bằng phương pháp định 
tâm đĩa ở cả hai đầu, với điều kiện 
là ống phải có thành dày và chiều dài 
không vượt quá ba lần đường kính 
của nó (xem hình 39);  
• treo ống với vành hãm hình 
chuông tại đầu phía trên, nếu ống 
rất dài và có thành mỏng (xem hình 
40).  
Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi gia 
nhiệt phụ thuộc vào đường kính ống 
(d) và cũng một phần vào độ dày của 
thành. Bảng sau liệt kê các tiêu 
chuẩn tối thiểu cho phép của bán 
kính uốn cong dành cho ống 
PLEXIGLAS® uốn tự do với đường 
kính ngoài 10 đến 60 mm. Miễn là 
kích thước bán kính phải được tuân 
thủ, một sự thay đổi của mặt cắt tròn 
sang hình bầu dục sẽ xảy ra không 
đáng kể.  Với bán kính lớn hơn, thay 
đổi này là do ứng suất căng tạo ra 
dọc theo đường cong bên ngoài, 
chống lại sự ứng suất khi nén dọc 
theo đường cong bên trong. Khi 
vượt quá giới hạn ứng suất nhất 
định, ống có thể bị biến dạng. 
 
Đối với các ống làm từ 
PLEXIGLAS® XT, những giá trị thực 
nghiệm này cho thấy gia nhiệt phải 
diễn ra trong phạm vi nhiệt độ rất 
hẹp, phạm vi này phải được xác định 
theo các điều kiện gia nhiệt tương 
ứng. 
 
Đối với công tác đòi hỏi góc độ rất 
chính xác, nên sử dụng dụng cụ uốn. 
Nên tính toán dung sai vì góc ống sẽ 
mở rộng một chút khi làm nguôi 
(xem 5.1). 
 
Đối với các góc ống có bán kính nhỏ 
hơn, nên tạo hình nhiệt hai nửa vỏ 
từ vật liệu tấm và liên kết chúng lại 
với nhau. Cách này càng nên áp 
dụng khi cần kích thước lớn hơn. 

Đường kính 
ống 

Bán kính uốn 
cong tối thiểu 

(mm)           (mm) 
10 80 
20 100 
30 120 
40 150 
50 190 
60 250 

Đối với tạo hình nhiệt cần độ nét 
cao với nâng đỡ tường bên ngoài, 
khuôn dẫn uốn phải được sử dụng 
để hỗ trợ đường cong bên trong và 
bên ngoài của ống đồng thời chống 
lại xu hướng làm biến dạng hình bầu 
dục của tiết diện (xem hình 41). 
 
Để ngăn ống bị biến dạng, có thể sử 
dụng vật đỡ bên trong khi uốn. Sử 
dụng cát, thạch cao, đá phấn đã 
chuẩn bị và các nguyên liệu ở dạng 
bột khác, như thường được sử dụng 
cho ống kim loại, không thể áp dụng 
với các ống nhựa trong suốt vì 
chúng sẽ làm mờ bề mặt bên trong. 
Các vật liệu hỗ trợ bên trong không 
ảnh hưởng đáng kể đến độ sáng của 
ống bao gồm 
• vòng đệm cao su, 
• xoắn ốc kim loại trong ống lót cao 
su, 
• ống cao su được lồng vào. 
 
Những vật đàn hồi hỗ trợ bên trong 
có thể thường được kéo ra khỏi sản 
phẩm đã nguội một cách dễ dàng 
sau khi uốn nhiệt và làm lạnh ống 
PLEXIGLAS® nếu rắc bột talc lên 
trước khi chèn. 
Một điều kiện tiên quyết cần thiết 
trong trường hợp này là các vật hỗ 
trợ phải phù hợp rất chính xác với 
đường kính bên trong của ống. Nếu 
như vậy, bán kính uốn tối thiểu cho 
phép uốn tự do(xem bảng trên) có 
thể giảm đi một phần ba. Tuy nhiên, 
các lưu lại vết rõ nét bên trong ống 
có thể không thể tránh khỏi trong 
trường hợp này. 
 

Cuối cùng có thể sử dụng một ống 
có đường kính nhỏ hơn yêu cầu, 
nhưng với một bức tường dày hơn 
một chút, và để tạo hình với áp suất 
không khí trong một khuôn mẫu có 
khoét hai mảnh (xem hình 42) có 
kích thước uốn cong mong muốn 
(xem Giãn nở với áp suất không khí 
ở bên dưới). 
 
Một phương pháp tạo hình không 
phổ biến nhưng khả thi là vát cạnh, 
theo đó phần cuối của một ống giãn 
ra ở nhiệt độ tạo hình với sự hỗ trợ 
của trục tâm và sau đó đẩy qua và 
thu nhỏ vào phần cuối của một ống 
khác. Phương pháp "ghép nối" này 
chủ yếu phù hợp cho PLEXIGLAS® 
GS, kém phù hợp hơn cho 
PLEXIGLAS®XT. Trục tâm có thể 
làm bằng gỗ, kim loại hoặc nhựa. Gỡ 
bỏ nó sau khi phủ có thể khó khăn, 
nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu 
trục tâm được làm nóng trước khi 
tạo hình. Tuy nhiên, lượng ma sát 
đáng kể giữa các thành bên trong 
ống và trục tâm giới hạn mở rộng 
đường kính có thể là khoảng ba lần 
độ dày thành ống. Chiều sâu mở 
rộng (độ dài vát) đạt tối đa ở mức 
1,5 lần đường kính ống. 
 Độ chính xác vừa vặn có thể đạt 
được bằng cách sau đó đẩy các ống 
đã giãn qua một ống khác với mặt 
cắt ngang ban đầu và gia nhiệt tại 
chỗ bằng không khí nóng để nó thu 
nhỏ lại.Cách này cũng áp dụng để 
đẩy lên các vật liệu khác. Tuy nhiên, 
chu vi lõi không được nhỏ hơn so 
với chu vi bên trong ban đầu của 
ống. Do ống thu nhỏ được ứng suất 
bên trong, nên ảnh hưởng của các 
chất ăn mòn có thể dẫn đến rạn nứt. 
Do đó, bước tôi luyện để giải phóng 
ứng suất là cần thiết (xem Hướng 
dẫn thực hành phần "Gia công 
PLEXIGLAS®" trong mục, 8 Tôi 
luyện'). 

 
Hình 41: Ép nhiệt một ống PLEXIGLAS® GS hoặc PLEXIGLAS®XT trong 
dụng cụ uốn. Hỗ trợ bên (1), mục A-A (2). 

 



Đối với một số ứng dụng, có yêu cầu 
ống với một mặt cắt ngang góc. 
Chúng có thể được tạo hình  bằng 
cách sử dụng bộ nới rộng. Đối với 
mục đích này, thường sẽ lựa chọn 
ống PLEXIGLAS® GS, loại sẽ giãn 
nở cơ học thành một hình dạng góc 
với các cạnh song song hoặc hình 
nón khi các ống được nung nóng tới 
nhiệt độ tạo hình. Các ống giãn nở 
với khí nén tương ứng với tạo hình 
kéo giãn tấm với khuôn cái và chủ 
yếu được sử dụng để sản xuất ống 
hình nón và ống có tiết diện thay đổi 
hoặc không tròn. Tại thao tác này, độ 
dày thành ống giảm đi khi mức độ 
kéo giãn tăng. Nếu mặt cắt ngang 
vẫn giữ nguyên trên toàn bộ chiều 
dài của ống, thì loại sản phẩm có tiết 
diện thay đổi hoặc không tròn có thể 
được mở rộng lên đến hai hoặc ba 
lần đường kính ban đầu (xem hình 
43). 
Các khuôn mẫu phải có khả năng 
chịu được ứng suất tạo hình phát 
sinh. Đối với các bộ phận phức tạp, 
khuôn phải được gia nhiệt. Tùy 
thuộc vào đường kính ống để sử 
dụng kẹp đặc biệt hoặc thiết bị hàn 
kín (xem 5.1). Khi các ống đã gia 
nhiệt được đặt trong các khuôn mẫu, 
ông phải chịu ứng suất căng nhẹ 
theo hướng trục, để ngăn thành ống 
tạo lỗ bên trong hoặc ống bị võng 
xuống. Khuôn đối với ống dài cần 
được thiết kế sao cho ống được gia 
nhiệt có thể treo theo chiều dọc trong 
khuôn. Nếu không, việc tạo hình có 
thể bị lỗi, hay – đặc biệt là với 
PLEXIGLAS®XT – các thành ống bị 
dính vào với nhau. 
Các thanh PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT tròn và vuông 
được tạo hình nhiệt tương tự với 
ống được đỡ bên ngoài. Tạo hình 
trong trường hợp này thường là uốn 
cong hay uốn theo đường thẳng. Đối 
với các thanh đúc có tiết diện hình 
chữ nhật hoặc hình vuông, các 
khuyến nghị tương tự như với các 
tấm. Các tiết diện tròn có đặc tính 
giống với ống được đỡ bên trong. 
Nói chung, bán kính uốn nên càng 
lớn càng tốt để tránh những thay đổi 
rõ rệt ở chỗ uốn. Nếu thanh hình 
vuông PLEXIGLAS® que được xoay/ 
xoắn trên trục dọc khi ấm, điều này 
thường có thể được thực hiện thuận 
lợi giữa mâm cặp và ụ sau trên một 
máy tiện. 

 
Hình 42: Khuôn áp suất không khí trong uốn ống 

 
Hình 43: Khuôn cho ống giãn nở bằng khí nén 



Thỉnh thoảng, cần kéo giãn thanh 
tròn PLEXIGLAS®GS, chẳng hạn 
như để sản xuất các đinh tán co. 
Khi đó, thanh tròn đầu tiên được 
làm nóng đến nhiệt độ tạo hình và 
sau đó kẹp vào một máy tiện, 
nghĩa là, tại đó, với mâm cặp và bệ 
đỡ, thanh được kéo giãn không 
theo trục lên đến 70%. 
 
6. Làm nguội 
 
Khi làm nguội, thanh nẹp 
PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT vẫn được kẹp 
chặt dưới tác động của lực tạo 
hình. Chỉ tách khỏi khuôn khi đảm 
bảo ổn định kích thước. Lúc đó, 
nhiệt độ PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT giảm xuống dưới: 
PLEXIGLAS® GS:70 °C 
PLEXIGLAS® XT:60 °C 
 
Điều quan trọng là mặt cắt 
ngang toàn bộ của khuôn đúc 
đạt đến nhiệt độ này. 
 
Làm nguội nên xảy ra dần dần để 
giảm ứng suất cuối đến mức tối 
thiểu. Do acrylic có độ dẫn nhiệt 
thấp, các mảnh dày nguội đi rất 
chậm và do đó nên bọc ngoài bằng 
một miếng vải mềm hoặc vật liệu 
cách nhiệt thích hợp sau khi bỏ 
khỏi khuôn, để chúng không lộ ra 
ngoài không khí và để đạt được 
một hiệu quả tương tự như ủ. 
 
Khuôn đúc, mà trước đó bị giãn ra 
khi tiếp xúc với nhiệt, bị co lại sau 
khi làm mát. Sự thay đổi kích 
thước này phải không bị cản trở, 
để không làm tạo ra ứng suất trong 
các vật liệu. Nếu ứng suất có khả 
năng tạo thành khi sản phẩm đúc 
co lại, phải bỏ ra khỏi khuôn ngay 
sau khi sản phẩm đạt được hình 
dạng ổn định, có thể ngay cả trước 
khi đạt đến nhiệt độ trên. Thanh 
nẹp PLEXIGLAS®có nhiều khả 
năng bị nứt nếu làm mát trên 
khuôn mất thời gian quá lâu và sản 
phẩm bị co lại gây ứng suất cao. 

Tùy thuộc vào loại và thiết kế, độ 
chính xác và độ phẳng của thành 
phẩm có thể dễ dàng chịu ảnh 
hưởng từ các phương pháp làm 
mát, chẳng hạn như bằng cách 
• đặt nó trên một phần đỡ có một 
bề mặt nhỏ để được tiếp xúc đều 
về không khí, sẽ nguội đều và 
không cong vênh; đây là phương 
pháp được sử dụng rộng rãi nhất 
cho các sản phẩm được đổ khuôn 
đơn giản (xem hình 44). 
• đặt nó mở trên vật đỡ bằng vật 
liệu cách nhiệt và kẹp tại chỗ hoặc 
nâng tải với trọng lượng để ngăn bị 
cong do thiết kế sau khi làm mát; 
Ví dụ là trần lấy sáng, bồn tắm, 
cửa sổ mái vòm và bảng hiệu (xem 
hình 45). 
• đặt trên tấm nâng cách nhiệt và 
bao phủ với lớp vải cách nhiệt để 
đảm bảo làm lạnh dần dần và đều. 
Nếu các thành phẩm có thể xếp 
chồng lên nhau khi làm mát, cần 
phải có vật liệu cách nhiệt chèn 
vào giữa. Phương pháp này 
thường được đề nghị cho các sản 
phẩm có thành dày (xem hình 46). 
 
7. Dụng cụ 
 
7.1 Khuôn 
 
PLEXIGLAS® và PLEXIGLAS®XT 
có thể được tạo hình bằng cách sử 
dụng khuôn mẫu đơn giản. Vật liệu 
khuôn phù hợp gồm có gỗ, gỗ ép, 
kim loại hoặc nhựa đúc. Việc lựa 
chọn các nguyên liệu phụ thuộc 
vào những điểm sau đây: 
• ứng suất cơ học, 
• thời gian sử dụng mong muốn, 
• ổn định kích thước, 
• độ dẫn nhiệt, 
• đặc tính cơ học, 
• trọng lượng, 
• chi phí sản xuất và vật liệu 
Thổi vào khuôn có lỗ/ khuôn cái 
tạo ra ứng suất cơ học cao. Đối 
với mục đích này, các khuôn mẫu 
nên được làm bằng thép hoặc 
bằng nhôm được thiết kế và kiểm 
tra với tải trọng dự kiến. Khuôn ít 
chịu ứng suất cao có thể tạo bởi 
nhựa đúc, các khuôn mẫu đơn 
giản để tạo hình treo lên mà không 
tạo ứng suất quá cao, có thể bằng 
gỗ hay nhựa. 

 
Hình 44: Sản phẩm nằm tự do trên vật 
đỡ  
 

 
Hình 45: Sản phẩm được tải bằng quả 
cân 
 

 
Hình 46: Các sản phẩm xếp chồng với 
vật liệu cách nhiệt ở giữa 
Vòng đời của khuôn phụ thuộc vào số 
lượng sản phẩm được sản xuất và ứng 
suất cơ học và nhiệt liên quan. 
Phương pháp tạo hình - vào khuôn âm 
hoặc khuôn dươngg - xác định dung sai 
chiều cao cần thiết của khuôn. Do hệ số 
chiều cao giãn nở nhiệt đối với thủy tinh 
acrylic, độ co ngót PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS® XT khá lớn khi làm mát. 
Do đó các khuôn phải có một kích cỡ 
tương ứng, phụ thuộc vào vật liệu 
khuôn, giữa 0,5 và 0,8% so với kích 
thước danh định của khuôn. 



Để dễ dàng tháo đồ vật đã được đúc 
khuôn, khuôn dương, tùy thuộc vào 
chiều cao của chúng, nên có một 
góc nghiêng (draft angle) từ 1° 
đến 3°. 
Với khuôn cái thì điều này thường 
không cần thiết, vì thành phẩm sẽ co 
lại từ bề mặt khuôn khi làm mát. 
 
Khi nêu các nhiệt độ tạo hình khác 
nhau (xem 2.1), chúng tôi đã chỉ ra 
rằng nhiệt độ khuôn khác nhau có 
thể được yêu cầu cho các kỹ thuật 
khác nhau. Khuôn đúc kim loại (dẫn 
nhiệt!) có thể cần cung cấp hệ thống 
gia nhiệt và làm mát các ống dẫn để 
kiểm soát nhiệt độ chính xác. 
 
Bề mặt của các thành phẩm bị ảnh 
hưởng bởi nhiệt độ khuôn đã chọn 
và bề mặt của khuôn. Với tiếp xúc 
trực tiếp giữa phôi và khuôn, bề mặt 
của khuôn phải được mài mịn hoặc 
láng mờ (không đánh bóng). Nếu vật 
liệu khuôn không cho phép xử lý như 
vậy, phủ lên một lớp sơn hoặc nhựa 
đúc có thể đánh bóng bằng cát và 
mài mờ. 
 
Nếu túi khí hình thành giữa các 
khuôn và sản phẩm trong suốt quá 
trình, cần có lỗ thông hơi. Chúng 
phải rất nhỏ (0.5-1.0 mm đường 
kính) để không để lại dấu vết trên 
các đồ vật được tạo hình. Để không 
khí thoát càng nhanh càng tốt, các lỗ 
thông hơi phải được mở rộng từ 
phía sau của khuôn (xem hình 47). 
 
Khuôn bằng gỗ là lựa chọn lý 
tưởng cho số lượng nhỏ và khi ít 
ứng suất phát sinh trong quá trình 
tạo hình. Các khuôn nhỏ được làm 
từ gỗ nguyên khối, các khuôn lớn 
hơn với bề mặt cong - chẳng hạn 
như các khuôn hình trụ hoặc hình 
nón – làm bằng tấm ép gỗ hoặc ván 
ép. Đối với số lượng lớn hoặc các 
khuôn phải chịu ứng suất cao, chúng 
tôi khuyến khích sử dụng các tấm ép 
mỏng. Bởi vì bề mặt gỗ xốp sẽ lưu 
lại vết trên thành phẩm, nó phải 
được xử lý với chất làm đầy và sau 
đó mài mịn hoặc tốt hơn là phủ với 
miếng vải mềm đàn hồi. 
Khuôn gỗ rẻ tiền và dễ dàng để sửa 
chữa và thay đổi đổi. Đối với các 
hoạt động tạo hình riêng lẻ hoặc số 
lượng nhỏ, tính dẫn nhiệt kém của 
chúng là một lợi thế. Nhược điểm là 
khả năng chịu tải thấp và xu hướng 
bị tách ra và cong vênh. 

Khuôn làm bằng PLEXIGLAS® GS 
chỉ có thể chịu được nhiệt độ tạo 
hình cần thiết cho phôi nhựa và sức 
căng cơ học của tạo hình trong một 
thời gian ngắn. Chỉ nên sử dụng 
chúng khi các khuôn trong suốt được 
yêu cầu để theo dõi quá trình tạo 
hình phức tạp, chẳng hạn như cho 
nghiên cứu hoặc chạy thử nghiệm 
nhỏ. Bởi vì PLEXIGLAS®GS là một 
chất dẫn nhiệt kém, các vật liệu 
được tạo hình sẽ nguội xuống từ từ, 
nhưng bề mặt láng phẳng của nó  có 
thể giữ các bong bóng khí trong quá 
trình tạo hình và điều này có thể dẫn 
đến sự biến dạng quang học. 
 
Khuôn đúc kim loại - thường bằng 
nhôm hợp kim - được đúc hoặc chế 
tạo từ nguyên liệu tấm kim loại. 
Chúng được sử dụng cho số lượng 
sản xuất lớn. Bề mặt khuôn với độ 
bóng cao có thể lưu lại vết (các 
điểm), vì vậy bề mặt mờ thường 
được yêu cầu. 
Những lợi thế của khuôn đúc kim 
loại là: 
• độ chính xác cao và chất lượng bề 
mặt, 
• kiểm soát nhiệt độ bề mặt bằng các 
bộ phận gia nhiệt, 
• nhanh chóng làm nguội do tích hợp 
hệ thống làm mát, 
• vòng đời dài. 
 

Ngoài các khuôn đặc, các khuôn 
xương (skeleton mold) cũng được 
sử dụng cho các sản phẩm đơn 
giản, thường là trong suốt với chất 
lượng quang học cao. Khuôn bao 
gồm các ống kim loại, cần hoặc 
thanh. Chúng tạo thành các đường 
viền ngoài của sản phẩm đúc khuôn, 
các vùng giữa các thanh vẫn hở. Vật 
liệu nung nóng đến nhiệt độ tạo hình 
do đó bám vào khung vào khung 
nhưng không tỳ vào các vùng mở. 
Hình 48 cho thấy các ví dụ về khuôn 
xương. Tùy thuộc vào kích thước 
của cửa trong các tấm viền, các 
khuôn với góc phải hoặc với các bên 
tại các góc độ khác nhau có thể 
được sản xuất (xem ví dụ 2 trong 
hình 48). 
Vẻ thẩm mỹ bên ngoài, sự đồng 
nhất, và độ dày của vật liệu được 
duy trì trên bề mặt thành phẩm có 
thể đạt được bằng cách gia nhiệt với 
bộ tản nhiệt IR, với điều kiện là vùng 
này - được chỉ ra trong ví dụ 3 bằng 
đường chấm - được bao phủ bởi 
một tấm nhôm trong suốt quá trình 
gia nhiệt. Chỉ có vùng xung quanh 
được tạo hình nhiệt bằng máy chân 
không trong trường hợp này.  

 
Hình 47: Lỗ thông hơi trong khuôn 

 



Khuôn làm bằng hợp chất đúc 
polymer thường được sản xuất từ 
resin epoxy (EP). Một lợi thế ở đây 
là khuôn không cần phải gia công 
hay một phần nhỏ sau khi đúc. Khi 
sử dụng hợp chất polyme đúc, các 
biện pháp sau đây được đề nghị: 
• thêm chất làm đầy để giảm chi 
phí, 
• chèn thêm các vật hỗ trợ như 
tấm kinh-sợi để cải thiện độ cứng 
• trộn với bột kim loại như bột 
nhôm để tăng độ dẫn nhiệt của 
khuôn, nhờ đó rút ngắn thời gian . 
Có rất nhiều kỹ thuật sản xuất 
khác nhau để đáp ứng các yêu 
cầu khác nhau đối với khuôn. Các 
nhà sản xuất nhựa đúc có các 
thông tin có liên quan. Tạo một 
khuôn đúc nhựa có thể tự làm nếu 
tuân thủ theo các hướng dẫn của 
nhà sản xuất. 
 
Không giống như resin epoxy, 
resin polyester không bão hòa 
(UP) là vật liệu khuôn có những 
bất lợi như nhiệt độ mở rộng của 
chúng thấp hơn nhiệt độ tạo hình 
của các sản phẩm nhựa được tạo 
hình. Điều này không chỉ tạo mùi 
mạnh mà còn dẫn đến việc bị 
mềm hóa và các thay đổi về kích 
thước. 
 
Đối với mô hình hay bản mẫu, ta 
cũng có thể sử dụng khuôn mẫu 
thạch cao. Vì sức mạnh cơ học 
của chúng thấp, các chất kết hợp 
thích hợp phải được đúc kèm. 
Để tạo thuận lợi cho quá trình tạo 
hình, nên tra mỡ khuôn, dầu 
silicon, talc, hoặc một lớp phủ 
PTFE đối với các khu vực tiếp xúc. 
Các chất tạo hình phụ trợ thường 
yêu cầu bề mặt hoàn toàn sạch sẽ 
để cho phép độ bám dính tốt cho 
các hoạt động tiếp theo như vẽ, 
dán, tăng cường GF-UP, vv.  

 

 
Hình 48: Các loại khuôn xương 
 
 
 
 

 

VD 2: Hộp 

VD 1: Phủ ngoài máy nghe nhạc 

VD 3: Khay 



7.2 Kẹp 
Đối với tạo hình nhiệt, các tấm 
PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS®XT phải được cố định 
với khuôn với các kẹp cứng hoặc 
kẹp lò xo, tùy thuộc vào kỹ thuật tạo 
hình. Nếu kỹ thuật tạo hình khí nén 
hoặc chân không được sử dụng, cần 
bít kín áp suất không khí hoặc buồng 
hút của phôi tạo hình bằng khung 
kẹp hoặc các vùng kẹp. 
 
Đối với kỹ thuật tạo hình mà các vật 
liệu kẹp tiếp xúc với lực kéo thấp, 
các vùng kẹp có thể mịn láng hoặc 
hơi nhám. Tuy nhiên, lực kéo gia 
tăng sẽ đòi hỏi lực kẹp lớn. Do đó, 
các vùng kẹp nên được thiết kế để 
cố định vật liệu một cách an toàn 
trong quá trình tạo hình, với lượng 
tối thiểu bộ phận kẹp hoặc lực kẹp. 
Cùng lúc đó, các vùng kẹp phải đảm 
bảo bít kín hiệu quả trong trường 
hợp cần thiết. Hình 49 cho thấy các 
ví dụ về một loạt các thiết kế của các 
vùng kẹp có thể. 
Lực kẹp cần thiết được cung cấp 
bằng máy ép thủy lực hoặc bởi các 
bộ phận kẹp cơ học, khí nén hoặc 
thuỷ lực (hình 50). 
Đối với tạo hình áp lực trượt (xem 
5.3) và một số quá trình tạo hình kết 
hợp, các phụ tùng kẹp có lò xo là 
cần thiết. Chúng nên cho phép điều 
chỉnh lực kẹp theo nhu cầu. Điều này 
có thể được thực hiện theo từng 
bước bằng cách sử dụng cường độ 
lò xo khác nhau, liên tục bằng cách 
kéo căng các lò xo trước hoặc bằng 
cách điều khiển điện tử.  

 
 
Hình 49: Thiết kế các vùng kẹp. Phôi PLEXIGLAS®(1), dây thép hàn (2), 
khung kẹp (3), vòng cao su (4); dải bít kín, chủ yếu để tạo hình áp lực trước 
khi các vật liệu trượt vào trong (5).  
 

 
Hình 50: Các bộ phận kẹp dành cho vận hành thủy lực hoặc khí nén và cơ 
học 

 

  

 

  

 

  



 ® = thương hiệu đã đăng ký 
PLEXIGLAS  
PLEXIGLAS ALLTOP  
PLEXIGLAS FREE FLOW  
PLEXIGLAS HEATSTOP  
PLEXIGLAS RESIST  
PLEXIGLAS SATINICE  
PLEXIGLAS SOUNDSTOP  
ACRIFIX  
EUROPLEX  
ROHACELL 
là thương hiệu đăng ký của 
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Đức. 
 
Chứng nhận DIN EN ISO 9001 (Chất lượng) và DIN EN 
ISO 14001 (Môi trường) 
 
 Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều 
dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. 
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi có 
trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý, cũng như đối với 
quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác, đặc biệt là bằng 
sáng chế quyền. Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ 
thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc các phát triển 
tiếp theo. Khách hàng không được miễn trừ nghĩa vụ 
tiến hành kiểm tra và thử nghiệm cẩn thận đối với hàng 
hóa được chuyển đến. Hiệu suất của các sản phẩm 
được mô tả trong tài liệu này cần được xác nhận bằng 
cách kiểm tra, và nên được thực hiện bởi các chuyên gia 
có trình độ và đây hoàn toàn là trách nhiệm của khách 
hàng. Việc tham chiếu đến tên thương mại được sử 
dụng từ các công ty khác không phải là một khuyến 
khích sử dụng, cũng không phải ngụ ý rằng các sản 
phẩm tương tự không thể được sử dụng. 
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