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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

V současné době patří automobilový průmysl k nejpopřednějším 

průmyslovým odvětvím na trhu. Jedním z jeho nejdůležitějších procesů je 

zpracovávání plastů, které kromě jiného v sobě skrývá i nežádoucí vlastnosti. 

Jednou z nich se zabývá i tato bakalářská práce. Jedná se o obecné přiblížení  

problematiky vnitřního pnutí v průmyslových výliscích z plastů, objasnění vady 

vnitřní pnutí ve výlisku, zaměření se na faktory, které jej ovlivňují, poukázání na 

následky této vady a také na různé metody její odhalení. Závěr bakalářské 

práce je věnovaný vyjádření názoru k analyzovaným metodám a návrhu 

k použití přesnějších metod pro odhalování vnitřního pnutí v plastových 

výliscích. 

. 

 

ABSTRACT 

 

Automobile industry is on the marked in the forefront of current industry. 

One of its most important processes is plastic processing what also contains 

undesirable characteristics. One of them is a topic of this Bachelor thesis. It is 

concerning a general problematic of internal tension in plastic components, a 

clarification of this defect “internal tension”, a concentrating on factors which 

make influence on this defect, a pointing out impact of this defect and different 

methods of its discovering as well. Conclusion of Bachelor thesis pays attention 

to opinion about the analyzing of methods and to proposal for using of more 

precise methods to discover internal tension in plastic components. 
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1. Úvod, cíl práce 

 

Použití plastů se v posledních letech rozšířilo téměř ve všech 

průmyslových odvětvích zejména pak v průmyslu automobilovém. Zásluhu na 

tomto rozšíření mají výhodné vlastnosti plastů, mezi které patří zejména nízká 

cena, jednoduchá zpracovatelnost, korozní odolnost a výborná elektrická 

izolace. Nárůst využití plastů v průmyslu s sebou však nenese pouze značné 

výhody, ale i odpovědnost za ekologickou zátěž životního prostředí. Pořizovací 

náklady na zařízení zpracovávající umělé hmoty nejsou, stejně jako složitost 

sjednocení časových závislostí jednotlivých výrobních cyklů, zanedbatelným 

aspektem. 

Pracuji jako procesní inženýr v přední světové firmě, podnikající 

v automobilovém průmyslu produkcí automobilových světlometů, a pro mou 

práci je velmi důležité mít přehled o problematice všech procesů, které v našem 

podniku probíhají, počínaje lisováním, přes povrchové úpravy, až po proces 

montáže. Nejdůležitějším ze všech procesů je lisování, protože právě v jeho fázi 

mohou vznikat nejenom vzhledové vady, ale také vady negativně ovlivňující 

vlastnosti takto vyráběných dílů. Mezi nejkritičtější defekty ovlivňující především 

funkčnost výlisku patří právě vnitřní pnutí, proto jsem se zaměřila v této 

bakalářské práci právě na tuto negativní vlastnost.  

Přestože v současné době existuje značné množství variant plastů na 

trhu, není běžně dostupná žádná speciální literatura rozvíjející dopodrobna 

téma vnitřního pnutí v plastech. Touto problematikou se obecně zabývají přímo 

výrobci přístrojů, kterými lze zjistit, změřit a odstranit vnitřní pnutí. 

Mým cílem v této práci je na základě svých poznatků a zkušeností: 

1) Objasnit problematiku vnitřního pnutí. 

2) Porovnat metody odhalování vnitřního pnutí, které používáme v naší 

firmě jako standard. 

V první části práce se věnuji především obecnému objasnění vnitřního 

pnutí v plastech celkově. Přibližuji čím je toto pnutí způsobeno, jaký má dopad 

na výlisek, jak lze tuto vadu odhalit a kterými možnými způsoby odstranit. 

Následně se zaměřuji na popsání technologie pro výrobu vzorků a na 

metody měření a odhalení vnitřního pnutí, které jsem používala ve své analýze. 
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V hlavní části mé práce popisuji samotnou analýzu, která se týká 

postupu při výrobě vzorků, eliminaci vnitřního pnutí ve výlisku, měření vnitřního 

pnutí fotoelasticimetrií a při aplikaci chemických látek na výlisek. 

Analýzou porovnání metod pro odhalení vnitřního pnutí na konkrétních 

vzorcích jsem tak hlouběji pronikla do zmiňované problematiky a zjišťovala, 

zda-li jsou tyto metody dostačující pro naše podmínky, nebo bychom mohli 

využít jiných metod. Jako vzorek k analýze jsem si vybrala vnější čočku určitého 

světlometu, která je lisována z čirého polykarbonátu. 

Na závěr vyhodnocuji porovnání obou metod a vyjadřuji svůj názor na 

tuto problematiku. 
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2. Teorie a poznatky o vnitřním pnutí 

 

Z hlediska kvality vstřikovaných dílů je vnitřní pnutí jev značně 

nebezpečný, neboť může ovlivňovat tvarovou stálost a v krajním případě může 

vyvolat i destrukci lisovaného tělesa (tato destrukce může nastat při mnohem 

nižších napětích, než je mezní stav pevnosti vstřikovaného plastu a v 

ojedinělých případech může tato destrukce nastat zcela samovolně). 

Faktem je, že vlivem vnitřního pnutí dochází k vyrovnávání tuhosti výlisků 

a silových účinků. To znamená, že u výlisků s menší tuhostí a výrazným 

vnitřním pnutím dojde k rozměrovým a tvarovým změnám ihned po vyjmutí z 

formy (např. prohnutí stěn, vrtule aj.). 

Je-li tuhost výstřiku vysoká, dochází k uvedeným změnám až po 

odstranění vnitřního pnutí během žíhání, které se u amorfních plastů provádí 

pod teplotou Tg (teplota skelného přechodu). Při tepelných úpravách nad 

teplotou Tg se sice relaxace pnutí značně urychlí, avšak za cenu nepřípustných 

tvarových změn.  

Určité druhy polymerů zachovávají svůj tvar i při teplotách mnohem 

vyšších, než je jejich teplota Tg (hlavně díky krystalické fázi, u níž je rozhodující 

teplotou bod tání krystalického podílu). Přesto se i tyto výlisky vlivem 

přítomnosti vnitřního pnutí při vyšších teplotách deformují.  

Vnitřní pnutí také nevyhnutelně ovlivňuje mechanické vlastnosti 

materiálu. V důsledku vnitřního pnutí dochází ke snížení mezí pevností (v tahu, 

v krutu, v ohybu aj.), dochází rychleji k únavě materiálu, snižuje se odolnost 

vůči cyklickým i jiným druhům namáhání.  

 

2.1 Rozdělení vnitřního pnutí 

 

Vnitřní pnutí je stav napjatosti ve výstřiku, který nemusí být vyvolán 

pouze vnějším mechanickým zatížením. Vnitřní pnutí je způsobeno především 

vlivem nerovnoměrných objemových změn (ty vznikají zpravidla v důsledku 

rozdílných teplotních ztrát a rozdílných tlaků během jednotlivých fází procesu 

lisování).  
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Vnitřní pnutí můžeme rozdělit, co do velikosti a rozsahu, do několika 

řádů: 

I. řádu:  makropnutí – působí v rovnováze k objemu celého tělesa 

nebo jeho části 

II. řádu:  mikropnutí – je v rovnováze k objemu stejného řádu, jako je 

objem mikroskopických oblastí krystalů 

III. řádu: submakromolekulární pnutí 

 

Pro lepší pochopení vnitřního pnutí je však důležitější rozdělení na 

základě příčiny vzniku.  

Nejběžnější vnitřní pnutí jsou: 

a) Tepelné pnutí – vzniká v důsledku nerovnoměrného ochlazování 

jednotlivých částí výstřiku. Povrch výstřiku a oblasti bezprostředně 

související s relativně studenou stěnou formy tuhne dříve a jeho 

smrštění je ukončeno v čase, kdy se střed ještě nachází ve 

viskózně tekutém stavu. Tekuté jádro tuhne a smršťuje se v pevné 

slupce, která může podléhat elastickým deformacím. Po ztuhnutí 

celého průřezu výstřiku je v povrchové vrstvě tlakové pnutí a ve 

středu výstřiku pnutí tahové. Tepelné pnutí tahové vzniká také 

kolem zastříknutých kovových vložek a je způsobeno rozdílem 

teplot a rozdílem teplotní roztažnosti kovové vložky a okolního 

plastu. 

b) Pnutí z nerovnoměrné orientace - vzniká jako následek rozdílné 

orientace makromolekul, eventuálně vláknitých plniv po průřezu 

výstřiku, eventuelně podél vtokové dráhy (vzdálenost od vtoku). 

Toto pnutí bývá výrazné zejména u amorfních termoplastů a často 

vede k nepravidelným deformacím a k povrchovým defektům.  

c) Pnutí z nerovnoměrné krystalizace - vzniká následkem rozdílné 

krystalizace podél průřezu výstřik. Při rychlém ochlazení taveniny 

na stěně formy dochází v povrchových vrstvách k potlačení 

krystalizace, ve středu výstřiku jsou zachovány podmínky k plnému 

rozvinutí krystalické struktury. Rozdílný je tedy nejen obsah 

krystalického podílu, ale i velikost a rozložení. Projeví se tudíž tzv. 

skin-core efekt vyvolávající stav napjatosti. Přispívá k tomu nejen 
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rozdílný teplotní gradient po průřezu výstřiku, ale též objemové 

změny v důsledku rozdílné hustoty rychle ochlazených povrchových 

oblastí a vnitřních částí výstřiku s plně rozvinutou krystalickou 

strukturou. 

d) Pnutí vlivem dotlakové fáze - úkolem dotlakové fáze (úroveň a 

doba trvání dotlaku) je doplnění objemových ztrát, které vznikají v 

tvarové dutině formy v důsledku objemového smrštění. Cílem je 

zamezení vzniku propadlin a vnitřních dutin a dosažení požadované 

hmotnosti a rozměrů výstřiku. Bohužel doplňování taveniny do 

chladnoucího výstřiku je provázeno vznikem vnitřního pnutí, které je 

úměrné součinu úrovně dotlaku a doby jeho působení.  

 

Je nutné si uvědomit, že všechna uvedená vnitřní pnutí se mezi sebou 

dokáží nakombinovat, takže výsledná napjatost je složitá a v objemu výstřiku 

nerovnoměrně rozložena. 

Kritická místa jsou v okolí vrubů, otvorů, vnitřních a vnějších hran, zářezů 

apod., neboť zde dochází ke koncentraci napětí. Vlivem vhodně zvolené 

konstrukce (viz níže) se tyto napěťové špičky vnitřního pnutí časem snižují a 

pnutí se z části vyrovnává. U termoplastů s vysokou krystalinitou se pod 

teplotou Tg vnitřní pnutí vyrovnává jen málo a je u těchto látek větší sklon ke 

vzniku prasklin. Tento sklon je výrazně podporován působením tenzoaktivních 

látek (viz kapitola 2.4), slunečního záření, povětrnosti, tenzooxidačními vlivy (ti. 

vlivy, které snižují tažnost a houževnatost polymeru). 

 

2.2 Faktory ovlivňující vnitřní pnutí 

 

Vnitřní pnutí je jedním z měřítek stavu výstřiků odrážejícího teplotní a 

tlakové poměry při plnění, dotlaku a ochlazování taveniny ve formě. Je tudíž 

odrazem tepelné historie tváření výstřiku za spolupůsobení tlaku.  

Rozdíl teplot taveniny a povrchu formy má vliv na napjatost výstřiku. 

Důležité parametry jsou teplota skelného přechodu (Tg), teplota vzniku 

viskózního toku (Tf), teplota tavení (Tm). 
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Moderní stroje umožňují nastavit rychlost v širokých mezích. Extrémní 

rychlosti plnění nejsou využitelné v běžné praxi. Použití bodových a horkých 

vtoků vede k omezení orientace makromolekul. Smyková napětí způsobují 

orientaci ve směru toku, v blízkosti ústí též orientace kolmo na směr toku. 

Důležitá je geometrie ústí vtoku. 

Výše uvedené faktory ovlivňují vnitřní pnutí během vstřikování (lisování). 

Vnitřní pnutí však můžeme v jistých mezích minimalizovat již v rámci konstrukce 

formy a konstrukcí samotného výlisku. Mezi základní postupy navrhování 

výlisku, které mohou ovlivnit velikost vnitřního pnutí, patří:  

- Plynulé přechody tlouštěk stěn (bez ostrých přechodů a úhlů) – 

takovéto přechody se zpravidla volí klínovým (pravidelným) 

přechodem. 

- Omezení ostrých hran - tj. implementace rádiusu. 

- Vhodné umístění žeber a volba jejich tvaru a poměru tloušťky se 

stěnou dílu pomůže ke zpevnění dílu během procesu tuhnutí. 

- Tloušťka stěny ve vrcholech ostrých úhlů by měla být volena o 

něco menší než je samotná síla stěny (a to právě z důvodu, aby 

vnitřní části vstřikovaného výlisku netuhly o mnoho pomaleji než 

vnější stěny). 

Na Obr. 1 jsou znázorněné některé ze základních pravidel konstrukcí 

přechodů stěn, řešení ubírání tloušťky v ostrých úhlech, atp. 
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Obr. 1Konstrukční řešení přechodu stěn [3] 

 

Při konstrukci vstřikovací formy by měla být věnována pozornost 

konstrukci a umístění vtoku. Jedná-li se o výstřik komplikovaného tvaru je 

možné umístit vtokovou soustavu na několik míst. Pro vhodnou volbu umístění 

se s velkým úspěchem využívá tzv. Mold Flow Analýza (analýza plnění a toku 

materiálu). 

Návrh materiálu výlisku souvisí s analýzou plnění výstřiku a  fází 

designu. Vzhledem k tomu, že vnitřní pnutí je ovlivňováno parametry lisovacího 

cyklu, můžeme správnou volbou materiálu zvětšit oblast lisovacích parametrů, 

ve kterých je možné lisovat kvalitní komponent. Tyto parametry je tedy možné 

optimalizovat do té míry, že se velikost vnitřního pnutí zmenší oproti jinému 

druhu materiálu. 

 

Také za použití speciálních vstřikovacích metod můžeme minimalizovat 

rozsah vnitřního pnutí ve výliscích. 
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Stav vnitřní napjatosti výrazně ovlivňují dodatečné úpravy výstřiků, např.: 

žíhání, kondiciování, ale i následné operace, jako např.: svařování, obrábění, 

dodatečné tvarování aj. 

 

2.3 Odstraňování vnitřního pnutí 

 

Důkladným prohřátím výlisku na určitou teplotu (tato teplota je pro různé 

materiály rozdílná a nesmí být tak vysoká, aby nedošlo ke změně tvaru tělesa) 

a následnou výdrží se dokáže odstranit pouze tepelné vnitřní pnutí. 

Zahříváním tělesa nad Tg nebo Tm (to ale přináší změnu tvaru tělesa) se 

dokáže odstranit pnutí vzniklé z důvodu nerovnoměrné orientace. Proto se 

temperuje ve formách o stejném tvaru jako má výrobek při potřebné teplotě po 

dobu i několik desítek hodin (tzv. přelisování). Např. u PS (polystyren) se 

začíná projevovat účinek teploty 100°C až po 50 hodinách a účinek teploty 

80°C se neprojeví vůbec (tzn. že nezpůsobí zánik orientované struktury). 

Při dlouhodobém přelisování hrozí nebezpečí degradace materiálu.  

 

2.4 Metody stanovení vnitřního pnutí 

 

Mezi nejpoužívanější metody pro stanovení vnitřního pnutí patří: 

 

1. Fotoelasticimetrie 

Je založena na vyhodnocování obrazců vzniklých průchodem 

polarizovaného světla skrz čirý materiál. Při vyhodnocování využíváme toho, že 

světlo mění své atributy (změna velikosti a orientace vlnové délky) při průchodu 

přes oblasti s vnitřním pnutím (z důvodu silového dvojlomu). Vložíme-li tedy 

materiál s pnutím před zdroj polarizovaného světla a budeme ho pozorovat přes 

polarizační filtr, uvidíme v něm světlé a tmavé zóny a dokonce duhové efekty (v 

závislosti na typu procházejícího světla) jasně lokalizující místa s největším 

pnutím (podrobnější informace viz. kapitola 3.3). 
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2. Rentgenografie 

Pomocí rentgenografie nedokážeme znázornit samotné vnitřní pnutí. Při 

vyhodnocování využíváme poznatku, že vnitřní pnutí deformuje krystalickou 

mřížku plastu. Tato metoda je náročná na zařízení a velice pracná. Pomocí 

známých modulů pružnosti krystalické mřížky lze kvantitativně určit vnitřní pnutí 

u plastů. Lze měřit jak v odrazu, tak v průchodu. 

 

3. Testy v tenzoaktivním prostředí 

Jsou založeny na využití koroze pod napětím. Koroze pod napětím se 

projeví, pokud  jsou plasty vystaveny mechanickému namáhání za současného 

působení některých kapalin nebo par. Jejich působením se na povrchu součásti 

vytvářejí trhliny, které se šíří, prohlubují a prudce zhoršují mechanické vlastnosti 

plastů. Namáhání, jemuž je vzorek vystaven, je buď mechanické, tepelné, nebo 

i vnitřní pnutí materiálu, které lze takto kvalitativně měřit. 

Expoziční doba je několik sekund až několik dnů. Těleso se vloží na tuto 

dobu do tenzoaktivního prostředí, pak se vysuší a vyhodnotí stupeň rozpraskání 

(vizuálně, rozptylem nebo absorpcí světla). 

 

Při vysvětlování mechanizmu koroze za působení napětí se vychází z 

následujících představ: 

1. V materiálu jsou přirozené neviditelné nebo viditelné strukturní vady. 

2. Při deformaci se v místě těchto defektů koncentruje napětí. 

3. Napětí na defektních místech může dosáhnout hodnot postačujících k 

roztržení kovalentní vazby. Přitom defekty rostou do viditelných rozměrů a 

dochází k přerušení celistvosti zkušebního tělesa. 

4. Při velkých napětích se obyčejně tvoří jedna trhlina, při malých 

napětích vzniká větší množství trhlin. Tento jev je zvláště charakteristický pro 

tvrdé polymery. Tvorba většího množství trhlin při působení malých napětí je 

ovlivněna těmito faktory: 

- soustředění napětí v oblasti kolem trhliny způsobuje, že při malých 

napětích rostou trhliny rychleji než při velkých napětích 

- relaxace napětí v oblasti obklopující trhlinu je menší. 

U krystalických polymerů se vyskytuje značné množství defektů (ve 

formě mikrotrhlin a submikroskopických trhlin) v molekulární struktuře. 
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Působením napětí se tyto defekty časem zvětšují, vniká do nich aktivní 

prostředí a snižuje energii lomu. 

Znehodnocení polymerů působením prostředí (fyzikálně nebo chemicky 

aktivní), je velmi těsně spojeno s možností difúze prostředí do polymeru. Když 

prostředí nemůže pronikat do polymeru, dochází k interakci obou komponentů 

pouze na povrchu. Většinou bývá rychlost difúze řídícím faktorem kinetiky 

znehodnocování polymerních materiálů při působení agresivního prostředí. 

 

4. Metody založené na temperaci 

Na základě temperance lze vyhodnocovat velikost vnitřního pnutí např. 

těmito dvěma metodami: 

1) Metoda tepelných šoků: střídavé zahřívání a ochlazování. Provede 

se zahřátí na teplotu blízkou Tg (u amorfních plastů) a Tm (u krystalických 

plastů), pak se vzorek prudce ochladí ve vodě nebo jiné studené lázni. Tato 

akce se opakuje vícekrát, až dojde k popraskání tělesa. Stupeň pnutí se 

usuzuje z počtu cyklů tepelných šoků, které těleso sneslo, aniž by došlo k 

viditelnému popraskání. Výsledky mají pouze srovnávací (komparační) význam 

a jsou samozřejmě závislé na tloušťce a tvaru tělesa. 

2) Metoda založena na samovolném smrštění vzorků 

temperovaných na vyšší teplotu. 

Zahřátím nastává uvolňování pnutí a tím i smrštění vzorku. Hodnota 

smrštění je úměrná úrovni pnutí v materiálu. Velikost smrštění závisí na 

použitých experimentálních podmínkách temperace: 

a) stanovuje se maximální hodnota smrštění (úplné odstranění 

pnutí a orientace), 

b) stanovuje se hodnota částečného smrštění za určitých, 

definovaných podmínek, 

c) hodnotí se kvantitativně síly, které se projevují při temperaci 

vzorku a mající za následek dosmršťování: buď proměřením 

upnutého vzorku siloměrem, nebo se jednostranně upnutý vzorek 

zatěžuje na druhém konci závažím – při shodné hmotnosti je v 

rovnováze se silou projevující se v temperovaném vzorku. Ze 

zjištěné síly se usuzuje na velikost pnutí. Je to metodika časově 

náročná, ale vhodná pro všechny typy polymerů. 
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3. Popis technologií a metod pro analýzu vnitřního 

pnutí v plastech 

 

Pro svou analýzu jsem využila nastaveného procesu v našem závodě. 

Samotné odhalení vnitřního pnutí jsem provedla dvěma způsoby, které se 

v našem procesu využívají. První způsob je metoda měření vnitřního pnutí 

pomocí polarizovaného světla. Jako druhou metodu jsem zvolila chemický test 

podle vnitřní specifikace, kterou vytvořili japonští kolegové v naší mateřské 

společnosti. 

 

3.1 Vstřikování plastu 

 

Vstřikování plastu je nejrozšířenější technologie na zpracování plastů. 

Pomocí ní lze zpracovávat téměř všechny druhy termoplastů, ať už jsou 

konečným výrobkem nebo polotovarem. Vstřikovací proces probíhá za pomoci 

vstřikovacích lisů (viz. Obr. 2; detail obrázku v příloze č. 1). Jejich cena je 

vysoká, a proto se používají převážně pro velkosériové výroby. Pro plně 

automatizované pracoviště lze lisovací stroj dovybavit robotem pro vyjímání 

výlisků z formy, který je po vyjmutí z formy odkládá na dopravník k dalšímu 

zpracování.  
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Obr. 2 Schéma šnekového vstřikovacího stroje [3] 

 

Vstřikovací cyklus je nespojitý, cyklický a tvoří ho sled několika 

specifických úkonů. Pomocí vstřikovací jednotky, která se skládá z násypky, 

jakožto zásobníku na vysušený materiál, ze vstřikovací komory a šneku, je 

postupně dopravován vysušený granulát ke konci vstřikovací jednotky. Při 

postupně zvyšující se teplotě, kterou zajišťují převážně elektrická topná tělesa 

umístěná po obvodu vstřikovací jednotky, mění takto vysušený granulát svou 

pevnou strukturu v taveninu. Tato tavenina se pomocí speciální stavby šneku 

v tlakové komoře takzvaně zplastikuje. Při vysokém tlaku se z taveniny stává 

homogenní kapalina, ze které jsou postupně během plastikace, za postupně 

zvyšované teploty, odloučeny plyny a zbytková vlhkost, které pak unikají cestou 

zpět do násypky granulátu. Tavenina je po tomto procesu tlakem šneku 

vstříknuta do vtokové soustavy formy. Vtokové soustavy jsou rozděleny na 

studené a horké vtoky, které jsou dále uzavíratelné, otevřené, či kaskádové 

v závislosti na počtu kavit, jejich velikosti, váze výlisku nebo jejich rozmístění ve 

formě. Ze vtokové soustavy je tavenina distribuována do kavity, popřípadě do 

více kavit. Ta se šíří kavitou tak, že na ochlazovaných stěnách tavenina tuhne, 

ulpívá a horkým středem pak proudí dále (viz. Obr. 3).  
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Obr. 3 Tok taveniny při vstřiku [4] 

 

Tím, jak tavenina proudí středem mezi ochlazovanými částmi formy, 

vzniká vysoké smykové tření a dochází tak k nepravidelnému uspořádání 

makromolekulárních řetězců. Pro alespoň částečné vyrovnání nesourodnosti 

jednotlivých vrstev se po dokončení vstřikovací fáze, používá fáze dotlaková, 

která nejen že udržuje potřebný tlak v kavitě po dobu, kdy se výlisek chladí, ale 

zároveň pak částečně vyrovná nesourodost jednotlivých vrstev. Dotlakem však 

tento stav nelze naprosto eliminovat. 

V závislosti na použité surovině a síle stěny výlisku je určena doba 

chlazení výlisku v kavitě tak, aby po vyjmutí dílu z formy nepodléhal 

deformacím, tzn. byl dostatečně vytvrzen. 

Po fázi chlazení se forma otevře a naprogramovaný automatický robot 

vyjímá hotový výlisek na dopravní pás, či jiné podobné zařízení, které tento dále 

dopravuje k dalšímu kroku zpracování – v případě mé analýzy do žíhací pece. 

 

3.2 Žíhací pec 

 

Žíhací pec se všeobecně používá pro „dozrání výlisku“. Výrobci je 

většinou vyráběna přímo pro určitý typ výlisku, a to i vzhledem na specifický 

materiál, který se v ní bude žíhat. Volba typu žíhací pece se odvíjí od několika 

následujících parametrů: 

• Prostorové řešení výrobního zařízení, jinými slovy lay-out výroby. 

• Fyzický tok výrobku, například u výroby, kde je nutné zabezpečit 

minimální kontakt s rukou operátorů nebo podpořit plně 

automatizovanou výrobní linku z důvodu kontaminace výlisku 

mastnotami apod. 
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• Druh pece: uzavíratelná, průběžná nebo stacionární. Toto 

kritérium je nutné posuzovat dle nezbytně nutného času, který je 

minimálně potřebný k dostatečnému vyzrání výrobku atd. 

 

Díky optimalizaci procesů, tzn. že všechny procesy musí na sebe 

navazovat s co nejmenší časovou odchylkou, nemůžeme mít dostatek času pro 

ideální podmínky procesu. To má největší dopad právě na lisování, kdy se 

základní požadavky výrobce, což je dosáhnout co nejkratší takt výroby, 

neslučují s dobrou kvalitou výlisku a efektivitou lisování. Během krátkého 

lisovacího cyklu je velice obtížné minimalizovat vnitřní pnutí v plastu. Právě za 

tímto účelem se po ukončení procesu lisování používá žíhací pec, která pokud 

je správně nastavená, pomáhá odstranit tepelné vnitřní pnutí. 

Ve čtyřech směrech (zespodu, seshora a ze stran) jsou umístěny lampy 

vyzařující infračervené záření (IR editory) (viz Obr. 4; úplné schéma v příloze č. 

2), které jsou nastaveny na různé výkony záření. Tím se zabezpečí takové 

množství tepla, které je dostatečné k vytvoření ideálního prostředí pro „dozrání“ 

výlisku, tzn. k vyrovnání makromolekulárních řetězců do sourodých vrstev. 

 
Obr. 4 Žíhací pec – pohled z pozice operátora [6] 
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3.3 Fotoelasticimetrie 

 

Fotoelasticimetrie je věda, která se zabývá zkoumáním vnitřního napětí 

v různě tvarovaných, průsvitných tělesech pomocí polarizovaného světla. 

Zkoumaný předmět je vložen mezi polarizátor a analyzátor a po nasvícení 

nemonochromatickým světlem (bílé světlo) se objeví barevné obrazce, které 

nám určují velikost a závažnost napjatosti v tělese nebo na jeho povrchu. 

V případě použití monochromatického světla (jednobarevné, např. lasery) se 

objeví obrazce světlé (oblasti s velkým vnitřním pnutím) a obrazce černé (s 

malým vnitřním pnutím).  

Vnitřní pnutí u průhledných plastů způsobí tzv. silový dvojlom způsobený 

elastickou deformací v mechanicky nezatíženém výstřiku. Díky tomu je možné 

ho lehce odhalit. 

Na Obrázku 5 je načrtnutý příklad polarizačního přístroje neboli tzv. 

polariskopu. Jeho konstrukce není složitá. Je však nezbytně nutné, aby 

obsahoval tyto tři následující součásti: 

• Světelný zdroj – zdroj elektromagnetického záření, které můžeme 

pozorovat lidským okem jako viditelné světlo. Světelné zdroje 

můžou být přírodní a umělé. 

• Polarizátor – filtr, který propouští pouze světlo, které kmitá v 

jednom směru (viz Obr. 5). 

• Analyzátor – společně s polarizátorem slouží k vytvoření 

polarizovaného světla (viz Obr. 5). 
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Obr. 5 Schéma polarizačního přístroje [8] 

 

Funkce přístroje je založena na prosvícení transparentního materiálu 

polarizovaným světlem. Po prosvícení lze ze vzniklého barevného obrazce určit 

velikost vnitřního pnutí. 

Polarizátor nebo polarizační filtr tvoří dvě vrstvy průhledného plastu, mezi 

nimiž dříve bývaly zalisované mikroskopické krystalky herapatitu (perjodid 

síranu chininového) a to tak, aby podlouhlé osy byly orientovány rovnoběžně. 

V současné době se spíše vyrábějí fólie, které obsahují orientované 

makromolekuly s elektricky vodivým povrchem. 

Protože lidské oko nedokáže rozpoznat polarizované a nepolarizované 

světlo, je potřeba použít ještě tzv. analyzátor, a to je v podstatě další 

polarizátor. Jestliže do soustavy po polarizátoru a analyzátoru vstupuje 

nepolarizované světlo, je v soustavě pohlcena intenzita elektrického pole a na 

konci se získává světlo usměrněné, tzv. polarizační světlo (viz Obr. 6). 
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Obr. 6 Polarizátor [9] 

 

Pro vyhodnocení tohoto testu je použito spektrum světla. Každá barva 

z daného spektra zastupuje určitou intenzitu vnitřního pnutí v tělese. 

V Tabulce1 jsou ke každé barvě přiřazeny hodnoty a je patrné, že světlejší 

barvy zastupují slabé vnitřní pnutí a postupně podle intenzity přecházejí do 

tmavějších odstínů. 

Tabulka 1 Interferenční barvy [8] 
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V praxi má polarizační světlo velmi rozsáhlé využití. Všechna zařízení, co 

používají displej z kapalných krystalů (kalkulačky, LCD monitory, LCD televizory 

atd), jsou založena na polarizovaném světle. 

 

3.4 Zkouška chemickými látkami 

 

K odhalení vnitřního pnutí se nemusí používat jenom složité přístroje. 

Stačí několik chemických látek, aby bylo možné se přesvědčit, zda-li ve výlisku 

vnitřní pnutí je nebo není. V případě, že vnitřní pnutí se ve výlisku nachází, je 

možné určit jeho přibližnou intenzitu. Originální interní specifikace s přesným 

postupem pro provedení chemického testu je v příloze č. 4. (anglická verze 

v příloze č. 5) 

Ještě dříve než se začne s chemickými testy na příslušném vzorku, musí 

být změřeny rozměry vzorku v příslušném přípravku a zaznamenány.  

Test má tři fáze. Pro rychlejší a přesnější určení pnutí je lepší pro první a 

druhou fázi použít nový vzorek. Nanášení chemických látek je důležité dělat 

v prostředí se vzduchovým odtahem a s ochrannými pomůckami, protože 

namíchaná směs je velmi agresivní. 

První fáze spočívá v namíchání látek toluenu a isooktanu ve stanoveném 

poměru. K nanesení směsi je nutné použít kartáček s měkkým vláknem, aby se 

nepoškodil výlisek. Tento kartáček musí být odolný použitým chemikáliím. Na 

vzorek, který prošel žíhací pecí a je bez povrchové úpravy (například vnější 

nástřik, či pokovení), se směs namíchaných látek nanáší v rovnoměrné vrstvě 

v místech, ve kterých zkoumáme výskyt vnitřního pnutí. Směs se musí nechat 

určitou dobu působit na vzorku. Během této doby dochází k postupnému 

odpařovaní směsi. Po uplynutí specifikované doby můžeme začít s 

vyhodnocováním. Vyhodnocujeme pouze vizuálně. Výsledek prováděného testu 

se může považovat za dobrý tehdy, když se na testovaném vzorku neobjeví 

žádný defekt v podobě praskliny. 

V druhé fázi se používá čistá látka izopropylenu, která se nanáší stejným 

způsobem jako směs v první fázi. Po uplynutí dané doby se může opět začít s 

vizuálním vyhodnocováním. Kritéria vyhodnocení jsou stejná jako při první fázi. 
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Ve třetí fázi realizace chemických testů se zpětně ověří, zda-li se výlisek 

rozměrově nezměnil, jestli není zkroucený, smrštěný nebo jinak zdeformovaný. 

Opět se použije příslušný měřící přípravek. Výsledky měření společně byly 

porovnány s výsledky z prvního měření, které byly provedeny před samotným 

testováním chemickými látky. 

Pokud jsou výsledky měření z poslední fáze shodné a výlisek nejeví 

defekt praskliny, může se závěrem konstatovat, že vnitřní pnutí ve výlisku je 

zanedbatelné, tudíž není pro nás nebezpečné. 
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4. Analýza vnitřního pnutí v konkrétním výlisku 

 

Pro samotnou analýzu jsem si musela nejdříve připravit vzorky, na 

kterých bych mohla provádět jednotlivé testy. Vzorky jsem spolu se specialisty 

přes lisování vyhotovila pomocí vstřikování plastu do formy.  

Vzorky jsou z transparentního polykarbonátu, který se řadí mezi 

polymery pro inženýrské aplikace a zároveň je to amorfní termoplast. V našem 

případě to znamená, že materiál je dodáván ve formě transparentních granulí 

(viz Obr. 7). A protože zahříváním přechází do plastického stavu s vysokou 

viskozitou, lze ho snadno tvářet. Vzhledem k tomu, že tavením termoplastu 

nedochází ke změně chemické struktury, můžeme teoreticky proces tavení a 

tuhnutí stále opakovat. Je to pouze fyzikální proces, ne chemická reakce.  

 
Obr. 7 Granulát polykarbonátu 

 

Vnitřní pnutí jsem ověřovala dvěma analýzami. Nejdříve jsem zjišťovala 

jakým způsobem se budou měnit vlastnosti výlisku při vstřikování se změnou 

některých lisovacích parametrů. V druhém případě jsem se zaobírala děním v 

plastovém vzorku při změně parametrů v následujícím procesu (žíhací pec). 

Pro odhalení vnitřního pnutí jsem zvolila u nás velmi dostupné metody a 

to: 

• Fotoelasticimetrie. 

• Zkouška chemickými látkami. 

V kapitole 3.3 a 3.4 jsou tyto metody více rozepsány. 
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4.1 Analýza 1 – vliv lisovacích parametrů 

 

Při přípravě první série vzorků, jak už jsem se zmínila, jsem prověřovala 

jaký vliv mají na vnitřní strukturu lisovací parametry během výroby. Součástí 

lisovacích parametrů jsou tyto položky: 

• Teplota vstřikovaného materiálu – tavenina granulátu dle 

určitého typu materiálu. 

• Teplota formy – nutná pro dostatečné vychlazení výlisku. 

• Doba chlazení výlisku – nutná doba pro vychlazení výlisku. 

• Rychlosti vstřikování - nemusí být konstantní po celou dobu 

vstřikování, může se měnit v závislosti na čase. 

• Doba vstřikování – používá se pro průběh plnění kavity – dle 

složitosti tvaru. 

• Tlaky vstřikování – stejné jako rychlosti vstřikování. 

• Výše dotlaku – při chlazení dochází ke smrštění výlisku, tím 

pádem se v kavitě vyskytují místa s nedostatečným množstvím 

materiálu. Dotlakovou fází se docílí toho, že se do těchto míst 

natlačí již pomalu tuhnoucí materiál.  

• Doba dotlaku – závisí na složitosti, síle stěny a váze výlisku. 

• Velikost polštáře – zbylá dávka před šnekem po vstřiku, používá 

se k dotlaku. Záleží na velikosti výlisku. 

• Uzavírací síla formy – slouží k udržení taveniny při vysokém 

tlaku v kavitě, její hodnota závisí na promítnutém obsahu výlisku. 

• Rychlost otevření a uzavírání formy – závisí na konstrukci 

formy (na počtu a komplikovanosti mechanicky pohyblivých částí), 

během otevírání a uzavírání formy se nesmí poničit dorazy na lise 

ani žádná část formy. 

• Atd.  
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4.1.1 Tvorba vzorků 

 

Na vnitřní pnutí nerovnoměrné orientace z lisovacích parametrů mají 

největší vliv tlaky a rychlosti vstřikování. Protože tyto dva faktory jsou na sobě 

závisle proměnné, zaměřilo se ještě na výši dotlaku. Určilo se, že vzorky budou 

zastupovat dva opačné póly parametrů, aby se mohly lépe při analýze porovnat 

změny vzniklého vnitřního pnutí ve vzorcích.  

Póly zastupovaly tyto hodnoty parametrů: 

1. dotlaky byly nastaveny na nulovou hodnotu a rychlosti vstřikování 

sníženy o 50% oproti nominálu.  

2. rychlosti vstřikování byly zvýšeny o 100% od nominálu a dotlaky 

použity v nominálních hodnotách. 

Žíhací pecí prošla polovina vzorků od obou nastavených lisovacích 

hodnot, a to proto, abych navíc mohla ověřit jakou má vliv na eliminaci vnitřního 

pnutí právě proces žíhání. 

Při použití nízkých rychlostí a dotlaků by mělo být vnitřní pnutí ve výlisku 

co nejmenší, protože za těchto podmínek teče materiál do formy pozvolně, 

tudíž nemá tendenci vytvářet nerovnoměrnou orientaci řetězců. Naopak při 

použití vysokých tlaků by měly mít výlisky vyšší hodnotu vnitřního pnutí. 

Vzorky byly vyhotoveny v dostatečném množství, aby byla zajištěna 

opakovatelnost procesu. Vzorky se ihned po vylisování označily a to 

následovně: 

• Vysoké tlaky bez žíhací pece. 

• Vysoké tlaky s žíhací pecí. 

• Nízké tlaky bez žíhací pece. 

• Nízké tlaky s žíhací pecí. 

 

Vzorky bez žíhací pece byly z procesu vyjmuty ihned po vylisování, zbaveny 

vtoku a uloženy do plastových boxů s polyuretanovými proložkami, aby se 

nepoškodily. Druhá polovina se odebrala z procesu až po žíhací peci. V těchto 

boxech byly výlisky odneseny do laboratoře pro testování. 
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4.1.2 Odhalení vnitřního pnutí fotoelasticimetrií 

 

V laboratoři se pro testován použil polarizační stroj 

s nemonochromatickým světlem. Vzorky se postupně jeden po druhém 

prosvítily polarizačním světlem (detailnější popis viz kapitola 3.3) a vzniklý 

barevný obraz se promítal na protější bílou zděnou stěnu. Barevný obraz 

prozradil rozložení vnitřního pnutí v jednotlivých vzorcích. 

Podmínkou bylo, aby se transparentní stěna sledovaného tělesa byla 

umístěna kolmo na polarizační světlo. Pokud podmínka není splněna, světlo se 

láme, a tím vznikají falešné barevné odstíny, což způsobuje nepřesné měření.  

Protože výlisky dle požadavku designu nemají rovnou plochu, ale jsou oblého 

tvaru, bylo problematické umístit výlisek kolmo na polarizované světlo. 

Takto navrhovaný design ale nezkomplikoval testování výlisku natolik, 

aby se s ním muselo manipulovat pracně a dělat série fotek. V případě, kdy by 

se jednalo o komplikovanější tvar výlisku, u kterého by byly zkoumané stěny 

orientované do několika rovin, by se musela během měření uzpůsobovat poloha 

výlisku (právě kvůli udržení kolmosti). 

Každý barevný obraz vnitřního pnutí v jednotlivých vzorcích byl vyfocen a 

zároveň porovnán s dalšími vzorky, u kterých se použily stejné parametry při 

jejich průběhu celé jejich přípravy. 

Jak už bylo výše zmiňováno, pro vyhodnocení tohoto testu se používá 

spektrum světla, u kterého každá barva zastupuje určitou intenzitu vnitřního 

pnutí ve výlisku (viz Tabulka č. 1 v kapitole 3.3). 

Při promítání obrazce barevného spektra na stěnu nebyly rozeznatelné 

tóny barev. Pro jednodušší orientaci se určilo (viz Obr. 8), že černá barva 

znázorňuje nulové vnitřní pnutí, bílá a šedá barva zastupuje 3. řád vnitřního 

pnutí, oranžová a červená 2. řád, a 1. řád vnitřního pnutí dokazuje zelená a 

modrá barva. 

 

 



 

 

29

 
Obr. 8 Spektrum barev pro vyhodnocení testu 

 

Na základě výsledků z měření, uvedené v Příloze č. 3, je patrné, že na 

dílech s vysokými tlaky bez žíhací pece se vyskytuje vnitřní pnutí 2. řádu, 

převážně u vtoku a jeho okolí a dále do konců výlisku už nezasahuje. Pnutí se 

zobrazuje v barevném spektru jako oranžová barva. Protože toto napětí 

nezabírá velkou plochu ve výlisku, je možné ho zmírnit žíháním. 

Na fotkách dílů označených jako „vysoké tlaky s žíhací pecí“, oranžová 

barva zcela vymizela a promítnutý obraz obsahuje pouze bílou a černou barvu, 

což je velmi pozitivní. 

Vzorky vylisované pomocí „nízkých tlaků“ se ukázaly jako velmi 

negativní, přestože předpoklad byl opačný. Bylo to způsobeno převážně tím, že 

hranice tlaků byly extrémně nízké, tzn. parametry lisování byly špatně zvoleny. 

To se projevilo tím, že při lisování byl problém zcela vyplnit formu materiálem. 

Obraz z fotoelasticimetrického měření se v tomto případě ukázal velmi bohatý 

na barvy. Bylo z něj velmi dobře vidět tok materiálu ve výlisku. Velké vnitřní 

pnutí se nachází právě v obsáhlých oblastech modré a zelené barvy. Pro lepší 

orientaci při testování pomocí metody chemickými látkami se vnitřní pnutí 

zaznačilo na vzorky. 
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Přestože předpoklad byl, že testované vzorky s nízkými dotlaky budou 

mít nižší hodnoty vnitřního pnutí, fotoelasticimetrie ukázala opak. Neznamená 

to však, že použité parametry pro toto vzorkování jsou ideální. Pro potvrzení 

konstatování takového poznatku, by byla potřeba mnohem širší analýza. Na 

tomto pokusu se ověřilo, jak velký vliv na vnitřní pnutí mají nastavené parametry 

vstřikování. 

 

4.1.3 Zkouška chemickými látkami 

 

Tato metoda se na vzorcích změřených předchozí metodou použila až 

jako druhá, protože chemickým testem by se vzorky zničily. 

Z časových důvodů se jedna fáze postupu tohoto testu vypustila, a to 

geometrické měření dílů. Vyhodnocovali se pouze okem viditelné velké 

deformace. Dalším dvěma fázím se prohodilo pořadí, protože izoprophyl není 

tak agresivní jako namíchaný roztok v další fázi. 

V prvním kroku se výlisek potřel vrstvou izoprophylu a čekalo se danou 

dobu, která je uvedená ve specifikaci testu (viz Příloha č. 4, 5). Na žádném 

vzorku se neobjevily deformace, praskliny a ani žádné jiné defekty. 

V druhém kroku se výlisky potíraly směsí izooktanu s toluenem. Díky 

zaznačenému vnitřnímu pnutí na jednotlivých vzorcích z předchozího měření se 

zjistilo, že výlisky praskají v zelené a modré barvě. Znamená to tedy, že 

testované vzorky viditelně praskají v zónách s vnitřním pnutím 1.řádu (viz Obr. 

9, 10). Při vizuální kontrole rozměrů a tvaru výlisku nebylo patrné zdeformování 

výlisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Praskliny ve fotometrické části výlisku 
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Obr. 10 Praskliny v tvarovaných plochách výlisku 

 

4.2 Analýza 2 – vliv parametrů žíhací pece 

 

Při přípravě další série vzorků již nebyl kladen důraz na změnu lisovacích 

parametrů, a proto byly nastaveny nominální parametry lisování. To je 

nastavení, které bylo na počátku výroby tohoto výlisku nastaveno jako 

nejvhodnější. Aby byla možnost porovnání, měnily se parametry až 

v následujícím procesu, tj. na žíhací peci. 

Na použité žíhací peci je možné nastavovat tyto parametry: 

• Teplota IR editoru – v šesti oblastech (viz příloha č. 2) 

• Pojezdová rychlost dopravníku (vp) – rychlost pasu, který se 

pohybuje od lisu skrz žíhací pec až k operátorovi. 

• Vzdálenost IR editorů od výlisku položených na dopravníku. 

 

Pro správnou funkci žíhací pece je důležité dodržet podmínku „šoku“. 

V první části jsou nastaveny vyšší teploty pro rychlé ohřátí výlisků na 

požadovanou teplotu. V dalších částech pece jsou teploty IR editorů nižší oproti 

první části, slouží pouze k udržení teploty výlisku. 

 

4.2.1 Tvorba vzorků 

 

Pro přípravu vzorků se zachovaly standardní postupy, které jsou 

zavedeny ve výrobě. To znamená, že po otevření formy byly výlisky vyjmuty 
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robotem a položeny na dopravník, který projíždí žíhací pecí. Další postup byl 

stejný jako u předchozí přípravy vzorků. 

Pro analýzu, jak se mění vnitřní pnutí ve výlisku v závislosti na čase 

žíhání, bylo k dispozici 7 proměnných, 6 teplot a pojezdová rychlost. Dle 

Taguchiho metody plánování experimentů (tj. statistický přístup, který 

minimalizuje nutný počet zkoušek, a také jasně určuje proměnnou, která nejvíce 

ovlivňuje zkoumaný problém) by bylo nutné udělat 128 různých vzorkování. 

Z časových důvodů se pracovalo jenom s jednou proměnnou. Byla zvolená 

pojezdová rychlost, protože se  nejednodušeji nastavuje na žíhací peci. Pozice 

a teploty IR editorů se zanechaly v nominálech, které se používají v sériových 

podmínkách. Měnila se tedy pouze pojezdová rychlost. V případě, že by jedna 

proměnná byla nedostačující, přidávala by se k ní postupně další. 

Nejdříve se pojezdová rychlost snižovala, tzn. že doba kterou výlisek 

strávil v peci se prodlužovala až na nejvyšší možnou hranici. Tato hranice je 

limitovaná taktem lisování, protože by výlisky nemohly být dále pokládány za 

sebou, ale byly by pokládány na sebe. Poté se rychlost dopravníku začala 

postupně zvyšovat, tím se zkracovala doba žíhání. Každý výlisek se po žíhání 

označil dle pojezdové rychlosti následovně: 

• Vp1 = nominál – 20 cm/s 

• Vp2 = nominál – 15 cm/s 

• Vp3 = nominál – 10 cm/s 

• Vp4 = nominál –  5 cm/s 

• Vp5 = nominál 

• Vp6 = nominál +  5 cm/s 

• Vp7 = nominál + 10 cm/s 

• Vp8 = nominál + 20 cm/s 

• Vp9 = nominál + 25 cm/s 

• Vp10 = nominál + 30 cm/s 

 

4.2.2 Odhalení vnitřního pnutí fotoelasticimetrií 

 

Pro odhalení vnitřního pnutí ve vzorcích byly použity stejné podmínky 

testování jako u prvního pokusu. 
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Z laboratorního reportu (viz. Příloha č. 6) je zřejmé, že na dílech se 

snižujícím se časem stráveným v žíhací peci (to znamená se zvyšující se 

pojezdovou rychlostí od nominální hodnoty), se zvyšuje četnost oblastí 

s vnitřním pnutím. Na fotografiích je patrné, že se vnitřní napětí rozšiřuje 

výliskem ve směru toku materiálu. Oblast s intenzivnějším vnitřním pnutím 

zastupuje žlutooranžová barva (pnutí 2. řádu). Na vzorcích, které zůstaly 

nejkratší dobu v žíhací peci, je možné rozeznat tóny modré barvy, která je 

zástupcem vnitřního pnutí 1. řádu. 

Naopak u vzorků se snižující pojezdovou rychlostí lze vidět, že 

žlutooranžová barva ustupuje a převládá pouze šedá, bílá a černá barva. 

Z výsledků bylo vyhodnoceno, že pro nejideálnější vnitřní pnutí ve 

výliskách je parametr pro pojezdovou rychlost žíhací pece „vp1 = Nominál – 20 

cm/s“. Pro sériovou výrobu by to však znamenalo zvýšení času cyklu, a tím 

snížení efektivity. Nemluvě o vysokém kvalitativním riziku poškození výlisku na 

dopravníku, na které jsou pokládány rukou robota přímo po lisování. S touto 

rychlostí dopravníku měly výlisky mezi sebou necelý centimetr, což je 

z kvalitativního hlediska nepřípustné. 

 

4.2.3 Zkouška chemickými látkami 

 

Pro odhalení vnitřního pnutí ve vzorcích bylo použito stejně jako 

v předchozí analýze nejprve izoprophyl, který opět nanášel v rovnoměrné vrstvě 

na vzorky a čekalo se stanovenou dobu určenou specifikací testu (viz Příloha 4, 

5). Tuto stanovenou časovou výdrž bylo velmi náročné dodržet, protože se 

k vyhodnocování použila velké množství vzorků. V některých případech se tedy 

stalo, že doba působení chemické látky přesáhla stanovený limit. I přesto se ani 

na jednom kusu z testovaných vzorků neobjevila prasklina, ani jiná viditelná 

vada. 

Druhou chemikálii, která se nanášela na zbylé vzorky byla opět směs 

izooktanu s toluenem. Ani v tomto případě se neobjevil žádný defekt 

naznačující přítomnost vnitřního pnutí ve vzorku. 

Vyhodnocení tohoto testu bylo pozitivní. Při finální kontrole výlisků nebyla 

patrná žádná deformace, ani žádný jiný defekt, který by naznačoval přítomnost 

vnitřního pnutí. Ve vzorcích se tedy nevyskytovalo vnitřní pnutí 1. řádu.  
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Na základě zkoušky chemickými látkami jsme se přesvědčili o tom, že 

nominální hodnoty nastavené na žíhací peci dokáží odstranit vnitřní pnutí do 

takové míry, aby výlisky byly po kvalitativní stránce akceptovány. 
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5. Závěr 

 

Téma plasty je velmi široké, problematické a zajímavé téma. Pro hlubší 

studii a větší přehled o jejich problematice by bylo potřeba mnohem více času. 

Proto mým prvním cílem bylo jen okrajově zdůraznit nejdůležitější fakta jako 

jsou ovlivňující faktory, dopady a možnosti odhalení. 

Hlavním cílem bylo porovnat dvě metody pro odhalení vnitřního pnutí a to 

„fotoelasticimetrie“ a „testování určitými chemickými látkami“ dle interní 

specifikace. Obě tyto metody se zkoušely na dvou různých pokusech. První byl 

vliv lisovacích parametrů na vnitřní pnutí a na druhém se ověřoval vliv 

parametrů nastavených v následujícím procesu (žíhací peci). 

Fotoelasticimetrie je metoda založená na optickém měření, tudíž 

předpokladem bylo, že bude přesnější než druhá metoda. Provedené testování 

tento předpoklad ale vyvrátilo. Protože se obraz barevného spektra promítá na 

bílou stěnu v tmavé laboratoři a vyhodnocuje se pouhým okem, je vlastně 

nemožné rozpoznat jednotlivé odstíny barev, tzn. přesně vyhodnotit test. Proto 

se přistoupilo k alternativě vytvořit si své vyhodnocovací spektrum barev (viz 

Obr. 8) a s ním pracovat. V případě složitějšího tvaru vzorku je velkým 

problémem zajistit kolmost transparentní stěny sledovaného tělesa na 

polarizační světlo, což také znepřesňuje měření. 

Práce s touto metodou mě dovedla k názoru, že „fotoelasticimetrie“ je 

metoda spíše pro rychlé a orientační zjištění vnitřního pnutí.  

Metoda „testování chemickými látkami“ byla pro mě známější, protože ji 

používáme při nastavování parametrů na žíhací peci pro nové výlisky. I tato 

metoda se ale projevila jako nedostačující, co více přímo nevyhovující. Díky 

výsledkům z předchozí metody jsem měla možnost určit, že chemické látky 

použité při této analýze odhalí pouze vnitřní pnutí 1. řádu. 

V procesu pro odhalování přítomnosti vnitřního pnutí bych jako první krok 

volila metodu fotoelasticimetrie právě jenom pro orientační zjištění vnitřního 

pnutí. Pro intenzitu a přesné rozložení vyskytlého vnitřního pnutí bych raději 

použila jinou přesnější metodu. 

Jak už jsem se zmínila v úvodu, vnitřní pnutí patří mezi nejkritičtější vady 

výlisků Její zrádnost spočívá právě v tom, že se nikdy neví, kdy a jak se projeví. 
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Nejhoršími důsledky jsou následná prasknutí výlisků a jejich deformace tvaru. 

Na základě mých zkušeností jsem dospěla k názoru, že v automobilovém 

průmyslu se této vadě spíše nevěnuje příliš velká pozornost. Může být však 

zrádná jako přehlížená a zlehčovaná nemoc u člověka. Právě proto si myslím, 

že by se jí měli zpracovatelé plastu věnovat už přímo v začátku procesu, tj. u 

prvního tváření, v mém případě už u vstřikování plastu do formy. Následně by 

se mělo brát na vědomí, že každé další zpracování, jak už povrchová úprava, či 

spojení výlisku s jinými např. svařováním,.má také významný vliv.  

Vedení naší firmy navrhuji, zda-li by nezvážilo rizika a prioritnost tohoto 

problému. Jsme výrobní závod a zpracování plastů tvoří přibližně 45% naší 

výroby. Pro uspokojení zákazníka je kvalita na prvním místě, proto by bylo 

dobré se zamyslet nad investicí do přesnější metody pro odhalení vnitřního 

pnutí ve výliscích a předejít tak spoustě problémů. Prevence je vždycky 

účinnější než následná detekce a v mnoha případech i levnější. 
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