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Vállalkozásunk papírfeldolgozó gépek tervezésével, 
gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.  Gyakran 
fordulnak hozzánk olyan kérdésekkel, melyeket egyesével 
megválaszolni igen nehézkes lenne, így megkísérlek néhány 
kérdést ebben a kiadványban megválaszolni.  

Végzettségem szerint nem vagyok papipari szakember, 
ezért kérem, hogy nézze el nekem, ha némelyik 
megfogalmazásom szakmailag kifogásolható. 

Remélem, hogy ennek ellenére  a papíripari gépek 
gyártása során összegyűlt tapasztalataim révén talán tudok 
Önnek hasznos ötleteket adni a gyakorlati munkájához. 

Fürcht Zoltán 
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Mi a pozícionálás? 

Pozícionálás alatt stancoláskor a kivágás helyzetének a 
stancolandó íven történő biztosítására szolgáló eljárásokat 
értem. Pozícionálásra nem csak stancoláskor de más 
műveletek során is szükség lehet. Az alábbiakban leírtak 
értelemszerűen más műveleteknél (biegelés, perforálás …) 
is alkalmazhatóak. 

Miért van szükség stancoláskor az ív pozícionálására? 

Nyomtatott ívek stancolásakor fontos lehet, hogy a 
stancolás illeszkedjen a nyomtatott mintához. Még 
nyomatlan ívek esetén is szükség lehet olyan illesztékekre, 
amelyek biztosítják, hogy a stancolás teljes méretébe a 
stancolandó ívre és ne mellé kerüljön. 

Mihez képest pozícionálhatunk? 

• Az ív széleihez képest 
• A nyomtatott mintához képest 
• Lyukakhoz, kivágásokhoz képest 
• Speciálisan erre a célra  kialakított jelekhez képest 
• Speciálisan az illesztés céljára kialakított lyukakhoz, 
kivágásokhoz képest 
• Speciálisan az ív vagy tárgy körvonalához illeszkedő 
illesztékhez vagy készülékhez képest 
• Csak úgy szemre… 
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Pozícionálás az ív széléhez képest 

A legtöbb szabályos alakú ív (téglalap, négyzet, 
háromszög …) pozícionálható az ív széleihez képest. Egy 
téglalap alakú ív elvileg három illeszkedési ponttal 
pozícionálható egyértelműen. Az ív ütköztethető még 
háromnál több ponton vagy két egyenes ütközőléchez stb.   
Bár ez “túlhatározottságot” okoz, a gyakorlatban gyakran 
jobb eredményt ad mint a három pontos ütköztetés. 

Ha a nyomtatott ívek mérete nem pontosan egyforma, 
akkor célszerű az illesztést azokhoz az oldalakhoz végezni, 
melyekhez az íveket nyomtatáskor is illesztették. Sajnos sok 
nyomtatónál a berakóműben az ívek két oldalán lévő 
vezetősín egyszerre, egymással szemben mozdul el és így a 
nyomatot az ív “középvonalához képest illeszti” amit nem 
nagyon lehet az ívek széléhez illesztve követni.  
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Pozícionálás MP-1 préssel és MPA-1 asztallal 

A stancszerszám az MP-1 prés felső nyomólapjára van 
felfogatva, melynek vágási helyzete az asztallaphoz képest 
rögzített. Így a téglalap alakú ív igazítható az egyik 
oldalához és sarkához. Fontos, hogy az egyenes 
vezetőléchez illesztett oldal egyenes legyen, ami a legtöbb 
esetben könnyen biztosítható. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/sF6l9N1_7aE 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-mp-1-pres-eurolyuk-

szerszammal.html 
• https://www.paperfox.hu/

paperfox%20mpa-1%20asztal%20mp-1%20preshez.html 
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Pozícionálás KB-32-vel stancoláshoz 

A KB-32 prés biegelő illesztéke egy egyszerű trükkel 
stancolási pozícionálásra is alkalmassá tehető egy egyszerű 
iratcsiptető segítségével. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/sQVVjp_eWb0 
• https://youtu.be/s-pRq7TME70 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-kb-32-kombinalt-

pres.html 
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Pozícionálás kartoncsíkokkal a gépasztalon 

Ragasszon kétoldalas öntapadó ragasztószalagot egy 
vastag karton lapra. Vágja ki belőle az illesztékeket és a 
megfelelő pozíciókba ragassza fel azokat a gépasztalra.  

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/1it6uqBA-UU 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-kb-32-kombinalt-

pres.html 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-ma-500-asztal-kb-32-

preshez.html 

8

https://youtu.be/1it6uqBA-UU
https://www.paperfox.hu/paperfox-kb-32-kombinalt-pres.html
https://www.paperfox.hu/paperfox-kb-32-kombinalt-pres.html
https://www.paperfox.hu/paperfox-ma-500-asztal-kb-32-preshez.html
https://www.paperfox.hu/paperfox-ma-500-asztal-kb-32-preshez.html


Pozícionálás kartoncsíkokkal a stancszerszámon 

Hengerstanc gépeken a gépasztalhoz történő pozícionálás 
nem oldható meg, ezért az illesztékeket a stancszerszámon 
lehet elhelyezni. Ez az eljárás sík stanc gépeknél is 
alkalmazható.  A legegyszerűbb, ha vastag kartonból és 
kétoldalas öntapadó ragasztószalagból készít illesztékeket 
és azt a stancszerszám kilökő gumijára ragassza fel. 
Legalább három illesztékre van szükség, de akár több is 
használható a biztosabb illesztés érdekében. 

Ez az egyszerű megoldás nem túl pontos, mivel 
stancoláskor a kilökő gumi oldalirányban is elmozdulhat. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=60 
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Pozícionálás illesztő csapokkal a stancszerszámon 

A kifejezetten erre a célra készült rugós pozícionáló 
csapokkal a kilökő gumira ragasztott kartoncsíkoknál 
felmerülő oldalirányú elmozdulásból adódó hiba 
kiküszöbölhető. Általában nyolc párosával a sarkok 
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közelében elhelyezett csap az ívet stabilan pozícionálja. A 
rugós csapok stancoláskor benyomhatóak. 

 

Ha nem illesztő csapot beszerezni, akkor a feladatot 
meghajlított rugalmas lemezcsíkokkal is megoldhatja. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/RgeLYquvEDc 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k 
• https://youtu.be/YJWUcrQM9v0 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-vk-10-r5-stancszerszam-

lekerekitett-sarku-nevjegyekhez.html 
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Sarokillesztékek 

Leggyakrabban saroklekerekítéskor alkalmazott illesztési 
mód, de más lyukasztási, stancolási, kicsípési feladatoknál 
is alkalmazható. 

Fontos, hogy a stancolandó ív pontosan derékszögű 
legyen, mert a sarokszög változása jelentős pontatlanságot 
okozhat. Ha az ívek sarokszöge pontatlan és változó akkor 
érdemes az illesztékek szögét inkább nagyobb szögre 
állítani, mert ha az illesztékek szöge kisebb a sarok szögénél 
az nagyobb pontatlanságot okoz, mintha az illeszték szöge 
nagyobb lenne. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/d9Bp5BXz92c 
• https://youtu.be/XZqBOMOz7MU 
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Alakos illesztékek, ellenformák, készülékek 

Bonyolultabb alakú tárgyak nem mindig illeszthetőek 
néhány ponton. Tárgyak, bliszterek stancolásakor az 
illesztékek feladata a tárgy rögzítése és elmozdulás elleni 
biztosítása is. Ebben az esetben valamilyen ellendarab vagy 
készülék segítségével biztosítható a stancolás pontos helye. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/kf8fHsg4yA0 
• https://youtu.be/vC___ajko4E 
• https://youtu.be/kjLMSRi721M 
• https://youtu.be/K4IKAq9qTCs 
• https://youtu.be/3FKWht4mHU4 
• https://youtu.be/tTKz6S0VDcI 
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Pozícionálás a nyomtatott mintához 

Nem illeszthető a stancolandó lap az ív széleihez ha 

• A nyomtatott minta helyzete az íven belül változó 
• A stancolandó ív vagy termék alakja nem teszi lehetővé 
az illesztést (pl. kör alakú ívek) 
• A stancolandó ív mérete túl nagy (pl. tekercses anyagok 
stancolásánál) 
• A stancolandó ív anyaga nem elég merev. (pl. függöny, 
ponyva, vékony fólia) 

Ilyen esetekben a stancolandó ívek vagy tárgyak 
nyomtatott mintájához vagy egyéb jellegzetes részeihez 
illeszthetünk. 
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Átlátszó stancszerszámok 

Az átlátszó anyagból (pl. polikarbonát) készült 
stancszerszámok úgy helyezhetőek el a stancolandó íveken, 
hogy közben a nyomtatott minta látható. Ezekben a 
stancszerszámokban többnyire nincs kilökő gumi, mert az 
takarná a mintát. A kistancolt munkadarab ebben az 
esetben a stancszerszámon lévő lyukon keresztül kitolható 
a szerszámból. Ez a pozícionálási mód elsősorban síkstanc 
gépeknél ajánlott. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/3w4aN3UDwzs 
• https://youtu.be/RTmhK_Zc5SE 
• https://www.paperfox.hu/paperfox-mp-5-pres.html 
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Pozícionálás átlátszó kihajtható lappal 

Ebben az esetben a pozícionálás a stancszerszámhoz 
zsanérral kapcsolódó átlátszó kihajtható lapon lévő 
jelekhez képest történik. Ez történhet úgy, hogy a stancolás 
a kihajtható lapon történik és a vágás helye látszik azon. A 
másik megoldás, hogy a kihajtható lapon csak illesztő jelek 
vannak és a stancolás nem a kihajtható lapon történik. Ez a 
pozícionálási mód alkalmazható síkstanc és hengerstanc 
gépeknél is. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=68 
• https://youtu.be/174-aiY8FQE 
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Pozícionálás lézerrel 

A nyomtatott íven lévő illesztő jelek vagy a nyomat 
jellegzetes pontjai a lézeres “+” jelhez illeszthetőek. A 
módszer nem túl pontos és egy kissé nehézkes. 

Kapcsolódó linkek: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=88 
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