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Diplomová práce se v první části zabývá rozborem konstrukce, polymerním 

materiálem výrobku a návrhem řetězce výroby polymerního výrobku. V další části je 

proveden návrh konstrukce vstřikovací formy s potřebnými výpočty a popisem hlavních 

částí formy. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení, kde se stanovila cena 

vstřikovací formy a náklady na výrobu jednoho kusu polymerního výrobku.   
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material of the product and the design of the production chain of the polymer product. 
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calculations and description of the main parts of the mold. In the end, an economic 

evaluation, where the fixed cost of the injection mold and the cost of production of one 

piece of polymeric product. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol Význam Jednotka 

A zahájení vstřikování [-] 

B  ukončení vstřikování a zahájení dotlaku [-] 

C zatuhnutí taveniny ve vtokovém kanálu [-] 

Cp minimální plastifikační kapacita stroje Cv [kg/hod] 

Cv minimální vstřikovací kapacita stroje [cm3] 

D  konec dotlaku + začátek plastifikace [-] 

ds průměr šneku [mm] 

E ukončení plastifikace [-] 

F otevření formy a vyhození výlisku [-] 

Fp minimální přidržovací síla stroje [kN] 

G hmotnost [g] 

Lsn délka dráhy šneku [mm] 

n násobnost [-] 

pi vnitřní tlak [MPa] 

pv vstřikovací tlak [MPa] 

pz tlak zbytkový [MPa] 

Qn uzavírací síla stroje [N] 

s tloušťka stěny [mm] 

Spr plocha průmětu výlisku do dělící roviny [mm2] 

Te střední vyhazovací teplota [°C] 

tch  doba chlazení [s] 

tm doba manipulace [s] 

Tm teplota taveniny [°C] 

tpl čas plastifikace [s] 

ts doba dotlaku [s] 

ts1 čas k uzavření formy [s] 

ts2 čas k přisunutí vstřikovací jednotky [s] 

ts3  čas k otevření formy [s] 

tv  čas vstřikování [s] 

Tw střední teplota tvarové dutiny [°C] 
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V objem dílce [cm3] 

Vd vstřikovací objem [cm3] 

Vk objem vtoku [cm3] 

Vs vstřikovací rychlost [cm3/s] 

αeff měrná teplotní vodivost materiálu [mm2/s] 

ρ hustota [g/cm3] 

п viskozita [Pa.s] 
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Úvod 

Plasty jsou v průmyslové praxi velice častým tématem. Stačí se podívat na výrobky 

kolem sebe, kde mnoho z nich obsahuje alespoň nějaké díly z plastů. Zpracování plastů 

nepatří mezi nové technologie, avšak v poslední době je na ni vyvíjen stále větší tlak na 

různorodost a kvalitu výrobku. K tomuto přispěly nové technologie výroby forem, 

kterými je možné dosáhnout větší variability a přesnosti, než tomu bylo v minulosti. 

Tento trend s sebou nese rovněž větší nároky na konstrukci formy. 

Při konstrukci formy jsou kladeny vysoké nároky jak na bezproblémový chod 

formy, dosažení požadované kvality výlisku, tak i na její životnost. Životnost formy je 

jeden z velmi důležitých parametrů, které jsou konzultovány se zákazníkem, aby bylo 

dosaženo optimálního poměru ceny a kvality. Z toho je zřejmé, že u výrobků, které jsou 

ve velkých sériích, jsou vyžadovány vysoké požadavky jednak na životnost formy, kde 

zejména dutina je nejvíce opotřebovaná v závislosti na druhu použitém plastu, tak i 

celkový automatizovaný chod formy. U těchto typů forem je rovněž nutno brát v potaz 

minimalizaci odpadu vtoku, což vede k návrhu horkých rozvodů. Druhou variantou je 

konstrukce formy pro menší série a výrobu prototypů. U těchto forem není vyžadována 

tak dlouhá životnost a sériovost jak u předchozích. Je zde tedy možné použít jednak 

jednodušší konstrukci a levnější použité materiály. Rovněž vtok je zde vhodné volit  

studený. Ve výsledku je dosaženo menších nákladů jak na konstrukci, tak na samotnou 

výrobu formy, které jsou u malosériových prototypových forem žádoucí. 

Cílem této práce je návrh vstřikovací formy pro dílec "strunová hlava" pro 

strunovou sekačku. 

Cíle práce: 

- rozbor parametrů polymerního materiálu výrobku, 

- návrh řetězce výroby výrobku, 

- návrh konstrukce vstřikovací formy výrobku 

- technicko-ekonomické zhodnocení. 
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1. Rozbor konstrukce a polymerního materiálu výrobku 

1.1.  Rozbor konstrukce [1[,  [2] 

Při rozboru konstrukce výrobku z hlediska jeho vyrobitelnosti je nutné posoudit 

několik oblastí. Spadá do nich zejména: 

 zaformovatelnost, 

 tloušťky stěn, žeber, nálitky, poloměry zaoblení, 

 úkosy stěn, 

 tolerance výlisků. 

Zaformovatelnost - jedná se o optimální způsob zaformování ve formě tak, aby 

bylo dosaženo ekonomických faktorů výroby a součást mohla být vyráběna nejlépe v 

automatickém chodu. K formování a následnému odformování slouží různé prvky jako 

jsou šoupáky apod. Konkrétní použití konstrukčních prvků záleží na složitosti dílce a 

požadavcích zákazníka. Z pohledu zaformovatelnosti se rovněž řeší, zda - li je součást 

vůbec vyrobitelná či nikoliv a je nutné provést případné úpravy, aby bylo možné 

provést odformovaní bez poškození výrobku. 

Tloušťky stěn, žeber, nálitky, poloměry zaoblení - tloušťky stěn musí vyhovovat 

jednak funkčním, ale také technickým požadavkům lisování. První z nich je záležitost 

konstruktéra výrobku a řeší zejména jeho pevnost a tuhost. Technickým požadavkem 

lisování se rozumí tečení plastu ve formě a je dán poměrem délka tečení / tloušťka 

stěny, který je udáván výrobcem materiálu. To vede u dlouhých tečení k volbě více 

vtoků. Další zásadou je zachování rovnoměrnosti tloušťky stěny. Rozdílné tloušťky stěn 

vedou při smrštění ke zvlnění a deformaci výlisku. Přechody mezi změnou tloušťky stěn 

musí být pozvolné. Rohy stěn je nutné zaoblit z důvodu úhlových deformací v rozích. 

Při volbě žeber a nálitků je nutné brát v potaz určitý poměr k hlavní tloušťce stěny z 

důvodu eliminace staženiny. Nejvíce jsou staženiny patrné na lesklých povrchových 

plochách, což je u vzhledových ploch nežádoucí. Tento problém je možné vyřešit např. 

dezénem povrchu, na kterém to není tolik patrné. 
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Úkosy stěn - Jedná se o zkosení stěn, které jsou nutné k snadnému odformování a 

bezproblémovému vyhození výlisku z formy. Obvykle se volí od 0° 30´ - 2° podle 

hloubky tvaru a tloušťky stěny. U tenkostěnných výlisků je vhodné používat úkosy 

větší. Také u výlisků s větším počtem otvorů je vhodné volit úkosy až 3° - 5°. Volba 

správného úkosu přispěje ke snadnému vyhození výlisku a k eliminaci jeho deformací 

způsobené vyhazovačem.  

Tolerance výlisků - Tolerance výlisku jsou stěžejním bodem při poptávkovém 

řízení. Jelikož se vyskytují ve výkresech jak u našich, tak i zahraničních odběratelů. Je 

nutné tedy vyjasnit vznikající rozpory již v poptávkovém řízení, aby posléze 

nedocházelo k nákladným úpravám formy, které bývají mnohdy v režii výrobce.  

 

Rozbor konstrukce zadaného dílce  

     

Obr. 1.1 Model řešené součásti 

Název: Kryt hlavy 

Materiál: PA66 - GF30 

 

Zaformovatelnost - po zhodnocení modelu (obr. 1.1) součásti se zjistilo, že k 

zaformování bude nutné použít 4 boční jádra tzv. šoupáky, které se budou pohybovat 

kolmo na osu formy. Jejich použití je nutné z důvodu otvorů na boku modelu, u kterých 

není jiným způsobem možné zajistit jejich výrobu. Kromě již zmíněných bočních jader 

je součást bez problémů zaformovatelná. 
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Tloušťka stěn - z modelu je patrné, že tloušťka stěn je přibližně rovnoměrná, což je 

pro technologii vstřikování důležité. U žeber není nutné brát v potaz možnost případné 

staženiny, která by se mohla vyskytnout na opačné straně, protože se jedná o pracovní 

výrobek, u kterého zákazník drobnou kosmetickou nedokonalost připouští. Dále je z 

modelu patrné, že všechny ostré hrany jsou zaobleny, tudíž nehrozí úhlové deformace v 

rozích.  

Úkosy stěn - pro snadné odformování a následné vyhození z formy, bude volen 

úkos o velikosti 1° 

Tolerance výlisků - z výkresu řešené součásti je patrné, že jsou tolerovány pouze 

funkční plochy, které mají přípustné tolerance z hlediska technologie vstřikování plastů. 

Ostatní rozměry jsou v obecných tolerancích. 

Z rozboru konstrukce, kde byla zkoumána vyrobitelnost součásti, vyplývá, že daný 

výrobek lze požadovanou technologií, vstřikováním plastů vyrobit.  

 

1.2. Rozbor materiálu [1], [3], [4], [7] 

 Materiál pro výrobu byl zvolen PA66 - GF30. Jedná se o polyamid, který je 

vyztužen 30% skelnými vlákny. Materiál byl zvolen zejména pro svoje výborné 

mechanické vlastnosti, které jsou pro požadované funkce výrobku zásadní. Jedná se 

zejména o: 

 vysokou mechanickou pevnost a houževnatost, 

 vysokou mez únavy, 

 vysokou odolnost proti otěru, 

 schopností práce pod vysokým zatížením. 

V tab. 1.1 jsou uvedeny vlastnosti zmíněného materiálu. 
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 Tab. 1.1 Vlastnosti materiálu PA66 - GF30 [4] 
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2. Návrh řetězce výroby 

2.1. Příprava plastů [1], [2], [5] 

K docílení výsledného výrobku je nutné provést mnoho operací. Jednou z nich je 

příprava vstřikovaného materiálu. Každý materiál musí nejprve projít technologií 

přípravného zpracování, při které jsou přidávány různé přísady, odstraňovány těkavé 

podíly, voda apod. V neposlední řadě je nutné dát polymerům tvar pro následné 

zpracování (granulát (obr. 2.1), prášek, kaše apod.)  

 

Obr. 2.1 Plastový granulát 

 

Sušení - většinu používaných plastů je nutné před vlastním vstřikováním sušit. 

Přítomnost vody se projeví zhoršením kvality povrchu a poklesem mechanických 

vlastností, zvláště u plastů, u nichž voda při vyšší teplotě způsobuje štěpení 

makromolekul. Sušení je rovněž nutné zařadit do technologického procesu vždy, kdy 

hmota přišla do styku s vodou nebo vlhkostí v předchozí operaci. Spojení vody s 

materiálem může být přilnavostí, tzn., že se jedná o vlhkost povrchovou nebo 

kapilárními silami, u kterých se vlhkost nachází v celém objemu hmoty v mikro-

kapilárách. Doba a teplota sušení je pro každý materiál mírně odlišná. Pro námi 

zpracovávaný materiál PA66 je doporučováno sušit při teplotě 60 - 70 °C pod dobu 

6 hodin. Jelikož navlhání je vratný děj je nutné materiál chránit před vlhkostí a sušit 

pouze takové množství, které se zpracuje do 30 minut.  
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Míchání - jedná se o proces, při kterém dochází k smíchání všech složek v míchacím 

prostoru tak, aby byla dosažena rovnoměrnost komponentů, tzn. homogenita. Výsledný 

stupeň homogenity nemusí být dosažen ve fázi míchání, ale až následným zpracováním 

jako je vstřikování apod. Míchání se dělí dle odporu promíchávaných částic. Základní 

rozdělení je do dvou kategorií: 

• míchání látek s nepatrným odporem (prášky) 

• míchání látek s velkým odporem 

Míchání látek s velkým odporem se dále dělí: 

• intenzivní míchání (stupeň homogenity závisí na smykovém namáhání) 

• extenzivní míchání (stupeň homogenity závisí na tečení nebo na vytváření 

nového povrchu) 

 

Granulace - jedná se o konečný stupeň přípravy většiny plastů. Při tomto zpracování 

materiál získá tvar granulí, které jsou vhodné pro následné zpracování. Výhodou 

granulace je její možnost dalšího směšování např. s barvivem a lze je dobře dávkovat. 

Granulace probíhá pomocí různých metod, které jsou závislé na vlastnostech taveniny, 

požadovaném výkonu, ekonomii apod. 

Regranulát - z hlediska ekonomiky a ekologie je nutné zpracovávat i odpad (obr. 2.2), 

pro který není jiné využití. Může se jednat o nefunkční výrobky, prázdné obaly, ale také 

technologický odpad, který vzniká při výrobě ve formě vtokových systému, vadných 

výrobků apod. Základní rozdělení odpadu je na užitný a technologický. Užitný odpad 

jak bylo zmíněno, jsou zejména výrobky po své funkční době. Zde je nevýhoda, že 

takovýto materiál není moc kvalitní. Je to způsobeno zejména znečištěním materiálu a 

jeho stárnutím. Druhou skupinou jsou odpady technologické, které vznikají během 

procesu a jsou tedy relativně kvalitním materiálem srovnatelné s původním 

nerecyklovaným.  

 Při opětovném zpracování je nutné brát zřetel na původ a způsob předchozího 

zpracování materiálu. Je nutné brát zřetel na to, že materiál prochází při zpracování 

rozdílnými fyzikálními a chemickými procesy, které se podílejí na změně struktury a 

složení. Regranulované odpady lze používat samostatně nebo jako příměs k 

originálnímu materiálu. Samostatné použití není příliš vhodné, protože nejsou zaručeny 

původní vlastnosti. Výhodnější a používanější možností je přidávání do originálního 
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granulátu. Obecně je u většiny plastů doporučováno maximálně 20%. Výsledná kvalita 

závisí na typu polymeru, aditivu a způsobu zpracování původního materiálu. Kvalitu 

zpracovaného odpadu lze ověřit pouze pomocí experimentů.  

 

Obr. 2.2 Koloběh zpracování plastů [5] 

 

2.2. Vstřikování plastů [1], [2], [5] 

Postup vstřikování - proces vstřikování lze rozdělit do pěti částí: 

• dávkování a plastifikace, 

• vstřikování, 

• doplňování (dotlak), 

• chlazení ve formě, 

• vyhození výlisku z formy. 

Dávkování a plastifikace - při dávkování dochází k určení a oddělení ideálního objemu 

taveniny. Čistý objem, kterým se rozumí všechny dutiny formy, vtokové kanálky a 

smrštění se navýší o 5 - 10%. Z důvodu úspory času jsou stroje konstruovány tak, aby 

bylo možné provést dávkování v předchozím cyklu a tím výrazně snížit čas vstřikování. 

Po dávkování následuje plastifikace, kterou se rozumí přechod plastu z pevného do 
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tekutého stavu. Příprava dostatečného množství homogenní taveniny probíhá před 

čelem šneku, aby bylo možné provést vstřikování. 

Vstřikování - po dávkování a plastifikaci dochází k vstříknutí taveniny do formy. 

Vstřikování probíhá pomocí axiálního posuvu šneku. Při procesu vstřikování jsou 

rozlišovány dvě fáze: 

• fáze objemového plnění 

• kompresní fáze 

První fází se rozumí doba zaplnění všech dutin formy. Ve druhé fázi dojde k 

prudkému nárůstu tlaku a poklesu rychlosti. Fáze vstřikování ovlivňují zejména teplota 

taveniny, tlak vstřikování, rychlost vstřikování a teplota formy.  

Dotlak - vlivem smršťování plastu při ochlazování dochází k úbytku materiálu, který je 

nutné doplňovat. Tato fáze je nazývána dotlak, který je definován délkou trvání a výší 

tlaku. V praxi je velice důležité odhadnout čas přepnutí fázi vstřikování na fázi dotlaku. 

Dojde - li k přepnutí ze vstřikování na dotlak příliš brzo vznikne nedostřik s 

propadlinami a staženinami. Naopak při pozdním přepnutí dojde k přetlaku a 

následnému přeplnění. 

Chlazení - před otevřením formy a vyhozením výlisků je nutné provést chlazení na 

takovou teplotu, aby vyhazovaný dílec dosáhl vyhazovací teploty. Teplotu lze volit v 

určitém rozmezí, která je pro každý plast různá. Při požadavku na vysokou produktivitu 

je vyhazovací teplota volena pokud možno co nejvyšší, aby došlo k minimalizaci času 

stroje. Na druhou stranu musí být její výše taková, aby nedocházelo k poškození 

výrobku pádem z formy nebo vyhazovačem. Naopak při velmi nízké teplotě hrozí 

vlivem smrštění nalepení na tvarovou část formy a problematickému vyhození z formy 

či její poškození. Dobu chlazení lze rovněž snížit zlepšením chladících kanálků při 

samotné konstrukci formy. 

Vyhození výlisku - Poslední část cyklu je vyhození výlisku z formy. Vyhození může 

probíhat mechanicky pomocí dorazů při otevírání formy, nebo hydraulicky. Moderní 

stroje využívají spíše hydraulický způsob, který není vázán na pohyb formy a lze jej 

libovolně programovat. 
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Obr. 2.3 Schéma vstřikovací a uzavírací jednotky [5] 

 

Na obr. 2.3 je znázorněno schéma vstřikovací soustavy. Celý cyklus je řízen pomocí 

počítače. V daný okamžik je dodán požadovaný druh plastu, který následně putuje do 

válce, kde je otáčením válce a ohřevem přiveden do tekutého stavu. Následně je 

shromážděn před šnekem. Následně dojde k posunutí šneku a vstřiku do formy. Poté je 

přiváděno chladivo do systému formy, kde dojde ochlazení dílce. Následně je forma 

otevřena a dílec vyhozen pomocí vyhazovačů nebo manipulátoru z formy.  

Ve vstřikovací formě probíhají různé vnitřní tlaky během vstřikovacího cyklu. 

Tento průběh je znázorněn na obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Průběh vstřikovacího tlaku [10] 
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Legenda (obr. 2.4): [5], [6] 

A - zahájení vstřikování 

B - ukončení vstřikování a zahájení dotlaku 

C - zatuhnutí taveniny ve vtokovém kanálu 

D - konec dotlaku + začátek plastifikace 

E - ukončení plastifikace 

F - otevření formy a vyhození výlisku 

ts1 - čas k uzavření formy 

ts2 - čas k přisunutí vstřikovací jednotky 

ts3 - čas k otevření formy 

tv - čas vstřikování 

ts - doba dotlaku 

tpl - čas plastifikace 

tm - doba manipulace 

tch - doba chlazení 

pi - vnitřní tlak 

pz - tlak zbytkový 
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3. Návrh vstřikovací formy [10] 

Dodržení požadavků zákazníka sebou nese zejména správná konstrukce formy jak z 

hlediska funkčního tak ekonomického. Konstrukce se obecně mohou pro stejný výrobek 

lišit a je proto žádoucí, aby bylo nalezeno optimální řešení, které nebude zbytečně 

výrobně nákladné. 

Při úvaze o konstrukci formy je jako první nutné rozhodnout o násobnosti formy a o 

druhu vtokové soustavy. Násobnost může být určena různými způsoby. Jedním z nich je 

termín dodání v porovnání s kapacitou a možnostech vstřikovacích lisů nebo dle 

požadavků zákazníka. Obecně se více až mnohonásobné formy užívají zvláště u 

sériových výlisků, kde je požadovaná nízká výsledná cena a krátká doba dodání. U 

výrobků, které jsou pouze v malých nebo zkušebních sérií se volí spíše méně násobné či 

jednonásobné formy. V řešeném případě pro tuto práci byl přímo stanoven požadavek 

pro jednonásobnou formu, protože se jedná o výrobek, který bude testován ve velmi 

malé sérii.  

3.1. Potřebné technologické výpočty 

Dále je před započetím konstrukce vhodné provést technologické výpočty pro 

určení technologických parametrů a k volbě vstřikovacího lisu.  

Objem V [cm3]- objem byl zjištěn pomocí programu Solidworks   V = 89,26 cm3 

Hmotnost G [g] [9], [11] 

G = ρ ·  V 

ρ = dle tabulky 1.2 je hustota 1,29 g/cm3 

Vstřikovací objem Vd  [cm3] [9], [11] 

Vd = n · (V + Vk) + 2 ÷ 3 

Vk - je objem vtoku, který byl rovněž zjištěn v programu Solidworks. 

 

Doba vstřikování tv  [s] [9], [11] 

= 0,04 ∙ , ∙ log	 10  

η - viskozita při smykové rychlosti 1000 s-1 [Pa.s]. Pro polyamid se je roven 124 Pa.s. 

 

Doba chlazení tk  [s] [9], [11] 

K určení doby chlazení je potřeba znát teplotu formy a teplotu výlisku, při které je 

možné jej vyhodit z formy. To se určí z tab. 3.1. 



Diplomová práce 

VŠB-TUO  - 22 - 

 Tab. 3.1 Doporučené teploty pro formy a taveniny pro vyhození [8] 

 

 

Z tabulky 3.1 je patrné, že pro PA 66 - GF je střední teplota taveniny 290 °C, 

teplota formy 100 °C a vyhazovací teplota 130 °C. Doba chlazení patří mezi významné 

doby vstřikovacího cyklu, protože trvá nejdéle, a tudíž je pokud to jde, zkracovat dobu 

chlazení na co nejnižší. 

 

= ∙ ∙ 8 ∙ −
−  

s - tloušťka stěny [mm] s = 4 mm 

αeff - měrná teplotní vodivost materiálu [mm2/s], αeff - 0,0685 mm2/s 

Tm - teplota taveniny [°C], Tm - 300 °C 

Tw - střední teplota tvarové dutiny [°C], Tw - 100 °C 

Te - střední vyhazovací teplota výlisku [°C], Te - 130 °C 

 

Doba vstřikovacího cyklu tc [s] [9], [11] 

= + + 3 ÷ 4 

 

Minimální vstřikovací kapacita vstřikovacího stroje Cv [cm3] [9], [11] 

≥ 1,1 ∙ ∙ ( + ) 
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Minimální plastifikační kapacita stroje Cp [kg/hod] [9], [11] 

≥ 4 ∙ ∙ ∙ ( + )
 

 

Minimální přidržovací (uzavírací) síla stroje Fp [kN] [9], [11] 

≥ 1,1 ∙ 10 ∙ ∙ ∙  

Spr - plocha průmětu výlisku do dělící roviny [mm2] - dle Solidworks Spr = 9161 mm2 

pv - vstřikovací tlak [MPa] - volen 80 MPa, aby bylo dosaženo bezpečného uzavření 

Pro strukturní pěny bývá tlak plastu pv = 3·106 ÷ 5·106 N/m2 

Pro kompaktní plasty bývá tlak plastu pv = 5·107 ÷ 8·107 N/m2 

 

Výpočet průměru šneku ds [mm] [9], [11] 

7,5 ∙ < < 10,5 ∙  

Průměr šneku se volí dle normalizované řady 30, 35, 40, 45 apod. Dle výpočtu byl 

vybrán válec v polovině rozptylu tj. průměr 40 mm. 

 

Výpočet délky dráhy pohybu šneku Lsn [mm] [9], [11] 

= 4 ∙ 10 ∙
∙  

 

Kontrola, zdali je průměr šneku navržen správně. [9], [11] 

< < 3 ∙  

40 < 75,22 < 120 ⇒ ℎ  

 

Výpočet vstřikovací rychlosti vs [cm3/s] [9], [11] 

=  

 

Technologické výpočty dle výše uvedených vzorců jsou uvedeny v tab. č. 3.2. 
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Tab. 3.2. Technologické výpočty 
Název Hodnota Jednotka 

Hmotnost - G 115 [g] 

Vstřikovací objem - Vd 94,5 [cm3] 

Doba vstřikování - tv 1,94 [s] 

Doba chlazení - tk 39,9 [s] 

Doba vstřikovacího cyklu - tc 45,84 [s] 

Minimální vstřikovací kapacita stroje - Cv 101,23 [cm3] 

Minimální plastifikační kapacita stroje - Cp 13,41 [kg/hod] 

Minimální uzavírací síla stroje - Fp 806,2 [kN] 

Průměr šneku - ds 40 [mm] 

Délka dráhy pohybu šneku - Lsn 75,22 [mm] 

Vstřikovací rychlost - vs 48,73 [cm3/s] 

 

3.2. Volba smrštění 

Správná volba smrštění má rozhodující vliv na výslednou přesnost výlisku. Hodnota 

smrštění je udávána v procentech. V praxi se postupuje tak, že před zaformováním se 

součást zvětší o jeho hodnotu a teprve potom jsou vytvářeny dutiny formy. 

Na velikost smrštění mají vliv zejména vlastnosti plastů, tvar výlisku, technologie 

vstřikování, vtoková soustava, teplota temperace, tloušťka stěny, teplota vstřikovacího 

plastu, rozměry výlisku apod. Z uvedeného vyplývá, že určit přesnou hodnotu smrštění 

je v praxi velice obtížné. Vychází se tedy z určitého procentuálního rozpětí, ze kterého 

konstruktér volí správnou hodnotu dle svých zkušeností. V tabulce 3.3 je uvedeno 

smrštění pro různé druhy plastů. 
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 Tab. 3.3 Velikost smrštění pro různé druhy termoplastů [10] 

 

Pro polyamid PA66 je smrštění 1 - 2%. Z tabulky 3.4 je vidět, že velikost smrštění 

klesá se stoupajícím množstvím skelných vláken. Pro plast PA66 - GF30, s obsahem 

30% skelných vláken voleno 1,25%. 

  Tab. 3.4 Velikost smrštění pro PA66 s různým množstvím skelných vláken [10] 

 

3.3. Volba dělící roviny  

Dělící rovinu je nutné volit s ohledem na snadné odformování a z hlediska 

požadavků zákazníka na pohledové strany. V dělící rovině je totiž na výlisku vidět její 

linie. Pokud je to možné, je nejlepší volit ji tak, aby procházela přes nějakou hranu. 

U řešeného výrobku (obr. 3.1) je patrné, že volba dělící roviny je obtížnější a to 

zejména z důvodu 4 bočních otvorů.  

Volba dělící roviny je tedy následující. Hlavní dělící rovina je řešena tak, že 

prochází po spodní hraně viz. obr. 3.3. Na stranu formy tvárníku je zahrnuta zbývající 

menší vnější výška výlisku spolu s celkovým vnitřkem výlisku až po první hranu 

zaoblení vnitřní díry s drážkami. Větší vnější výška od dělící roviny spolu se zbytkem 

vnitřní díry je na straně tvárnice. Tímto rozdělením je vyřešena větší část výlisku. 

Zbývají ovšem ještě 4 otvory, kde jsou dva a dva vždy stejné. Otvory, které jsou kolmé 
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na dělící rovinu, je nutné řešit pomocí bočních jader tzv. šoupáků. V řešeném případě je 

tedy počítáno se čtyřmi bočními šoupáky, které slouží jako pomocná dělící rovina a 

zajistí zaformování a následné odformování bočních otvorů, které není možné jinak 

vyrobit. Po volbě dělící roviny je rovněž nutné ověřit, zdali má součást správné úkosy a 

případě je upravit dle potřeby. Úkos volen s ohledem na délku výlisku 0,5°. 
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Obr. 3.1 Zpracovávaný výrobek 
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Obr. 3.2 Volba dělící roviny 

 

3.4. Návrh vtokové soustavy 

Při volbě vtokové soustavy je nutné zvolit, zda se bude jednat o studenou vtokovou 

soustavu nebo o horkou vtokovou soustavu. Oba druhy mají své pro a proti. Studená 

vtoková soustava se používá zejména tam, kde nejsou vtokové kanálky příliš dlouhé a 

nevzniká při lisování mnoho odpadu. Také se používají tam, kde jsou formy 

navrhovány spíše pro občasnou výrobu nebo pro výrobu zkušebních prototypů. Jeho 

výhoda je zejména v jeho ceně. Oproti horké vtokové soustavě studený vtokový systém 

je v nákladech výrazně levnější. Další metodou je volba horkého vtoku, který je 

výhodný zvláště u velkosériové výroby, kde se dosáhne významné finanční úspory z 

důvodu minimalizace odpadu. Horký vtokový systém je prakticky prodloužení 

vstřikovací trysky až k místu potřeby plnění dutiny. Další možné použití je 

kombinované, tj. horkého vtoku spolu se studeným. Tohoto lze s úspěchem využít 

zvláště u velkosériových forem, kde je horkým vtokem přivedena tavenina do tzv. 

tvarových hnízd, ve kterých je dále rozváděna pomocí studeného vtokového systému. 

Na obr. 3.3 je znázorněno schéma vtokové soustavy. Z obrázku je patrné, že tryska 

vtoku je umístěna přímo na ústí, takže výroba probíhá bez odpadu. 
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Pro řešený dílec je volena studená vtoková soustava. 

jsou voleny 2 vtokové ústí z každé strany. Rozvád

malé, což je výhodné zejména z d

 

Obr. 3.3 Schéma horkého vtoku [12] 

ešený dílec je volena studená vtoková soustava. S ohledem na velikost dílce 

jsou voleny 2 vtokové ústí z každé strany. Rozváděcí kanálky 

malé, což je výhodné zejména z důvodu malých odpadů.  

Obr. 3.4 Rozváděcí kanálky 

- 29 - 

 

ohledem na velikost dílce 

 (obr. 3.4) jsou velmi 
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Obr. 3.5 Rozměry vtokových kanálků 

Rozměry vtokových kanálků (obr. 3.5) jsou voleny spíše menší než větší, aby bylo 

možné po zkoušce formy provést jejich případné rozšíření. Obecně je lepší při návrhu 

zvolit vtokové systémy a ústí menší, protože při následných zkouškách a odladění 

formy lze lépe provést úpravu. Pokud by byly zvoleny příliš velké, znamenalo by to 

pracnější zavařování, které má ještě navíc za následek tepelné ovlivnění materiálu a to 

není žádoucí.  

 

Obr. 3.6 Řez kuželovým vtokovým ústím 
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Vtokové ústí (obr. 3.6) je voleno kuželové. Tento typ ústí je velmi výhodný, 

protože není nutné dodatečně začistit výlisek od zbytku vtoku. Kuželové ústí se 

navrhuje pod úhlem, aby vznikla ostrá hrana, o kterou se při vyhazování z formy oddělí 

vtok od výlisku. Velikost ústí vtoku je voleno 1 mm s ohledem na možnosti dalších 

úprav v případě potřeby. Kuželové ústí je pod sklonem 50° od osy vložky právě z 

důvodu vzniku ostré hrany.  

3.5. Návrh bočních jader 

Jak již bylo zmíněno dříve, je vzhledem ke čtyřem bočním otvorům potřeba užití 

bočních jader. Úkolem těchto šoupáků je pohyb ve směru kolmém k ose formy a 

provést zaformování či odformování výlisku. Pohyb šoupáků může být pomocí šikmých 

kolíků, který se děje při otevírání a zavírání formy, nebo pomocí hydraulických tahačů. 

Řešení pomocí šikmých kolíků je poměrně jednoduchý způsob řešení. Je levný a 

nevyžaduje řešení hydraulického obvodu, který se volí se hlavně tam, kde situace 

nedovoluje použití šikmých kolíků. Jsou to zejména případy, kdy je nutné odjetí 

bočních jader dříve, než se začne otevírat forma. Dalším případem může být příliš 

hluboký tvar a nutnost dalekého odjetí, kterého není možné dosáhnout pomocí šikmých 

kolíků. 

V řešené formě je použito šikmých kolíků, protože není potřeba odjíždět s bočními 

jádry dříve, než se otevře forma, ani není potřeba dlouhých délek. Při volbě šikmých 

kolíků je nutné stanovit jeho délku a úhel. K tomu je nutné znát, jaké je potřeba odjetí 

šoupáku, aby bylo zajištěno bezpečné opuštění výlisku a při vyhození nedošlo k jeho 

poškození. S ohledem na předchozí je volen šikmý kolík od firmy HASCO - 

Z016_12x120. Jedná se o šikmý kolík se sklonem 18° a délkou 120 mm. Celkový 

pohyb bočního jádra bude po přepočtu 21,44 mm. K opuštění výlisku je potřeba 8 mm. 

Je tedy patrné, že 21,44 mm je dostatečné i s bezpečnou rezervou. Na obr. 3.7 je 

znázorněn řez bočním jádrem a šikmým kolíkem, na kterém je vidět způsob uspořádání.  
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Obr. 3.7 Řez šoupákem a šikmým kolíkem 

 

Popis funkce šikmých kolíků 

Funkce šikmých kolíků se řídí jednoduchým principem. Vstřikovací část formy je 

taková část, kde jsou umístěny šikmé kolíky, a je nepohyblivá. Pohyblivá část formy je 

část, kde jsou umístěny šoupáky a je nazývána vyhazovací. Při otevírání formy dojde 

vlivem sklonu kolíku k opření jeho části o šoupák a k jeho pohybu směrem k vnější 

stěně formy. Délka pohybu je dána délkou a úhlem kolíku. Aby byla zajištěna poloha 

jádra, jsou použity přidržovací mechanismy, které zajistí šoupák v dané poloze. Může se 

jednat o kuličky, které jsou vhodné pro lehčí jádra nebo zobáčky, které jsou vhodné pro 

těžší jádra. Při zavírání formy dojde k najetí šikmých kolíků zpět do šoupáků a k jejich 

posunu zpět do středu formy. Vzhledem k tomu, že při vstřikování jsou ve formě velké 

vnitřní tlaky, je nutno pevně zajistit polohu šoupáků, aby nedošlo k jejich pohybu. 

Šikmé kolíky nejsou schopny tohoto zajištění, a proto je nutné použití klínů umístěných 

v rámu, které šoupák pevně podrží v požadované poloze.  Vedení šoupáku je pomocí 
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lišt, které jsou aretovány pomocí kolíků. Aby nedošlo k zadření šoupáků, je nutné 

používat kalené podložky, které je nutné mazat. Další možností je zvolit samomazné 

podložky, které jsou ovšem dražší. Na obr. 3.8 je zobrazen detail mechanismu bočního 

jádra pro zadaný výlisek. 

 

Obr. 3.8 Detail mechanismu bočního jádra 
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3.6. Vedení a středění formy 

Ke správné funkci a poloze obou částí formy je nutné zajistit jejich správné vedení a 

středění. Pro vedení byly použity vodící sloupky od firmy HASCO pod označením 

Z03_86_32_115 a vodící pouzdra pod označením Z1000W_136x32. Vzhledem k tomu, 

že tyto vodící čepy a pouzdra nezajistí dostatečnou přesnost středění, je nutné použít 

trapézové středící vložky. Tyto byly rovněž vybrány od firmy HASCO pod označením 

Z072_32_36 a protikus Z071_32_36_40/1. Na obr. 3.9 je znázorněn způsob vedení a 

středění formy. 

 

Obr. 3.9 Detail vedení a středění formy 
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3.7. Návrh vyhazovacího systému formy 

 Vyhazovací systém má za úkol vyjmutí výlisku z formy bez poškození a v 

automatickém režimu. Umístění vyhazovačů musí být rovnoměrné a voleno tak, aby 

při vyhazování nedocházelo k deformaci výlisku. Vyhazování může být voleno 

mechanické, což je nejrozšířenější. Dalším druhem vyhazování je vzduchové, které 

je používáno spíše u tenkostěnných výlisků. Vyhazovací systém musí mít zajištěn 

zpětný pohyb do výchozí polohy. Rovněž musí být zajištěno, aby nedošlo ke kolizi 

vyhazovačů s tvarem dutiny. Vratný pohyb může být zajištěn: 

• vratnými kolíky, 

• pružinami s kombinací s jiným systémem, 

• speciálním mechanickým, hydraulickým nebo vzduchovým zařízením. 

 

 

Obr. 3.10 Návrh vyhazovacího systému 

 

 Na obr. 3.10 je znázorněn vyhazovací systém pro výlisek krytu strunové hlavy. 

Vyhazování je řešeno pomocí 10 vyhazovacích kolíků. Kolíky jsou voleny v 

následujících velikostech: 4x - průměr 3, 4x - průměr 5, 2x - průměr 8. Vyhazovače jsou 

voleny rovněž z firmy HASCO. Jsou vybrány delší a poté zkráceny na přesnou délku. 
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Označení vyhazovačů dle HASCO je Z40. Zdvih vyhazovačů (obr. 3.11) je 74 mm, což 

je naprosto dostačující pro zadaný výlisek.   

 

Obr. 3.11 Zdvih vyhazovačů 

 Při vyhazování je rovněž nutné zajistit, aby vtok zůstal ve vyhazovací straně 

formy a mohl být následně vyhozen. K tomu slouží vytrhovač vtoku (obr. 3.12), který 

zabezpečí, že vtok zůstane ve vyhazovací straně formy. Následně je pomocí kulatého 

vyhazovače vyhozen z formy.  

 

Obr. 3.12 Vytrhovač vtoku 
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 Vratný pohyb je zajištěn pomocí 4 vratných kolíků (obr. 3.13), které jsou 

umístěny v rámu tvárníku.  

 

Obr. 3.13 Vratné kolíky 

 U vyhazovacího systému je nutné rovněž zabezpečit, aby bylo dosaženo výchozí 

polohy před vstřikováním. K tomu slouží koncový spínač (obr. 3.14), který pracuje na 

principu elektrické indukce a je napojen na řídicí systém vstřikovacího lisu. Koncový 

spínač je použit rovněž od firmy HASCO pod označením Z140. 

 

Obr. 3.14 Koncový spínač 
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 Vyhazovací desky musí být rovněž vedeny (obr. 3.15). K tomu slouží vodící 

pouzdra a čepy obdobné k vedení obou dílů formy. K vedení byla použita vodící 

pouzdra firmy HASCO - Z1000W a vodící čepy HASCO - Z022.  

 

Obr. 3.15 Vedení vyhazovačů 

 

3.8. Návrh temperačního systému 

Temperace formy je řešena pomocí kanálků o průměru 8 mm. V pevné části formy 

(obr. 3.16.) je chlazení pouze u tvarové vložky formy. Slepé konce vrtání jsou zaslepeny 

zátkami od firmy HASCO - Z94. Přivedení chladícího média do tvárnice je 

prostřednictvím rámu tvárnice. Utěsnění je provedeno pomocí O-kroužků (obr. 3.17.).  
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Obr. 3.16 Temperace pevné části formy 

 

 

Obr. 3.17 Detail na těsnění o-kroužkem. 
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 V pohyblivé části (obr. 3.18) je chlazení řešeno pomocí 8 mm vrtaných kanálků. 

Podobně jako u tvárnice je temperována pouze tvarová vložka (obr. 3.19.). Chlazení je 

přivedeno přes rám tvárníku a taktéž těsněno pomocí o-kroužků. Dále je použita 

temperace na vnitřní tvarovou vložku (obr. 3.20.), která je válcová. Zde je chlazení 

řešeno obtokem kolem vložky, ve které je zhotoven zápich, kde proudí chladící 

médium. Přivedení chladícího média je rovněž přes rám tvárníku. Nad i pod zápichem 

jsou umístěny o-kroužky, aby se chladící médium nedostalo do jiných částí formy.  

 

 

Obr. 3.18 Temperace pohyblivé části formy 
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Obr. 3.19 Detail temperace tvárníku 

 

 

Obr. 3.20 Detail temperace vnitřní tvarové vložky 
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Chlazení šoupáků je řešeno pomocí samostatného okruhu pro každý šoupák. Přívod 

je řešen pomocí prodloužených náustků od firmy HASCO. Konkrétně se jedná o 

náustky HASCO - Z90. Průměr vrtaných kanálků je 4 mm. Na obr. 3.21 je zobrazen 

detail chlazení šoupáku. Slepý konec je zaslepen. 

 

Obr. 3.21 Detail temperace šoupáku 
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3.9. Návrh odvzdušnění 

Odvzdušnění formy je nutné z důvodu hromadění vzduchu při toku taveniny. 

Vlivem špatného odvzdušnění dochází k nedostřiknutí taveniny do konce formy a k 

diesel efektu (obr. 3.22), což je spálení plastu.  

 

Obr. 3.22 Diesel efekt [8] 

K řešení odvzdušnění dochází až během zkoušek formy, kdy je v případě potřeby 

vybroušena malá drážka, kde vzduch unikne. Mnohdy není potřeba vytvářet velké 

množství dodatečných odvzdušnění, protože vlivem rozmístění vyhazovačů a šoupáků 

je dosaženo dostatečného odvzdušnění již těmito pohyblivými součástkami, u kterých 

musí být z důvodu pohybu zachována určitá vůle. Je-li nutné dalšího odvzdušnění, je 

nutné dodržet maximální šířku kanálku (tab. 3.5), aby nedocházelo k zátokám plastu. 
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   Tab. 3.5 Šířka odvzdušňovacího kanálku pro vybrané druhy plastů [13] 

 

U řešené formy (obr. 3.23), se jeví odvzdušnění prozatím jako dostatečné. Případná 

potřeba úpravy se projeví až při zkoušení formy.  

 

Obr. 3.23 Pohled na dutinu tvárníku 
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3.10. Popis formy 

3.10.1. Vstřikovací část formy 

Vstřikovací část formy (obr. 3.24) je taková strana, na které probíhá vstřikování. Při 

postavení čelem k lisu se jedná o stranu pravou. Popis jednotlivých částí je na obr. 3.24. 

 

Obr. 3.24 Vstřikovací část formy 
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3.10.2. Vyhazovací část formy 

Vyhazovací část formy (obr. 3.25) je strana, na které probíhá vyhazování. Při 

postavení čelem k lisu se jedná o stranu levou. Jedná se o pohyblivou stranu, která koná 

přímočarý pohyb. Vyhazovací část formy je opatřena vyhazovači, které jsou ovládány 

dle dispozic lisu mechanicky nebo hydraulicky. Popis jednotlivých částí je na obr. 3.25. 

 

Obr. 3.25 Vyhazovací část formy 
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3.10.3. Otevřená forma 

Po ukončení temperace formy, dochází k jejímu otevření. Při otevírání tlačí šikmé 

kolíky na těla šoupáků a posouvají je směrem ven z formy. Po opuštění horní hrany 

šoupáku dojde k aretaci. Forma odjíždí dále až na nastavenou hodnotu na lisu, kde 

dojde k vyhození výlisků. Poté následuje návrat do výchozí polohy, přičemž při návratu 

pohyblivé části formy dojde k zajetí šikmých kolíků do šoupáků a jejich pohybu zpět, 

kde jsou na závěr zajištěny a dotlačeny pomocí klínů. Tehdy je forma připravena na 

nový cyklus. Na obr. 3.26 je zobrazena forma v otevřeném stavu s popisem názvů 

desek. 

 

 

Obr. 3.26 Otevřená forma 
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4. Volba vstřikovacího lisu [6] 

Vstřikovací stroj (obr. 4.01) se skládá ze tří základních částí, kterými jsou: 

• vstřikovací jednotka 

• uzavírací jednotka 

• řízení a regulace 

 

Obr. 4.01 Vstřikovací stroj [14] 

Popis jednotlivých částí vstřikovacího stroje je znázorněn na obr. 4.02. 

 

Obr.4.02 Schéma vstřikovacího stroje [15] 
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Popis jednotlivých částí vstřikovacího stroje: [15] 

1 – uzavírací jednotka,  

2 – pohyblivá upínací deska vstřikovacího lisu,  

3 – pohyblivá část vstřikovací formy,  

4 – vodící sloupky vstřikovacího lisu,  

5 – pevná upínací deska vstřikovacího lisu,  

6 – čelo špičky vstřikovací trysky vstřikovacího lisu,  

7 – tavící komora,  

8 – šnek,  

9 – násypka pro plastový polotovar,  

10 – pohonná jednotka šneku  

 

4.1. Volba stroje 

Pro správnou volbu vstřikovacího lisu je nutné brát v potaz následující 

nejdůležitější parametry, kterými jsou: 

• velikost vstřikovací kapacity, 

• velikost plastifikační kapacity 

• průměr šneku stroje 

• možnost upínacích rozměrů 

• velikost středících kroužků 

Po zhodnocení všech kritérií byl zvolen vstřikovací lis Arburg Allrounder 470 C. 

V tabulce č. 4.1 jsou uvedeny technické údaje lisu. V tabulce č. 4.2 jsou uvedeny 

požadované parametry. 
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Tab. 4.1 Parametry vstřikovacího stroje [16] 

uzavírací jednotka   

uzavírací síla 1500 max. kN 

otevření 500 max. mm 

výška formy 250 min. mm 

světlost mezi upínacími deskami 750 max. mm 

vzdálenost mezi vodícími sloupky 470 x 470 mm 

velikost upínací desky (hor. x ver.) 650 x 650 mm 

vyhazovací síla 40 max kN 

zdvih vyhazovače 175 max. mm 

hydraulika, pohon, všeobecně   

Topný výkon 9,4 kW 

celkový příkon stroje 1835 kW 

vstřikovací jednotka 400 - 

průměr šneku 40 mm 

poměr šneku 20 L / D 

Vstřikovací kapacita 201 max. cm3 

maximální plastifikační kapacita 15 Kg/hod 

hmotnost dávky 184 max. g PS 

vstřikovací tlak 2000 max. bar 

vstřikovací rychlost (objemová) 168 max. cm3 / s 

krouticí moment šneku 550 max. Nm 

přítlačná síla trysky 60 max kN 

zdvih trysky 300 max. mm 
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Tab. č. 4.2 Požadované parametry lisu 

Parametr Hodnota Jednotka 

Vstřikovací kapacita 101,23 cm3 

Plastifikační kapacita 13,41 kg/h 

Tlak vstřikování 800 bar 

Uzavírací síla 806,2 kN 

Průměr šneku 40 mm 

Rychlost vstřikování 48,73 cm3/s 

Rozměr desek formy 446 x 396 mm 

Uzavřená výška formy 388 mm 

Otevřená výška formy 638 mm 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že volba lisu byla provedena správně - všechny 

parametry vyhovují. 

Po volbě lisu je nutné ještě ověřit, zda desky vyhovují na otlačení vlivem uzavírací 

síly. Není nutné počítat kontrolu na otlačení pro každou desku zvlášť. Stačí pouze na 

nejmenší, kterou je rozpěrka. Vzhledem k tomu, že jsou použity 2 kulaté a 2 hranaté 

rozpěrky, bude styčná plocha rovna součtu všech obsahů, protože se daná uzavírací síla 

rozdělí mezi všechny.  

Kontrola uzavírací síly [N/m2] [9], [6] 

= ≤ 				 

so - zjištěné namáhání na otlačení [N/m2] 

sdov - dovolené namáhání na otlačení [N/m2] 

• pro nekalené materiály 6 · 107 N/m2 

• pro kalené materiály 2,4 · 108 N/m2 

Qn - uzavírací síla vstřikovacího lisu [N] 

So - styčná plocha dílu [m2] 

= 2,88 · 10 	 / 		 

Rozpěrky na otlačení vyhovují a z výsledku je patrné, že nemusejí být kalené. 
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5. Ekonomické zhodnocení 

Cílem ekonomického zhodnocení je určení ceny jednoho výlisku.  

 Nejprve je nutné spočítat cenu formy, která je vypočtena z ceny 

normalizovaných dílů a z ceny jejich opracování. Dále je připočítána cena konstrukce, 

která je 8% z ceny formy. V tab. 5.1 lze vidět náklady na nákup materiálu a normálií.  

Životnost formy se uvádí 600 000 ks 

 
Tab. 5.1 Náklady na nákup materiálů a normálií 

Č. DÍLU ks Materiál 

Cena 
materiálu / 
normálie     

[1 ks] 

Výsledná cena 
dle ks 

Výlisek_kryt_hlava 1 Pa66 - GF30 0 0 

Tvárnice 1 1.2767 11480 11480 

Tvárník 1 1.2767 6076 6076 

Vložka tvárníku 1 1 1.2767 294 294 

Vložka tvárníku 2 1 1.2767 125 125 

Šoupák 1 2 1.2767 980 1960 

Šoupák 2 2 1.2767 980 1960 

Rám tvárníku 1 1.2085 30744 30744 
Hasco - 

Z016_12X120 
4 Normálie - bez úprav 156 624 

Rám tvárnice 1 1.2085 33264 33264 

Vodící lišta šoupáku 8 1.2767 32 256 
Hasco - 

Z1000W_136X32 
4 Normálie - bez úprav 3444 13776 

Rozpěrky 1 1.2085 5572 5572 

Kotevní deska 1 1.2085 4954 4954 

Vyhazovací deska 1 1.2085 7112 7112 
Vyhazovač - Hasco - 

Z40_8X250 
2 Normálie 261 522 

Vyhazovač - Hasco - 
Z40_5X250 

4 Normálie 198 792 

Vyhazovač - Hasco - 
Z40_3X200 

4 Normálie 120 480 

Vyhazovač - Hasco - 
Z41_14X250 

4 Normálie 554 2216 

Hasco - 
Z072_32X36_1 

4 Normálie - bez úprav 3076 12304 

Hasco - 
Z071_32X36X40_11 

4 Normálie - bez úprav 5124 20496 

Základna 1 1.2085 12572 12572 
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Hasco - 
Z1000W_22X18 

4 Normálie - bez úprav 946 3784 

Hasco - 
Z022_18X140 

4 Normálie - bez úprav 379 1516 

Šroub DIN 912 
M8x40 

16 Normálie - bez úprav 2,3 36,8 

Šroub DIN 912 
M5x20 

28 Normálie - bez úprav 1 28 

Šroub DIN 912 
M10x25 

6 Normálie - bez úprav 3 18 

Hasco - Z55_28X3 8 Normálie - bez úprav 75 600 
Šroub DIN 7991 

M4x10 
20 Normálie - bez úprav 0,4 8 

Šroub DIN 912 - 
M16x160 

6 Normálie - bez úprav 44 264 

Hasco - Z20_42X120 4 Normálie - bez úprav 389 1556 
Hasco - 

Z03_86_32X115 
4 Normálie - bez úprav 919 3676 

Podložka klínu 
šoupáku 

4 1.2767 20 80 

Hasco - Z1895_13 8 Normálie - bez úprav 1868 14944 
Vtoková vložka - 

Hasco - 
Z511_12X36_3,5 

1 Normálie 965 965 

Izolace 2 Normálie - bez úprav 5288 10576 
Středící kruh 
vstřikování 

1 1.2085 265 265 

Vyhazovač - Hasco - 
Z40_4X250 

1 Normálie 175 175 

Vyhazovací čep 1 1.2767 162,5 162,5 
Hasco - 

Z1000W_27X24 
1 Normálie - bez úprav 1054 1054 

Středící kruh 
vyhazování 

1 1.2085 265 265 

Hasco - Z81_9_10X1 6 Normálie - bez úprav 218 1308 

Hasco - Z90_5X100 8 Normálie 130 1040 

Hasco - Z94_5X0,5 4 Normálie - bez úprav 117 468 

Hasco - Z94_10X1 10 Normálie - bez úprav 86 860 
O-kroužek DIN 3771 

- 10x2 
6 Normálie - bez úprav 1,1 6,6 

Rozpěrka kulatá 2 1.2085 477 954 
Šroub DIN 912 

M8x55 
4 Normálie - bez úprav 3,3 13,2 

Šroub DIN 912 
M6x16 

4 Normálie - bez úprav 1,4 5,6 

Šroub DIN 7991 
M6x12 

8 Normálie - bez úprav 1 8 

Trámek 1 1.2085 795 795 
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O-kroužek DIN 3771 
- 41x2 

2 Normálie - bez úprav 4 8 

Kolík DIN 7 - 3x16 2 Normálie - bez úprav 2 4 
Šroub DIN 912 

M10x45 
4 Normálie - bez úprav 3,4 13,6 

Kolík DIN 7 - 4x10 1 Normálie - bez úprav 1 1 
Šroub DIN 580 M16 - 

oko 
1 Normálie - bez úprav 86 86 

Šroub DIN 912 
M16x60 

2 Normálie - bez úprav 17 34 

Podložka šoupáků 8 1.2767 115 920 
Kolík DIN 6325 - 

3x30 
16 Normálie - bez úprav 1,2 19,2 

Hasco - Z140_1 1 Normálie - bez úprav 2297 2297 
Šroub DIN 912 

M4x16 
2 Normálie - bez úprav 1 2 

 

V tab. 5.2 jsou uvedeny náklady na opracování materiálů desek a normálií, které je 

nutné nějak upravit popřípadě zkrátit. Náklady na opracování vychází z modelové 

dokumentace. 

Tab. 5.2 Náklady na opracování dílů 

Č. DÍLU ks Materiál 
Náklady na 
opracování 

[1 ks] 

Náklady na 
opracování 

dle ks 
Výlisek_kryt_hlava 1 Pa66 - GF30 0 0 

Tvárnice 1 1.2767 46000 46000 

Tvárník 1 1.2767 43000 43000 

Vložka tvárníku 1 1 1.2767 8500 8500 

Vložka tvárníku 2 1 1.2767 9200 9200 

Šoupák 1 2 1.2767 10500 21000 

Šoupák 2 2 1.2767 10500 21000 

Rám tvárníku 1 1.2085 26000 26000 

Rám tvárnice 1 1.2085 19000 19000 

Vodící lišta 
šoupáku 

8 1.2767 4200 33600 

Rozpěrky 1 1.2085 3100 3100 

Kotevní deska 1 1.2085 9500 9500 

Vyhazovací 
deska 

1 1.2085 9000 9000 

Vyhazovač - 
Hasco - 

Z40_8X250 
2 Normálie 350 700 
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Vyhazovač - 
Hasco - 

Z40_5X250 
4 Normálie 350 1400 

Vyhazovač - 
Hasco - 

Z40_3X200 
4 Normálie 350 1400 

Vyhazovač - 
Hasco - 

Z41_14X250 
4 Normálie 350 1400 

Základna 1 1.2085 12000 12000 

Podložka klínu 
šoupáku 

4 1.2767 800 3200 

Vtoková vložka - 
Hasco - 

Z511_12X36_3,5 
1 Normálie 350 350 

Středící kruh 
vstřikování 

1 1.2085 2300 2300 

Vyhazovač - 
Hasco - 

Z40_4X250 
1 Normálie 350 350 

Vyhazovací čep 1 1.2767 2400 2400 

Středící kruh 
vyhazování 

1 1.2085 2050 2050 

Hasco - 
Z90_5X100 

8 Normálie 350 2800 

Rozpěrka kulatá 2 1.2085 1000 2000 

Trámek 1 1.2085 2500 2500 

Podložka 
šoupáků 

8 1.2767 1200 9600 

 

Celková cena za nákup materiálu: 216 395,5 Kč 

Celková suma za opracování: 293 350 Kč. 

Cena formy bez konstrukce: 509 745,5 Kč 

Náklady na konstrukci: 40 700 Kč 

Celková cena formy: 550 445,5 Kč 
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 Další určování ceny výlisku, bude vycházet z výpočtů kapitoly 3.1, ceny formy, 

ceny materiálu PA66 - GF30 a ceny hodiny práce vstřikovacího lisu. 

Cena materiálu PA66 - GF30: 92 Kč / kg  

Cena hodiny práce vstřikovacího lisu: 350 Kč / hod 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o formu jednonásobnou, je počet vyrobených 

kusů dle životnosti formy 600 000. 

Částka amortizace formy vztažená na 1 kus výlisku: 

Čá 	 = 	 	
Ž 	   

Cena materiálu na výrobu 1 kusu: 

	 á 	 	1	 = ℎ 	 ý ∙ 	 á  

Náklady na vstřikování:  

	 ř á í	 á = ž 	 ∙ č 	 ř .  

 K době vstřikovací dávky je připočteno 5% jako čas ztrátový, který závisí na 

stupni automatizace procesu.  

	 ř á í	 á = 	 ř . á ∙ 	 á 	  

	 ř á í	1	 = 	 ř á í	 á
Ž 	  

Celkový náklad na výrobu 1 kusu výlisku:  

	1	 = čá 	 	 + 	 á + 	 ř á í 

 

Ekonomické výpočty dle výše uvedených vzorců jsou uvedeny v tab. č. 5.3. 
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Tab. 5.3. Ekonomické výpočty 
Název Hodnota Jednotka 

Částka amortizace 0,92 [Kč/kus] 

Cena materiálu na 1 kus 11,22 [Kč] 

Doba vstřikování dávky 8190 [hod] 

Cena vstřikování dávky 2 866 500 [Kč] 

Cena vstřikování 1 kusu 4,78 [Kč/kus] 

Cena 1 kusu 16,92 [Kč] 

 

 Náklady na výrobu jednoho kusu činí přibližně 16,92 Kč. Cena by se dala snížit 

případnou optimalizací doby vstřikovacího cyklu, který je poměrně dlouhý. Je ovšem 

dopředu těžké předpokládat, jak se bude výlisek po vyhození chovat. V některých 

případech lze vyhodit výlisky z forem při vyšší teplotě, což vede ke zkrácení 

vstřikovacího cyklu. Někdy je potřeba dochladit ve formě více, protože po vyhození při 

vyšších teplotách dochází při chladnutí k nežádoucím deformacím. V tomto případě 

dojde naopak k nárůstu vstřikovacího cyklu a tím navýšení ceny vstřikování. 

 K výrobě celkové dávky je potřeba 8190 hodin. Vzhledem k tomu, že lisovny 

pracují v nepřetržitém provozu, je předpokládaná doba dodání od zahájení vstřikování 

342 dnů.  
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout vstřikovací formu na konkrétní 

díl "kryt hlavy", který je částí strunové hlavy sekačky. 

Práce je rozdělena do pěti kategorií, které se věnovaly postupně návrhu výroby 

dílce. 

V první části je proveden rozbor konstrukce dílce a polymerního materiálu. U 

rozboru konstrukce nebyly shledány problémy, díky kterým by nebylo možné danou 

součást vyrobit pomocí technologie vstřikování plastů. Následně byl v první části 

proveden rozbor materiálu, kde byly popsány vlastnosti plastu, které byly uvedeny v 

tabulce. 

V druhé části byl proveden návrh řetězce výroby. Řetězec výroby se skládá ze dvou 

částí. Jednou je samotná příprava plastů, kterou je nutné provést ještě před 

vstřikováním, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností konečného výrobku. Druhou 

částí je samotné vstřikování. V této části je rozebráno jakým způsobem proběhne 

vstřikovací cyklus a jak se při něm mění vnitřní tlak v dutině formy.  

Třetí část je věnovaná samotnému návrhu konstrukce formy. V této kapitole jsou 

podrobně popsány jednotlivé části formy. Rovněž jsou zde provedeny technologické 

výpočty, které slouží k volbě vstřikovacího lisu. V souvislosti s výpočty stojí za zmínku 

doba vstřikovacího cyklu, která je 45,84 sekund. Tato hodnota je spíše jako východisko 

pro určitou představu o časové náročnosti jednoho výrobního cyklu. Při zkouškách 

formy se musí experimentálně ověřit, zda je tato doba dostačující či nedostačující nebo 

je ji možné dokonce zkrátit. Vzhledem k tomu, že valnou část cyklu vstřikování zaujímá 

doba temperace, závisí tento čas velkou měrou na konstrukci chlazení a možnostech 

konkrétní hmoty, při které je možné ji vyjmout z formy tak, aby nedošlo k deformacím 

apod. Na závěr této kapitoly byla popsána vstřikovací forma, kde byly znázorněny 

nejhlavnější její části. 

Předposlední kapitolou byla volba vstřikovacího stroje. Ta byla provedena s 

ohledem na výpočty v předchozí kapitole. Po provedené analýze byl vybrán stroj 

Arburg Allrounder 470 C, který je dostatečný pro výrobu a zároveň není příliš velký, 

což by způsobovalo nárůst nákladů na práci vstřikovacího stroje.  

Na závěr bylo provedeno ekonomické zhodnocení, kde bylo cílem zjistit náklady na 

výrobu jednoho dílce a předpokládané doby dodání. Nejprve bylo nutné určit cenu 
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vstřikovací formy, která se skládá z ceny materiálu a normálií, ceny opracování 

materiálu a některých normálií a ceny konstrukce. Cena opracování byla odhadnuta z 

modelu sestavy. Cena konstrukce byla volena 8% z ceny formy. Náklady na materiál a 

normálie jsou 216 395,5 Kč, na opracování 293 350 Kč a na konstrukci 40 700 Kč. 

Celková cena formy je 550 445,5 Kč. Dále byla stanovena cena 1 kusu výrobku, která 

se skládá z amortizace formy při životnosti 600 000 zdvihů, což u jednonásobné formy 

znamená 600 000 kusů, ceny materiálu PA66 - 30GF, která je 92 Kč / kg a hodinové 

sazby vstřikovacího stroje, která je 350 Kč / hod. K výrobě celé dávky je potřeba 8190 

hodin, což odpovídá při nepřetržitém provozu, v jakém lisovny fungují 342 dnů. Po 

sečtení všech nákladů, bylo zjištěno, že náklady na jeden kus jsou přibližně 16,92 Kč.  
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