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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VACULA, P. Optimalizace přípravku na vyfukování kanystrů s vnitřním závitem: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování, 2014, 45 s. Vedoucí práce: Kubín, T. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá zejména návrhem převodového mechanismu pro přípravek 

sloužící k tvorbě závitů na kanystrech vyrobených vyfukováním plastu. V práci je nejprve 

uvedena literární rešerše zabývající se vyfukováním plastových produktů. Dále je předmětem 

práce konkrétní problém z praxe, který vede na nutnost nového designu převodového 

mechanismu z důvodu praskání zubů stávajícího mechanismu. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

VACULA, P. The Optimization of the Blow Moulding Jig for Canister with Internal Thread: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of production machines and construction, 2014, 45 p. Thesis head: 

Kubín, T. 

 

This bachelor thesis especially deals with the design of a gearing mechanism for a jig that is 

used for fabrication of the threads of cans being made by plastic-blowing method. In the 

thesis there is carried out literature search which is concerned with plastic products blow 

moulding. Furthermore the subject of the thesis is an actual practical issue which demands 

new design of a gearing mechanism to avoid cracking of the cogs of the contemporary 

mechanism. 
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Seznam použitého označení 

Symbol Jednotka SI Význam symbolu 

   [m] průměr ozubeného kola 

   [m] střední průměr drážkové hřídele 

    [m] velký průměr drážkové hřídele 

     [Pa] redukovaný modul pružnosti v tahu 

   [N] obvodová síla na středním průměru drážkové hřídele 

    [N] obvodová síla na roztečném průměru šnekového kola 

   [s] doba životnosti 

   [Nm] krouticí moment nutný pro vytočení závitu 

    [Nm] krouticí šneku 

    [Nm] krouticí moment šnekového kola 

   [-] počet cyklů napětí u šnekového kola 

   [W] výkon šneku 

   [W] výkon šnekového kola 

     [W] ztrátový výkon převodu 

   [m] drsnost povrchu 

   [-] součinitel bezpečnosti proti vzniku pittingu 

   [m3] modul průřezu v krutu  

   [-] součinitel tvaru 

   [-] součinitel tvaru (geometrie) 

   [-] součinitel tloušťky věnce šnekového kola 

    [-] součinitel životnosti 

   [-] součinitel drsnosti 

   [-] součinitel velikosti 

   [-] součinitel stoupání šroubovice 

   [-] součinitel životnosti 

   [-] součinitel velikosti 

     [-] součinitel maziva 

   [-] součinitel rychlosti 

  [m] vzdálenost os 

   [m] délka šneku 

    [m] účinná čelní šířka šnekového kola 

      [        ] měrná tepelná kapacita mazacího oleje 

    [m] hlavový průměr šneku 

   [m] roztečný průměr šneku 

    [m] patní průměr šneku 

    [m] hlavový průměr šnekového kola 

   [m] roztečný průměr šnekového kola 

    [m] patní průměr šnekového kola 

    [m] průměr jádra drážkové hřídele 

    [m] průměr zkušebního pístu 

  [m] zkosení zubu drážkové hřídele 

   [m] účinná plocha drážek drážkové hřídele vztažená na jeden milimetr délky 

    [-] základní součinitel tření pro zkušební referenční ozubené šnekové soukolí 

    [-] střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí 

  [m] délka drážkového spojení 

      [kg] hmotnost mazacího oleje 
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    [m] osový modul šneku 

   [s-1] otáčky šneku 

   [s-1] otáčky šnekového kola 

  [Pa] tlak v pístu, při němž došlo k vyšroubování hlavice 

  
  [-] parametr středního Hertzova napětí 

     [Pa] tlak působící na bok zubu drážkové hřídele 

  [-] součinitel průměru šneku 

   [-] Jednotková korekce posunutím tvořícího profilu 

  [-] převodové číslo 

   [ms-1] obvodová rychlost na roztečném válci šneku 

   [ms-1] obvodová rychlost na roztečném válci šnekového kola 

   [ms-1] skluzová rychlost na roztečné kružnici šnekového kola ve střední rovině 

  [-] počet zubů drážkové hřídele 

   [-] počet chodů šneku 

   [-] počet zubů šnekového kola 

   [°] osový úhel základního profilu 

   [°] normálný úhel základního profilu 

  [°] úhel stoupání boční křivky (šroubovice) na roztečném průměru šneku 

  [-] účinnost převodu 

   [°C] změna teploty oleje 

    [Pa] mezní hodnota středního napětí v dotyku 

    [Pa] střední dotykové napětí 

   [Pa] napětí v krutu 

    [Pa] limitní hodnota smykového napětí v patě zubu 

       [Pa] mez únavy ve smyku pro referenční kolo 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravkem sloužícím na vyfukování kanystrů 

s vnitřním závitem. Tento přípravek je v provozu ve výrobní hale firmy J.P. Plast, s.r.o. 

v Kyjově, kde se mimo jiné vyrábí produkty z oblasti zahradní techniky, dopravního značení 

jako například dopravní kužely a patníky, a zejména komponent pro automobilový průmysl. 

Firma se setkává v současné době s problémem vylamování zubů ozubeného kola převodu 

stávajícího přípravku sloužícího k vytáčení závitu vyfukovaných kanystrů, a řešení tohoto 

problému je předmětem této práce. 

Hlavní částí této práce je tak návrh převodového mechanismu tohoto přípravku. Pro 

možnost realizace správného návrhu převodu bylo totiž nejprve nutné zjistit, jaká je potřebná 

velikost minimálního momentu síly, který je nutný pro vytočení závitu matice z horkého 

plastu. Toto bylo provedeno zaměstnanci firmy a následně tak bylo možné na základě znalosti 

této hodnoty vytvořit design převodu. Problém vylamování zubů u současného převodu byl 

způsoben právě neznalostí této hodnoty a s tím spojeným předimenzováním akčního členu. 

Jsou zde vytvořeny rozhodovací tabulky pro výběr pohonu a pro výběr typu převodu a na 

základě nich byl vybrán typ akčního členu a typ převodu. V práci jsou uvedeny výkresy 

navrhnutého převodu, schéma uspořádání a je zde proveden kontrolní analytický výpočet 

šnekového soukolí. 

V práci je nejprve uvedena rešerše z oblasti problematiky vyfukování plastů, která 

čtenáře seznamuje s možnostmi a technologickými postupy vyfukování plastů. V současné 

době totiž dochází k neustálému trendu zvyšování rozsahu oblasti použití výrobků 

vyrobených touto metodou a plastové výrobky vyrobené vyfukováním takto zvyšují svůj 

rozsah aplikace. Dochází tak ke zvětšování požadavků na jejich výrobu zejména z hlediska 

tvarové náročnosti a tím je toto téma velmi aktuální. 
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1. Teorie vyfukování plastů 

Vyfukování je postup výroby dutých těles, při kterém je ohřátý polotovar (předlisek) 

tvarován ve vyfukovací formě přetlakem vzduchu do tvaru více méně uzavřeného tělesa. 

Materiál se musí zahřát do plastického stavu, kdy hmota vykazuje potřebnou tvarovatelnost, 

ale přitom si ještě udržuje dostatečnou soudružnost. Polotovarem může být předlisek 

vyráběný vstřikováním, vytlačováním, nebo i fólie. Vyfukováním se zpracovávají hlavně PE a 

PP (asi 3/4 produkce), PVC a jeho kopolymery a v poslední době PET. V malé míře jsou 

zastoupeny další termoplasty, jako např. POM, PC, kopolymery PS a jiné [1]. 

Vzhledem k všeobecnému povědomí, každodennímu kontaktu s těmito výrobky a 

zejména rozsahu používání, netřeba oblasti jejich uplatnění příliš detailně popisovat. Nejprve 

výrobky rozdělíme podle jejich funkčnosti a dále se budeme zabývat popisem metod 

jednotlivých technologií výroby. Z hlediska funkčnosti lze produkty rozdělit na [1]: 

a) Vyfukované plastové obaly 

Tyto výrobky mají největší podíl objemu plastu zpracovávaného vyfukováním. 

Využití: Potravinářství, Chemický průmysl, Petrochemický průmysl, zdravotnictví atd. 

Příklady vyfukovaných obalů: láhve, kanystry, plastové sudy, barely, velkoobjemové 

obaly. 

b) Vyfukované technické díly 

Vzhledem k drahé výrobě formy je tento způsob tváření plastových dílů vhodný pouze 

pro velké série. 

Využití: automobilový průmysl, doprava, zahradní mechanizace, hračky, spotřební 

elektronika, atd. 

Příklad vyfukovaných technických dílů: dopravní značky, dětské sedačky, plastové 

patníky, nádržky provozních kapalin, vysavačů apod., systémy vedení vzduchu pro 

klimatizaci vozidel, plastové sudy, barely, konve, nádoby, kontejnery, popelnice aj. 

Podle technologie výroby lze rozdělit výrobu vyfukováním na tři kategorie, a to na: 

 Vstřikovací vyfukování (předlisek vyráběný vstřikováním). 

 Vytlačovací vyfukování (předlisek vyráběný vytlačováním). 

 Vyfukování z fólií. 

 



11 
 

1.1 Vstřikovací vyfukování  

Vstřikovací vyfukování, které je znázorněno na obrázku 1, se používá k výrobě dutých 

těles menších rozměrů a s velmi členitým tvarem. Při výrobě touto technologií se surovina - 

plastový granulát plní do násypky vstřikovacího lisu, ze které se sype do komory, kde je 

plastifikačním šnekem (píst se dnes již málo používá z důvodů špatné homogenizace 

taveniny) tlačena do válce, ve kterém se ohřívá a ve formě taveniny vstupuje do trysky. 

Tryskou je vstřikována do formy na speciálně upravený, obvykle ocelový trn v dutině 

vstřikovací formy. Vyfukovací trn je na konci opatřen jednosměrným ventilem, který 

zamezuje vniknutí vstřikovaného plastu dovnitř trnu. Tím je vytvořen polotovar, a to včetně 

dna a kompletního hrdla, např. se závity budoucí láhve. Dále se postup liší podle toho, zda je 

výlisek tvářen ihned nebo je proces vyfukování zcela oddělen. V prvém případě se ihned po 

nastříknutí plastu, dokud je hmota ještě v plastickém stavu, trn přenese do formy nebo se 

naopak forma přisune k předlisku po odsunutí vstřikovací formy. Následuje vyfouknutí 

stlačeným vzduchem do tvaru tvarové dutiny formy, ochlazení a ztuhnutí plastu, otevření 

nástroje a vyhození (sejmutí) z trnu stlačeným vzduchem a celý cyklus se opakuje [1].  

Tento postup má výhody v tom, že pokud se používá živý vtok, tak neexistuje 

technologický odpad, hrdlo se závitem i dno mají vysokou kvalitu, neboť neobsahují svar; lze 

vyrábět předlisky s proměnnou tloušťkou stěny a tak dosáhnout u odstupňovaných výrobků 

rovnoměrnou tloušťku stěny, lepší vzhled, tuhost a biaxiální orientace zlepšuje mechanické 

vlastnosti a snižuje propustnost pro plyny. Nevýhodou je potřeba dvou forem, složité výrobní 

zařízení a plast musí být vhodný jak pro vyfukování, tak i pro vstřikování. Velikost výrobků 

je omezena velikostí předlisku. Ve druhém případě lze proces oddělit. Vstřikováním se vyrobí 

předlisky, normálně se ochladí a v druhé formě se potom opět ohřejí do plastického stavu a 

vyfouknou. Oblast hrdla se závitem se nezahřívá. Vyfukovací stroje se často staví na místě 

zpracování výrobků, např. na počátku plnících linek nápojů. Touto technologií se většinou 

vyrábí duté díly a toto řešení šetří náklady na transport prázdných obalů [1]. 
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Obrázek 1 - Postup vstřikovacího vyfukování [2] 

1-Výroba předlisku vstřikováním; 2-Ohřev předlisku; 3-Vyfukování.; 4-Vyjmutí výrobku 

1.2 Vytlačovací vyfukování 

Zařízení pro vyfukování dutých těles se skládá z: 

 Šnekového vytlačovacího stroje vybaveného příčnou vytlačovací hlavou s kruhovou 

hubicí. 

 Vyfukovací jednotky - zavírací a vyfukovací mechanismus včetně formy. 

Je to nejrozšířenější způsob výroby dutých těles. Na vytlačovacím stroji s přímou nebo 

příčnou vytlačovací hlavou se vytlačí polotovar – parizon (dále v textu bude uváděn tento 

výraz). Tato trubka, schopná plastického přetvoření, se odstřihne v okamžiku, jakmile 

dosáhne požadované délky. Střižné nůžky jej buď podrží do okamžiku, dokud nepřijede 

vyfukovací forma, nebo jej přenese do formy, kde je nasazen na trn. Zavřením formy dojde k 

vylisování hrdla a vnitřního průměru a ke svaření dna. Následně se přivede stlačený vzduch a 

dojde k vyfouknutí. Po ochlazení a ztuhnutí ve formě se vypustí přetlak z dutiny výrobku, 

rozevře se forma a odstraní se přetoky od svarových ploch. Nevýhodou vytlačovacího 

vyfukování je malá přesnost výrobků a poměrně velký odpad, vznik svaru. Výhodou je 

ekonomie provozu a možnost vyrábět výrobky o mnohem větším objemu [1,3]. 
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Obrázek 2 - Postup vytlačovacího vyfukování [4] 

Vzduch může být do formy přiváděn buď hrdlem láhve, dutým trnem hlavy 

vytlačovacího stroje nebo jehlou. Podle umístění to může být buď shora, zdola nebo z boku. 

U vyfukování zdola se šnek vytlačovacího stroje neustále otáčí a vytlačuje další  parizon. 

Proto musí být fáze vytlačování a fáze vyfukování přesně sladěny, aby v okamžiku, kdy se 

uvolní forma, dosáhla délka parizonu optimální délky (minimální odpad). Jinak by došlo k 

protažení parizonu a ztenčení stěny. U vyfukování shora forma sevře parizon a svaří ho dole. 

Nahoře je volná část parizonu, do které se zatlačí trn a kalibruje ho. Při vyfukování zdola je 

kvalitnější hrdlo, při vyfukování shora je kvalitnější dno díky protahování parizonu [1,4]. 

Tabulka 1 – Znázornění teplot v závislosti na volbě materiálu ve vytlačovacím stroji  

Materiál / 

Teplota [°C] 

Vytlačovací stroj 
hlava hubice 

1. zóna 2. zóna 3. zóna 4. zóna 

PE-HD 140 160 170 180 180 185 

PE-LD 125 135 135 145 140 140 

PP 180 200 215 225 225 235 

PVC měkké 180 170 160 150 160 160 

PVC tvrdé 155 165 175 190 180 185 

PS-HI 175 185 200 205 200 210 

ABS 175 195 205 205 200 210 

PA 275 255 235 225 225 225 

PMMA 160 165 170 170 170 180 

POM 170 190 205 200 200 200 
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K nejdůležitějším technologickým parametrům vyfukování patří teplota a tlak. Z 

hlediska vlastností výrobků je vhodné používat teplotu co nejvyšší, ale dochází k velkému 

protahování parizonu, nárůstu smrštění a doby chlazení. Při nízké teplotě není záruka 

kvalitního svaru ve dně a zhoršují se mechanické vlastnosti. Tlak vzduchu při vyfukování 

bývá v rozmezí 0,4 až 1 MPa a stlačený vzduch musí působit na vyfouknutý parizon po celou 

dobu chladnutí, aby nedošlo k deformacím. Teplota formy se udržuje mezi 30 až 60 °C. 

Typická provozní data pro šnekový vytlačovací stroj jsou uvedena v tabulce [1]. 

Stroje pro vyfukování se dělí na stroje se zásobníkem (přerušovaný provoz - 

poloautomatický) a stroje bez zásobníku (automatický provoz). Podle pohybu formy se 

vyfukovací stroje dělí na stroje s vertikálním pohybem nebo horizontálním pohybem se 

statickou nebo pohyblivou formou pro oba směry. Pro vytlačování plastů s malou teplotní 

stabilitou, např. PVC, je výhodnější vertikální stroj, který je ukončen přímou hlavou, kde jsou 

poměry pro tečení příznivější. Šneky mívají jen krátkou dopravní a kompresní část, ale 

dlouhou část hnětací. Celková délka šneku je 15 až 20 D. Plastikační kapacita vytlačovacího 

stroje musí být v souladu s kapacitou vyfukovací jednotky. Množství vytlačeného plastu 

závisí na konstrukci stroje, geometrii šneku, plastu a technologických podmínkách [1]. 

1.3 Zařízení pro vyfukování složitějších tvarů [1] 

Pro tvarově složitější (nepravidelné) výrobky se používají dvě metody ukládání 

parizonu pomocí podtlaku do tvarové dutiny formy a dodatečného tvarování. V prvém případě 

je vytlačený  parizon přisáván podtlakem (případně mechanicky založen) do tvarově složité 

formy, neboť samotný parizon by nebyl schopen po vytlačení zaujmout tak proměnný tvar.  

Ve druhém případě je postup zcela odlišný. V prvním kroku dojde k vytlačení parizonu, 

jehož konec je rozdílnými způsoby svařen. Následuje přivedení vzduchu o přesně stanoveném 

tlaku a vyfouknutí do rukávu, aby nedošlo ke slepení stěn. V posledních krocích je výrobek 

dotvarován pomocí nástroje. 
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Obrázek 3- Postup vyfukování tvarově složitějšího výrobku [1] 

a) Přípravná pozice; b) Vytlačování parizonu; c) Svaření spodní části a před-vyfouknutí;  

d) Uzavíraní první části formy; e) Dovírání druhé části formy; f) Chlazení; g) Vyjmutí 

výrobku 

 

 

Obrázek 4 - Příklad zavádění parizonu tvarově složitého výrobku do formy [1] 
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U moderních strojů je možné měnit tloušťku stěny parizonu v závislosti na jeho délce - 

duté těleso nepravidelného tvaru nebo těleso s proměnnou tloušťkou stěny. Tu lze měnit buď 

axiálním pohybem trnu v hubici, nebo naopak pohybem hubice při konstantní poloze trnu, což 

je řízeno mikroprocesorem. Další možností je přitlačování prstenců v hubici na parizon a tím 

změna tloušťky. Při nastavování rozměru  parizonu se musí pamatovat na to, že tavenina 

plastu vlivem stlačitelnosti zvětšuje svůj objem, což se projeví zvětšením objemu i tloušťky. 

To závisí na technologických podmínkách - teplotě a tlaku. Zvětšení rozměrů dosahuje až 

několika desítek procent. 

1.4 Vícevrstvé vytlačovací vyfukování - koextruze 

Speciálním případem vytlačovacího vyfukování je výroba vícevrstvých dutých těles, 

jejichž stěna se skládá alespoň ze dvou plastů. Princip je založen na koextruzi, kdy samostatné 

šnekové plastikační jednotky přivádějí taveniny plastů do společné vytlačovací hlavy tak, aby 

nedošlo ke smísení tavenin polymerů a aby se vyrobil vícevrstvý parizon, který se může 

skládat až ze sedmi vrstev (palivové nádrže automobilů). Další technologií je výroba 

spotřebních výrobků z lehčeného PS. Zde se používají fyzikální i chemická nadouvadla. Pro 

chlazení se kvůli špatnému odvodu tepla používá kapalný dusík [1, 5]. 

 

Obrázek 5 - Koextruzní hlava se šesti šneky [5] 
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1.5 Vyfukování s dloužením 

Dloužením lze zvýšit průhlednost, pevnost ve směru dloužení, houževnatost a snížit 

propustnost pro plyny a páry. Princip výroby spočívá v tom, že předlisek (ať už vstřikovaný 

nebo vytlačovaný) je před vyfouknutím temperován na vhodnou teplotu v kaučukovité oblasti 

(pro PP 150 až 155 °C, pro PET 90 až 95 °C, atd.), poté je „nadloužen“ (naorientován) a 

vyfouknut (viz obrázek 6). Tato technologie slouží především pro výrobu lahví o malých 

objemech [1, 6]. 

 

Obrázek 6 - Postup vyfukování dloužením se znázorněným průběhem teplot [6] 

1.6 Vyfukování z fólií  

Výroba dutých těles z fólií je založena na následujícím principu: Dvě fólie z 

termoplastu jsou pevně sevřeny čelistmi kovové formy a mezi ně se přivádí pod tlakem horký 

vzduch nebo horká vodní pára. Teplem se plast převede do plastického stavu a tlakem se fólie 

vytvarují podle dutiny formy. Po okrajích se současně svaří. Tlustší fólie se mohou zahřát 

ještě před vložením do formy. Tímto způsobem se vyrábějí obaly např. pro čisticí prostředky. 

Pro obaly je charakteristický podélný svar buď po celém obvodu, nebo jen na třech stranách, 

jestliže se použije jedna fólie, která se před vložením do formy podélně ohne [1].  

Způsob má řadu variant. Místo celoplastové fólie se používají kombinované materiály, 

např. papír s jednou vrstvou polyetylénu. U systému Tetra-Pack se nejprve podélným svarem 

vytváří trubka, která se uzavře příčným svarem. Potom se plní obsahem a uzavře se druhým 

příčným svarem, který je proti prvému otočen o 90°. Plášť obalu je tvořen čtyřmi trojúhelníky 

a tvoří čtyřbokou pyramidu. Podobně se vyrábějí pro stejné účely i hranaté krabice [1]. 
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1.7 Vyfukovací formy 

Je možné podle velikosti výrobku a použitého materiálu a zařízení konstruovat jako 

jednonásobné nebo vícenásobné. Formy pro menší výrobky jsou dvoudílné a pro větší 

výrobky mají tvarové díly složeny z více částí. Příklad vyfukovací formy je na obrázku. 

Protože z celkové doby pracovního cyklu představuje doba chlazení nejdelší úsek (uvnitř 

výrobku není dobrý vodič tepla), chlazení je provedeno buď cirkulující vodou, nebo pomocí 

vnitřního chlazení vodní mlhou, kapalným dusíkem, CO2, apod [1]. 

Odvzdušnění forem je nutné kvůli malým vyfukovacím tlakům a dělá se proto, aby 

nedocházelo k vadám – nedotvarování tvaru, matný lesk, nepravidelné důlky, apod. Ve 

většině případů stačí k odvzdušnění netěsnosti v dělící rovině. Pro lepší odvzdušnění se do 

vyfukovací formy umísťují odvzdušňovací štěrbiny nebo odvzdušňovací válcové vložky se 

sraženou hranou nebo šestihranem [1]. 

1.8 Svařovací plochy forem 

Samostatnou část v konstrukci vyfukovacích forem představují svařovací plochy 

(hrany), které vytvářejí svary u dna a hrdla dutých výrobků. Vzniklý svar musí být dostatečně 

pevný.  Dosahuje se toho tak, že se vhodně upravuje úhel a tvar svařovací částí formy. Velký 

úhel a široká plocha nedávají dobré svary. Vhodný úhel způsobuje, že se část hmoty vtlačuje 

zpět do formy - dochází k zesílení a ke zvýšení plochy pro zatížení. Pro LEPE bývá úhel 12° 

až 15° zatímco pro POM je úhel 35° až 45°. Minimální úhel musí být 5°. Šířka svařovacích 

ploch bývá 0,2 až 3 mm podle velikosti dílů a podle plastu. Mezi svařovacími hranami musí 

po zavření formy zůstat mezera 0,2 až 0,5 mm vyplněná stlačeným plastem – zde se oddělí 

přetok. Svařovací hrany jsou vytvářeny na kalených vložkách, které se šrouby a kolíky 

upevňují na formy [1].  
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1.9 Parametry strojů 

Nyní uvedeme základní sledované parametry vytlačovacích a vyfukovacích částí. 

a) Vytlačovací nebo vstřikovací část stroje 

 Hodinový Výkon [Kg/h]  - udáván v hmotnosti zpracovatelného plastu za jednu hodinu. 

 Výkon pohonu [kW]. 

 Výkon topného tělesa [kW]. 

 Průměr šneku D [mm]. 

 Délka šneku L [mm]. 

 Poměr L/D [-]. 

 Maximální teoretický objem šneku V [cm
3
]. 

 Kompresní poměr šneku [-] – poměr objemu jednoho závitu šneku na začátku (u 

násypky), ku objemu jedno závitu na konci šneku. 

 Uzavírací síla vstřikovací formy [kN]. 

 

b) Vyfukovací část stroje 

Zde jsou uvedeny nejdůležitější parametry omezující maximální velikosti jednoho 

výrobku: 

 Maximální rozměry formy [mm] - kterou lze do uzavíracího rámu vložit. 

 Zdvih otevření formy [mm] - důležitý pro vyjmutí výrobku. 

 Uzavírací síla formy [kN] - omezuje plochu výrobku kolmou ke směru uzavírací sily 

v závislosti na velikosti vyfukovacího tlaku. 

 Maximální vyfukovací tlak [kPa]. 
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2. Zařízení na vyfukování kanystru s vnitřním závitem 

Níže je uveden popis konkrétního problému mechanismu na vyfukování kanystru 

s vnitřním závitem (viz obrázky 7 a 8). Produktem zařízení je obalová nádoba - dvou-hrdlový 

kanystr s vnitřním závitem a kuželovou těsnící plochou a tvarově uzpůsobený ke skládání na 

sebe do sloupců. Základní údaje výrobku: 

 Výrobce: J.P. Plast Kyjov s.r.o. 

 Objem: 30l. 

 Dvě hrdla s vnitřní závitem (4 otáčky). 

 Materiál: PET. 

 Oblast použití: chemický průmysl. 

 Technologie výroby: vytlačovací vyfukování (vyfukování zdola). 

  

Obrázek 7 - Dvou hrdlí kanystr s vnitřním 

závitem 

Obrázek 8 - Detail hrdla (závit s kuželovou 

dosedací plochou) 

 

Mechanismus na vyfukování kanystru s vnitřním závitem sestává ze tří hlavních částí: 

 Vytlačovací stroj. 

 Forma. 

 přípravek pro vyfukování kanystru s vnitřním závitem. 
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2.1 Vytlačovací stroj 

Šnekový vytlačovací stroj pro PET granulát Battenfeld 8-40. Tento stroj má uzavírací 

sílu 400 kN (40 tun) a výtlačné množství materiálu činí 2,8 kg. 

2.2 Forma 

K výrobě tohoto tvarově složitého kanystru se používá šestidílná forma a dvě hlavice, 

které utváří vnitřní části hrdel a zároveň je jimi přiváděn vyfukovací vzduch. Šestidílná forma 

je dělena vertikální rovinou, v níž leží osy obou hrdel na dvě hlavní poloviny, přičemž každá 

z nich je dělena dvěma společnými horizontálními rovinami na třetiny. Fotografie poloviny 

formy je na obrázku 9. Všechny části formy jsou rozevřeny současně- hlavní do stran, spodní 

do stran a dolů, horní do stran a nahoru. Před otevřením formy je tedy nutné vyšroubovat 

hlavice z hrdel kanystru a přesunout je do dostatečné vzdálenosti od formy. Tuto funkci 

zajišťuje přípravek pro vyfukování kanystru s vnitřním závitem. 

 
Obrázek 9 - Polovina formy 
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2.3 Popis přípravku pro vyfukování kanystru s vnitřním závitem 

Přípravek byl navržen a vyroben ve firmě J.P. plast s.r.o. jako jednoúčelové zařízení pro 

výrobu výše uvedeného kanystru. Na obrázcích 10 a 11 jsou fotografie tohoto stávajícího 

přípravku. 

 

Obrázek 10 - Přípravek pro vyfukování kanystru 

 

Obrázek 11 - Přípravek během opravy 
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Práce přípravku (obrázek 12) probíhá následovně: nejprve je celý přípravek vyzdvižen 

na vertikálních vodicích tyčích do uzavírací pozice formy pomocí hydrauliky. Současně je 

pneumatickým pístem zajištěna formovací poloha hlavic jejich zdvižením. Poté se základny 

posunou k sobě pomocí pneu-pístu, a to z důvodu převlečení parizonu. Po převlečení parizonu 

přes hlavice se od sebe základny vzdálí na roztečnou vzdálenost jednotlivých hrdel dvou-

hrdlového kanystru a následně dojde k uzavření formy. Tím se utvoří samotné hrdlo kanystru 

na hlavicích přípravku a následuje vyfukování a ochlazování. Součástí přípravku je i střižník 

pro odstranění přebytečného materiálu, který je přes převodový mechanismus tvořený pneu-

pístem posouvající hřeben po ozubeném kolem s rohatkou, která tlačí na střižník přes posuvné 

tyče. Po odstřihnutí přebytečného materiálu následuje vyjmutí výrobku. Kromě otevření 

formy je nezbytné vyšroubovat obě hlavice, které slouží k vytvoření vnitřních závitů. Proto je 

pneu-píst, který předtím hlavice vyzdvihnul, spuštěn dolů, a umožní tak axiální posuv hlavice 

na drážkové hřídeli během vyšroubování (detail hlavice je uveden na obrázku 14). Následuje 

vyšroubování hlavice ze závitu v hrdle kanystru, jsou vykonány čtyři otáčky. Po vyšroubování 

dojde k rozevření formy a vyjmutí kanystru. Pak se celý cyklus opakuje. 

 

Obrázek 12 - Schéma stávajícího přípravku 

1-Hlavice; 2-Střižník; 3-Aretační matice střižníku; 4-Pneumatický píst; 5-Zdvihací tyčky; 

6-Dutý hřídel pohonu hlavice; 7-Horizontální vedení; 8-Vertikální vedení; 9 - Uložení;  

          10-Pneumatický píst; 11-Spodní nosná deska; 12-Boční nosná deska; 13-Základny 
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Tabulka 2 - Popis základních částí přípravku 

Číslo Popis funkce 

1 Součást formy- utváří vnitřek hrdla a zároveň tuto část výrobku ochlazuje 

2 Dotvoření hrany hrdla a oddělení přebytku materiálu v jeho okolí 

3 Nastavení vzdálenosti střižníku od formy 

4 Vysunutí a přidržení hlavice před uzavřením formy.Vedení zdvihacích tyček. 

5 Přenos síly od rohatky (uvnitř základen) na střižník. 

6 Vytáčí hlavice z kanystru. Přivádí vyfukovací vzduch. 

7 
Uložení v základnách v kuličkovém vedení umožňuje změnu osové vzdálenosti 

přípravků, důležitou pro převlečení vytlačovaného parizonu. 

8 Změna vzdálenosti od vyfukovací formy. 

9 Kuličkové vedení a spoj mezi vertikálním vedením a boční nosnou deskou 

10 Pohon vytáčení hlavice. 

11 Opora základen při uzavírání formy. 

12 Hlavní nosný prvek celého zařízení. 

13 Nosný prvek. Uložení vnitřních mechanismů. 

 
Obrázek 13 - Schéma stávajícího přípravku 
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Obrázek 14 - Detail hlavice 

 

2.4 Problematika současného pohonu a převodu 

U současného pohonu vyšroubování hlavice dochází k občasné velmi závažné poruše. 

Tato porucha vzniká buďto na ozubeném kole nebo na hřebenu. Jedná se o to, že na těchto 

dvou součástech dochází k vylamování zubů, viz obrázek 15. Důvodem je s největší 

pravděpodobností použití pohonu s velmi rychlým rozběhem a současně použití volnoběžné 

spojky, díky níž dochází k okamžitému nástupu spojení hnané a hnací části. U této kombinace 

pohonu a spojky tak vzniká dynamický ráz, který opakovaně působí na stejné zuby převodu a 

dochází tak k jejich vylamování.  

K vytáčení hlavice se používá další pneumatický píst, který pohání ozubený hřeben (viz 

obrázek 13). Hřeben svým pohybem roztáčí přes ozubené kolo s přímým ozubením 

volnoběžnou spojku. Volnoběžná spojka umožňuje rotaci dutého drážkovaného hřídele pouze 

jedním směrem, takže při zpětném pohybu hřebene se drážkový hřídel již neotáčí. Rovnoboký 

drážkový hřídel, který prochází celou základnou, otáčí hlavicí a umožňuje její volný posuv 

v axiálním směru. 
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Obrázek 15 - Vylomený zub ozubeného kola v důsledku dynamického zatížení 

Celková doba výroby jednoho kanystru činí 60 sekund, z čehož čas potřebný na 

vyšroubování hlavice je 8 sekund. Vzhledem k druhu pohonu a typu spojky je polovina času, 

který je nutný na vyšroubování hlavice, potřebná pouze k vratnému pohybu pístu, což jsou 4 

sekundy. Z celkové doby jednoho výrobního cyklu je tak zmařena 1/15 času (Tím se tento 

pohon stává velmi neefektivní, neboť jakákoliv prodleva u stroje na výrobní lince je velmi 

nežádoucí jev. U stroje na výrobní lince je snahou minimalizovat jakékoliv časové prodlevy, 

které nejsou nezbytné. Návrhem nového typu převodu a tedy i zkrácením času vyšroubování 

hlavice lze tedy výrazně zrychlit celý proces výroby. Z původního počtu 1440 kanystrů za 24 

hodin tak lze dosáhnout produkce 1542 kanystrů, což představuje zvýšení produkce o 7,1%. 
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3. Návrh převodu 

Pro návrh převodu uvedeme požadované parametry potřebné pro správnou funkci 

vytáčení závitu z kanystru a dále se budeme zabývat výběrem a realizací převodu.  

3.1 Zadané a požadované parametry převodu 

Určení velikosti krouticího momentu potřebného na vyšroubování hlavice je samo o 

sobě problematické. Výpočet této hodnoty by vedl na vytvoření podstatně náročného 

matematického modelu s cílem určení velikosti smykových sil na rozhraní tuhnoucího plastu 

a kovu. Jednalo by se totiž o interdisciplinární úlohu z teorie reologických modelů plastu a 

přestupu tepla řešenou jako nestacionární (časově závislý) problém. 

Experimentálně však toto bylo zkoušeno během provozu, kdy se tlakovým vzduchem 

přiváděného do pístu, hledala přibližná minimální provozní hodnota krouticího momentu    

potřebného pro vyšroubování hlavice z kanystru. Níže jsou uvedeny parametry zkušebního 

zařízení zjištěného tlaku p, při kterém došlo k vyšroubování hlavice: 

-průměr zkušebního pístu:                

-tlak v pístu, při němž došlo k vyšroubování hlavice:           

-průměr ozubeného kola:               

Krouticí moment působící v ose kola určíme dle rovnice (1), která reprezentuje výpočet 

krouticího momentu, jakožto násobek síly a ramene, na němž působí, tj. 

 
     

 

 
   
  

  
 
       

 

 
       

    

 
          (1) 

Jak vidíme, krouticí moment nutný pro vytočení hlavice ze závitu vychází           . 

Tato hodnota je samozřejmě zatížena chybou měření, a proto je hodnota, která je vstupní 

hodnotou dále navrhovaného mechanismu, zvolena z důvodu bezpečného vyšroubování 

matice jako      . 

Níže uvedeme rozhodovací tabulky pro výběr převodového mechanismu a typu akčního 

členu. Na základě prostorového omezení uzavíracími deskami stroje z boků přípravku a ze 

spodu ložem přípravku samotného přichází v úvahu omezené možnosti převodového 

mechanismu a pohonů a tyto možnosti jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4. 
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Tabulka 3 - Výhody a nevýhody realizace převodového mechanismu 

Typ převodového 

mechanismu 
Výhody pro řešenou úlohu Nevýhody pro řešenou úlohu 

Ozubený řemen 

Nízká hlučnost 

Nízké nároky na 

údržbu - není třeba mazání 

Čistota provozu 

Nevhodné pro horizontální 

uspořádání 

Složitější konstrukce 

Použití motoru s 

převodovkou 

Řetěz 

Jednoduchá výměna 

Vysoká únosnost při daných 

rozměrech 

Nevhodné pro horizontální 

uspořádání 

Nutnost mazat 

Hlučnost 

Použití motoru s 

převodovkou 

Šnekové soukolí 

Vysoký převodový poměr 

Malé rozměry 

Ovlivnitelnost pevnostní 

charakteristiky výběrem 

materiálu 

Převody vyžadují mazací 

lázeň 

Nižší účinnost převodu 

Vznik axiální síly 

Ozubená kola 
Velká účinnost 

Kompaktní uspořádání 

V horizontální poloze nelze 

zajistit mazání broděním 

 

Tabulka 4 – Výhody a nevýhody akčních členů 

Typ akčního členu Výhody pro řešenou úlohu Nevýhody pro řešenou úlohu 

Hydromotor 

Tichý chod 

Dlouhá životnost 

Malé opotřebení 

Tlumí vibrace 

Citlivost na nečistoty 

Citlivost na změny kapaliny 

Hmotnost 

Pneumotor 
Možnost napojení na 

stávající rozvod vzduchu 

Hlučnost 

Nutnost mazání 

Náchylnost na pokles tlaku v 

rozvodu vzduchu 

Elektromotor 
Bezúdržbový 

Připojení do sítě 
- 

Uspořádání přípravku, kde se mění osová vzdálenost, umožňuje tyto převody od pohonu: 

a) Samostatný pohon pro každou základnu 

 ozubená kola 

 šnekové soukolí 



29 
 

b) Společný pohon pro obě základny 

 hřídel pocházející oběma základnami se šnekovým převodem v každé z nich a pohonem 

uloženým na boční nosné desce. 

 převod řetězem nebo řemenem v uspořádání dovolující změnu osové vzdálenosti a 

pohonem uloženým na jedné ze základen. 

Společný pohon pro obě základny je v porovnání s variantou samostatného pohonu pro 

každou základnu levnější variantou jak z hlediska nákupní ceny, tak z hlediska závady. 

Převod řetězem je nevhodný pro horizontální uspořádání a jeho realizace by byla konstrukčně 

náročnější z důvodu montáže napínacích kladek a navíc by bylo nutné řetěz pravidelně čistit. 

3.2 Vlastní návrh převodu 

Jak již bylo naznačeno, s ohledem na výhody a nevýhody uvedené v tabulkách č. 3 a č. 

4 byl vybrán šnekový převod poháněný elektromotorem. Z důvodu prostorového uspořádání 

stávajícího zařízení a zejména z důvodu co nejjednoduššího navázání nového mechanismu na 

stávající zařízení, byl převod navržen dle schématu zobrazeného na obrázku 16. 

Elektromotor pohání drážkový hřídel, na kterém jsou dva šneky. Drážkový hřídel je 

použitý z důvodu možnosti axiálního posuvu šneku uloženého v základně. Tyto dva šneky 

pohání příslušná šneková kola, která působí svým krouticím momentem na vytočení hlavice 

z vyfouknutého dvou-hrdlového kanystru přes stávající drážkový hřídel. Základny stále 

vykonávají vratný pohyb v axiálním směru drážkové hřídele a jejich pohyb je zajištěn 

stávajícím pneumatickým pístem.  

Po vyfouknutí kanystru dojde k rozběhu elektromotoru a šnekové kolo vykoná čtyři 

otáčky (protože hrdlo kanystru má čtyři otáčky závitu). Čas rozběhu elektromotoru a 

nastavení startu a doby pohybu základen lze nastavit na řídícím panelu celého stroje. 

 
Obrázek 16 - Schéma navrženého pohonu  
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Obrázek 17 - 3D model celku s novým pohonem a převodem 

 

Obrázek 18 - 3D model celku nového pohonu s převodem bez zobrazených základen 
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Výsledná hodnota převodového poměru se odvíjí od již zmiňovaného požadavku doby 

vytáčení, což vede na požadovanou rychlost vytáčení menší než 4 sekundy. Protože kanystr 

má 4 závity, znamená to, že požadovaná rychlost vytáčení musí být větší než jedna otáčka za 

sekundu neboli větší než 60 otáček za minutu. Pro vybraný elektromotor, který má maximální 

otáčky 3000 min
-1

 tak pro danou rychlost vyšroubování plyne převodový poměr menší než 50. 

Připomeňme, že krouticí moment nutný pro vyšroubování hlavice byl zvolen      . 

S ohledem na současnou dostupnou výpočetní techniku a tedy na skutečnost, že 

praktické návrhy šnekových převodů jsou již dnes realizovány výhradně v CAD softwarech, 

je design šnekového soukolí proveden pomocí programu Inventor. Na obrázcích 17 a 18 jsou 

znázorněny 3D pohledy navrženého pohonu. Tímto je předcházeno iterativnímu hledání 

základních rozměrů soukolí. Nicméně následný výpočet základní pevnostní analýzy, 

životnosti a dalších je pro kontrolu nezbytný a je uveden dále v kapitole 4. Základní 

parametry navrženého převodu jsou uvedeny níže: 

hlavový průměr šneku     = 36 mm 

roztečný průměr šneku    = 32 mm 

patní průměr šneku     = 27,2 mm 

délka šneku    = 30 mm 

počet chodů šneku    = 1 

otáčky šneku    = 3000 min
-1

 

hlavový průměr šnekového kola     = 72 mm 

roztečný průměr šnekového kola    = 68,13 mm 

patní průměr šnekového kola     = 63,2 mm 

účinná čelní šířka šnekového kola     = 27 mm 

počet zubů šnekového kola    = 34 

otáčky šnekového kola    = 88,2 min
-1

 

převodový poměr   = 34 

modul   = 2 mm 

vzdálenost os   = 50 mm 
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3.3 Výběr elektromotoru 

Z katalogu Siemens [8] byl vybrán elektromotor označený jako 1LF7080-2AE. Jedná se 

o jednofázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem. 

Níže jsou uvedeny základní parametry tohoto elektromotoru: 

Jmenovitý výkon          

Frekvence        

Osová výška         

Jmenovité otáčky             

Maximální otáčky             

Poměrný záběrný moment         

Účinnost      

Účiník       

Jmenovitý proud při 230V        

Byla zvolena příruba označená jako FT100, jednotlivé kóty jsou v souladu s označením 

uvedeným na obrázku 19. 

M          

N        

P         

RA             

S             

T         

 

Obrázek 19 - Rozměry vybrané příruby [8] 
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3.4 Konstrukční provedení šnekového soukolí 

Protože elektromotor pohání dva opačné jinak identické šneky na společné drážkové 

hřídeli, je dostačující zobrazit uložení pouze jednoho z nich. Na obrázku 20 je zobrazen 3D 

model převodu, ze kterého je patrné uložení ložisek a gufer a na obrázku 21 je pak zobrazen 

detail šneku a šnekového kola. Materiál šneku byl zvolen ocel 12 050, kaleno na 60 HRC, a 

materiál šnekového kola byl zvolen bronz CuSn12. Na hřídeli šneku se nachází kuželíkové 

ložisko, které slouží pro zachycení axiální síly. Nicméně přesné uložení převoduje uvedeno ve 

výkresech v přílohách, kde jsou mimo jiné uvedeny výkresy šneku, šnekového kola a sestavy. 

 

Obrázek 20 - 3D model uložení šneku a šnekového kola 
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Obrázek 21 - Detail sestavy šneku a šnekového kola 
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4. Kontrolní výpočet převodu 

Kontrola je provedena podle normy DIN 3996 [7] a je kontrolováno následující: 

 součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů. 

 součinitel bezpečnosti proti lomu zubu. 

 účinnost šnekového převodu. 

 teplota maziva při provozu. 

 kontrola drážkové hřídele. 

Výpočet životnosti ložisek je pro danou úlohu v podstatě nemožný, neboť hřídele 

nemají kontinuální chod ale přerušovaný, a většinu času cyklu tak pohyb nekonají. 

4.1 Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů 

Tabulka 5 – Mezní napětí v dotyku pro únavové poškození boku zubů 

Materiál věnce 

šnekového kola 

Bronz 

CuSn12 

Bronz 

CuSn12Ni 

Bronz 

CuAl10Ni 

Perlitická 

tvárná litina 

          

Šedá litina 

          

            425 520 660 490 350 

Při výpočtu jsou uvažovány maximální otáčky elektromotoru            
   

       pro případ, že by byl převod provozován na těchto maximálních otáčkách. Nejprve 

určíme obvodovou rychlost v1 na roztečném válci šneku jako 

                            
   (2) 

a analogicky určíme obvodovou rychlost v2 na roztečném válci šnekového kola 

                                      (3) 

Skluzová rychlost je pak rovna 

 
   

  
    

 
    

          
            (4) 

Součinitel rychlosti vychází 

 

    
 

    
  

 

      
      (5) 
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a součinitel velikosti je 

 

    
    

          
  

    

       
       (6) 

Součinitel maziva pro syntetické oleje na bázi polyglykolů je       . Dále určíme 

součinitel životnosti   , který je funkcí životnosti      . Navrhovaná (respektive 

požadovaná) životnost je         hodin nepřetržitého provozu. 

 
    

     

  
 
   

  
     

    
 
   

       (7) 

Mezní napětí v dotyku    určíme jako součin       , které je pro bronz CuSn12 rovno 425 

MPa, a ostatních součinitelů, tj. 

                                                     (8) 

Parametr středního Hertzova tlaku pro jednotkové posunutí tvořícího profilu, které je pro 

navrhované šnekové kolo          , je roven 

 

  
            

  
 
             

   
   

 
     

   
 

  
       

 

          
  (9) 

  
            

      

  
              

  

 
 
       

   
 

   
        

  

            
  

 
  
          

Tabulka 6 – Hodnoty redukovaného Youngova modulu pružnosti pro vybrané materiály 

Materiál věnce 

šnekového kola 

Bronz 

CuSn12 

Bronz 

CuSn12Ni 

Bronz 

CuAl10Ni 

Perlitická 

tvárná litina 

          

Šedá litina 

          

          140 114 150 662 174 053 209 790 146 955 

Aby bylo možné určit střední dotykové napětí, je nutno znát hodnotu     , které je 

funkcí Poissonova čísla. Pro vybraný materiál Bronz CuSn12 je hodnota      

           . Výkon šnekového kola plyne z návrhu jako         . Střední dotykové 

napětí pak vychází 
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(10) 

 
    

 

 
  
                    

                  
 

   

 
 

 
             

 

Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů je pak roven 

 
   

   
   

 
   

   
       (11) 

což je vyhovující hodnota, neboť je tento součinitel větší jak jedna. 

4.2 Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu 

Pro určení bezpečnosti proti lomu zubu je nutné uvést tabulky 7 a 8. 

Tabulka 7 - Mezní únavové smykové napětí τFlimT pro různé materiály věnců šnek. kol 

Materiál věnce 

šnekového kola 

Bronz 

CuSn12 

Bronz 

CuSn12Ni 

Bronz 

CuAl10Ni 

Perlitická 

tvárná litina 

          

Šedá litina 

          

            92 100 128 115 70 

Tabulka 8 - Součinitel životnosti YNL v závislosti na počtu cyklů napětí NL šnekového 

kola, materiálu a stupni přesnosti ozubení 

Součinitel životnosti YNL Počet cyklů napětí NL Materiál / Stupeň přesnosti ozubení 

              
CuSn12 a CuSn12Ni 

stupeň přesnosti DIN 8 
          

                      

           

             
CuSn12 a CuSn12Ni 

stupeň přesnosti DIN 9 
          

                      

           

              
CuSn12 a CuSn12Ni 

stupeň přesnosti DIN 10 
          

                      

           

           
CuSn12 a CuSn12Ni 

stupeň přesnosti DIN 11 
          

                    

           

            

CuSn12 a CuSn12Ni 

stupeň přesnosti DIN 12 
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Pokračování tabulky 8 ze strany 37 

           
CuAl10Ni 

- 
          

                    

           

           
Perlitická tvárná litina 

          
          

                    

           

           
Šedá litina 

          
          

                    

           

Z tabulky 7 je hodnota mezního únavového smykového napětí             . Pro 

počet cyklů změn napětí                            
           z tabulky 8 je 

součinitel životnosti v závislosti na počtu cyklů změn napětí šnekového kola      . Mezní 

smykové napětí v patě zubu je pak rovno 

                        (12) 

Součinitel záběru profilu je        a součinitel tvaru    určíme z rovnice  

 
   

      

             
             

    
 
 

(13) 

 

   
     

            
                   

         
 
  

           

Součinitel úhlu stoupání šroubovice je roven převrácené hodnotě kosinu úhlu stoupání 

šroubovice, tj 

 
   

 

    
 

 

        
       (14) 

Součinitel tloušťky věnce je      a pro určení smykového napětí v patě zubu je nejprve 

nutno určit velikost obvodové síly, kterou určíme z velikosti krouticího momentu působícího 

v ose kola a patního průměru     jako 

 
    

   

   

 

 
      
      

 

          (15) 

Velikost smykového napětí v patě zubu můžeme určit ze vztahu 
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                        (16) 

Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu je pak 

 
   

   
  

 
  

    
      (17) 

Tato hodnota je pro řešenou problematiku velmi příznivá a zajišťuje tak vysokou odolnost 

vůči lomu zubu. 

4.3 Účinnost šnekového převodu 

Pro určení účinnosti šnekového soukolí je třeba nejprve spočítat hodnotu součinitele   , 

který je nezbytný pro zjištění dalšího součinitele   . 

Tabulka 9 - Součinitel materiálu YW 

Materiál věnce 

šnekového kola 

Bronz 

CuSn12 

Bronz 

CuSn12Ni 

Bronz 

CuAl10Ni 

Perlitická 

tvárná litina 

          

Šedá litina 

          

      1,0 0,95 1,1 1,3 1,4 

Součinitel     určíme z rovnice 

 
              

 

            
           

 

              
        (18) 

Dále určíme z tabulky 8 hodnotu součinitele materiálu      a je nutné dále určit součinitel 

tvaru   , součinitel drsnosti   a   . Platí 

 
    

   

 
 
   

  
   

  
 
   

       (19) 

Hodnota   byla dosazena jako 65, neboť podle normy je pro a<65mm třeba dosadit právě 

65mm. Dále určíme součinitel tvaru    pro který je nutno nejprve znát hodnotu   , kterou 

vypočítáme ze vztahu 

 
         

 

          
 
 

  
 
  
   

 
 

     
 

   
        

 
     

     
 (20) 
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A    je pak 

 
    

    

  
 
   

  
    

      
 
   

        (21) 

Jako poslední vypočítáme součinitel drsnosti povrchu   , kde          , ze vztahu 

 

    
  

   

 

    
   

   

 

        (22) 

Hledaný součinitel     je tak možné spočítat podle rovnice 

                                                  (23) 

Účinnost převodu tak můžeme konečně vypočítat jako funkci součinitele    , 

normálného úhlu základního profilu    a úhlu stoupání šroubovice   dle rovnosti 

 
  

             

              
 
                      

                       
         (24) 

což je vyjádřeno v procentech        . Účinnost určená z programu Inventor je 55,4%, 

rozdíl mezi tímto kontrolním výpočtem a výpočtem softwaru je tak pouze 5%. 

4.4 Teplota maziva při provozu 

Mezní hodnota pro syntetické oleje na bázi polyglykolů je           . S ohledem na 

skutečnost, že hřídel šneku bude pracovat pouze 4 sekundy z celkového 60 sekundového 

cyklu, je zřejmé, že výpočet na provedení kontroly teploty dle normy oleje není nutné 

provádět. Jenom naznačíme, že pokud bychom uvažovali, že veškerý zmařený výkon šneku 

(tj.                ) by se po dobu 4 sekund disipací přeměnil v teplo odevzdané do 

oleje, jehož hmotnost v převodovce je přibližně 0,08 kg a měrná tepelná kapacita       

             , změnila by se teplota tohoto olejev souladu s prvním zákonem 

termodynamiky o 

 
   

         

           
 
                

         
         (25) 

což je ovšem zanedbatelná hodnota. Protože nárůst o 2,6 °C plyne čistě z bilance dokonalého 

přenosu energie do oleje. Část ztrátového výkonu je však třením disipována přímo do šneku, a 

takto vzniklé teplo je odváděno materiálem šneku do okolí. Dále, převodová skříň je kovová, 

takže odevzdávání energie je díky vysokému součiniteli vedení tepla v kovu intenzivní. Navíc 
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platí, že jak součinitel vedení tepla, tak součinitel přestupu tepla jsou rostoucími nelineárními 

funkcemi teploty. To znamená, že s ohledem na velikost doby, kdy se šnek netočí, je zřejmé, 

že nemůže dojít k varu oleje. 

4.5 Kontrola drážkové hřídele  

Nejprve uvedeme základní geometrické parametry drážkové hřídele dle obrázku 22 a 

dále provedeme kontrolní výpočet drážkové hřídele [9]: 

 Průměr jádra drážkové hřídele zajišťující otáčení šneku             

 Velký průměr drážkové hřídele               

 Střední průměr profilu                  

 Počet zubů drážkové hřídele          

 Délka drážkového spojení              

 Zkosení                  

 

Obrázek 22 – Zakótovaní drážkové hřídele 

Protože na každém šneku je krouticí moment roven        , je celkový krouticí 

moment působící v ose drážkové hřídele dvojnásobný, tj.       . Velikost napětí tak určíme 

jako podíl působícího krouticího momentu a modulu průřezu v krutu jádra drážkové hřídele. 

Kruhový průřez jádra drážkového hřídele má menší kvadratický moment než průřez s 

drážkami, výpočet tak zvyšuje bezpečnost. Napětí v krutu je tak 

 
   

  

  
 
  

    
 

  

 
   

        

  

         (26) 

což je velmi malá hodnota. Dále ještě provedeme výpočet namáhání na otlačení boků zubů 

drážkové hřídele. K tomu uvedeme tabulku 10. 
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Tabulka 10 - Dovolený měrný tlak    rovnobokého drážkování 

Uložení náboje na 

hřídeli 
Druh zatížení 

  [MPa] 

boky netvrzené Boky tvrzené min 55 HRC 

Pevné 

stalé 80-150 120-200 

proměnlivé 60-100 80-130 

rázy 40-70 40-90 

Pohyblivé při 

zatížení 

stalé 10-20 20-35 

proměnlivé 5-15 10-25 

rázy 3-10 3-15 

Pohyblivé bez 

zatížení 

stalé 30-50 40-70 

proměnlivé 20-40 30-55 

rázy 15-30 20-40 

Nejprve určíme účinnou plochu drážek vztaženou na jeden milimetr délky 

 
   

 

 
    

       
 

     (27) 

 
   

 

 
    

     

 
         

 
        

   

  
   

Tato rovnice (27) vychází z předpokladu, že v záběru budou tři čtvrtiny zubů v důsledku 

nerovnoměrného rozdělení obvodové síly způsobeného deformací hřídele a náboje. Velikost 

obvodové síly působící na středním průměru    je rovna 

 
   

   

  
 
      

      
       (28) 

Tlak působící na boky zubů je pak určen vztahem 

 
     

  
    

 
   

          
         (29) 

Porovnáme-li tuto hodnotu s nejmenší hodnotou dovoleného měrného tlaku    

uvedeného v tabulce 10 pro pohyblivé uložení náboje na hřídeli při zatížení, dostaneme, že  

       , tj.              Drážková hřídel je tak vhodně navržena pro dynamické 

namáhání rozběhy elektromotoru. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo provést optimalizaci přípravku na vyfukování kanystrů s vnitřním 

závitem. Byla zde nejprve provedena literární rešerše, která ukazuje technologické postupy při 

vyfukování plastů a poté byl proveden návrh samotný. 

Z literární rešerše je vidět, že technologie vyfukování plastů má široký rozsah uplatnění. 

A je rovněž vidět, že proveditelnost technologie výroby jednotlivými způsoby (vstřikovací 

vyfukovaní, vytlačovací vyfukování, vyfukování z fólií) je závislá na znalosti přesných 

parametrů, které je třeba během výroby dodržet. Jedná se zejména o vyfukovací tlaky, čas 

tuhnutí, který je třeba zjistit experimentálně, a také o správné provádění odvzdušňování 

forem.  

Druhá a současně hlavní část bakalářské práce obnášela vlastní návrh přípravku. Jak se 

ukázalo, bylo zejména nutné provést nový návrh převodového mechanismu. V práci je 

kompletně vyřešený návrh nového mechanismu sestávajícího ze šnekového soukolí 

poháněného vybraným elektromotorem. Návrh obsahuje jak výkresy a 3D pohledy 

mechanismu tak kontrolní výpočty šnekového převodu. Tento návrh je hlavním výsledkem 

této práce a může být v budoucnu použit ve výrobní hale firmy J.P. Plast, s.r.o. pro výrobu 

plastových kanystrů a tím zamezit stávajícím problémům se současným mechanismem. 

Nicméně možností pro další zlepšení je upravit počet výstupků kroužku pro indukční 

snímač, jenž zajišťuje kontrolu počtu otáček vyšroubování hlavice. Tím, že výstupek je nyní 

jeden, vzniká velká pravděpodobnost doběhu a následného rozběhu na téže části šnekového 

kola. Takto může docházet v průběhu jednotlivých rozběhových cyklů k periodickému 

namáhání stále stejných zubů, což je nežádoucí. Upravením počtu výstupků alespoň na 4 a 

upravením vypínání pohonu např. po 4 a 1/4 otáčky by došlo k rozložení největší zátěže 

(kterou je odtržení hlavice ze závitu) mezi více zubů šnekového kola, což by dále zvýšilo 

životnost převodu. 
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