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V diplomové práci se budu zabývat analýzou vyrobitelnosti dílu, vyráběného 

vstřikováním do formy. Provedu analýzu tečení polymeru dutinou formy a na základě 

získaných výsledků navrhnu řešení možných problémů. Dále provedu návrh rozložení 

dělících rovin na dílu a kontrolu zvolených směrů lisování tak, aby nedocházelo 

k případným kolizím mechanismů formy. 
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 In dissertation I will deal with feasibility of part which will be made by injection 

to mold. I will perform moldflow analysis and check possible issues and also I´ll 

suggest solution of these issues. In last part I will suggest split lines of part and check 

molding directions if there is no collision of mold mechanisms. 
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Seznam použitého značení  

F uzavírací síla v dělící rovině [N] 

F´ uzavírací síla stroje [N] 

S průmět plochy výstřiku do dělící roviny [cm
2
] 

pv tlak v dutině formy [bar] 

k koeficient bezpečnosti [-] 

ft faktor tekutosti [-] 

Y smyková rychlost [s
-1

] 

Q objemový průtok [m3s
-1

] 

V celkový objem součásti [m
3
] 

t doba vstřiku [s] 

r poloměr trysky vtoku [m] 
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1 Úvod 

V této diplomové práci se budu zabývat návrhem konstrukčních úprav dílu 

vyráběného vstřikováním platu do formy. Konstrukční úpravy budou navrženy na 

základě analýzy tečení plastu dutinou formy – Moldflow. Dále se budu zabývat 

návrhem rozložení dělících rovin na dílu a analýzou pohybu mechanismů ve formě 

s ohledem na jeho co nejjednodušší výrobu.  

Tuto práci vypracuji dle zadání z firmy Varroc Excelence v Novém Jičíně, která se 

zabývá vývojem a výrobou světelné techniky pro osobní automobily většiny světových 

značek. 

1.1 Historie technologie vstřikování plastů 

Technologie vstřikování plastů zažila svůj největší rozvoj zejména v druhé 

polovině 20. století a díky širokým možnostem využití plastů v automobilovém a 

elektronickém průmyslu je tato technologie i nadále velmi perspektivní. [1] 

Počátky historie technologie vstřikování plastů se datují od roku 1870 kdy si 

Američan John Wesley Hyatt patentoval materiál, z něhož vznikl celuloid, a zařízení 

pro jeho vstřikování. Jako výrobní obor se vstřikování plastů začalo rychle rozvíjet po  

1. světové válce a to hlavně v USA a Německu. V roce 1926 začala německá firma 

Eckert und Ziegler vyrábět první ruční horizontální vstřikovací stroj s formou na 

pohyblivých upínacích deskách. V roce 1929 zahájila výrobu pístových vstřikovacích 

strojů firma Ing. Vltavský v Rakovníku a firma Ford Motor co. a začala jako první 

montovat komponenty z plastů do svých osobních automobilů v roce 1930. Technologie 

vstřikování se dále rozvíjela velice rychle přes patent elektrického vyhřívání 

vstřikovacího válce (1932), formy složené z normalizovaných dílů (1942) nebo 

vstřikovacího stroje se šnekovou plastikací místo pístové (1951). [1] 

Dnešní podoba šnekového vstřikovacího stroje byla patentována v roce 1956. Další 

inovace byly zaváděny spíše v oblasti používaných materiálů a systémů řídících proces 

vstřikování. Vývoj vstřikovacích materiálů, zejména různých směsí (blendů), byl 

směřován na konkrétní výrobkové skupiny. V současnosti se používá řada modifikací 

vstřikovacího procesu např. vícekomponentní vstřikování, vstřikování dutých a 
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tlustostěnných komponentů, vstřikování strukturně lehčených plastů nebo kaskádové 

vstřikování. Modifikace ale vycházejí z poznatků klasického vstřikování, je tedy vždy 

třeba připravit teplotně co nejhomogennější taveninu, kterou působením tlaku 

dopravíme do dutiny vstřikovací formy. [1] 
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2 Rešerše v oblasti technologie vstřikování plastů 

Technologie vstřikování plastů je velmi široké téma a proto se v rešerši jen stručně 

zaměřím na problematiku, která úzce souvisí se zadáním této práce. 

2.1 Proces vstřikování 

Při vstřikování je plast v podobě granulátu nasypán do násypky, z níž je následně 

odebírán pracovní částí vstřikovacího stroje – šnekem nebo pístem. Granulát je dále 

dopraven do tavící komory, kde z něj plastikací vzniká tavenina, která je následně 

vstřikována do dutiny formy. Následuje dotlaková fáze pro snížení smrštění, po které 

plast předává teplo formě a ochlazováním ztuhne ve finální výrobek. Forma se poté 

otevře, výrobek je vyhozen a celý cyklus se opakuje. Pro zrychlení celého cyklu může 

začínat dávkování a plastikace zároveň s chladnutím a vyhazováním výstřiku 

z předchozího cyklu. [1] 

 

Obr. 2.1 Vstřikovací cyklus [7] 
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Obr. 2.2 Vstřikovací jednotka [7] 

2.1.1 Čas vstřikovacího cyklu 

Doba jednoho cyklu je závislá hlavně na velikosti výstřiku. Malé součásti jsou 

hotové ve zlomcích vteřin a vstřikování větších součástí trvá řádově desítky sekund. 

Jednotlivé úseky vstřikovacího cyklu trvají různou dobu, což je ovlivněno zejména 

geometrií výstřiku a technologickými podmínkami. [7] 

 

Obr. 2.3 Jednotlivé časy vstřikovacího cyklu [11] 
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Na obr. 2.3 je znázorněn vstřikovací cyklus. Celkový čas tvoří jednotlivé úseky: 

- Otevírání a uzavírání formy (strojní doba) – závisí hlavně velikosti výstřiku, 

čili na dráze, kterou musí forma vykonat. Otevření formy musí být navíc 

dostatečné pro vyjmutí hotového výstřiku. 

- Doba vstřikování – závisí na rychlosti pohybu šneku, což je spojeno zejména 

s teplotou taveniny a vstřikovacím tlakem. Doba vstřikování musí být co 

nejkratší, protože z důvodu ochlazování taveniny by mohlo dojít 

k neúplnému vyplnění dutiny formy. 

- Doba dotlaku – dotlakem se kompenzuje smrštění taveniny během chladnutí 

a tím se eliminují propadliny a staženiny. V závislosti na velikosti výstřiku 

trvá dotlak několik sekund až desítky sekund. 

- Plastikace – doba potřebná k roztavení a zhomogenizovaní dávky plastu 

- Doba chlazení – představuje nejdelší část cyklu. Chladnutí začíná už během 

fáze vstřikování a u větších součástí trvá několik minut. Určující je zde 

tloušťka stěny výstřiku, druh plastu, teplota taveniny a teplota formy. Doba 

chladnutí se snižuje chlazením formy. [7] 

2.1.2 Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku 

O kvalitě výstřiku rozhoduje několik parametrů, které nepůsobí samostatně, ale 

ovlivňují se navzájem. Rozhodující jsou zejména druh plastu, technologické parametry, 

konstrukce formy, volba vstřikovacího stroje. [7] 

Z hlediska druhu plastu má na výrobek vliv rychlost plastikace polymeru (měla 

by být co nejkratší), tekutost (nesmí se měnit s teplotou příliš rychle) a smrštění plastu, 

což je do jisté míry ovlivněno technologickými podmínkami. [7] 

Technologické parametry ovlivňující vlastnosti výstřiku jsou vstřikovací tlak 

(ovlivňuje zejména rychlost plnění, uzavírací sílu formy a smrštění), teplota taveniny 

(vliv na tekutost, vstřikovací tlak, dobu chlazení a tím i celého cyklu), teplota formy 

(vliv zejména na kvalitu povrchu výstřiku, z technologického hlediska má být co 

nejvyšší) a výše a doba dotlaku (ovlivňuje smrštění a vnitřní pnutí). [7] 
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2.2 Vstřikovací materiály používané v automobilovém průmyslu 

Materiálů vhodných pro výrobky v automobilovém průmyslu je celá řada. PP 

(Polypropylen), ABS (Acryl-Nitril-Butadien-Styrol), PBTP (Polybutylen-terephtalat), 

PMMA (Polymethylmethacrylat), PC (Polycarbonat), PC/ABS (blend) je pouze krátký 

výčet materiálů nejčastěji používaných pro části světelné techniky. Každý z materiálů 

má svá specifika, která ovlivňují konstrukci výstřiků a vstřikovací podmínky. 

2.3 Technologické požadavky na konstrukci výstřiků 

Konstrukce plastových součástí se řídí naprosto jinými zásadami než u součástí 

kovových. Návrh konstrukce vstřikovaného dílu proto vyžaduje znalost technologie 

zpracování plastů. [3] 

Pro plastové součásti jsou dány určité meze, které by se neměly překročit, jelikož 

v opačném případě vznikají problémy při výrobě. Všeobecně platí, že čím jednodušší je 

součást, tím výhodnější je její produkce – lepší pevnostní podmínky, snazší a levnější 

výroba. Ve skutečnosti je ale třeba vždy hledat kompromis mezi požadavky. [3] 

Plastové součásti nelze vyrobit v takové jakosti jako kovové. Důvodem je to, že 

na ně, jak již bylo zmíněno, při procesu výroby působí množství různých činitelů. 

Vyrobený výstřik má určitou kvalitu, do které je započítána jeho přesnost, jakost 

povrchu a užité vlastnosti. Rozměry dílů jsou jedním z hlavních ukazatelů jakosti, ale 

neměly by se zbytečně upřesňovat - s rostoucí přesností stoupá cena. [3] 

Celková konstrukce musí splňovat především vhodnou polohu dělící roviny, čímž 

je určen i způsob zaformování. K tomu se dále váže koncepce vyhazování, poloha 

vtokového systému, odvzdušnění, směr úkosů, přesnost atd. [3] 

2.3.1 Tloušťka stěn 

Tloušťka stěny je závislá na délce toku plastu. Při nevhodné volbě tloušťky stěny 

mohou vzniknout různé povrchové vady. V úzké dutině plast rychle chladne a tuhne a 

naopak příliš široká stěna vyžaduje dlouhé chlazení. V ideálním případě by měla být 

dodržena jednotná tloušťka stěn bez přechodů s ostrými hranami. Pokud se nelze 

vyhnout zesílení stěny, musí se provést vhodné vylehčení. Ostré hrany se pak odstraňují 
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vhodným zaoblením, což usnadňuje tok taveniny, zabrání se koncentraci napětí a 

snižuje se i opotřebení formy. [3] 

2.3.2 Úkosy a podkosy 

Úkosy jsou sklony stěn, které jsou kolmo k dělící rovině, kterými se umožňuje 

vyjímání výstřiku z dutiny formy. U vnitřních stěn se volí úkos větší než u vnějších (viz. 

tab. 2.1). Podkosy komplikují konstrukci formy a proto je snaha se jim vyhnout. 

ÚKOS PRO VELIKOST ÚKOSU 

Vnější plochy 30  ́- 2° 

Vnitřní plochy 30  ́- 3° 

Otvory do hloubky 2 D 30´- 1° 

Hluboké otvory 1° - 10° 

Žebra, nálitky 1° - 10° 

Výstupky 2° - 10° 

Tab. 2.1 Doporučená velikost úkosu [3] 

2.3.3 Žebra 

Žebra jsou dvojího druhu, plní buď funkci technickou, nebo technologickou. 

Technická žebra zvyšují tuhost a pevnost součásti, technologická žebra umožňují lepší 

plnění dutiny formy nebo také brání zborcení stěn a odstraňují některé povrchové vady. 

[3] 

2.4 Povrchové vady na výstřiku 

Vznik povrchových vad je spojen se špatným nastavením různých částí 

vstřikovacího cyklu nebo jsou vady způsobeny nedokonalou konstrukcí výstřiku. 

Z příčin vzniku vad se může jednat např. o nedokonalou plastikaci materiálu, 

nedostatečné promíchání materiálů v případě použití blendů (směs polymerů), plastikaci 

materiálu na příliš vysokou teplotu, kdy materiál degraduje apod. V následujících 

několika bodech uvedu příklady nejčastěji se vyskytujících povrchových vad, jejich 

příčiny a možnosti eliminace. [6] 
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2.4.1 Vzduchové kapsy – Air traps 

Vzduchové kapsy vznikají zpravidla tam, kde se dutina formy zaplní 

vstřikovaným plastem jako poslední. Vstřikovaný plast tlačí vzduch před sebou a tento 

by měl uniknout pomocí systému odvzdušnění nebo mezerami mezi formou a 

jednotlivými mechanismy, které rovněž slouží jako odvzdušnění. Vzniku vzduchových 

kapes pak lze zabránit změnou podmínek vstřikování (snížení rychlosti vstřikování) 

nebo úpravou tloušťky stěn. [6] 

2.4.2 Studené spoje – Weld lines 

Studený spoj vzniká tam, kde vstřikovaný materiál musí obtéct např. otvor a na 

jeho konci se zase spojí. Toto je problematické zejména v případě, vstřikujeme-li 

materiál, u kterého je důležitá orientace vláken. Uvedená situace je přiblížena na obr. 

2.4 a 2.5. Součást v místě studeného spoje ztrácí pevnost, což ale také závisí na 

vlastnostech vstřikovaného materiálu. Pevnost studeného spoje se může rovnat 10-90% 

pevnosti polymeru. U pohledových součástí, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na 

kvalitu povrchu, jsou studené spoje jasně viditelné, což není žádoucí. [6] 

 

Obr. 2.4 Orientace vláken při obtečení otvoru [6] 
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Obr. 2.5 Orientace vláken ve studeném spoji [6] 

Studené spoje lze částečně eliminovat zvětšením tloušťky stěny, zvýšením teploty 

polymeru nebo u jednodušších součástí změnou polohy nebo typu vtoku. [6] 

2.4.3 Propadliny – Sink marks 

Propadlina je povrchová vada vznikající na povrchu tlusté stěny nebo na ploše, 

která je např. nad žebrem nebo nálitkem pro šroub. Propadnutí je způsobeno lokálním 

smrštěním materiálu při chladnutí. Ke vzniku propadliny vede několik faktorů. Jsou to 

hlavně nízký vstřikovací a dotlakový tlak, krátká doba dotlaku nebo chlazení, vysoká 

teplota formy nebo vstřikovaného materiálu, či lokální geometrické změny v průřezu 

součásti (napojení žebrování apod.). Propadliny tedy lze odstranit úpravou vstřikovacích 

podmínek nebo úpravou konstrukce součásti. [6] 

2.4.4 Smrštění 

Smrštění nepatří do kategorie povrchových vad, ale je velmi důležitou vlastností 

polymerů, se kterou je třeba počítat. Smrštění je hlavním důvodem vzniku některých 

povrchových vad a v podstatě se jedná o to, že se polymer při chladnutí ve formě 

stahuje, čímž může dojít k závažné změně celkových rozměrů dílu, vzniku některých 

povrchových vad a celkové deformaci dílu. Smrštění se částečně kompenzuje 

v dotlakové fázi. [1] 
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2.5 Konstrukce vstřikovací formy 

Forma dává tavenině po ochlazení výsledný tvar a rozměry. Výroba dílů 

vstřikováním probíhá na vstřikovacím stroji a ve formě v krátkém čase, za působení 

dostatečného tlaku a teploty. Z toho vyplývají základní požadavky na stroj a formu. [3] 

U formy se vyžaduje: 

- vysoká přesnost a požadovaná jakost funkčních ploch dutiny formy a 

ostatních funkčních dílů 

- maximální pevnost a tuhost jednotlivých částí formy pro zachycení 

potřebných tlaků 

- správná funkce formy, vhodný vtokový systém, vyhazování, odvzdušnění, 

temperování apod. [3] 

2.5.1 Postup při konstrukci formy 

Celá koncepce vstřikovací formy musí vést k možné a snadné výrobě dle 

stanovených požadavků. Vlastní konstrukce má následující postup: 

- Posouzení součásti z hlediska tvaru, rozměrů a tvářecích podmínek. Je třeba 

kontrolovat zejména tloušťky stěn z důvodu možného vzniku některých 

povrchových vad a nezanedbat úpravu ostrých hran, které vyvolávají velké 

pnutí a obtížné plnění dutiny formy. 

- Určení, případně upřesnění dělící roviny/rovin, s ohledem na funkci a vzhled 

součásti. 

- Provedení kontroly velikosti úkosů vzhledem k lisovacímu směru. 

- Volba vhodného typu vtokového systému. 

- Stanovení koncepce vyhazovacího, temperančního a odvzdušňovacího 

systému. 

- Navržení rámu formy s ohledem na rozložení dílčích systémů. 

- Vhodné uspořádání středění a upínání formy na stroj. 

- Kontrola funkčních parametrů formy. [3] 
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V praxi však není možné tento postup přesně dodržovat. Kvůli takřka neustálým 

změnám a novým požadavků ze strany zákazníka, a s tím souvisejícím změnám 

konstrukce jednotlivých dílů, probíhají téměř všechny uvedené úkony takřka souběžně.  

2.6 Koncepce formy 

Vstřikovací formy jsou konstrukčně velmi rozmanité a lze je rozdělit do několika 

skupin: 

- dle násobnosti na jednonásobné a vícenásobné 

- podle způsobu zaformování a konstrukčního řešení na dvoudeskové, 

třídeskové, etážové, čelisťové apod. 

- podle konstrukce vstřikovacího stroje – formy se vstřikem do dělící roviny 

nebo kolmo na dělící rovinu [10] 

 

Vstřikovací forma se skládá z mnoha dílů a tyto pak lze rozdělit do několika 

kategorií na díly: 

- vymezující tvarovou dutinu 

- temperančního systému 

- vtokového systému 

- upínací a vodící elementy [10] 

 

Konstrukční části zajišťují správnou činnost nástroje a funkční části jsou v kontaktu 

s tvářeným materiálem, kterému udělují konečný tvar. Součástí formy je několik 

systémů plnících různé úkony. Jedná se hlavně o: 

- Vtokový systém, který má za úkol zajistit správné zaplnění dutiny formy 

homogenní taveninou v co nejkratším čase a s minimální tlakovou ztrátou. 

- Vyhazovací systém zajišťuje vysunutí nebo vyhození výstřiku z dutiny 

otevřené formy. V některých případech lze využít vyhazovače k výrobě 

funkčních dutin nebo jako odvzdušnění 

- Temperační systém zajišťuje konstantní teplotní režim formy. Temperace 

ovlivňuje zaplnění formy a zajišťuje optimální tuhnutí a chladnutí plastu. 
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- Odvzdušnění forem. Při plnění formy je vzduch v ní stlačován a jeho tlak 

vzrůstá. Tento nárůst může vést až k zažehnutí vzduchu a plast spálit. 

Vzduch v dutině formy také negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti 

výstřiku tvořením bublin. Z těchto důvodů je důležité zajistit odvzdušnění 

formy. [10] 
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3 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je: 

1. Provést předběžné výpočty pro určení typu vstřikovacího stroje. 
2. Provést analýzu tečení polymeru dutinou formy – Moldflow. 

3. Na základě Moldflow navrhnout konstrukční úpravy dílu. 

4. Navrhnout rozložení dělících rovin na dílu. 

5. Provést analýzu pohybu mechanismů formy. 
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4 Těleso světlometu 

Řešený díl – těleso světlometu - tvoří, jak napovídá anglický název „housing“, 

základ pro ostatní součásti světlometu. Do housingu jsou uchyceny veškeré součásti 

světlometu a vzniklá sestava se pak montuje do karoserie vozidla. V tomto případě se 

jedná o užitkové vozidlo Citröen. Jelikož housing je v podstatě nosič všech dalších 

součástí, jedná se o velmi členitý a zároveň nejrozměrnější díl z celé sestavy 

světlometu. Na následujícím obrázku (obr. 4.1) je verze housingu aktuální k datu 

9. 12. 2013.  

 

Obr. 4.1 Těleso světlometu 

 Housing, tak jako každá součást světlometu, prochází určitým vývojem, který 

ovlivňuje jeho konstrukci a celkový tvar. Pominu-li obecné zásady pro konstrukci 

vstřikovaných dílů, které jsou zmíněny v úvodní části, pak tvar housingu ovlivňuje tvar 

tzv. Bezelu (bezel – v překladu rámeček) a skla, což jsou ty části světlometu, které jsou 

pohledové. Vzhled bezelu určuje automobilka, přičemž stylisté musí respektovat 

doporučení a požadavky konstruktérů (jedná se hlavně o problémy s vyrobitelností). 

Bezel je v tomto případě uchycen do skla a tato podsestava je při kompletaci pomocí 

lepící drážky uchycena do housingu. Příklad pohledových částí je na obr. 4.2. Stříbrná – 

pokovená část světlometu na obr. 4.2 je bezel uchycený do skla a černé vyčnívající části 
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jsou pak části housingu. Z důvodu utajení designu nemohu uvést vzhled bezelu a skla 

pro toto zadání. 

 

Obr. 4.2 Světlomet Citröen Jumper [8] 

Tvar housingu se dále řídí tvarem karoserie a okolními díly v motorovém prostoru 

vozidla. V těchto případech je určující vibrační analýza, která stanoví maximální 

vychýlení světlometu za provozu. Mezi částmi karoserie a mezními polohami z vibrační 

analýzy je pak stanovena maximální vzdálenost, kterou je třeba dodržovat. 

4.1 Funkční části tělesa světlometu 

Jak jsem již uvedl, housing slouží jako nosič ostatních součástí světlometu a 

z toho důvodu se jedná o velmi členitou součást. Uvedu zde několik příkladů funkce 

jednotlivých částí. Na následujících dvou obrázcích jsou vybrané části vyobrazeny. 

Příklady jsou uvedeny na verzi platné k datu 5. 2. 2014. 
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Obr. 4.3 Vyznačené funkční části tělesa světlometu 

Na obr. 4.3 jsou červeně označeny nálitky pro šrouby pro uchycení reflektorů, 

žlutě klipy pro uchycení kabelů a zeleně otvory pro ústrojí na seřizování reflektorů. 

Vpravo pro horizontální seřízení a uprostřed pro vertikální. Nad vertikálním 

seřizovačem je nálitek pro osu otáčení a pod ním prostor pro pohon seřizovačů.   

 

Obr. 4.4 Vyznačené funkční části tělesa světlometu 
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Na obr. 4.4 jsou červeně vyznačeny nálitky pro uchycení reflektorů a jejich 

navádění při montáži. Na obr. 4.4 jsou dále žlutě vyznačeny prostory pro větrací ventily, 

kterých se do tělesa umisťuje co nejvíce. Oranžově je vyznačen prostor pro membránu 

zabraňující zamlžování a nad ní je prostor pro konektor kabelů. Zeleně je označen 

prostor pro tzv. balast, což je zařízení pro xenonovou výbojku, které plní podobnou 

funkci jako startér u zářivky. Dále po obvodu tělesa je množství různě tvarovaných 

prolisů a žeber, které zde jsou buď z důvodu vyztužení dílu, nebo pro usnadnění toku 

materiálu při výrobě. Dva největší otvory na zadní stěně housingu budou uzavřeny víky. 

Tyto otvory slouží v provozu jako servisní, pro výměnu žárovek apod. 

4.2 Uchycení tělesa světlometu do karoserie 

Těleso se do karoserie montuje pomocí tří úchytů vyznačených na obr. 4.5.  

 

Obr. 4.5 Úchyty pro montáž do karoserie 

Tyto úchyty mají speciální konstrukci, která plní podmínky pro Pedestrian 

Protection (ochrana chodců). Tato ochrana spočívá v tom, že na úchytech jsou 

konstrukční vruby, které zaručí, že v případě nárazu úchyty prasknou a světlomet se tím 

zatlačí do karoserie, čímž pohltí část nárazové energie. Detail vrubu je na obr. 4.6 
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Obr. 4.6 Detail vrubu na úchytu  
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5 Analýza tečení – Moldflow 

V tomto oddílu bude provedena analýza tečení plastu dutinou formy. Provedu zde 

také předběžný výpočet uzavírací síly formy, smykové rychlosti polymeru při 

vstřikování a množství potřebného plastu pro výrobu jednoho tělesa. 

5.1 Význam analýzy tečení 

Vstřikovací forma je z výrobního hlediska velmi složitý a nákladný nástroj. 

Jakékoliv zásahy do tvaru nebo konstrukce formy po zkušebním provozu jsou velmi 

drahé. Zejména kvůli vysokým výrobním nákladům, ale také kvůli zpoždění dodání 

vyráběného produktu na trh. Cena výstřiku je dána několika parametry. Jsou to hlavně 

cena vstřikovací formy, cena použitého plastu, hmotnost výstřiku včetně vtoků a délka 

výrobního cyklu. Při konvenčním průběhu návrhu se uplatňují hlavně zkušenosti 

konstruktéra a to, do jaké míry byl návrh konstrukce dílu a formy úspěšný se ukáže až 

při výrobě. [6] 

Při využití různých počítačových systémů v průběhu konstruování je možno 

simulovat chování formy a vstřikovaného polymeru během výroby. Tím lze odhalit 

případné vady na výstřiku a předejít tak nákladným úpravám formy. [6] 

5.2 Postup při provedení analýzy 

Jak je zřejmé z předchozího textu, analýza tečení pomáhá předejít problémům při 

procesu vstřikování a tím šetřit čas a prostředky. Pro analýzu tečení využiji program 

Autodesk Moldflow Synergy 2012. Na diagramu 5.1 je uveden stručný postup 

provádění analýzy tečení, podle kterého budu postupovat.  
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Diagram 5.1 Postup provedení analýzy tečení 

5.3 Provedení analýzy 

Analýza se během vývoje dílu provádí několikrát. První analýza, kterou se zabývá 

moje práce, proběhne pro verzi světlometu platnou k datu 9. 12. 2013. 

5.3.1 Očekávané výsledky 

Tato první analýza je předběžná a ukáže, jaké problémy by mohly vzniknout při 

výrobě a poslouží jako vodítko pro konstruktéra, který během dalších úprav dílu 

přihlédne k získaným výsledkům, aby mohl některé možné problémy vhodnou úpravou 

konstrukce dílu eliminovat. 

1 
•Určit jaké výsledky od analýzy očekáváme 

2 

•Připravit analyzovaný díl  

•Vytvořit vhodnou síť 

3 
•Zvolit materiál 

4 
•Zvolit polohu a typ vtoku 

5 
•Zvolit vstřikovací stroj 

6 
•Určit vstřikovací podmínky 

7 
•Spustit analýzu 

8 
•Vyhodnotit získané výsledky 
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5.3.2 Příprava dílu – síťování 

Zde se jedná v podstatě o stejnou síť, která se používá při pevnostních FEM 

analýzách. Geometrie tělesa je v tomto případě vyplněna 3D tetrahedrální sítí, která 

nejlépe reprezentuje těleso. Model s vytvořenou sítí je na obr. 5.1 

 

Obr. 5.1 Model tělesa se sítí 

Při vytváření sítě je důležité zkontrolovat hustotu sítě. Hustota sítě pak ovlivňuje 

kvalitu získaných dat a tím i čas potřebný pro výpočet. Na větší rovinné plochy je 

výhodné použít nižší hustotu než na složitě tvarované elementy. 

5.3.3 Vstřikovaný materiál 

Jako vstřikovaný matriál byl zvolen polypropylen od firmy INNO-COMP. 

Konkrétně se jedná o homopolymer (polymer, jehož makromolekuly se skládají z merů 

jednoho druhu) označený jako INNOPOL CS 1-4140 AP, který je plněný ze 40 % 

mastkem. Tento materiál má nízkou hodnotu smrštění, je vhodný pro velmi tuhé díly a 

je také tepelně stabilní. [9] 

V tabulce 5.1 jsou uvedeny některé vlastnosti zvoleného materiálu důležité pro 

analýzu tečení a některé mechanické vlastnosti. Kompletní přehled vlastností je uveden 

jako příloha č. 1. 

Volba materiálu probíhá při výpočtu celkové ceny světlometu při výběrovém 

řízení. Hlavní roli tedy hraje cena materiálu a až po provedení analýz vyrobitelnosti 
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nebo simulacích provozního zatížení může dojít ke změně. V případě provozních 

simulací se jedná hlavně o teplotní analýzu. 

Teplota taveniny 230-260 °C 

Teplota formy 10-50 °C 

Rychlost vstřikování pomalá až střední 

Dotlakový tlak 50 - 100 % vstřikovacího tlaku 

Hustota 1,22 g/cm3 

Modul pružnosti 3700 MPa 

Youngův modul 3500 Mpa 

Tab. 5.1 Vybrané vlastnosti zvoleného polypropylenu 

5.3.3.1 Výsledek teplotní analýzy 

Na následujícím obrázku je zobrazeno rozložení teploty na tělese světlometu 

během provozního zatížení. Jak je vidět, maximální teplota zde dosahuje 96 °C. 

Nejvyšší povolená teplota je 113 °C, takže z hlediska teplotního zatížení tělesa není 

třeba materiál změnit. 

 

Obr. 5.2 Rozložení teploty na tělese světlometu 
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5.3.4 Typ vtoku 

Poloha a počet vtoků je řízen kapacitou vstřikovacího stroje. Vstřikovací tlak by 

neměl přesáhnout polovinu kapacity vstřikovacího stroje, přičemž maximální 

doporučený vstřikovací tlak je 85 MPa. V praxi je pak snaha o co nejmenší počet vtoků, 

v ideálním případě jeden vtok umístěný tak, aby byla délka toku do všech stran zhruba 

stejná. V tomto případě bude použit přímý vtok. Tento typ vtoku je vhodný zejména 

z hlediska působení dotlaku a je snadné odstranit vtokový zbytek i bez použití stříhacího 

zařízení. [3] 

Počet a polohu vtoků určím na základě výpočtů uzavírací síly a smykové 

rychlosti. Pokud to situace dovolí a bude možno použít jeden vtok, pak bude tento 

umístěn dle podmínky z předchozího odstavce. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

poměrně objemnou součást (celkový objem 720.46 cm3
)

 předpokládám, že bude třeba 

minimálně dvou vtoků. 

Obvykle se vtok umisťuje z vnějšku součásti, ale vzhledem ke členitosti povrchu 

a tím spojené nutnosti použití různých mechanismů ve formě (tzv. šoupátek) bude 

umístěn vtok zevnitř. V tomto případě je třeba umístit vtok tak, aby měla zástavba vtoku 

dostatek prostoru pro chlazení. 

5.3.5 Vstřikovací stroj 

V tomto oddílu provedu několik výpočtů, podle kterých se určí potřebný počet 

vtoků a kapacita vstřikovacího stroje. Tyto údaje jsou nezbytné pro výběr typu 

vstřikovacího stroje, což ale není předmětem této práce. 

5.3.5.1 Výpočet uzavírací síly 

Pro výpočet uzavírací síly je důležité znát vnitřní tlak v dutině formy. Tento tlak 

lze stanovit pomocí tabulky (tab. 5.2), kde je uveden jako funkce tloušťky stěny a délky 

toku. Pro předběžný výpočet budu uvažovat použití jednoho vhodně umístěného vtoku. 

Preferovaná tloušťka stěny u tělesa světlometu je t = 2,3mm, přičemž se může lokálně 

zvětšovat. Tyto lokální změny ve výpočtu nebudu brát v potaz, protože nejsou tak 

velké, aby měly na velikost vnitřního tlaku vliv. 
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Největší délku toku jsem stanovil na l = 611mm. Tato hodnota je však přibližná, 

protože jsem při jejím určení musel odhadnout, jakým způsobem se bude polymer 

v dutině formy šířit. 

 

Tab. 5.2 Tabulka pro stanovení vnitřního tlaku. Hodnoty jsou uvedeny v MPa [5] 

Protože uvedená tabulka není dostatečně široká, budu při výpočtu vycházet 

z doporučení pracovníků nástrojárny, kteří mají s podobnými aplikacemi zkušenosti. 

Vnitřní tlak se tedy v tomto případě pohybuje v rozmezí 90 – 100 MPa.  
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Vzorec pro výpočet uzavírací síly je následující: 

  

kde: 

F…uzavírací síla v dělící rovině [N] 

F´…uzavírací síla vstřikovacího stroje [N] 

k…koeficient bezpečnosti [-] 

S…průmět plochy vstřiku do dělící roviny [cm
2
] 

pv…tlak plastu v dutině formy [bar] 

tf…koeficient tekutosti plastu (dle tab. 5.3) [-] 

Plast tf 

PE, PS, PP 1 

PA 1,2 - 1,4 

CA 1,3 - 1,5 

ABS 1,3 - 1,4 

PMMA 1,5 - 1,7 

PC 1,7 - 2 

POM 1,4 - 1,7 

Tab. 5.3 Koeficienty tekutosti plastu [4] 

 9697,866 kN = 969,8 t 

5.3.5.2 Výpočet smykové rychlosti 

Smyková rychlost je klíčová veličina z hlediska vyhodnocení analýzy tečení. 

Smyková rychlost způsobuje zahřívání materiálu a vysoké smykové napětí. Při 

překročení doporučených hodnot dochází k degradaci materiálu a finální výrobek je pak 

nekvalitní. [6] 

Smyková rychlost je funkcí objemového průtoku a průměru vtoku. V tomto 

případě je pro zvolený materiál maximální povolená smyková rychlost Y = 100000 s-1
. 

Pro výpočet je třeba znát i poloměr trysky vtoku – v tomto případě r = 1,5mm. Poslední 

důležitá hodnota je doba vstřiku potřebná pro stanovení objemového průtoku. Doba 

vstřiku je v tomto případě t = 4,5s. Tento čas byl určen na základě zkušeností 

s podobnými díly.  
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Vzorec pro výpočet smykové rychlosti je následující: 

  

kde: 

Y…smyková rychlost polymeru [s-1
] 

Q…objemový průtok [m3
/s] 

V…objem vstřikované součásti [m3
] 

t…doba vstřiku [s] 

r…poloměr trysky vtoku [m] 

 

189748 s
-1

 

Vypočtená smyková rychlost je příliš vysoká, z čehož plyne, že bude zapotřebí 

použít dva vtoky. Tím se sníží objemový průtok, čímž klesne i smyková rychlost. 

5.3.5.3 Určení množství potřebného plastu 

Pomocí následujícího výpočtu stanovím potřebnou kapacitu stroje na vstřik 

jednoho dílu. Určím tedy hmotnost plastu potřebného k výrobě výstřiku dle vzorce: 

   

kde: 

G…hmotnost výstřiku [g] 

A…hmotnost vtoků a kanálů [g] (dle tab. 5.4) 

n…násobnost formy [-] 

…podíl poměrových hodnot určeného plastu k polystyrenu [-] (dle tab. 5.5) 
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Hmotnost výstřiku [g] Přídavek na vtoky a kanály [g] 

Do 0,5  60 - 100  

 0,5 – 1  40 – 60 

 1 – 5  20 – 40 

 5 - 20  10 – 20 

nad 20  5 - 10 

Tab. 5.4 Hmotnost vtoků a kanálů [4] 

hmotnost výstřiku: 

 

878,97 g 

 

Plast αx 

PMMA 108 

ABS 103 

PP 91 

CA 130-118 

PA 110 

POM 136 

PVC 140 

PS αp=100 

Tab. 5.5 Hodnoty pro korekci výpočtu [4] 

970 g 

Z výpočtu plyne, že je třeba, aby zvolený vstřikovací stroj byl schopen na jeden 

zdvih vstříknout necelý kilogram polymeru. 

5.3.6 Poloha vtoku 

Z předběžných výpočtů je zřejmé, že bude třeba použít dvou vtoků. Tyto pak 

budou umístěny každý v jedné polovině součásti, avšak co nejblíže k sobě. Poloha 

vtoku se pak může změnit při konstruování celé formy a to s ohledem na chlazení 

vstřikovací trysky. 
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5.3.7 Vstřikovací podmínky 

Vstřikovací podmínky jsem uvedl v tabulce parametrů (tab. 5.2). Tyto je třeba 

zadat do výpočetního programu Autodesk Moldflow Synergy 2012. 

Teplota formy °C 27 

Teplota taveniny °C 240 

Doba vstřiku s 4,5 

Přepnutí na dotlak % 99 

Doba chlazení s 20 

Max. uzavírací síla stroje   1000 

Vstřikovaný materiál CS 1-4140 AP 

Tab. 5.2 Zadávané hodnoty 

5.3.8 Vyhodnocení výsledků 

V následujících bodech zhodnotím výsledky analýzy, uvedu případné problémy, 

které by mohly během výroby nastat a zároveň navrhnu jejich řešení. 

5.3.8.1 Vstřikovací tlak 

Na obr. 5.3 je znázorněn průběh tlaku v dutině formy ve chvíli, kdy se vstřikovací 

stroj přepne na dotlak. Maximální hodnota tlaku zde dosahuje 102,3 MPa, což není 

ideální hodnota. Dotlakový tlak pak představuje 80% vstřikovacího tlaku a celá 

dotlaková fáze trvá 10 vteřin. Na dotlak se přepíná v moment, kdy je zaplněno 99% 

dutiny formy. 
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Obr. 5.3 Rozložení tlaku 

Jak jsem uvedl dříve, preferovaná velikost vstřikovacího tlaku je 85 MPa, přičemž 

doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 85-95 MPa. Při překročení této meze se 

zvyšuje smyková rychlost vstřikovaného polymeru, což vede k jeho degradaci. Pro tuto 

situaci se nabízejí dvě možná řešení. Přidat další vtok nebo upravit tloušťku stěn tělesa 

tak, aby se tloušťka stěn u vtoku zvětšila a postupně se zmenšovala. 

Dále uvádím dva grafy. Na prvním je znázornění vstřikovacího tlaku v závislosti 

na čase, kde je jasně patrná dotlaková fáze. Z grafu 5.1 lze také vyčíst, že plnění formy 

není rovnoměrné. Křivka znázorňující průběh tlaku by měla stoupat lineárně, ale 

v tomto případě dochází od hodnoty přibližně 60 MPa k prudkému nárůstu tlaku. 

V praxi to znamená, že část dutiny formy je v tento momentě už zaplněná, což vede 

právě k prudšímu nárůstu tlaku, v důsledku čehož musí stoupnout i uzavírací síla formy. 
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Graf 5.1 Průběh vstřikovacího tlaku 

 Na druhém grafu je uveden průběh uzavírací síly formy také v závislosti na čase. 

Z druhého grafu plyne, že maximální potřebná uzavírací síla činí 580 tun a pokud by 

měla probíhat výroba tělesa pro levý a pravý světlomet souběžně, tak se potřebná 

uzavírací síla zdvojnásobí na 1160 tun. Kapacita dostupného vstřikovacího stroje je 

1000 t, ale pokud snížíme vstřikovací tlak, tak klesne i potřebná uzavírací síla. 

 

Graf 5.2 Průběh uzavírací síly 



 

39 

 

5.3.8.2 Teplota na čele taveniny

Rozdíl teplot na čele taveniny a v ústí vtoků by se měl pohyboval v rozmezí 10 – 

15 °C. Pokud je tento rozdíl větší, zvýrazní se studené spoje, což představuje problém 

zejména u pohledových dílů. Rozdíl v teplotách by však měl být co nejmenší, což lze 

vyřešit zvýšením teploty taveniny nebo zrychlením vstřiku. Rozložení teplot je na 

obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Rozložení teploty na čele taveniny 

5.3.8.3 Doba potřebná pro vychlazení na vyhazovací teplotu 

Doba chladnutí je nejdelší částí vstřikovacího cyklu a logicky je zde snaha o její 

zkracování. Doporučená vyhazovací teplota je v tomto případě 118 °C a tato pak musí 

být v celém průřezu součásti. Na následujícím obrázku 5.5 jsou provedeny řezy 

kritickými místy tělesa, kde tavenina chladne nejdéle a jsou zde uvedeny časy potřebné 

pro vychlazení na vyhazovací teplotu.  

Vyhazovací teplota však může být lokálně i vyšší v místech, kde nejsou 

vyhazovače. Pokud by teplota u vyhazovače byla vyšší, mohlo by dojít k porušení dílu 

při jeho vyhazování z formy. Čas potřebný k vyhození dílu z formy tedy lze zkrátit 

vhodným rozložením vyhazovacích mechanismů ve formě nebo úpravou konstrukce 

dílu v místech, kde je doba chlazení nejdelší.
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Obr. 5.5 Časy potřebné pro vychlazení 

5.3.8.4 Průměrné objemové smrštění 

Objemové smrštění je jev, kterému se při vstřikování plastů nelze vyhnout. 

Smrštění je pak tím větší, čím větší je vzdálenost vstřikovaného polymeru od vtoku a to 

z důsledku působení menšího tlaku. V tomto případě je pak místo s největším 

smrštěním mezi vtoky. Objemové smrštění vede k mírné deformaci dílu, v  tomto 

případě však ve větší části smrštění nedosahuje 5 %, což je obecně považováno za 

mezní hodnotu a lokálně větší smrštění neovlivní funkci dílu ani jeho celkové rozměry.  

Celkové smrštění vstřikovaného materiálu INNOPOL CS 1-4140 AP je 0,9 %, 

což se kompenzuje tím, že se o 0,9 % zvětší celkový objem dutiny formy. 

 

Obr. 5.6 Velikost objemového smrštění 



 

41 

 

S objemovým smrštěním souvisí i vznik propadlin, které se utvářejí zejména na 

stěnách kolmých k žebrům. V tomto případě však propadliny nepředstavují problém, 

protože na funkci dílu nemají vliv a vzhledové hledisko zde nehraje roli. Propadliny 

navíc v tomto případě dosahují maximální velikosti 0,21 mm, což je deformace pouhým 

okem jen těžko viditelná. Místa, kde propadliny vzniknou, jsou na následujícím obrázku 

zvýrazněna světle modrou barvou.  

 

Obr. 5.7 Místa výskytu propadlin 

5.3.8.5 Studené spoje 

Studené spoje vznikají v místech, kde se setkávají čela tavenin a to např. po 

obtečení různých otvorů nebo při spojení tavenin ze dvou vtoků. Místa, kde vzniknou 

studené spoje, jsou zvýrazněna na obrázku 5.8.  
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Obr. 5.8 Místa vzniku studených spojů 

Studené spoje představují problém, především pokud vstřikujeme materiál 

s plnivem, pro které je důležitá orientace vláken. Materiál INNOPOL CS 1-4140 AP je 

sice plněný mastkem, ale jedná se v tomto případě o minerální vlákno, které není tak 

náchylné na orientaci vláken jako skelné. Z tohoto hlediska studený spoj nevadí. 

Nicméně v místě studeného spoje je narušena homogenita, čímž se snižuje pevnost.  

Může dojít k situaci, kdy studený spoj vznikne v místě, které je provozně 

namáhané. Např. u otvoru v pacce pro klip (viz. orb. 5.9). V tomto případě může dojít 

k rozlomení packy klipem už při montáži. Tento problém lze odhalit až při zkušebním 

provozu a odstranit pouze úpravou ve formě a to buď zvětšením tloušťky stěny kolem 

otvoru pro klip nebo rozdělením otvoru na dvě části (viz. obr. 5.10 a 5.11). 

 

Obr. 5.10 Kritické místo vzniku studeného spoje na otvoru pro uchycení skla 
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Obr. 5.11 Možnost úpravy otvoru pro eliminaci studeného spoje 

5.3.8.6 Vzduchové kapsy 

Vzduchové kapsy představují vzduch, který před sebou tlačí tavenina a který 

nestačí uniknout odvzdušňovacím systémem. Vzduchové kapsy znehodnocují díl, 

v horším případě mohou způsobit i propálení formy – z důvodu působení vysokého 

tlaku a teploty. Pro odvzdušnění lze využít mechanismů formy, které jsou pohyblivé, 

jako např. vyhazovače. Mezery mezi mechanismy a formou poslouží jako odvzdušnění. 

Pokud by problém přetrvával i po zkušebním provozu, lze do formy přidat další 

odvzdušnění pomocí speciálního sítka, ale takové řešení je provozně velmi nákladné. 

 

Obr. 5.12 Místa vzniku vzduchových kapes 
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5.3.8.7 Vyhodnocení výsledků 

Z dosažených výsledků vyplývá, že je třeba: 

- zvětšit tloušťku stěn v okolí vtoku 

- upravit konstrukci dílu v místech s delší dobou chladnutí 

- přidat vtok 

- zvýšit teplotu taveniny 

- zrychlit vstřik 

Uvedené úpravy se týkají buď konstrukce dílu, nebo vstřikovacích podmínek. 

Konstrukce dílu bude upravena dle doporučení a efektivita změn se projeví až při další 

analýze. Pokud budou i nadále vznikat některé závažné vady, bude třeba je odstranit 

změnou vstřikovacích podmínek.  
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6 Analýza pohybu mechanismů formy 

V této části práce provedu kontrolu pohybu mechanismů formy a navrhnu průběh 

dělících rovin. Jelikož se jedná o velmi členitou součást, nelze ji vyrobit 

lisováním pouze v jednom směru, ale je třeba použít šoupátek ve formě, které umožní 

výrobu všech částí tělesa a které se pohybují podle směrů zvolených při konstrukci 

součásti. Při konstrukci součásti je třeba dbát na co nejmenší počet použitých šoupátek, 

protože každé šoupátko navíc navyšuje celkovou hodnotu formy. Cena formy pro těleso 

světlometu se pohybuje zhruba v rozmezí 5 – 14 milionů Kč, přičemž nutnost použití 

malého šoupátka zvyšuje cenu řádově o desetitisíce a použití složitého retraktoru, který 

se pohybuje ve více směrech, pak zvýší celkovou cenu až o 20%. 

Kontrolu mechanismů a návrh dělicích rovin provedu na verzi tělesa platné k datu 

30.4.2014 (viz. obr. 6.1). 

 

Obr. 6.1 Těleso světlometu k datu 30.4.2014 

6.1 Hlavní směr lisování 

Jako hlavní lisovací směr pro těleso světlometu byla zvolena osa x, která 

představuje směr pohybu vozidla. V tomto směru bude vylisována celá vnitřní dutina 

tělesa. Dělící rovina zde prochází po hraně lepící drážky pro sklo a po hraně úchytu 



 

46 

 

karoserie. Na obr. 6.2 je dělící rovina vyznačena světlomodrou barvou, těleso je zde 

natočeno v hlavním směru - x. 

 

Obr. 6.2 Dělící rovina při pohledu v hlavním lisovacím směru 

Při pohledu zezadu je situace poněkud odlišná. Stále je zde hlavním lisovacím 

směrem osa x, ale nelze už v tomto směru vylisovat všechny součásti tělesa. Ty části 

tělesa, které nejdou v hlavním směru lisovat, resp. nešlo by kvůli nim hotový výrobek 

vyhodit z formy, odhalí tzv. draft analýza, která označí ty plochy, jež mají od hlavního 

směru sklon menší než 3° nebo jsou v podkosu. Právě pro tyto části je třeba zavést 

vedlejší lisovací směr, který umožní jejich výrobu.  

Na následujících obrázcích jsou příklady podkosů odhalených draft analýzou 

v programu Catia. Červená barva označuje podkosové plochy. U některých ploch není 

potřeba zavádět další lisovací směr, ale stačí pouze mírně změnit směr úkosu. 
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  Obr. 6.3 Otvor pro krytku  Obr. 6.4 Úchyt karoserie 

6.2 Vedlejší lisovací směry 

Aby bylo možno vyrobit všechny funkční části tělesa světlometu, byly zavedeny 

během konstrukce vedlejší lisovací směry, podle kterých se budou pohybovat 

mechanismy (viz obr. 6.5). 

 

Obr. 6.5 Přehled vedlejších lisovacích směrů 



 

48 

 

Uvedu nyní přehled vedlejších směrů s popisem jejich významu. Směry budu pro 

větší přehlednost jmenovat dle jejich barev na obr. 6.5: 

- Žlutý – zavedena pro lisování úchytu karoserie (na obr. 6.5 vlevo nahoře) a 

pro otvor pro šroub.  

- Šedý – pro otvory na uchycení skla. 

- Zelený – pro lisování úchytu karoserie (obr. 6.5 vpravo). 

- Růžový – pro funkční části kolem otvorů pro krytky a jejich úchyty. 

- Červený -  pro otvory seřizovacích mechanismů. 

- Modrý – pro spodní části úchytů krytek. 

- Fialový – pro otvor na uchycení skla. 

Při práci na modelu v programu Catia, představují vedlejší lisovací směry úsečky 

umístěné v prostoru kolem modelu. Vždy je snaha, aby úsečka představující směr byla 

jednoduše definovatelná, proto jsou vedlejší lisovací směry většinou pouze natočeny o 

několik stupňů od některé z hlavních os XYZ. V tomto případě jsou: 

- žlutý a zelený směr natočeny od osy Z o 16° proti ose X 

- šedý směr je shodný s osou Z 

- červený směr je natočen o 22° od osy Z v směru osy Y 

- fialový směr je shodný s osou Y 

Zbývající směry (modrý a růžový) jsou úsečky umístěné jakoby nahodile dle 

aktuální potřeby konstruktéra. Nicméně i tyto směry lze definovat v kartézském 

souřadném systému dle dvou následujících tabulek. 

              

     Tab. 6.1 Fialový směr   Tab. 6.2 Modrý směr 
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6.3 Průběh vedlejších dělících rovin 

Dle zvolených směrů je třeba určit, jaká oblast bude jejich pomocí lisována. 

K tomu slouží, jak jsem již uvedl Draft analýza, ale nelze ji zcela slepě následovat. Při 

volbě dělících rovin je třeba brát v potaz vyrobitelnost formy a vyvarovat se například 

příliš ostrým rohům na mechanismech, které by se při pracovním zatížení mohly 

poškodit, což vede k nákladným opravám formy. 

Jelikož přesné popsání průběhů všech rovin by bylo velice rozsáhlé, rozhodl jsem 

se navržené dělící roviny prezentovat pouze pomocí dvou následujících obrázků. Na 

obr. 6.6 jsou zachyceny roviny v pohledu zezadu a na dalším (obr. 6.7) v pohledu 

zprava. Barva dělících rovin pak vždy odpovídá směru, ve kterém budou lisovány. 

 

Obr. 6.6 Dělící roviny – pohled zezadu 

Z uvedených obrázků je zřejmý průběh dělících rovin na díle. Oba horní úchyty 

karoserie pak budou lisovány v daných směrech šoupátky proti sobě. 
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Obr. 6.7 Dělící roviny – pohled zprava 

6.4 Analýza pohybu mechanismů formy 

V tomto posledním oddílu provedu kontrolu pohybu šoupátek v závislosti na 

zvolených směrech a definovaných dělících rovinách. Kontrola je pouze vizuální a 

provádí se extrudováním jednotlivých dělících rovin v odpovídajících směrech. 

Vytvořené plochy by se pak neměly nijak protínat, protože vzniklé plochy představují 

tvárnice upnuté na jedné upínací desce. Kdyby se tyto jakýmkoliv způsobem protínaly, 

znamenalo by to nevyrobitelnost formy a nutnost úpravy lisovacích směrů nebo změnu 

průběhu dělící roviny. 

6.4.1 Pohyb mechanismů 

Je poněkud obtížné zachytit prostorovou povahu pohybu mechanismů, nicméně 

z následujících obrázků by mělo být patrné, jak se budou mechanismy pohybovat. 
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Obr. 6.8 Pohyby mechanismů – pohled zezadu 

Na prvním uvedeném obrázku (obr. 6.8) je vidět, že dochází ke dvěma kolizím. 

Za prvé, v horní části kolize žlutého směru s šedým a za druhé, kolize žlutého směru 

s modrým ve spodní části. Při pohledu zprava (viz obr. 6.9) jsou tyto kolize zcela jasně 

patrné. 
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Obr. 6.9 Pohyby mechanismů – pohled zprava 

6.4.2 Odstranění kolizí 

Pro odstranění těchto dvou kolizí bude zapotřebí v prvním případě změnit průběh 

dělící roviny a v druhém případě změnit směr, kterým se bude část způsobující kolizi 

lisovat. Tyto úpravy nejsou až tak problematické, protože na vyrobené součásti stačí 

pouze změnit úkos na stěnách otvorů pro uchycení skla.  

V prvním případě tedy změním průběh dělící roviny, jak je uvedeno na 

následujícím obrázku. Původní dělící rovina zde kopírovala hranu stěn lepící drážky 

(čárkovaně), nový průběh zahrnuje i inkriminovaný otvor pro uchycení skla (viz obr. 

6.10) 
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Obr. 6.10 Změna průběhu dělící roviny 

V druhém případě bude provedena změna lisovacího směru. Otvor, který byl 

původně lisován ve žlutém směru, bude nově lisován modrým směrem, se kterým byl 

v kolizi.  

Po těchto dvou změnách se nabízí ještě jedno zjednodušení celé situace, které navíc 

umožní zcela zrušit jeden lisovací směr. Jedná se o otvory pro uchycení skla v horní 

části tělesa. Otvor na levé straně (při pohledu zezadu) bude lisován zeleným směrem a 

prostřední otvor červeným. Tyto dva směry spolu nejsou jakkoliv v kolizi a lisované 

části jsou i v případě červeného směru blízkou u sebe. Nová koncepce lisování se tedy 

poměrně zjednodušila (viz. obr. 6.11 a 6.12) 
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Obr. 6.11 Nové rozložení lisovacích směrů – pohled zezadu 
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Obr. 6.12 Nové rozložení lisovacích směrů – pohled zprava 

Takováto koncepce mechanismů formy a rozložení dělících rovin je pro výrobu 

přijatelná. Mohou nicméně nastat různé situace, které způsobí další změny vedlejších 

lisovacích směrů. Podrobným řešením této situace se však nebudu zabývat, jelikož není 

předmětem zadání této práce. 
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7 Závěr 

Vývoj konstrukce součásti vyráběné technologií vystřikování plastu je dlouhodobá 

záležitost, na které se podílí celý tým konstruktérů. Informace uvedené v této práci 

představují důležitou část vývoje, kdy už nejde jen o záležitost správné funkce dílu, ale i 

o jeho vyrobitelnost. 

Analýza tečení plastu dutinou formy představuje z hlediska vývoje konstrukce a 

ekonomické výroby zcela neocenitelnou pomoc. V této práci byla analýza vypracována 

pro verzi tělesa světlometu platné k datu 9. 12. 2013, což sice zdaleka nepředstavuje 

konečnou konstrukci, ale už i v této fázi byly odhaleny některé nedostatky, pro které 

bylo navrženo vhodné řešení. Zejména se jednalo o problematiku tloušťky stěn a 

vysokého vstřikovacího tlaku.  

Moldflow analýza se v praxi pro každý díl provádí několikrát, aby bylo možno 

zkontrolovat efektivitu provedených konstrukčních změn. Jelikož vývoj řešeného dílu 

ještě nebyl v průběhu zpracovávání této práce ukončen, uvedl jsem pouze výsledky 

první analýzy. Další analýza se pak provádí za naprosto stejných vstřikovacích 

podmínek a případné další konstrukční úpravy vedou pouze k co největšímu snížení 

vstřikovacího tlaku na zmíněných 85 MPa. Pokud by přetrvávaly některé další 

problémy, vyřeší se změnou vstřikovacích podmínek při výrobě. 

Uvedené výpočty představují nástin situace, která během procesu vstřikování 

nastane. Spolu s výkresem součásti pak poslouží pro volbu vhodného vstřikovacího 

stroje, na kterém bude forma upnutá. Vstřikovací stroj tedy musí být schopen vstříknout 

dostatečné množství plastu, musí být schopen vyvinout dostatečnou uzavírací sílu a mít 

dostatečný zdvih pro vyhození hotového dílu. 

Druhá část této práce se zabývá neméně důležitou částí vývoje, což je analýza 

pohybu mechanismů formy. V tomto případě se jedná o kontrolu pohybu šoupátek ve 

formě, pomocí kterých jsou lisovány ty části tělesa, které nejdou vyrobit v hlavním 

lisovacím směru. Během kontroly bylo odhaleno několik nedostatků, pro něž jsem 

navrhl vhodné řešení. Kontrola proběhla na dílu platnému k datu 30. 4. 2014, což je 

aktuálnější verze než u analýzy tečení, ale protože řešené těleso bude ve skutečnosti 

použito pro čtyři verze světlometu (2x Citröen a 2x Peugeot) je možné, že se změní 
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vedlejší lisovací směry i navržené průběhy dělících rovin. K těmto změnám však může 

dojít i v průběhu výroby formy, kdy se po důkladné analýze může zjistit, že forma není 

v některých místech kolem šoupátek dostatečně robustní. 

Návrhy řešení uvedených problémů byly aplikovány v praxi a i když v této práci 

nejsou kvůli zdržení celého vývoje světlometu, které není v praxi nic neobvyklého, 

uvedeny výsledky všech analýz, může tento text posloužit i jako úvod do problematiky 

vstřikování plastů a vyrobitelnosti výstřiků. 
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