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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

MINÁŘ, Z. Postup výroby plastových výlisků vstřikovací technologií: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2018. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. 

Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním polymeru za účelem výroby 

různých plastových výlisků vstřikovací technologií. Obsahuje postup při konstrukci 

vstřikovacích forem. Specifikuje jejich základní funkce a vlastnosti při jejich realizaci na 

vstřikovacím stroji. Zároveň tato práce poukazuje na problematiku výroby a výrobních vad 

konečných výlisků. Dále konkretizuje příčiny vzniklých vad a popisuje řešení k jejich 

odstranění.  

 

 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

MINÁŘ, Z. Procedure for the production of plastic injection molding technologies: 

bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2018. Supervisor: prof. Ing. Jiří 

Hrubý, CSc.  

This bachelor thesis deals with heat treatment of polymer for the production of various 

plastic moldings of injection technologies. It describes a method of designing the injection 

molding. It specifies their basic functions and properties when being implementing on an 

injection molding machine. At the same time this work points out the problems of 

production and manufacturing defects of finishing moldings. Further it specifies the causes 

of the defects and describes solutions for their elimination. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
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Dráha plastifikace 
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Vstřikovací kapacita 

Hodnota smrštění 

Teplota formy 

Teplota taveniny 

Doba dotlaku 

Doba chlazení 

Doba ochlazování 

Obvodová rychlost šneku 

Vstřikovací rychlost 

Rozměr tvarové dutiny 

Rozměr plastového výstřiku 
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Trojrozměrný 
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Úvod 

V současné době je technologie vstřikování plastů nejrozšířenější metodou výroby 

plastových výlisků. Tato technologie, včetně vstřikovacích strojů a všech zařízení k této 

pracovní činnosti určených, urazila od svých počátků velmi dlouhou a úspěšnou cestu. 

Zejména pak v bouřlivém a masovém rozvoji v druhé polovině minulého století. Díky 

širokému spektru využití plastových výlisků je tato vstřikovací technologie nadále velmi 

vysoce perspektivní a žádaná ve všech oblastech a odvětvích průmyslu. Nezanedbatelnou a 

patrně největší zásluhu mají v tomto rozvoji výroby plastových dílů automobilové a 

elektronické firmy. Ty pak takto vyrobené plastové díly, které se vyznačují vysokou 

přesností, jak tvarovou tak i rozměrovou, montují do svých zařízení.  

 Cílem této bakalářské práce je poukázat a charakterizovat problematiku výroby 

plastových výrobků. Jedná se o velice důležitý pracovní proces, ve kterém mají vyrobené 

díly charakter konečného výrobku např. misky, příbory apod. Můžou mít taky funkci 

polotovarů nebo dílů, které jsou dále určeny ke zkompletování určitého samostatného 

celku např. různé části světlometu, elektronických a elektrotechnických zařízení apod. 

Dalším cílem je zjištění případných problémů a závad plastových výlisků, jak 

mechanických tak chemických. Poukázat na tyto závady a stanovit nejlepší řešení pro 

jejich odstranění. Také poukázat na to, jak lze některým těmto závadám předejít a tím 

zkvalitnit a urychlit výrobu. 
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1 Termoplasty pro vstřikování 

 

V současné době existuje na trhu několik tisíc druhů plastových materiálů. Ne každý 

však vyhovuje ke zpracovatelskému účelu. V technické praxi se používá a nachází 

uplatnění jen několik desítek druhů plastů. Nejčastěji používané plasty ve světě jsou 

z celkového objemu celosvětové produkce přibližně 70% výroby jen tři. Jsou to styrénové 

hmoty, polyvinylchlorid a polyolefiny. Celková nabídka se ale neustále navyšuje. Tento 

rozvoj plastových materiálů se ubírá dvěma směry a to buď vytvářením nových materiálů 

anebo modifikací těch stávajících.       

Odvozování parametrů při výrobním zpracování termoplastů je závislé na chování 

daného materiálu za tepla. A naopak pro výrobu daného výlisku při použití konkrétního 

termoplastu je vázáno na jeho vlastnosti pro požadovaný rozsah teplot a vlastnosti v tuhém 

stavu. 2. 

Základní kritéria vlastností jsou: 

- projevy termoplastu při přechodu z tuhého stavu do stavu taveniny, 

- projevy taveniny, 

- projevy termoplastu při přechodu ze stavu taveniny do stavu tuhého. 

 

1.1 Základní rozdělení plastů 

 

1.1.1 Podle chování při teplotním zatížení 

 

Termoplasty – jedná se o materiál polymerní. Přechází při zahřívání do plastického 

stavu vysoce viskózních nenewtonovských kapalin. Lze poměrně snadno zpracovávat a 

různě tvářet mnoha technologiemi. Ochlazením pod teplotou tání se vrací zpět do tuhého 

stavu. Při tomto procesu se jeho chemická struktura nemění a celý proces tání a tuhnutí lze 

neomezeně opakovat. Většina hmot určená k zpracování jsou termoplasty. Např. 

polypropylen (PP), polyethylen (PE), polyamid (PA), atd.  

Reaktoplasty – jedná se o materiál polymerní. V první fázi přechází při zahřívání do 

plastického stavu, ale lze je tvářet pouze omezenou dobu. Při dalším zahřívání v nich 

vzniká chemická reakce – prostorové zesíťování struktury, tzv. vytvrzování. Tento proces 

již nelze vrátit a vytvrzené výlisky nelze rozpustit ani roztavit. Při dalším zahřívání dochází 

k degradaci tj. k rozkladu hmoty. Mezi reaktoplasty patří např. epoxidové pryskyřice, 

polyesterové hmoty, fenolformaldehydové hmoty atd. 
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Elastomery, kaučuky a pryže – jedná se o materiál polymerní. V první fázi přechází 

při zahřívání do plastického stavu, ale lze je tvářet pouze omezenou dobu. Při dalším 

zahřívání v nich vzniká chemická reakce – prostorové zesíťování struktury a probíhá u nich 

tzv. vulkanizace. Elastomery na bázi termoplastů, při procesu tání a tuhnutí neprochází 

žádným strukturálním chemickým dějem a tudíž lze tento proces tání a tuhnutí neomezeně 

opakovat. Jedná se pouze o děj fyzický. 2. 

 

1.1.2 Podle struktury nadmolekulární, dle uspořádanosti makromolekul 

 

Amorfní plasty – při tepelném přechodu z tekutého stavu do tuhého stavu nejsou 

makromolekuly schopné se samovolně uspořádat. V nepravidelném stavu zůstávají i 

řetězce, tj. nemají pravidelnou nadmolekulární strukturu. Jejich charakteristická vlastnost 

je vysoká pevnost, tvrdost a křehkost.  

Krystalické plasty – označují se jako plasty semikrystalické. Tyto částečně 

krystalické polymery mají v pevném stavu makromolekulární řetězce i jejich části svázané 

k sobě silami mezimolekulárními. Na intenzitě těchto sil závisí mechanické vlastnosti 

daného plastu. Čím větší účinek mezimolekulární síly tím menší vzájemná vzdálenost 

molekul. U uspořádaných části řetězců je v krystalickém stavu vzdálenost molekul 

nejmenší. Mají vyšší mechanické vlastnosti, méně závislé na teplotním zatížení 

v porovnání s amorfním polymerem. Hustota krystalické fáze je také vyšší než hustota fáze 

amorfní. Krystalizace způsobuje zmenšování objemu a tedy větší smrštění u těchto 

materiálů. Jejich charakteristická vlastnost je houževnatost. 2. 

 

1.2 Charakteristické teploty polymerů 

 

Částice hmoty se ve všech materiálech různě pohybují. Jsou to pohyby rotačně 

vibrační. Amplituda a intenzita těchto pohybů úměrně závisí na teplotě v daném okamžiku. 

Název těchto pohybů je „mikrobrownův pohyb“. U polymerů se pohybují celé části řetězců 

tzv. segmenty. Výraznou proměnu vlastností polymeru má zvyšování teploty, kdy se 

pohyby segmentů uvolňují. Při tom nastává polymerní změna ze sklovitého, křehkého 

stádia do stádia viskoelastického. Teplota při této změně se nazývá – teplota skelného 

přechodu. 

Při dalším teplotním růstu dochází k nárůstu pohybů segmentů. V této fázi se při 

působení hlavně vnějších sil dávají do pohybu celé řetězce navzájem vůči sobě a dochází 

k toku polymeru. Teplota při této teplotní změně se nazývá – „teplota tečení“. Tato teplota 
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tečení se vyskytuje pouze u polymerů amorfních, které se při překročení této teploty 

nachází ve stavu viskózní taveniny. 

Při zvyšování teploty v krystalické fázi nedochází díky působení větších 

mezimolekulárních sil k uvolňování pohybu segmentů. Až při dalším zvyšování teploty se 

krystalická struktura rozpadne hned na taveninu viskózní. Teplota při této změně se nazývá 

– teplota tání krystalického podílu. Všechny polymery krystalizují jen částečně, jedná se 

tedy o semikrystalické polymery.  

Další zvyšování teploty a neustálý tepelný pohyb má za následek rozpad řetězců na 

fragmenty. Vzniká destrukce polymeru. Teplota při této změně se nazývá – teplota rozpadu 

polymeru. 1. 

 

1.3 Úprava polymerů aditivy 

 

Aby polymery splňovaly očekávanou funkci a měly požadovanou vlastnost, musíme je 

vhodně upravit různými aditivy. 

 

Plastifikátory: 

 jsou to tzv. změkčovadla. Používají se ke zvýšení ohebnosti a k houževnatosti 

polymeru za zchladnutého stavu. Naopak snižují tvrdost a tuhost daného polymeru ve 

zchladnutém stavu. Používají se nejčastěji u PVC. 1. 

 

Stabilizátory: 

 termooxidační – mají za úkol zamezit termooxidačnímu stárnutí. To znamená 

zvyšování teplotní hranice. 

 UV stabilizátory – mají za úkol prodloužit životnost výstřiku vůči atmosférickému 

stárnutí. Musí pohltit určitou část spektra u slunečního záření, která vyvolává 

degradační procesy v plastickém materiálu. Nesmí propustit světelný tok o vlnové 

délce 300 – 400 nm. 1. 

 

Antistatika, lubrikanty, nukleační činidla: 

 antistatika – mají za úkol snížení elektrostatického náboje, který vzniká především při 

tření termoplastů a je způsoben elektricky nevodivými vlastnostmi tohoto materiálu. 

 lubrikanty – tj. maziva, které zvyšují lesk konečných výlisků, přispívají k lepšímu 

odformování (tj. vyhození výlisků pomocí vyhazovačů z formy) ze vstřikovací formy. 

Můžou se také použít na snížení viskozity taveniny. 
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 nukleací činidla – upravují rychlost a průběh samotné krystalizace a tím v konečném 

důsledku časově zkracují výrobní cyklus. 1. 

 

Retardéry hoření: 

 jejich úkolem je co největší snížení a omezení hořlavosti plastových výlisků. Tím 

zmenšují rychlost hoření a případné šíření ohně. Funkčně účinkují až při vyšších 

koncentračních podílech tj. 5 – 30%. 1. 

 

Barviva, pigmenty, barevné koncentráty, optická zjasňovala: 

 barviva a pigmenty se přidávají do plastového materiálu za účelem obarvení výlisku 

na zadaný barevný odstín. V polymerech jsou tyto barevné příměsi nerozpustné a dělí 

se na organické, anorganické a kovové prášky. Zpravidla se aplikují do plastového 

materiálu přímo u výrobce materiálu, kde takto připravený materiál např. v podobě 

granulí má už svůj konečný odstín. Nebo se do tzv. přírodních materiálů aplikují 

v podobě různých barevných koncentrátů a míchání těchto dvou složek se provádí až u 

výrobce plastových dílů na vstřikovacím stroji. 

 barevné koncentráty – základem je tzv. nosič, jde o materiál, na kterém je barevný 

pigment zakomponován. Nosič může být univerzální např. PE vosky. Výhodnější 

varianta je namíchání koncentrátu rovnou na nosič plastového materiálu, který budeme 

zpracovávat. Tím odstraníme nežádoucí vlivy na vlastnosti výlisku, které by v jiném 

případě mohly nastat.  

Barevné koncentráty musí vykazovat teplotní odolnost i při několikanásobném 

zpracovatelském využití regenerátu. Odolnost proti vnějším klimatickým a 

povětrnostním jevům. Odolnost proti UV záření, kdy musí být světelně stálý. Nesmí 

být zdravotně závadný. 

 optická zjasňovadla mají za cíl zlepšení vzhledu u světle pigmentovaných, bílých a 

přírodních plastových výlisků. 1. 
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2 Technologie vstřikování 

 

Je to technologie tlakového lití, které se provádí při určitých zpracovatelských 

teplotních parametrech a při tokových vlastnostech daného termoplastu. Celý průběh 

výrobního cyklu, který se cyklicky opakuje, se skládá z více pracovních úkonů. K realizaci 

tohoto pracovního postupu lze použít a pracovat s téměř všemi druhy reaktoplastů, 

termoplastů a elastomerů. Stále nový vývoj plastových materiálů umocňuje stále 

dokonalejší technologii v tomto průmyslovém odvětví. Také různá modifikace 

vstřikovacího procesu a zařízení, které tyto vstřikovací modifikace umožňují aplikovat 

v praxi. 2. 3. 

 

Mezi nejpoužívanější modifikace vstřikovacího procesu patří: 

- vstřikování vícekomponentní ve všech variantách, 

- vstřikování tlustostěnných a dutých dílů s využitím tlaku inertního plynu nebo 

vody, 

- výrobu výstřiků se stěnami malých tlouštěk, 

- technologii vstřikování strukturně odlehčených plastů, 

- dekorativní vstřikování a jeho modifikace, 

- kombinace modifikovaných procesů, 

- kaskádové vstřikování.     

 

2.1 Princip vstřikovací technologie 

 

Základním principem vstřikovací technologie je způsob tváření plastů. Z příslušného 

předem připraveného materiálu (tzn. z vysušeného materiálu, obarveného příslušným 

barvivem, popřípadě smíchaného s nadouvadly nebo jinými aditivy atp.), připravím co 

nejhomogennější taveninu. Ta se pak pomocí vstřikovací rychlosti a vstřikovacího tlaku 

vstříkne do temperované tvarové dutiny formy. A za působení dotlakové fáze 

vstřikovacího procesu v tvarové dutině se snažím eliminovat tepelnou objemovou 

kontrakci tak, aby po uplynutí doby chlazení a pak následným vyhozením výlisku z formy, 

splňoval tento již hotový výrobek přesně stanovená a požadovaná kritéria.  
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2.2 Postup vstřikování: 

Plastový materiál v podobě granulí nasypu do násypky výrobního stroje. Z této 

násypky následně plastový materiál propadává do šnekovací komory, kde ho otáčející se 

šnek v podobě šroubovice stlačuje a dopravuje do vytápěné tavicí komory. Zde se dávka 

materiálů při nastavené teplotě a účinku tření roztaví. Roztavená dávka materiálu se 

hromadí před šnekem, který ustupuje dozadu, tedy směrem od vstřikovací trysky. Při 

nabrání potřebné dávky se šnek zastaví. Potom jako píst axiálním pohybem vpřed, tedy 

směrem ke vstřikovací trysce, je připraven k finálnímu vstříknutí taveniny, přes vstřikovací 

trysku a vtok, do temperované dutiny formy. Na obr. 2.1 graficky znázorněno. 2.  

       

 

 

 

Obr. 2.1 Schéma vstřikovacího stroje se šnekovou plastikací
 2
 

(1 – doraz, 2 – tyč vyhazovače, 3, 5 – upínací desky, 4 – forma, 6 – vstřikovací tryska, 7 – 

špice šneku, 8 – zpětný uzávěr, 9 – šnek, 10 – tavící komora, 11 – topná tělesa, 12 – 

násypka, 13 – granule plastu, 14 – deska vyhazovačů, 15 – kotevní deska, 16 – vyhazovače, 

17 – výstřik) 
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3 Smrštění 

 

Smrštění je proces, který probíhá v plastových dílech. Je to změna objemu plastového 

výstřiku od doby jeho vzniku, tj. naplněním tvarové dutiny vstřikovacím tlakem taveninou, 

až po konečné vychlazení a odeznění vnitřního napětí. Konečná podoba výrobků musí 

splňovat různá kritéria. Pro montážní aplikaci plastového dílu jsou vedle mechanických 

vlastností důležité i vlastnosti rozměrové, které přímo závisí na velikosti smrštění. Hodnota 

smrštění se uvádí o kolik je větší rozměrově tvarová dutina ve vstřikovací formě oproti 

samotnému rozměru výrobků. 3. 

 

Tuto hodnotu smrštění lze vyjádřit vztahem: 

 

𝑆 =  
𝑋𝑓 −  𝑋𝑣

𝑋𝑓
 · 100[%] 

 

S – hodnota smrštění [%] 

Xf – rozměr tvarové dutiny ve formě při teplotě 23°C [mm] 

Xv – rozměr plastového výrobku při teplotě 23°C [mm] 

 

Rozeznáváme dva druhy smrštění tzv. výrobní smrštění a dodatečné smrštění. 

Výrobní smrštění je smrštění měřené po uplynutí 24 hod. Musí být dodrženy 

standardní normované podmínky (relativní vlhkost vzduchu 50%, teplota 23°C ). I po 

uplynutí 24 hod nejsou však rozměry plastového dílu plně stabilizovány. Vlivem 

doznívajícího vnitřního pnutí nebo např. při sekundární krystalizaci v semikrystalických 

materiálech dochází ještě k dodatečným změnám rozměru, které se nazývají dodatečné 

smrštění. 2. 3. 

 

3.1 Vliv druhu plastu na velikosti smrštění 

Zásadní vliv na velikosti smrštění má druh plastu používán k výrobnímu procesu. 

Záleží na makromolekulárním uspořádání struktury plastového materiálu. Menší smrštění 

mají amorfní termoplasty. V tavenině částečně krystalických materiálů dochází při 

chladnutí ke krystalizaci. Ta výrazně ovlivňuje objemové smrštění plastového dílu. Při 

zvyšování teploty taveniny roste u těchto materiálů podíl krystalické fáze a hustota, což 

způsobuje zvyšování velikosti smrštění. V tab. 3.1 jsou udány velikosti smrštění. 3. 
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Tab. 3.1 Velikostí smrštění termoplastů
 3 

 

3.2 Vliv tlaku a dotlaku na velikost smrštění 

Vliv na velikost smrštění mají taky tlak, dotlak a teplotní parametry, kterým je výstřik 

vystaven a také doba po kterou tyto faktory na výstřik působí. Čím vyšší je teplota, tím 

větší je smrštění. Čím vyšší je vstřikovací tlak a dotlak, tím menší je smrštění. Zvětšením 

velikosti a doby dotlaku se docílí vyšší plnění tvarové dutiny ve formě a to má za následek 

zmenšení smrštění. Obr. 3.1 zobrazuje vliv doby dotlaku na velikosti smrštění. 3. 

 

 

 

Obr. 3.1 Vliv doby dotlaku na velikosti smrštění 

 

 



18 

 

3.3 Vliv teplotních parametrů na velikost smrštění 

Teplotní parametry se dělí na teplotu taveniny a teplotu vstřikovací formy. Při 

nastavení nízké teploty formy tavenina chladne rychleji, což způsobí menší hodnotu 

výrobního smrštění, ale vznik větší hodnoty dodatečného smrštění. V opačném případě, při 

vyšší teplotě formy tavenina chladne pomaleji, tím vzniká vyšší výrobní smrštění a menší 

smrštění dodatečné. Na obr. 3.2 je ukázka smrštění hranolu z materiálu PA6 Durethan. 3. 

 

Obr. 3.2 Vliv teploty formy na výrobní a dodatečné smrštění 
3 

 

Tabulka 3.2 uvádí velikostí smrštění při různých teplotách formy. 

 

   

Tab. 3.2 Velikostní smrštění při různých teplotách formy 
3 

 

https://publi.cz/books/184/03.html
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Vliv teploty taveniny na velikost smrštění není zcela jednoznačné. Při konstantním 

tlaku má zvýšení teploty taveniny za následek zvýšení velikosti smrštění, ale ve většině 

případů je teplota taveniny v pracovní vazbě s vstřikovacím tlakem. Zvyšování teploty 

taveniny vyvolá nárůst tlaku a tím zmenšení velikosti smrštění. Na obr. 3.3  je za různých 

pracovních okolností zobrazen vliv teploty taveniny na velikosti smrštění. 3.  

 

Obr. 3.3 Vliv teploty taveniny na velikosti smrštění 

 

3.4 Vliv tloušťky stěny na velikost smrštění 

Velikost tloušťky stěny plastového dílu má taky výrazný vliv na velikost smrštění. U 

semikrystalických polymerů má velikost tloušťky stěny na smrštění větší vliv než u 

amorfních termoplastů. Čím větší je tloušťka stěny materiálu, tím pomalejší je ochlazování 

dílu které způsobuje vyšší stupeň krystalinity a vznik většího smrštění. Na obr. 3.4 je 

znázorněno působení a směr smrštění na tloušťce stěny plastového dílu. 1. 2. 3. 

 

Obr. 3.4 Znázornění působení smrštění na tloušťce stěny plastového dílu 
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4 Používaná strojní zařízení k výrobě plastových dílů 

 

K výrobě plastových výrobků vstřikovací technologií nám slouží mechanicky tvářecí 

stroje – vstřikovací lisy. Vstřikovací lisy mají za úkol vstříknout plastovou taveninu pod 

vysokým tlakem do tvarové dutiny vstřikovací formy. Tímto procesem pak vyrobí 

požadovaný plastový díl. Vstřikovací lis je schopen tento pracovní proces provádět 

opakovaně, a proto se nejčastěji využívá ve velkosériové výrobě. První vstřikovací 

jednotky byly vyrobeny na konci 19. století a byly zkonstruovány na principu výtlačného 

pístu (pístové vstřikovací jednotky). Používaly se až do poloviny 20. století, ale pro řadu 

nedostatků byly vytlačeny a nahrazeny modernějšími šnekovacími jednotkami. Tyto 

jednotky na principu více funkčního šnekovacího zařízení používáme dodnes. 2. 

 

Základní části tohoto stroje jsou: 

- vstřikovací jednotka, 

- uzavírací jednotka, 

- řídící a regulační jednotka. 

 

4.1 Vstřikovací jednotka  

Vstřikovací jednotka je strojní zařízení, které má za úkol pomocí šneku nabrat určité 

množství materiálu a pod daným tlakem ho dopravit do tvarové dutiny formy. Postup 

vstřikování popsán v kapitole 2.2. Obr 4.1 znázorňuje schéma vstřikovací jednotky. 

 

 

 

Obr. 4.1 Schéma vstřikovací jednotky
 2 



21 

 

4.2 Technické parametry vstřikovací jednotky 

U vstřikovací jednotky jsou základní parametry délka L [mm] šneku, průměr D [mm] 

šneku, vstřikovací kapacita Qv [cm
3
], plastifikační kapacita Qp [kg.h

-1
], objemová 

vstřikovací rychlost vs [cm
3
.s

-1
] a vstřikovací tlak pv [Mpa]. Vstřikovací kapacita Qv 

vyjadřuje celkový objem plastifikačního prostoru až po ustoupení šneku do zadní koncové 

polohy. Je to objem taveniny v maximální míře, kterou jde do tavící komory nabrat a 

následně vystříknout. Plastifikační kapacita Qp vyjadřuje z kolika kilogramů taveniny je 

stroj schopen v průběhu jedné hodiny uvést do plastického stavu (tj. kvantum hmoty 

zahřáté na vstřikovací pracovní teplotu). Obr. 4.2 znázorňuje řez vstřikovací jednotkou. 2. 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Řez vstřikovací jednotkou
 2 

 

4.3 Části vstřikovací jednotky 

Šnek – úkolem šneku je plastifikace, mísení materiálů, transport materiálu, dávkování 

materiálů a konečné vstříknutí materiálu do tvarové dutiny formy. Šnek má svůj specifický 

tvar. Jádro šneku a hloubka drážky se v průběhu délky šneku mění kvůli pracovním 

činnostem, které musí každá specifická část šneku vykonávat.  Průměr jádra v zadní části 

šneku je kvůli dopravě materiálu nejmenší a hloubka drážky největší. Materiál se v ní 

stlačuje a vytěsňuje vzduch z prostoru mezi plastovým granulátem. Tato zadní část šneku 

se nazývá – vstupní část. V prostřední části probíhá velice silné kompresní stlačování 

materiálu a začíná zde nejintenzivnější teplotní tání granulátu. Jádro šneku oproti zadní 

části má větší průměr a hloubka drážky je o něco menší. Prostřední zóna šneku se nazývá 

kompresní nebo přechodová část. V poslední přední části šneku teprve získává hmota 

vlivem konečného prohřívání homogenní viskozitu a je připravena k pracovnímu 

vstřikovacímu úkonu. Zde je průměr šneku největší a hloubka drážky nejmenší. Tato zóna 

se nazývá homogenizační, hnětací nebo výstupní pásmo šneku. 2. 
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Na obr. 4.3 jsou schematicky znázorněné části šneku. 

 

 

 

Obr. 4.3 Rozložení částí šneku
 2 

 

Výhody vstřikovací šnekovací jednotky: 

- exaktní teplotní homogenizace materiálu, 

- přesný objem nabíraného materiálu, 

- kvalitní plastifikace, 

- programový zásah do pracovního cyklu, např. profilování vstřikovacího tlaku a 

rychlosti, 

- zaručeně přesné ladění otáček šneku při nastavení zpětného tlaku u nabírání hmoty, 

-  možnost využití extruze atd.  

 

Tavící komora – úkolem tavící komory je přetavit přesně nastavené množství 

plastového materiálu v podobě granulí na požadovanou homogenní taveninu. Je rozdělena 

na několik tepelných (vyhřívacích) zón. Každou z těchto zón lze individuálně nastavit na 

požadovanou vyhřívací teplotu, odpovídající teplotnímu charakteru taveniny daného 

materiálu. Charakteristické tavící teploty materiálů jsou různé. Zpravidla je tomu tak, že v 

zadní části před násypkou je teplota nejnižší a postupně se navyšuje až na koncovou 

nejvyšší teplotu v přední části jednotky na vstřikovací trysce. To ale nebývá vždy 

pravidlem. Zcela odlišná a velmi nízká teplota je nastavená pod násypkou s materiálem. 

Aby se zde zamezilo případnému přenášení vysoké teploty z vedlejší zóny, musí se tato 

oblast chladit. Nežádoucí vysoká teplota v této části šneku by měla za následek částečné 

natavení a spečení granulátu. Takto spečený granulát by mohl způsobit neprůchodnou 

zátku na šneku, která by zamezila dalšímu přísunu materiálu. 2. 
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V tabulce 4.1 jsou zpracovatelské teploty zón pro různé druhy materiálů.  

 

 

Tab. 4.1 Zpracovatelské teploty materiálů 

 

4.4 Uzavírací jednotka 

 

Uzavírací jednotka má za úkol v přesně stanovené fázi vstřikovacího cyklu otevírat a 

zavírat vstřikovací formu. Uzavírací jednotka musí vytvořit tak velkou uzavírací sílu, aby 

nedošlo k otevření vstřikovacím tlakem a dotlakem taveniny. Uzavírací síla a rychlost 

pohybu formy lze programově regulovat. Na 4.4 je znázorněno schéma uzavírací jednotky. 
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Obr. 4.4 Schéma uzavírací jednotky
 2 

 

Uzavírací jednotka se skládá z: 

- opěrné desky pevně ukotvené s ložem stroje, 

- pevné upínací desky s otvorem pro vstřikovací trysku, na kterou se upíná 

nepohyblivá část formy, 

- pohyblivé upínací desky s otvorem pro hlavní vyhazovací tyč, na kterou se upíná 

pohyblivá část formy, 

- vodících sloupků s přesným lineárním vedením, 

- uzavíracího mechanismu. 
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5 Používaná strojní zařízení 

 

K tomuto výrobnímu procesu se používá celá řada výrobních stojů od různých firem, 

různých značek. Mezi patrně nejznámější výrobní vstřikovací stroje používané po celém 

světě je např. německá značka Krauss Maffei. Další neméně známou značkou je taky 

rakouský Engel. Na obr. 5.1 je zobrazen rakouský Engel s ovládací jednotkou a na obr. 5.2 

německý Krauss Maffei s ovládací jednotkou. 

 

Obr. 5.1 Vstřikovací lis a ovládací jednotka Engel 
4 

 

 

 

Obr. 5.2 Vstřikovací a ovládací jednotka Krauss Maffei KM 160 – 750 CX 
5 
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6 Ergonomie 

 

6.1 Definice ergonomie 

Podle Mezinárodní ergonomické asociace (IEA) z roku 2000 zní: 

 

Ergonomie je vědecká disciplína založena na porozumění interakcí člověka a dalších 

složek v systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i 

výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a 

systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením lidí. 

Ergonomie je tedy systémově orientovaná disciplina, která prakticky pokrývá všechny 

aspekty lidské činnosti. V rámci holistického (celostního) přístupu zahrnuje faktory 

fyzické, kognitivní, sociální, organizační, prostředí a další relevantní faktory. 6. 

 

6.2 Ergonomické požadavky při konstrukci strojů 

Je třeba brát zřetel, zda pracovní činnosti se strojem, např. při regulaci potřebných 

parametrů, strojní údržbě, kontrole chodu a při různých jiných potřebných úkonech jsou 

dodrženy antropometrické požadavky. Zda odpovídají tělesným rozměrům a pracovním 

schopnostem uživatelů, tj. umístění a rozměry pracovních ploch, ovládacích jednotek a 

dobrá viditelnost sdělovačů. Taky je potřeba předem zvážit a posoudit hledisko 

fyziologické, což představuje fyzickou namáhavost. Na základě posudku pak řešit 

usnadnění a snížení statické práce, která vede ke svalovému vyčerpání, snižování 

produktivity, muskuloskelaterálním chorobám, poškození držení těla, snížení pohyblivosti 

atd. Správně zvolenou ergonomii stroje, můžeme těmto zdravotním problémům zabránit. 

Nainstalováním pomocných zvedacích mechanizmů, manipulátorů a využitím různých 

dopravních systémů se statické zatížení pracovníka výrazně snižuje. Psychickou a 

zrakovou zátěž může ovlivnit správný výběr sdělovačů. Měly by být v souvislosti 

s ovládacími prvky správně umístěny, dobře čitelné, rozlišitelné a jejich rozložení logické a 

odpovídající technologickému algoritmu. Zařízení, které je zdrojem škodlivin nebo 

určitého rizika pracovního úrazu by se mělo upravit tak, aby tento nežádoucí zdroj byl 

odstraněn nebo eliminován na únosnou míru. 6. 

 

ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů. 

ČSN EN 614-1 Ergonomické zásady pro projektování. Terminologie a všeobecné zásady. 

 



27 

 

V následující tabulce 6.1 jsou uvedeny požadavky na minimální nezastavěnou 

podlahovou plochu na jednoho pracovníka, minimální vzdušný prostor na jednoho 

pracovníka a minimální světlou výšku pracoviště s ohledem na typ osvětlení. 6. 

 

 

Pracovní místo a pracoviště 

Denní či umělé osvětlení Bez denního osvětlení s umělým ovzduším 

Minimální nezastavěná podlahová plocha na jednoho pracovníka mimo zařízení 

2 m
2
 5 m

2
 

Minimální světlá výška pracoviště 

plocha menší než            50 m
2
 

plocha menší než          100 m
2
 

plocha menší než        2000 m
2
 

plocha větší než          2000 m
2
 

2,6  m 

2,7  m 

3,0  m 

3,25 m 

plocha menší než          100 m
2
 

plocha menší než        2000 m
2
 

plocha větší než          2000 m
2
 

3,0 m 

3,5 m 

4,5 m 

Minimální vzdušný prostor na jednoho pracovníka 

při práci vsedě 

při práci vstoje 

při těžší tělesné práci 

12 m
3
 

15 m
3
 

18 m
3
 

při práci vsedě 

při práci vstoje 

při těžší tělesné práci 

20 m
3
 

25 m
3
 

30 m
3
 

 

Tab. 6.1 Ergonomické požadavky s ohledem na typ osvětlení z hlediska rozměrů a 

vzdušného prostoru 
6 
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7 Vstřikovací formy 

 

7.1 Konstrukce forem 

Vstřikovací forma je složitý mechanizmus, který musí splňovat přesné pracovní 

požadavky při výrobě plastových výrobků vstřikovací technologií. Je to kovový komplex 

složen z konstrukčních mechanických dílů. Celkový komplex v podobě formy je připevněn 

upínkami na vstřikovací stroj. Následným vstřikovacím procesem je přes vtokový systém 

zaplněna tvarová dutina uvnitř formy taveninou a tím je zhotoven požadovaný výstřik. 

Vstřikovací forma musí po celou dobu své pracovní životnosti splňovat tyto požadavky: 

- vydržet a odolávat vysokým tlakům, 

- odolávat velmi vysokým silám vstřikované taveniny, 

- zaručit tvarovou a rozměrovou přesnost výstřiků, 

- zajistit bezproblémové vyhození výstřiku z tvarové dutiny, 

- vydržet cyklickou výrobní zátěž v automatickém provozu, 

- snadno přístupná k obsluze a údržbě atd. 

 

Způsob uspořádání konstrukčních dílů a také styl zvolené pracovní technologie závisí 

na požadavcích, které musí vstřikovací forma splňovat. Životnost formy ovlivňuje zvolený 

druh materiálu, tepelné zpracování a mechanické zatížení. Materiál na výrobu formy 

volíme s ohledem na: 

- druhu plastu při zpracování, 

- zvolenou výrobní technologií, 

- složitosti a velikosti výstřiku, 

- odolnosti proti okolním vlivům např. korozi, 

- velikosti výrobní série, 

- tepelnou odolnost, 

- velikosti finanční zátěže. 

 

Konstrukční rozmanitost vstřikovacích forem je veliká a lze ji rozdělit do následných 

základních skupin: 

- podle násobností výstřiků na jednonásobné a vícenásobné, 

- na způsobu konstrukčního řešení – čelisťové, etážové, vytáčecí, dvoudeskové, 

třídeskové a mnoho jiných, 

- podle druhu a konstrukce vstřikovacího stroje na formy se vstřikem do dělící 

roviny, nebo se vstřikem kolmým na dělící rovinu. 
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Vstřikovací forma je zkomponována z konstrukčních a funkčních částí: 

Konstrukční část – určena ke správnému chodu formy při výrobě. 

Funkční část – tvaruje výstřik do podoby tvarové dutiny ve formě. 

 

Vstřikovací forma je složena: 

- z částí dílu, které vymezují tvarovou dutinu, 

- z vyhazovacího systému výstřiků, 

- z vodících a upínacích elementů. 

- z vtokového systému, 

- z temperančního systému. 

Konstrukční a funkční části znázorněny na schématu vstřikovací formy obr. 7.1. 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Konstrukční a funkční části vstřikovací formy 
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7.2 Postup konstrukce forem 

Konstrukce formy začíná předložením výrobního plánu budoucího dílu (konstrukční 

předloha, výkres součásti, násobnost formy a další doplňkové informace). Po prostudování 

zadaných informací musí konstruktér zvážit a určit následující postup: 

- zvolit vhodný materiál na zhotovení formy pro dané zatížení, 

- zvolit vhodný způsob zaformování s ohledem na vtokový a temperační systém, 

- situovat dělící rovinu tak, aby procházela hranami výstřiků (vzhledem k optickým 

vadám) a byla co nejjednodušší z hlediska funkčnosti, 

- určit vyhazovací, vtokový a temperační systém a ostatní příslušenství. 

 

Používané materiály pro konstrukci forem  

Při výrobě vstřikovacích forem se používá velká škála materiálů. Nejčastěji to jsou 

různé druhy oceli. Každý díl má svá specifika a konstruktér musí vybrat ten správný druh 

oceli. Používá se taky dural, hliník, mosaz, měď.  

 

Způsob zaformování a odformování 

U konstrukce vstřikovací formy je velice důležité správné navržení tvarové dutiny. Zde 

musí konstruktéři zvážit pozici zaformování (tj. zhotovení tvarové dutiny odpovídající 

rozměrům a tvaru plastového výstřiku). Ve formě se nachází 3D tvarová dutina, která je 

složena ze dvou částí. Jedna část je vytvořena ve tvárnici a druhá část ve tvárníku. Prostor 

dutiny je tvar negativu hotového výstřiku a je zvětšen o smrštění daného plastového 

materiálu.  Před rozdělením těchto částí musí konstruktéři vhodně zvolit dělící rovinu. Tvar 

obou částí je zobrazen na následujícím obr. 7.2. Odformováním rozumíme situaci, kdy 

výstřik má vlastní tvar v záporné tvarové poloze (tzv. podkos) a nelze jednoduše vyhodit 

z formy, aniž by došlo k jeho poškození. Tento výstřik se nejprve musí pomocí jader nebo 

různých posuvných vozíků (šíbrů) uvolnit a následně bezpečně vyhazovacím systémem 

vyrazit z formy ven viz obr. 7.3. Na obr. 7.4 je pohyblivá část formy připevněna na 

vstřikovacím lise s odformovacími vozíky a na obr. 7.5 je nepohyblivá část formy na 

vstřikovacím lise s vodícími kolíky na odformovací vozík. 7.  
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Obr. 7.2  3D tvary dutin v tvárníku a tvárnici 
7 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Ukázka odformování podkosu pomocí vozíku 
7 
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Obr. 7.4 Pohyblivá část formy připevněna na vstřikovacím lise s odformovacími vozíky 

 

 

 

  

Obr. 7.5 Nepohyblivá část formy na vstřikovacím lise s vodícími kolíky na odformovací 

vozík 
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Vtokové systémy 

Vtokový systém se skládá z vtokových kanálů a vtokových ústí. Pokud zákazník nemá 

přesně stanovené umístění vtokového systému, je na konstruktérovi, aby určil polohu a tvar 

vtokového kanálu a ústí. Vtoková soustava je navržena podle tvaru a počtu tvarových 

dutin. Má zásadní vliv na tečení taveniny, rovnoměrnost krystalizace, makromolekulární 

orientaci, anizotropii vlastností a rozměrů a celkový povrchový vzhled. Vtok je řešen tak, 

aby tavenina co nejkratší cestou začala plnit tvarovou dutinu bez tepelných a tlakových 

ztrát. Vtokové systémy se liší u jednonásobných a vícenásobných vstřikovacích forem.  

U vícenásobných forem musí být vtok pravidelný a vyvážený. Takto navržený vtokový 

systém je buďto do tvaru hvězdy, nebo do řady. U vtoku ve tvaru řady musí být vyvážené 

parametrické hodnoty taveniny tak, aby působily u každého výstřiku stejně a tím byla 

zajištěna stejná kvalita všech výstřiků (úprava koncových míst vtokových kanálů a ústí). 

Na obr. 7.6 je znázorněn vtokový systém do hvězdy a na obr. 7.7 je znázorněn vtokový 

systém do řady.  

 

 

 

Obr. 7.6 Vtokový systém do tvaru hvězdy 
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Obr. 7.7 Vtokový systém do tvaru řady 

 

Temperační systém 

Temperační systém je oblast kanálů a dutin ve formě, přes které proudí zvolené 

médium (voda, olej). Musí být navržen konstruktérem tak, aby udržoval a stabilizoval 

teplotu tvarové dutiny. Při sériové výrobě by bez temperančního systému docházelo 

k přehřátí formy a tím by se prodlužoval čas chladnutí výstřiku. Takto tepelně nestabilní 

forma by produkovala díky materiálnímu smrštění a deformaci výstřiky různých rozměrů a 

tvarů. Pouze u tepelně stabilní formy lze dosáhnout konstantního odvodu tepla z taveniny 

do formy a temperančního média. Teploty vstřikovacích forem pro různé druhy plastových 

materiálů jsou uvedeny v kapitole 4 tab. 4.1.  

 

Vyhazovací systém  

Každá vstřikovací forma musí vlastnit vyhazovací systém. Pro tyto pracovní účely se 

používají rozličné mechanismy. Pracovní úkol těchto mechanismů je vyhodit výstřik 

z tvarové dutiny ven. Nejčastěji používaný způsob této činnosti je za pomocí vyhazovacích 

kolíků (tzv. vyhazovačů), které jsou osazeny na přidržovací desce vyhazovačů mechanicky 

spojenou s hlavní deskou vyhazovačů. Hlavní desku vyhazovačů pak vytlačuje vyhazovací 

tyč, která je ukotvena ve vyhazovacím zařízení vstřikovacího stroje. Na obrázku 7.8 jsou 

znázorněny smontované desky vyhazovačů s vyhazovacími kolíky. 
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Obr. 7.8 Hlavní a přidržovací vyhazovací desky s vyhazovacími kolíky 

: 

Mezi další konstrukční díly formy patří upínací desky, rozpěry pro vymezení délky 

vyhazovacího systému, podpěrné valečky zabraňující průhyb tvarové dutiny, vodící 

sloupky a pouzdra, náustky na připevnění hadic s přívodem a odvodem média 

v temperačním systému, různé zajišťující kolíky aj.  

Do příslušenství patří vtok, na který dosedá tryska vstřikovací jednotky, upínky na 

přichycení formy, závěsná oka, hadice na přívod a odvod temperančního média, středící 

kroužky na vycentrování formy, vyhazovací tyč na vytlačení vyhazovací desky aj. 

Následující obr. 7.9 popisuje konstrukční díly formy. 

 



36 

 

 

 

Obr. 7.9 Pohyblivá a nepohyblivá část formy na vstřikovacím lise.  

1 – upínací deska, 2 a 11 – upínky, 3 – rozpěra, 4 – vyhazovací kolíky, 5 – podpěrné 

válečky, 6 a 10 – temperanční hadice, 7 – deska s tvárníkem, 8 – vodící sloupky, 9 – deska 

s tvárnicí. 
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8 Příprava plastového materiálu k výrobnímu procesu 

 

8.1 Sušení plastového granulátu 

Před každým výrobním procesem je nutné některé plastové materiály zbavit vlhkosti. 

Tyto druhy materiálů jsou tzv. hydroskopické a fungují jako „ houby“, které absorbují 

vlhkost. Může se jednat o vlhkost povrchovou, kde je voda vázána přilnavostí anebo se 

vlhkost nachází v celém objemu hmoty, kde je voda vázána kapilárními silami. Vlhký 

materiál způsobuje snížení mechanických vlastností a povrchovou kvalitu výstřiků. 8.  

 

Sušičky plastových materiálů      

Nejčastěji se využívají více kapacitní sušárny s cirkulací suchého vzduchu 

v uzavřeném systému. Suchý ohřátý vzduch proudí plastovým granulátem a absorbuje 

vlhkost, kterou předává sušícímu prostředku. Další způsob sušení je sušení v podtlakových 

méně kapacitních sušičkách. Pracují na principu třípolohového karuselu se třemi kanystry 

na materiál. V první poloze se materiál zahřívá po určitou dobu na zadanou teplotu. 

V druhé poloze je ze zahřátého materiálu podtlakem vysátá vlhkost. V konečné třetí poloze 

je materiál připraven k vlastnímu zpracování. Doba sušení je několikanásobně kratší a 

efektivnější. 

Ve firmě MTT s.r.o., kde pracuji, nejčastěji používám z důvodu prototypové výroby 

podtlakové sušičky. Při prototypové výrobě, kde zkoušíme i několik materiálů v krátkém 

časovém intervalu, jsou pro sušící proces ta nejlepší varianta. Jejich menší kapacita 

vzhledem k vysoké rychlosti sušení pokryje výrobní spotřebu materiálů. Díky snadné a 

rychlé výměně materiálů a možnosti sušení různých druhů materiálů za sebou jsou 

výhodnější jak z hlediska funkčního, tak z hlediska ekonomického. Na obr 8.1 je 

podtlaková sušička Maguire s třípolohovým karuselem a kanystry na plastový materiál. 
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Obr 8.1 Podtlaková sušička Maguire 

 

V tabulce 8.1 jsou znázorněné časy a teploty potřebné k vysušení zadaných materiálů 

v podtlakové sušičce MAGUIRE: 

 

Materiál 
 

Konečná vlhkost 
[ %] 

Čas cyklu 
[min] 

Teplota sušení 
[°C] 

ABS 0,10 20 - 25 80 - 85 

ABS/PC 0,02 25 - 30 100 

LCP 0,02 20 - 50 150 

PA 0,20 – 0,10 20 - 30 80 - 85 

PBT 0,02 20 - 25 120 

PC 0,02 20 - 25 120 

PC/PBT 0,02 20 - 25 125 

PEEK 0,20 – 0,10 25 - 30 150 

PEI 0,02 40 - 60 150 

PES 0,05 – 0,02 25 - 30 150 

PET vstř. 0,01 30 - 35 150 

PETG 0,08 30 - 60 70 

PMMA 0,02 – 0,04 30 85 

POM 0,20 – 0,10 25 80 - 110 

PPO 0,02 25 100 - 120 
 

Tab. 8.1 Přehled sušených materiálů v podtlakové sušičce MAGUIRE 
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9 Nastavení a optimalizace technologických parametrů 

 

Pro nastavení a optimalizaci technologických parametrů jsem si vybral jeden 

z nejpoužívanějších materiálů – Polykarbonát PC. 

 

Vlastnosti materiálu: 

- houževnatý, tuhý, tvrdý, 

- při vyšších teplotách tvarově stálý, 

- čirý, zdravotně nezávadný. 

 

Odolává: 

- oxidačnímu prostředí, 

- alkoholům, zředěným kyselinám, benzinu a olejům. 

Neodolává: 

- benzenu, louhů a silným kyselinám. 

Nejčastěji s ním pracuji při výrobě světlometů a rozličných světlovodů do automobilů. 

 

9.1 Teplota formy      

Značení:   TF [°C]    

Teplotu formy nastavuji na temperanční zařízení. Teplotou formy rozumím teplotu 

tvarové dutiny před naplněním taveninou. Temperačním systémem reguluji zvýšenou 

teplotu tvarové dutiny při jejím zaplnění taveninou a udržuji původní konstantní 

temperační teplotu. Teplotou formy výrazně ovlivňuji dobu cyklu a jakost výstřiku.  

U polykarbonátu volím teplotu formy min. 85°C. Čím vyšší teplotu nastavím, tím lepší 

je kvalita výstřiku a plnění tvarové dutiny. S teplotou můžu stoupat dle tvaru výstřiku až na 

120°C. 

 

9.2 Teplota taveniny    

Značení:  TT [°C] 

Každý plastový materiál se musí roztavit na požadovanou zpracovatelskou teplotu. 

Teplotu taveniny nejvíce ovlivňuje energie z třecí práce tj. obvodová rychlost a zpětný 

odpor šneku 60 – 85%. Dále ji ovlivňuji nastavením zpracovatelských teplot na teplotních 

zónách vstřikovací jednotky. Teploty na zónách zpravidla nastavuji od nejvyšší teploty na 

trysce a postupně snižuji na každé zóně směrem od trysky k násypce viz zpracovatelské 

teploty tab. 4.1. 
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Zvyšování teploty má za následek: 

- snížení viskozity, 

- snížení vlivů a výskytů studených spojů, 

- zvýšení teplotního zatížení, 

- zmenšení tlakových ztrát. 

  

U polykarbonátu nastavuji střední zpracovatelské hodnoty. 

Teplota trysky   280°C 

1. Teplotní zóna   290°C 

2. Teplotní zóna   280°C 

3. Teplotní zóna   270°C 

 

Na tomto příkladu je zřejmé, že nemusí být pravidlo o postupném snižování teplot od 

trysky k 3. teplotní zóně. 

 

9.3 Plastifikace – dávkování 

Značení: dráha plastifikace l [mm]   

Plastifikace je doba, po kterou otáčející se šnek svou šroubovicí vytlačuje a pěchuje 

materiál před své čelo. Tím vzniká dávkování materiálů. Tato doba začíná po skončení 

dotlakové fáze a zároveň začíná doba chlazení. Dobu chlazení využívám k dávkování 

téměř celou. Z důvodu kvalitní homogenizace taveniny nastavuji dobu dávkování o jednu 

až dvě sekundy kratší. 

Plastifikací především připravuji homogenní taveninu s pravidelným rozpoložením 

rozličných aditiv a přísad. Dávkování a promíchání materiálů s aditivy musí být v každém 

výrobním cyklu totožné. Plastifikaci ovlivním zejména nastavením otáčkami šneku a 

zpětným odporem šneku. 

Velikost dávky polykarbonátu nastavuji dle technické dokumentace o váze výstřiku. 

 

9.4 Dekomprese před plastifikací a po plastifikaci 

Dekompresí před a po plastifikaci se rozumí stažení šneku dozadu bez rotačního 

pohybu a to před začátkem dávkování anebo po ukončení dávkování. Využívám ji při 

výrobním procesu, kdy před každým začátkem cyklu je potřeba z technologických důvodů 

odjet ze vstřikovací jednotkou od vtokového systému. Z tohoto důvodu programuji 

dekompresi. Dekompresi před dávkováním, aby zabránila tvoření nežádoucích kapek 

taveniny na čele trysky. Dekompresi po dávkování, aby vtáhla taveninu od trysky a tím 
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zabránila jejímu vytékání z trysky ven. Při každé ale z těchto dekompresí se dostává do 

taveniny vzduch, který pak negativně ovlivňuje jakost výstřiku. 

V mém případě nebudu před každým cyklem odjíždět se vstřikovací jednotkou od 

vtoku, a proto žádnou dekompresi programově nenastavuji. 

 

9.5 Zpětný odpor šneku    

Značení: pp [MPa]  

Zpětný odpor šneku je působení tlaku na šnek proti jeho pohybu dozadu od trysky při 

dávkování. Zpětný odpor nastavuji při potřebě vytěsnit zbytkovou vlhkost přes otvor v 

násypce, k dokonalému promíchání a prohnětení materiálu s aditivy a pro dosažení tepelné 

homogenizace taveniny. Zpětný odpor nenastavuji při práci s materiály, které jsou plněny 

dlouhými vlákny. Došlo by k jejich narušení a ztratily by vyztužující efekt. 

U zvoleného polykarbonátu volím z důvodu vytěsnění zbytkové vlhkosti, dobré 

homogenizace a docílení stejnoměrné váhy protitlak 5Mpa. 

 

9.6 Otáčky šneku    

Značení: ns [min
-1

] 

Otáčky šneku mají účinek na kvalitu dávkování.  

 

Příliš vysoké otáčky způsobují: 

- mechanickou a tepelnou degradaci materiálu, 

- u materiálů s tvrdými plnidly dochází k rychlejšímu opotřebení šneku i šnekové 

komory. 

 

𝑛𝑠 =  
𝑣

𝜋
 · 𝐷 · 60000 

 

ns = počet otáček za jednu minutu [min
-1

] 

v = obvodová rychlost na šneku [m·s
-1

] 

D = průměr šneku [mm] 

 

V mém případě můžu pracovat i s vysokými otáčkami, ale nesmí překročit obvodovou 

rychlost 0,2 m·s
-1

. 

Volím otáčky střední ns = 55 min
-1 
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9.7 Vstřikovací tlak a rychlost    

Značení: tlak  pv [MPa], rychlost  vs [cm
3 

· s
-1

] 

Vstřikovací tlak je závislý na vstřikovací rychlosti a naopak. Obě veličiny nastavuji na 

co nejnižší parametry. Nedokáže-li však nastavený nízký vstřikovací tlak realizovat 

požadovanou nastavenou vstřikovací rychlost, musím tlak zvýšit. Pokud nepomáhá zvýšení 

tlaku, probíhá reálná rychlost taková, jakou dokáže daný tlak vyvinout. Tato rychlost je 

pak nižší než potřebná rychlost a tím vzniká výstřik nesplňující jakostní požadavky. 

V tomto případě se pokusím realizovat pomocnou změnu parametrů ostatních veličin. 

Změnu provedu např. zvýšením teploty taveniny (pokud to zpracovatelské teploty dovolí), 

tím dosáhnu vyšší tekutosti taveniny. Jestliže ani různá dovolená kombinace změn 

parametrů ostatních veličin není řešením, musím technicky řešit vtokové ústí případně celý 

vtokový systém. 

Při nastavení příliš malé rychlosti může nastat tzv. studené tečení. Pomalá rychlost 

plnění tvarové dutiny způsobuje nechtěné ochlazování čela tekoucí taveniny a vznikají 

nežádoucí spojové čáry. 

Vysoká vstřikovací rychlost zvláště u choulostivých materiálů na přepálení může vést 

na některých místech výstřiku až k termickému rozkladu. Vstřikovací rychlost se dá na 

rozdíl od vstřikovacího tlaku naprofilovat (tj. rozdělení vstřikovacího pásma na oblasti o 

různých vstřikovacích rychlostech) a tím některé defekty výstřiků eliminovat. 

U mého polykarbonátu nastavím pro začátek nižší vstřikovací tlak 130 MPa. 

Vstřikovací rychlost naprofiluji na min. 2 pásma. První pásmo volím 2 třetiny celkové 

dráhy a druhé pásmo na třetinu celkové dráhy. Začnu s větší rychlostí, kterou v druhém 

pásmu snížím. Při tenkostěnném výstřiku nastavuji celkovou rychlost vyšší a u 

tlustostěnných výstřiku nižší. Příliš nízká rychlost vytváří zvlnění povrchu. 

 

9.8 Dotlak    

Značení:  pd [MPa] 

Ukončení vstřikovacího tlaku a rychlosti nastává v bodě přepnutí na dotlakovou fázi. 

Bodem přepnutí na dotlak se mění rychlostní fáze vstřikování na fázi tlakovou. Dotlak má 

za úkol dotlačit taveninu do tvarové dutiny. Bod přepnutí na dotlak si můžu zvolit: 

 

Objemový – po naplnění tvarové dutiny požadovaným objemem, nastává bod přepnutí 

na dotlakovou fázi. 
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Tlakový – bod přepnutí na dotlak je závislý na tlaku v tlakové dutině vzniklým 

vstřikovacím tlakem a rychlostí. Při docílení potřebného tlaku se aktivuje a zahájí 

dotlaková fáze. 

Časový – časové přepnutí používám pouze ke kontrole vstřikovacího tlaku. Z hlediska 

výroby je nejvíce nepřesné. Využívám ho pro ukončení vstřikovacího tlaku, které 

z nějakého technologického hlediska nenastalo a nedošlo k bodu přepnutí na objemovou, 

nebo tlakovou dotlakovou fázi. Nepřetržitý a dlouhotrvající vstřikovací tlak by mohl 

způsobit mechanické poškození formy nebo její zastříknutí (tj. tlakově přepěchovaná 

tvarová dutina). Časové „kontrolní“ přepnutí zadávám s krátkou časovou prodlevou 

nastávající po aktivaci bodu přepnutí na objemový nebo tlakový dotlak. 

U mého příkladu s polykarbonátem volím bod přepnutí na dotlak objemový. U 

polykarbonátu programuji bod přepnutí na okamžik, kdy je tvarová dutina naplněna 

vstřikovacím tlakem a rychlostí na 95% - 98% celkového objemu.  

 

9.9 Velikost a doba dotlaku  

Značení:  doba dotlaku  td [s] 

 Velikost a dobu působení dotlakové fáze optimalizuji dle tvaru a velikosti výstřiků. Po 

celou dobu dotlaku tavenina plní a dotlačuje výstřik. Při příliš malém vtokovém ústí se 

stává, že tavenina „zamrzne“ a dotlak přestává plnit svůj pracovní úkol. Parametry dotlaku 

zadávám tak, aby dotlak dotlačil taveninu do tvarové dutiny na předepsanou váhu výstřiku, 

eliminoval propady a povrchové nerovnosti, vytlačil případně vzniklé vnitřní bubliny a 

lunkry ve výstřiku. Optimální doba dotlaku je, když při její prodlužování nenabývá vystřik 

na váze. 

V mém programu nastavím dotlak o velikosti 40% velikosti vstřikovacího tlaku tj.  

52 MPa po dobu 5 s. 

 

9.10 Polštář  

Polštář je objem taveniny, který zůstává ve vstřikovací jednotce před čelem šneku, kdy 

dotlaková fáze skončila a šnek už nevykonává žádný pracovní pohyb. Pokud je polštář 

ustálen a zůstává při každém pracovním cyklu konstantní, je i v každém cyklu stejně velký 

vstřikovací objem taveniny ve tvarové dutině (tj. šnek urazí při každém cyklu stejnou 

dráhu). Polštář ladím podle velikosti dávky cca na 5 – 10% velikosti dávky.  

Velikost polštáře v mém případě sladím na toleranční hodnotu 5 – 10% velikosti 

dávky. 
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9.11 Nastavení plnící a dotlakové fáze 

Nejprve si zadám zvýšenou velikost dávkování a zvolím razantně vyšší objemový bod 

přepnutí na dotlak. Začínám plnit tvarovou dutinu bez dotlaku a s vysokým přepnutím na 

dotlak - tzn. že nezaplním celou tvarovou dutinu. Programuji to tímto způsobem proto, 

abych nemusel velikost dávky při každém pokusu upravovat změnou velikosti dávky, ale 

jen snižováním bodu přepnutí na dotlak.  Dále pak bod přepnutí směrem k trysce postupně 

snižuji, až dosáhnu požadovaných 95 – 98% celkového objemu tvarové dutiny. V tomto 

okamžiku aktivuji dotlak na určitou hodnotu a dobu dle kapitoly 9.9. Po ustálení tlaku a 

dotlaku, kdy dotlačený výstřik nemění svou hmotnost znám pracovní dráhu šneku. Pokud 

vzniklý polštář nemá již zmíněný objem 5 – 10% velikosti dávky, proporcionálně zmenším 

nebo zvětším velikost nabírání tak, aby se velikost polštáře v tomto rozmezí nacházela. 

Tento postup budu aplikovat i v případě mého nastavení u polykarbonátu. 

 

9.12 Doba chlazení a ochlazování  

Značení: doba chlazení  tch [s]  a ochlazování  toch [ s]  

Celkovou dobu cyklu nejvíce ovlivňují dva faktory a to doba ochlazování a doba 

chlazení. Doba chlazení je časový úsek začínající po ukončení dotlakové fáze, až do doby 

otevření formy a probíhá v ní plastifikace. Doba ochlazování je součet doby chlazení plus 

doby dotlakové fáze. Dobu chlazení nastavuji z ekonomického hlediska co nejkratší, ale 

dost dlouhou na to, aby mohl jít bezpečně a bez deformací vyhodit výstřik z formy ven. 

Délku doby chlazení určuji na základě tloušťky výstřiků. Čím větší tloušťka výstřiku, tím 

delší doba chlazení a naopak. 

U mého programu na polykarbonát zadávám dobu chlazení na 40 s. 

 

U takto, celkově nastaveném programu na polykarbonát je výstřik celý a připraven na 

posouzení. Další kroky v programovém nastavení parametrů přicházejí při zjištění 

možných nežádoucích vad, které popíšu v následujících kapitolách.    
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10 Vady výstřiků, příčiny a jejich korekce         

 

Vady výstřiků jsou velmi různorodé a z hlediska viditelnosti a rozpoznání je můžeme 

rozdělit na vady zjevné a vady skryté. 

 

Vady zjevné dále rozdělujeme na vady povrchové a na vady tvarové.  

Mezi vady zjevné, povrchové patří: 

- spálená místa, stopy vlhkosti, špatný povrchový lesk, stříbření, šmouhy, černé 

tečky na barevných dílech, tokové čáry atd. 

Mezi vady zjevné, tvarové patří: 

- nedolitky, propady, přetoky, deformace, zborcení, rozměrové vady atd. 

 

Vady skryté vizualizací nerozpoznáme, ale svou přítomností narušují kvalitu výstřiku. 

Mezi vady skryté patří: 

- vakuové, plynové bubliny a lunkry, uzavřený vzduch, vnitřní pnutí, studené spoje 

atd. 

 

Vady můžou vznikat i z hlediska technického rázu. Nedostatečná kapacita strojního 

zařízení např. malá uzavírací síla nebo špatná konstrukce formy např. chybně navržena a 

zrealizovaná tvarová dutina. Z hlediska korekce jsou o mnoho jednodušší a přijatelnější 

technologické vady, které můžu odstranit změnou parametrů, než odstranění závady 

fyzickým zásahem do konstrukce formy nebo změnou strojního zařízení. Vzniklé vady je 

někdy velice problémové odstranit díky mnohým příčinám, které můžou současně nastat.  

 

Příčiny těchto vad tedy rozdělím kvůli přehlednosti a vzniku na: 

- materiálové, 

- parametrického nastavení – technologické, 

- formy, 

- vstřikovacího stroje. 

 

Zjistit a konkretizovat, co přesně vadu výstřiku způsobuje, je ve většině případů daleko 

složitější, než samotnou vadu odstranit. Z tohoto důvodu uvedu všechny možné nežádoucí 

příčiny, které mohly danou  konkrétní vadu na plastovém produktu způsobit. Všechny tyto 

příčiny budu následně eliminovat tak, aby došlo k žádoucí korekci výstřiku. Začínám 

postupně vyhledávat příčiny vad od materiálního pochybení dále přes nesprávné 
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technologické nastavení parametrů, mechanické chyby v konstrukci formy až po strojní 

nedostatky.   

 

10.1 Neúplné výstřiky – nedolitky 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – nízký index toku taveniny. 

Technologické – malá dávka; předčasné přepnutí na dotlak; nízký vstřikovací tlak a  

dotlak; malá vstřikovací rychlost. 

Formy – poddimenzovaný vtokový systém; nízká temperanční teplota. 

Vstřikovacího stroje – malý plastifikační zdvih; netěsnost zpětného uzávěru šneku  

(tavenina se při vstřikování vrací za čelo šneku); špatná těsnost trysky na vtokové  

vložce (tavenina zatéká mezi trysku a vtokovou vložku). 

Následný obrázek 10.1 zobrazuje neúplný výstřik. 

 

 

Obr. 10.1 Neúplný výstřik 

 

ODSTRANĚNÍ VAD 

Začínám postupně odstraňovat vadu od materiálního pochybení dále přes nesprávné  

technologické nastavení parametrů, mechanické chyby v konstrukci formy až  

po strojní nedostatky.  

Materiálových – použiji materiál s vyšším indexem toku taveniny. 

Technologických – zvýším dávku; upravím přepnutí na dotlak; zvýším vstřikovací  
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rychlost; zvětším vstřikovací tlak a dotlak. 

Formy – upravím vtokový systém, tj. zvětším vtokové ústí, vtokové kanály, případně  

navýším počet vtoků. 

Vstřikovacího stroje – zkontroluji a případně opravím zpětný uzávěr šneku; přejdu na  

vstřikovací stroj s větším průměrem šneku; zkontroluji těsnost trysky na vtokové  

vložce tj. zkontroluji nastavenou přítlačnou sílu trysky na vtok a případně opravím  

mechanicky poškozenou trysku nebo vtokovou vložku. 

 

10.2 Přetoky, přestřiky, otřepy 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – příliš vysoký index toku taveniny. 

Technologické – vysoký vstřikovací tlak; vysoká vstřikovací rychlost; vysoká teplota  

taveniny; příliš velká plnící dávka. 

Formy – nepřesnosti v dělící rovině (nedosedavost); opotřebení lícovaných dílů a  

dělících rovin. 

Vstřikovacího stroje – příliš nízká uzavírací síla. 

Obr. 10.2 zobrazuje přestřiky na plastovém díle. 

 

 

 

Obr. 10.2 Přestřiky na plastovém díle 
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ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – použiji materiál s nižším indexem toku taveniny. 

Technologických – snížím vstřikovací tlak, rychlost, teplotu taveniny; snížím plnící  

dávku posunutím bodu přepnutí na dotlak. Nově vzniklý polštář ale musím zachovat  

5 – 10% velikosti dávky  viz. kapitola 9.10. 

Formy – odstraním nepřesnosti v dosedu dělících rovin a lícovaných dílů. 

Vstřikovacího stroje – nastavím vyšší uzavírací sílu.  

 

10.3 Propady, staženiny, vlnitý povrch 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – nízký index toku taveniny 

Technologické – nízký vstřikovací tlak; nízká a krátká dotlaková fáze; nízká  

vstřikovací rychlost; nízká teplota taveniny; krátká doba ochlazování; malá plnící  

dávka. 

Formy – poddimenzovaná vtoková soustava; nedostatečné vtokové ústí; rozdílné  

teploty formy v oblasti tvarové dutiny (špatně navržen temperanční systém). 

Vstřikovacího stroje – malý plastifikační zdvih; netěsnost zpětného uzávěru šneku  

(tavenina se při vstřikování vrací za čelo šneku); špatná dosedavost trysky na vtokové  

vložce (tavenina zatéká mezi trysku a vtokovou vložku).  

Na obr. 10.3 jsou znázorněny propady výstřiku.  

 

 

 

Obr. 10.3 Propady na výstřiku 
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ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – použiji materiál s vyšším indexem toku taveniny. 

Technologických – zvýším a prodloužím dotlakovou fázi; zvýším vstřikovací tlak a  

rychlost; zvýším plnící dávku posunutím bodu přepnutí na dotlak; zvýším teplotu  

taveniny; prodloužím dobu ochlazování. 

Formy – upravím vtokový systém, tj. zvětším vtokové ústí, vtokové kanály, případně  

navýším počet vtoků; přeměřím teploty formy v oblasti tvarové dutiny a opravím  

temperanční systém. 

Vstřikovacího stroje – zkontroluji a případně opravím zpětný uzávěr šneku;  

zkontroluji těsnost trysky na vtokové vložce, tj. zkontroluji nastavenou přítlačnou sílu  

trysky na vtok a případně opravím mechanicky poškozenou trysku nebo vtokovou  

vložku; přejdu na vstřikovací stroj s větším průměrem šneku. 

  

10.4 Studené spoje 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – není homogenní, vznikají rozdílné tekutosti.  

Technologické – nízká vstřikovací rychlost; nízká teplota taveniny a nízká teplota  

formy. 

Formy – nevhodně navržen a proveden vtokový systém; v oblasti styku tavenin se  

nenachází odvzdušnění formy anebo je provedeno nedostatečně; aplikace  

nepřiměřeného množství separátorů. 

Vstřikovacího stroje – nízká uzavírací síla vstřikovacího stroje. 

Na obrázku 10.4 je znázorněn soutok dvou tavenin, který vytvořil studený spoj. 

 

 

 

Obr. 10.4 Studený spoj ve výstřiku 
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ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – aplikuji materiál s malým rozmezím indexem toku taveniny. 

Technologických – zvýším vstřikovací rychlost; zvýším teplotu taveniny a teplotu  

formy. 

Formy – zmírním aplikaci separátů; provedu dostatečné odvzdušnění v oblasti styku  

proudů tavenin. 

Vstřikovacího stroje – zvýším uzavírací sílu stroje. 

 

10.5 Změna barvy a šmouhy  

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – nerovnoměrné promíchání a rozprostření různých barevných  

koncentrátu; materiál je termicky nestabilní; aditiva obsažená v materiálu jsou  

termicky nestabilní; materiál znečištěný vnějšími nečistotami. 

Technologické – nastaven nízký protitlak k promísení barevného koncentrátu; vysoká  

teplota taveniny; vysoká vstřikovací rychlost; materiál je vystaven příliš dlouhou  

dobu teplotnímu zatížení v tavící komoře během průběhu pracovního cyklu. 

Formy – nesprávně navrženo vtokové ústí, ve kterém dochází k přehřátí taveniny  

(jedná se především o tunelové vtoky). 

Vstřikovacího stroje – nedostatečně vyčištěna vstřikovací jednotka od předešlého  

materiálu.  

Obr. 10.5 zachycuje černou šmouhu z nesprávně vyčištěné vstřikovací jednotky. 

 

 

Obr. 10.5 Černá šmouha ve výstřiku 
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ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – lépe promíchám materiál; použiji termicky stabilnější materiál i  

s termicky stabilnějšími aditivy; vyčistím materiál od znečištění. 

Technologických – zvýším zpětný tlak při dávkování k lepšímu promísení barevného  

koncentrátu a zpomalím otáčky dávkování; snížím teplotu taveniny; snížím vstřikovací  

rychlost; zkrátím dle technologických možností dobu cyklu. 

Formy – zvětším vtokové ústí; dle domluvy se zákazníkem nerealizuji tunelové vtoky. 

Vstřikovacího stroje – dostatečně pročistím vstřikovací jednotku čističem určeným  

na čistění předešlého typu materiálu. 

 

10.6 Stopy po vlhkosti 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – nedostatečně vysušený materiál; materiál dlouhou dobu v násypce, kde  

opět absorboval vlhkost. 

Technologické – nízký protitlak při dávkování (nedostatečné vytlačení zbytkové  

vlhkosti přes otvor v násypce),  

Formy – kolizně navrtán temperanční systém; temperanční médium prosakuje  

do tvarové dutiny. 

Na obr. 10. 6 jsou znázorněny stopy po vlhkosti tzv. stříbření. 

 

 

Obr. 10.6 Stopy vlhkosti tzv. stříbření 
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ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – dostatečně vysuším materiál; vyměním materiál v násypce  

za nový -  vysušený. 

Technologických – zvýším protitlak k vytlačení zbytkové vlhkosti. 

Formy – opravím temperanční systém. 

 

10.7 Tmavé body, tečky ve výstřiku 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – materiál znečištěný vnější nečistotou. 

Technologické – vysoký protitlak, který způsobuje strhávání částic předchozích 

materiálů. 

Formy – znečistěné vtokové kanály; znečistěná tvarová dutina. 

Vstřikovacího stroje – výskyt cizích částic ve vstřikovací jednotce. 

Obr 10.7 zachycuje cizí částice v transparentním materiálu. 

 

 

Obr. 10.7 Cizí částice v transparentním materiálu 

 

ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – odstraním nečistoty z materiálu; při velkém znečištění použiji nový  

materiál. 

Technologických – snížím protitlak, tím snížím riziko strhávání cizích částic. 
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Formy – vyčistím tvarovou dutinu a vtokové kanály. 

Vstřikovacího stroje – dostatečně pročistím vstřikovací jednotku čističem určeným  

na čistění předešlého typu materiálu, který způsobuje znečištění. 

 

10.8 Kresba po volném proudu taveniny – meandrový tok 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – nízký index toku taveniny, materiál vysokoviskózní.  

Technologické – vysoký objemový proud taveniny; vysoká vstřikovací rychlost při  

nízké teplotě taveniny a vysoké teplotě formy. 

Formy – příliš malé vtokové ústí. 

Na obr. 10.8 je vidět kresba volného proudu taveniny. 

 

 

Obr. 10.8 Kresba volného proudu toku taveniny 

  

ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – použiji méně viskózní (tekutější) materiál. 

Technologických – snížím objemový proud taveniny; snížím teplotu formy; zvýším  

teplotu taveniny. 

Formy – zvětším (rozšířím) vtokové ústí, případně zvolím jiný tvar a polohu  

vtokového ústí. 
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10.9 Spálení materiálů vlivem komprese stlačeného vzduchu (dieselefekt) 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – příliš nízká viskozita taveniny. 

Technologické – vysoká vstřikovací rychlost; vysoká teplota taveniny. 

Formy – žádné nebo nedostatečné odvzdušnění tvarové dutiny v oblasti spáleniny;  

špatné umístění vtokového ústí.  

Vstřikovacího stroje – příliš velká uzavírací síla; nastavení příliš velké dekomprese  

po dávkování. 

Na obr. 10.9 je znázorněno místo spálení materiálu. 

 

 

Obr. 10.9 Místní spálenina vzniklá kompresí vzduchu (dieselefekt) 

 

ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – použiji materiál s nižším indexem toku taveniny. 

Technologických – snížím vstřikovací rychlost; snížím teplotu taveniny. 

Formy – vytvořím odvzdušnění (tj. zhotovím kanálek z formy ven od místa spálení  

tak, aby mohl taveninou stlačený vzduch uniknout pryč z tvarové dutiny a nezpůsobil  

svým vysokým stlačením spáleninu).    

Vstřikovací jednotky – snížím uzavírací sílu; snížím nastavenou dekompresi  

po dávkování. 
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10.10 Vznik vzduchových, plynných a vakuových bublin 

 

PŘÍČINY VAD 

Materiálové – vlhký materiál.  

Technologické – nízký dotlak a doba dotlaku; vysoká vstřikovací rychlost; vysoká  

teplota taveniny, velká dekomprese po dávkování. 

Formy – nevhodné umístění vtokového ústí; nedostatečné kanálky odvzdušnění. 

Obr. 10.10 znázorňuje výskyt bublin v transparentním materiálu. 

 

 

Obr. 10.10 Bubliny v transparentním materiálu 

 

ODSTRANĚNÍ VAD 

Materiálových – dostatečně vysuším materiál. 

Technologických – zvýším velikost a dobu dotlaku; snížím teplotu taveniny a  

vstřikovací rychlost; upravím, snížím dekompresi po dávkování. 

Formy – změním umístění vtokového kanálu, případně navýším počet vtoků; zvětším  

odvzdušňovací kanálky. 
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10.11 Stopy po vyhazovačích 

 

PŘÍČINY VAD 

Technologické – vysoká teplota výstřiku při vyhození z tvarové dutiny ven; vysoká  

rychlost vyhazovačů při vyhození výstřiku. 

Formy – malé množství vyhazovačů; malé průměry vyhazovačů; nevhodné rozmístění  

vyhazovačů. 

Obr. 10.11 zobrazuje vytlačené vyhazovače ve výstřiku. 

 

 

Obr. 10.11 Vytlačené vyhazovače v plastovém výstřiku 

 

ODSTRANĚNÍ VAD 

Technologických – nastavím delší dobu chlazení; snížím rychlost vyhazovačů při  

vyhazování výstřiku. 

Formy – navýším počet vyhazovačů; zvolím vyhazovače větších průměrů, pravidelně  

rozmístím vyhazovače po celé ploše výstřiku. 
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 11 Diskuze  

 

Volba vstřikovací technologie je v současné době ta nejlepší varianta pro výrobu 

plastových dílů. Vyznačuje se především svou rychlostí výroby a přesností plastových 

výstřiků. Nejdůležitějším krokem při výrobě vstřikovací technologií je vhodné zvolení 

strojního zařízení – vstřikovacího lisu. Mezi zásadní požadavky patří: 

- zpracovatelské možnosti a kvalita lisu pro danou výrobu, 

- pořizovací cena, 

- cena náhradních dílů, 

- dostupnost servisu, 

- strojový park lisovny (výběr stejných značek strojních zařízení). 

Neméně důležitým krokem je taky vhodný výběr temperančních a sušících zařízení a 

ostatního příslušenství (pomocné manipulační jednotky, roboty atd.). 

Základním požadovaným cílem této výroby je splnění kvantitativních a kvalitativních 

kritérií vstřikovaného dílu. Tento žádaný cíl se může uskutečnit jen při výrobním procesu, 

který bude pracovně kvalitní a stabilní. Tím rozumíme správné navržení a zrealizování 

konstrukce formy. Usazení a seřízení formy na vstřikovací lis a následné oživení 

„ideálními“ technologickými parametry, při kterých výstřik splňuje zadané jakostní 

podmínky. Technologická optimalizace výrobního programu je složitý sled nastavování 

korektní kombinace mnoha parametrů. Úkolem technologa je tuto optimální kombinaci 

v co nejkratším čase naprogramovat a tím zprovoznit výrobu. Vše je v této situaci 

podřízeno znalostem a zkušenostem konkrétního technologa.  

Výhody: 

Výhodou vstřikovací technologie je vysoká rozměrová přesnost a tvar výlisků i při 

vysokém počtu opakovaných cyklů. Dále pak možnost výroby tvarově složitých a 

povrchově kvalitních výrobků v průběhu jednoho pracovního cyklu. Konstrukční 

flexibilita, při které odpadají konečné operace, jako jsou úpravy povrchové, tak i montážní.  

Krátká doba výrobních cyklů. Technologie vhodná pro hromadnou a velkosériovou 

výrobu.   

Nevýhody: 

Nevýhoda této technologie jsou vysoké pořizovací náklady pro nákup výrobních strojů 

a zařízení. Vysoká pořizovací cena vstřikovacích forem. K tomu se váže i časová náročnost 

pro výrobu forem (dlouhá čekací doba). Neúměrná velikost výrobního stroje v porovnání 

s vyrobeným produktem.  
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12 Závěr 

 

Nejpoužívanější skupinou zpracovatelných hmot při aplikaci vstřikovací technologie 

jsou termoplasty. Jejich pět druhů tvoří 73% z celkové produkce výroby. Jsou to 

polypropylen (PP), polyetylen (PE), polystyren (PS), polyvinylchlorid (PVC) a 

polyethylentereftalát (PET). Vzhledem k jejich chování podle působení teploty se můžou 

neomezeně opakovaně zahřívat a chladit. To je veliká výhoda hlavně z hlediska 

ekonomického. Nepoužitelné díly, zmetky a vtokové části se mohou nadrtit a vzniklou drť 

(regenerát) lze znovu použít. Tento regenerát se pak poměrově mísí s granulátem. U 

některých termoplastů např. u polypropylenu je zpracování regenerátů až 100%.  

Technické díly z tohoto materiálu se vzhledem k jeho mechanickým vlastnostem 

používají nejčastěji ve spotřebním průmyslu.  

Další zpracovatelnou skupinou polymerů na výrobu plastových dílů vstřikovací 

technologií jsou reaktoplasty. Mezi ně patří např. polyesterové hmoty, 

fenolformaldehydové hmoty. Tyto polymery jsou použitelné v pracovním cyklu pouze 

jednou. Při zahřátí na taveninu a následným zchlazením se mění nevratně do netavitelného 

stavu. Z hlediska ekonomického je to velmi nevýhodné. Vznikají tím další náklady spojené 

z recyklací nepoužitelných dílů, tj. nákup odpadních kontejnerů a vytvoření prostoru pro 

jejich umístění, zajištění dopravy k jejich výměně atd. Díky větší spotřebě materiálu se 

musí taky vytvořit větší skladový prostor pro jeho uložení.  

Produkty z těchto dvou skupin zpracovatelských materiálů pokrývají téměř celý 

obchodní trh. Aplikace vstřikovací technologie pro výrobu plastových výstřiků i s jejími 

riziky je bezkonkurenčně technicky nejkvalitnější a nejžádanější. 

 

Shrnutí a přínos 

Cílem této Bakalářské práce bylo poukázat na problematiku výroby plastových 

výstřiků vstřikovací technologií. Celý tento pracovní proces od navržení vstřikovací formy 

až po konečný plastový díl je složitý konstrukční a fyzikální děj.  

V teoretické části jsem rozdělil, popsal a charakterizoval termoplasty určené ke 

zpracování vstřikovací technologií. Poukázal na rozličná aditiva, která se do těchto 

materiálů přidávají a jsou důležitá pro konečné vlastnosti hotových plastových dílů. Dále 

jsem se zaměřil na samotný princip vstřikovací technologie a objasnil pracovní cyklus. 

 V závěru teoretické části popisuji mechanické změny plastových výstřiků při 

ochlazování (smrštění). Zároveň, zde uvádím používaná strojní zařízení k této pracovní 

činnosti. 
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 Praktická část obsahuje postup při konstrukci vstřikovací formy. Rozvržení tvarové 

dutiny na dvě části, využití odformovacích vozíků (šíbrů) a znázornění konstrukce 

vtokového a temperačního systému.  

V praktické - programové části je vysvětlen a nastaven s celou svou problematikou 

kompletní technologický program na vybraný plastový materiál, (teplota taveniny, 

vstřikovací tlak, vstřikovací rychlost, dotlak, polštář, plastifikace, dekomprese před a po 

plastifikaci, zpětný odpor šneku, otáčky šneku atd.).  

V konečné části této práce jsem zobrazil základní vady výstřiků a dedukoval jejich 

příčiny. Na základě této dedukce jsem navrhl řešení jejich korekce. Objasnění a řešení 

těchto vad, usnadňuje a urychluje z praktického i ekonomického hlediska optimalizaci 

výrobního programu. 
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