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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou vstřikování plastů. V úvodní 
části je zaměřena na polymerní materiály, na jejich rozdělení a vlastnosti. 
Z technologií používaných pro zpracování plastů se podrobněji zabývám 
vstřikováním, tato technologie je zvolena jako vhodnou pro výrobu rámečku 
vypínače. Následuje návrh formy na vstřikování plastů včetně vypracování 
potřebných výpočtů a konstrukční výkresové dokumentace podložené 
technicko – ekonomickým zhodnocením.  
 
 
Klíčová slova 

Polymer, vlastnosti plastů, vstřikování, vstřikovací forma. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 

This Diploma contains theme of injection of plastics. The theoretical 
section is focused on polymeric materials, their dividing and characteristics. 
From technologies for processing plastic is chosen injection of plastic, suitable 
for production technology of plastic switch frame. After that follows design of 
injection mould including calculation and designing drawing underlaid technical 
economic evaluation. 
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ÚVOD 

Příprava prvních druhů polymerů sahá do poloviny 19. století, ovšem 
velký rozmach ve vývoji a výrobě nastává ve čtyřicátých letech minulého 
století. Postupně se tyto materiály staly nedílnou součástí našeho 
každodenního života. 

 I v současnosti se potvrzuje vzrůstající trend v nahrazování tradičních 
materiálů v průmyslové výrobě, např. kovu, dřeva, skla, keramiky materiály 
polymerními mající specifické vlastnosti, kterými materiály klasické předčí. 
K hlavním přednostem polymerů patří jejich výborná zpracovatelnost. Další 
výraznou výhodou je ta skutečnost, že jak na výrobu, tak i na zpracování je 
nutno vynaložit méně energie i práce než u kovů. Většina polymerů se 
spotřebuje na technické účely. Lze říci, že strojírenství se na celkové spotřebě 
podílí asi jednou třetinou, následují elektrotechnický a stavební průmysl. 

Při zpracování polymerů se využívají různé technologie. 
Nejprogresivnější technologií je vstřikování. Tato technologie umožňuje výrobu 
součástí mající konečný tvar a rozměry bez nutnosti dalšího zpracování. Ve 
většině případů se polymer v jedné operaci změní na finální výrobek, přičemž 
cyklus je poměrně rychlý a lze jej zautomatizovat. Tento postup je typický pro 
velkosériovou a hromadnou výrobu a nejdůležitější při zpracování termoplastů. 

Polymery se stali součástí lidského života ve všech oblastech, vedle 
pozitivního působení ale můžeme zaznamenat negativní vliv, zejména pokud 
se týká životního prostředí.  

 
 

         
Obr. 1 Plastový rámeček vypínače - model zhotovený v programu SolidWorks 

Student Design Kit.  
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1  POLYMERNÍ MATERÁLY A  JEJICH ROZD ĚLENÍ 

 
Polymery jsou matriály tvořené makromolekulárními látkami, které lze 

tvářet  teplem nebo tlakem. Makromolekulární látky se připravují polyreakcemi, 
existují tři základní druhy těchto reakcí: 

 
� Polymerace 
� Polykondenzace 
� Polyadice 

Polyreakce jsou jednoduché chemické reakce, které se opakují, a tím 
původní nízkomolekulární sloučenina monomér přechází ve vysokomolekulární 
látku polymer.  

Polymery dělíme podle různých hledisek, přehledné rozdělení je uvedeno 
v tab. 1.1. 

 
            Tab. 1.1 Třídění polymerů dle různých hledisek (7) 

Hledisko Označení skupiny 

Tvar makromolekul 
Lineární (termoplasty) 

Rozvětvené (termoplasty) 
Zesítěné (reaktoplasty) 

Uspořádání 
nadmolekulární struktury 

Amorfní (zesítěné a lineární) 
Semikrystalické (některé lineární) 

Chování za zvýšených 
teplot a při působení 

vnějších sil 

Termoplasty 
Reaktoplasty (duroplasty) 

Elastomery (pryže) 

Obsah částic - plnidel Nevyztužené 
Vyztužené (kompozity) 

 
Termoplast 
     Je polymer, který lze opakovaně roztavit a ochlazením převést zpět do 

tuhého stavu. Zahřátím přecházejí do plastického stavu, ve kterém je možné 
jej tvářet, naopak ochlazením pod jistou teplotu přechází do pevného stavu. 

Reaktoplast (duroplast) 
Jedná se o materiál teplem tvrditelný, který zahříváním měkne a poté jej lze 

tvářet, avšak jen určitou dobu. Dalším zahříváním dochází k hustému 
zesíťování řetězců do prostorové trojrozměrné sítě. Hmota následným 
ohřevem již opětovně nelze převést do plastického stavu. 

Elastomer 
    Makromolekulární látka, která se rychle vrací do původního tvaru a 

rozměru z nichž byla podstatně deformována malým napětím. Významnou 
skupinou těchto materiálů jsou kaučuky, z nichž se vyrábí pryže. 

Plastomer 
    Makromolekulární látka, která zůstane deformovaná, i když napětí 

přestane působit. 
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Plast nepln ěný 
    Je takový plast, u kterého množství přísad neovlivňuje vlastnosti.  
Plast pln ěný 

        Množství plniva ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti a chemickou 
odolnosti. Speciální skupinou plněných plastů jsou vyztužené plasty s plnivem 
ve tvaru vláken. 

Pojivo  
        Makromolekulární látka + přísady. (7,11,14) 

 
1.1 Struktura polymer ů 

Polymery jsou tvořeny makromolekulami, rozeznáváme tři druhy 
polymerních makromolekul: lineární, rozvětvené, zesítěné. 

 
Lineární makromolekuly 

Mají nejjednodušší tvar, který odpovídá hladkému řetězci.  
Rozvětvené makromolekuly  

Charakteristické tím, že mají na základním řetězci krátké boční větve. 
Zesítěné makromolekuly  

Několik přímých nebo rozvětvených makromolekulárních řetězců je mezi 
sebou propojeno vazbami a tvoří téměř nekonečnou makromolekulu tzv. 
prostorovou síť. (11,14) 

 

                     
Obr. 1.1 Tvar makromolekul pro různé typy plastů (14) 

 
Makromolekuly polymeru mohou vznikat z jednoho druhu monomeru, 

pak se výsledný produkt nazývá homopolymer. Pokud se tvorby zúčastní dva 
nebo více druhů monomerů, jedná se o kopolymeraci a produkt se nazývá 
kopolymer. 

 
Nadmolekulární struktura (stupeň uspořádanosti makromolekul) může 

být amorfní nebo krystalická: 
 

Amorfní  
    Bez pravidelně uspořádané struktury (průhledná, odolává krípu, dobrá 

vrubová houževnatost, malé smrštění).  
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Struktura:  

� globuly (obr. 1.2 a) - základní morfologický útvar amorfních plastů.  
� uspořádané globuly (obr. 1.2 b). 
� svazky (obr. 1.2 c) - vyšší forma uspořádanosti. 

      

            
        a)              b)                  c)                      d)                 e)                 f) 

Obr. 1.2 Základní tvary nadmolekulární struktury plastů (14) 
 
Krystalická (semikrystaklická) struktura 
    Makromolekuly vykazují značný stupeň uspořádání (dobrá tvarová stálost 

za tepla, tvrdost, odolnost proti otěru, chemická odolnost). Krystalickou 
strukturu vykazují jen některé druhy termoplastů s příhodným tvarem 
makromolekul.  

 
Struktura:        

� proužek (obr. 1.2 d)  
� lamela (obr. 1.2 e) - základní morfologický útvar krystalických 

plastů, skládá se z jednotlivých proužků. 
� fibrila (obr. 1.2 f) - vyšší forma uspořádanosti. 
� sférolit (obr. 1.4) - vzniká radiálním růstem lamel rostoucích 

z krystalizačního zárodku. Zpočátku to jsou kulovité útvary, při 
růstu se dotýkají a vznikají tak rovinné hranice. Vytváří se u 
reálných výrobků při tuhnutí z taveniny. (7,11,14) 

 

                    
 
Obr. 1.3  Semikrystalický polymer (14)          Obr. 1.4 Sférolit (14) 
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2  PŘÍSADY V PLASTECH 

 
Plniva    

        Významným způsobem mohou ovlivnit mechanické a fyzikální vlastnosti,  
případně jen hmotu zlevnit. Jsou původu anorganického nebo organického a  
používají se jako částicové plnivo v podobě prášku nebo malých částic, ale 
také jako vlákna různé délky. 
        S přihlédnutím k účinku plniva na mechanické vlastnosti plastů je dělíme 
na vyztužující a nevyztužující. 
 

� Vyztužující – typický je tvar kratších či delších vláken, mající                          
kladný vliv na mechanické vlastnosti. Jsou to např. skleněná a 
uhlíková vlákna, vlákna kovová, vlákna bavlněná. 

� Nevyztužující – používají se ve formě prášku jako např. moučka 
získaná rozemletím břidlice, kaolinu či křídy. 

 
        Plniva mohou být také určena pro zvláštní poslání, např. pro zlepšení 
kluzných vlastností se používá grafit, práškové kovy zvyšují tepelnou vodivost. 
         Do epoxidových nebo polyesterových pryskyřic se přidávají skleněné, 
kovové případně bronzové kuličky. Vytvrzená hmota pak vykazuje 
dostatečnou tvrdost, pevnost, rozměrovou stabilitu, větší odolnost proti 
nárazům a lepší tepelnou vodivost. 
         U plastů určených pro venkovní použití zvyšujeme odolnost proti 
ultrafialovému záření přídavkem sazí. Speciální druh sazí se používá pro 
výrobu kanystrů na benzin a palivových nádrží pro automobily.  

 
Stabilizátory  

Jejich posláním je zpomalit degradační procesy. Mají zlepšit odolnost 
polymerů proti působení zvýšené teploty (tepelné stabilizátory) nebo 
povětrnostních vlivů, zejména slunečního záření  (světelné stabilizátory).  

 
Maziva  

        Zlepšují technologickou zpracovatelnost hmoty. Kladně ovlivňují tekutost 
roztaveného plastu a snižují tření mezi granulemi. Zabraňují lepení výrobků na 
formu, a tím usnadňují jejich vyjmutí z formy. Jedná se např. o stearáty zinku a  
vápníku, vosky, oleje. Jejich množství nepřekračuje 1%.  
 

Barviva  
Dodávají plastům požadovaný barevný odstín. Je nutné, aby snášela 

poměrně vysoké teploty bez změny barevného odstínu. Většinou tuto funkci 
plní pigmenty založené na anorganických sloučeninách jako např. kysličníky 
železa nebo chrómu. Při použití organické barvy rozpustné v polymeru 
zůstává plast průhledný. Množství barviva se pohybuje kolem 10%.  

 
Změkčovadla   

        Změkčovadla jsou organické kapaliny s vysokým bodem varu. Zlepšení 
houževnatosti a ohebnosti plastu je na úkor jiných mechanických vlastností. 
Obsah těchto látek může být až několik desítek procent. Malé množství,  
přibližně do 10% příznivě ovlivní zpracovatelnost některých termoplastů. Pro 
zpracování reaktoplastů se změkčovadla nepoužívají.  
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Tvrdidla   

Jsou důležitá u vytvrditelných pryskyřic. Způsobují vznik příčných vazeb, 
a tím vytvrzení. Tvrdidla vstupují do chemické reakce s pryskyřicí, a proto 
musí být dodržen poměr obou těchto složek.  

Účinek tvrdidla a rychlost vytvrzení ovlivňují iniciátory a urychlovače, 
které lze zahrnout také mezi přísady.  

  
Nadouvadla 

Používají se při přípravě lehčených hmot s pěnovou strukturou. Zahřátím 
na zpracovatelskou teplotu se rozkládají a uvolňují plyny, které ve hmotě 
vytvářejí dutinky. Vzniklé dutinky mohou být uzavřené, otevřené nebo 
vzájemně propojené.  

 
Retardéry ho ření 

        Zpomalují proces hoření, působí samozhášivě, případně neumožní 
zapálení plastu. (11,14) 
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3  VLASTNOSTI PLAST Ů 
 
3.1 Přechodové teploty polymer ů 

Stejně jako u jiných materiálů jsou vlastnosti plastů závislé především na 
teplotě. Například měrný objem se ze zvyšující teplotou zvětšuje, ale pevnost 
v tahu se zmenšuje. Oblasti, kde se tyto změny zrychlují či mění skokem, 
nazýváme přechodové oblasti a vyskytují se v nich tyto teploty: 

 
� Teplota skelného přechodu – Tg  
� Teplota viskózního toku – Tf (u amorfních plastů) 
� Teplota tání – Tm (u semikrystalických plastů) 

 
                     Tab. 3.1 Přechodové teploty vybraných polymerů (13) 

Polymer Tg (°C) 
Polymethylmethakrylát (PMMA) 105 

Polystyren (PS) 100 
Polyvinylchlorid (PVC) 81 

Polyethylentereftalát (PET) 67 
Polyamid 6 (PA6) 52 
Polypropylén (PP) -7 

Polyoxyethylén (POE) -67 
Polyoxymethylén (POM) -85 až -84 

Polytetrafluorethylén (Teflon, PTFE) -13 
Polyethylén (PE) -125 

 
 
Amorfní polymery 

        Na grafickém znázornění (obr. 3.1) modulu pružnosti, tažnosti a měrného 
objemu na teplotě je zřejmá značná změna vlastností při těchto teplotách: 
 

� Teplota skelného přechodu - Tg 
           Nachází-li se polymer pod teplotou Tg, je ve stavu sklovitém, má 

vysoký modul pružnosti, je tvrdý a křehký. V přechodové oblasti se 
modul pružnosti výrazně mění, na závislosti měrného objemu je 
patrný zlom. Nad teplotou Tg je plast v kaučukovitém stavu. 

           Teplotu skelného přechodu je možné různě ovlivnit. Například 
přidáním změkčovadel snížíme mezimolekulární soudržnost, a tím 
klesne i teplota Tg. 

 
� Teplota  viskózního toku - Tf 

Materiál ztrácí své kaučukovitě elastické vlastnosti, mění se ve 
vysoce viskózní kapalinu. Modul pružnosti klesá na nulovou 
hodnotu. 
Nad touto teplotou je oblast zpracovatelnosti polymerů 
technologiemi, jako je např. vstřikování, vytlačování.  
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Obr. 3.1 Závislost měrného objemu v,   

modulu pružnosti E a tažnosti εr 

lineárního amorfního polymeru na 
teplotě (11) 

Obr. 3.2 Závislost modulu pružnosti E, 
pevnosti σz a tažnosti εr krystalického 

polymeru na teplotě (11)  

 
Význam jednotlivých oblastí v obr. 3.1 a 3.2 je následující:  
Oblast A – sklovitá oblast 
Oblast B – přechodová oblast 
Oblast C – kaučukovitá oblast  
Oblast D – přechodová oblast 
Oblast E – oblast viskózního toku 

 
Semikrystalické polymery 

        Nejvýznamnější změny těchto polymerů nastávají v oblasti teploty tání 
Tm.  

� Teplota skelného přechodu – Tg 
Do této teploty se vlastnosti polymerů téměř nemění. V oblasti Tg 
modul pružnosti a pevnost klesá, naopak tažnost roste. U 
krystalických plastů si hmota ponechává poměrně vysoký modul 
pružnosti i mezi teplotami Tg a Tm.  
 

� Teplota tání – Tm 
Podobně jako teplota Tg, tak i teplota Tm nepředstavuje 
jednoznačnou teplotu. Tání se děje v jistém rozsahu teplot. Při 
teplotě tání materiál náhle ztrácí pevnost, modul pružnosti a 
tažnost. Maximum tažnosti, které je charakteristické pro hranici 
soudržnosti nastává těsně před prudkým poklesem na nulu. 
Při Tg nastává rozpad a tání krystalů provázené změnou fáze 
hmoty. Hmota přechází ze stavu tuhého do kapalného.  

     Teplota tání je závislá na velikosti přitažlivých mezimolekulárních 
sil a velikosti makromolekul. (7,11,14) 
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3.2 Viskoelastické chování polymer ů 

Při použití materiálu v praxi jsou důležité jeho deformační vlastnosti, 
vyjadřující vztah mezi vnější silou a deformací materiálu. Krajní případy 
představují ideálně pružné těleso a ideálně viskózní kapalina. Důsledkem 
složité struktury polymerů je jejich komplikované deformační chování. Při 
vnějším namáhání deformace obsahuje složku elastickou, plastickou (viskózní 
tok) a ještě deformaci zpožděně elastickou. Celková deformace je časově 
závislá. Viskoelastické chování skutečných polymerů dobře znázorňuje 
Tucketův model (obr. 3.3) složený z : 

1. Pružiny představující ideálně elastickou deformaci, neboli 
Hookovu pružnou deformaci ε 1. 

2. Pružiny a netěsného válce s pístem (paralelně zapojeno) 
představující zpožděně elastickou deformaci ε 2. 

3. Netěsného válce s pístem představující viskózní tok, čili plastickou 
trvalou deformaci ε 3. 

 

 
 

Obr. 3.3 Časová závislost deformace ideálně elastického a viskoelastického tělesa (13) 
 
Celková deformace viskoelastického tělesa je dána vztahem (13): 
 

321 εεεε ++=c   (3.1) 
 kde: 
ε 1 – vratná, časově nezávislá deformace 
ε 2 – vratná, časově závislá deformace 
ε 3 – nevrtaná (trvalá), časově závislá deformace 
 

3.3 Mechanické vlastnosti  
Mechanické vlastnosti plastů závisí na teplotě, jsou výsledkem 

chemického složení, velikosti a tvaru makromolekul, nadmolekulární struktury 
a makrostruktury, tím se rozumí nejen druh, tvar a uspořádání plniva ve 
hmotě, ale i geometrický tvar jednotlivých dílů.  
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Deforma ční křivky polymer ů 

Je-li při zkoušce těleso vystaveno tahovému namáhání, je možné 
v závislosti na teplotě, rychlosti deformace a druhu polymeru získat různé 
deformační křivky, tj. závislost napětí na deformaci. Vlastnosti polymerů při 
namáhání v tahu a tlaku nejsou mnohdy shodné, průběh deformačních křivek 
závisí na způsobu namáhání. Závislost napětí v tahu na měrném prodloužení 
pro různé materiály je na obr. 3.4.  

 

  
Obr. 3.4 Deformační křivky (10) 
1. Tvrdé plasty bez meze kluzu, 

 2. Měkké plasty bez meze kluzu, 
3. Plasty s výraznou mezí kluzu  

Obr. 3.5 Závislost modulu pružnosti v tahu E 
některých termoplastů na teplotě (11)  

 
Mez pevnosti v kluzu a tahu (Re a Rm) 

 Velikost Re a Rm se snižuje s rostoucí teplotou, a to zejména v oblasti 
skelného přechodu a při déle trvajícím zatížení. Jsou-li polymery zatěžovány 
rychle, přicházejí o svoji houževnatost a výraznou mez  kluzu. 

Zkoušky při kterých se zjišťuje Re a Rm jsou zpravidla krátkodobé. Pro 
konstrukční praxi jsou důležitější dlouhodobé pevnosti jednotlivých plastů 
v závislosti na teplotě případně na deformaci.  

 

 
Obr. 3.6 Dlouhodobá pevnost terpolymeru ABS při různé teplotě (11) 
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Tvrdost 

Její hodnota je ovlivňována teplotou, u navlhavých plastů stupněm 
navlhnutí a u semikrystalických plastů obsahem krystalických podílů.  

 
Dynamické zat ěžování 

Pevnost materiálu při dynamickém zatěžování určuje mez únavy σa. U 
plastů pevnost s počtem zatěžovacích cyklů stále klesá, proto není možné 
dosáhnout konečné meze únavy. Stanovuje se tzv. časovaná mez únavy, 
rozumíme tím pevnost po určitém počtu cyklů (obvykle 107 cyklů).  

 
Rázová a vrubová houževnatost 
Řadíme je mezi nejvýznamnější mechanické vlastnosti plastů. Jsou 

určujícím faktorem při posouzení vhodnosti materiálu u výrobků složitých 
tvarů, u výrobků namáhaných rázem případně mrazem. S klesající teplotou 
klesá i jejich hodnota.  

 
Kluzné vlastnosti a odolnost proti opot řebení 

Některé plasty vykazují v kombinaci s ocelí nebo jinými kovy nízký 
koeficient tření, a to i za sucha. Nejvýhodnější kluzné vlastnosti mají PTFE, 
POM, PA. Nejlepší odolnost proti opotřebení mají houževnaté krystalické 
plasty, zejména polyamidy. (9,10,11) 

 
3.4 Tepelné vlastnosti 

 Teplotní rozsah použitelnosti plast ů 
Je důležitý při aplikaci plastových výrobků v praxi. Teplota zeskelnění Tg 

u amorfních plastů a teplota tání Tm u krystalických plastů představují 
teoretickou hranici použitelnosti součástí za předpokladu, že nejsou 
mechanicky namáhány. S přihlédnutím ke správné funkci výrobku se u 
amorfních plastů volí horní použitelná teplota asi 10 až 20°C pod T g a u 
krystalických plastů přibližně 20 až 40°C pod Tm. 

Maximální teplotu je ale nutné volit se zřetelem na způsob namáhání a 
dobu působení. 

 
Teplotní roztažnost plast ů 

Dosahuje nejmenších hodnot při nízkých teplotách. Zvyšuje-li se teplota, 
hodnota u jednotlivých plastů roste rozdílně. Platí, že plasty s vyšším 
modulem pružnosti mají nižší teplotní roztažnost.  

 
3.5 Reologické vlastnosti tavenin plast ů 

Tokové vlastnosti polymerních tavenin ovlivňují zpracovatelský proces 
(volbu technologických parametrů, konstrukci stroje a nástroje), ale také 
kvalitu výrobků. K měření tokových vlastností tavenin polymerů se používají 
plastomery v provedení rotačním nebo vytlačovacím. 

Tavenina plastu se chová viskózně (jako kapalina), ale současně 
elasticky (jako pružná látka). Tokové vlastnosti kapalin jsou charakterizovány 
dynamickou viskozitou η, ta je mírou vnitřního odporu. U taveniny plastů 
viskozita klesá se zvyšujícím se smykovým napětím, takové kapaliny 
nazýváme strukturně viskózní. 
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Newtonův zákon (3.2) platí pro ideálně plastické kapaliny u nichž je 

viskozita na smykové rychlosti nezávislá. 
 

D⋅=ητ  (3.2) 
kde: 
τ - smykové napětí (103 až 106 N⋅m-2)    
η - dynamická viskozita (101 až 104 Pa⋅s)    
D - smyková rychlost (103 až 106 s-1)    
 

 
Obr. 3.7 Závislost dynamické viskozity roztavených polymerů na smykové rychlosti (3) 

 
I. Oblast: Maximální newtonovské viskozity  
Tato oblast nastává při nízkých smykových rychlostech (asi do 10-1 až 

100 s-1). Viskozita je rovna maximální newtonské viskozitě. V tavenině 
zaujímají makromolekuly tvar volně sbalených klubíček. 

 
II. Oblast: Strukturní viskozity 

         Vyšší smykové rychlosti mají za následek pokles viskozity, ta se nyní 
nazývá zdánlivá. Pokles viskozity je důsledkem rozvinování klubíček 
makromolekul. 
 

III. Oblast: Nekonečného smyku 
         Při vysokých rychlostech, v případě dokonalého rozbalení všech 
makromolekul viskozita nabývá konstantní hodnoty. Tohoto stádia však u 
tavenin plastů nelze v praxi dosáhnout. (3,7,11) 

 
 

3.6 Ostatní vlastnosti plast ů 
Elektrické vlastnosti 

Plasty řadíme mezi dobré elektrické izolanty. Izolační vlastnosti plastů lze 
zhoršit některými vodivými přísadami, jedná se např. o grafit, u navlhavých 
plastů o absorbovanou vodu.  
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Hořlavost  

Jedna z nevýhod plastů je jejich hořlavost, proto je nutné ji při 
technických aplikacích brát v úvahu. Sklon k jejich vznícení závisí na 
vlastnostech  materiálu, tvaru výrobku, tloušťce stěny, přístupu vzduchu, 
odvodu tepla atd. Snížení hořlavosti  docílíme přísadami - retardéry hoření.  

 
Hustota  

Plasty mají výrazně menší hustotu než kovy. Její hodnota závisí na 
chemickém složení, nadmolekulové struktuře a na druhu a množství přísad.  

 
Chemická odolnost   

Je odvislá od struktury a chemického složení plastů. Chemická činidla do 
plastů difundují, plast bobtná nebo chemicky s činidlem reaguje. Míra účinku 
chemického činidla roste se zvětšující se teplotou. S rostoucí krystalinitou a 
molekulovou hmotností se bobtnání polymeru snižuje. 

Odolnost polymerů se také zhoršuje při vzájemném působení chemikálie 
a mechanického namáhání na výrobek, jev se nazývá koroze za napětí. 

 
Odolnost v ůči vod ě   

Absorpce vody u některých plastů probíhá nasákavostí (pohlcování vody 
dochází přímo z kapaliny), nebo navlhavostí (voda je přijímána ve formě páry).  

 
Odolnost proti pov ětrnostnímu stárnutí 

Povětrnostní stárnutí je důsledek dlouhodobého působení slunečního 
záření, teploty, kyslíku, vody a atmosférických nečistot. Změny, ke kterým 
dochází, se postupně projeví změnou barvy, ztrátou lesku, vznikem drobných 
trhlin a poklesem mechanických vlastností. (7,9,11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   21 

 
4  TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLAST Ů 

Při zpracování plastů se používá celá řada technologických postupů. 
Způsob zpracování závisí na technologických vlastnostech plastu, na tvaru 
výrobku a na funkci výrobku v praxi. 

Technologie lze rozdělit do následujících skupin: 
 

� Tvářecí technologie – při těchto operacích se tvar výchozího 
materiálu mění zásadním způsobem. Za působení teploty či tlaku, 
případně obou vlivů současně nastává významné přemisťování  
částic materiálu. Produktem je polotovar (desky, různé profily) 
nebo výrobek (výstřik, výlisek). 
Mezi tyto postupy řadíme: vstřikování, vytlačování, lisování, 
válcování, odlévání, vypěňování, laminování. 
 

� Tvarovací technologie – jedná se o technologie, u kterých se 
vychází z polotovaru. Hmota mění svůj tvar bez značného 
přemisťování částic, děj je nebo není doprovázen teplem a tlakem. 
Patří sem: tvarování desek, ohýbání trubek, obrábění 
(soustružení, řezání), metody spojování (svařování, lepení). 

 
� Doplňkové technologie – využívají se k úpravě hmoty před 

zpracováním (sušení, granulace) nebo při finálních úpravách 
(potiskování, pokovování). (7,11,14) 

 
 

4.1 Lisování 
Je způsob tváření plastů ve většinou dvoudílné formě, která je vytápěna 

elektrickými odporovými tělesy a připevněna na hydraulickém lise. Dutina 
tvárnice se naplní odměřeným množstvím lisovací hmoty, která je buď 
v podobě prášku nebo tablety. Hmota se ohřeje stykem s teplými stěnami 
formy a přechází do plastického stavu. Tlakem vyvozeným tvárníkem horního 
dílu formy dochází k plastikaci hmoty a k vyplnění dutiny formy. Po vytvrzení 
se výlisek vyjme a forma očistí. 

Takto se zpracovávají především reaktoplasty. Nevýhodou této 
technologie je nestejná homogenita výlisku.     

             

 
Obr. 4.1 Princip lisování termoplastů (14) 

a) vložení reaktoplastu do dutiny formy, b) lisování a vytvrzování, c) vyhození výlisku 
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Doba vytvrzení  
Čas při kterém probíhá chemická reakce – vytvrzování, při němž nastává 

zesíťování hmoty. Jedná se o nejdelší část lisovacího cyklu. Závisí na druhu 
hmoty, na teplotě tvrzení a tloušťce výlisku. (7,11) 

 
 

4.2 Přetlačování 
Přetlačování reaktoplastů je způsob, při kterém je lisovaná hmota 

vložena do vyhřívané přetlačovací komory a po zplastikování je přetlačena 
tlakem rozváděcími kanálky do dutiny formy. Hmota má dobrou zabíhavost, 
neboť při toku rozváděcími kanálky je ohřívána od stěn formy a současně 
odvzdušňována. Výlisek má pak dobré mechanické vlastnosti. 

Při porovnání s lisováním je forma složitější a dražší, vzniká zde větší 
množství odpadu, který zůstává v komoře a kanálech. Přetlačování se 
uplatňuje při výrobě výlisků velmi členitých tvarů a u výlisků se zálisky. (4,11) 

 

 
                      a)                                        b)                                       c) 

Obr. 4.2 Princip přetlačování (4) 
a) otevřená forma s polymerním materiálem v přetlačovaní komoře, 
b) uzavřená forma s materiálem přetlačeným do tvářecího prostoru, 

c) otevřená forma s vyjímaným výliskem 
 
 

4.3 Vstřikování 
Je nejrozšířenější při výrobě dílů z polymerních materiálů. Lze zhotovit 

výrobky mající charakter samotného dílce, nebo součásti, které po 
zkompletování  tvoří větší celek. Výrobky mnohdy velmi složitých tvarů se 
vyznačují vysokou rozměrovou i tvarovou přesností. Nacházejí uplatnění 
v různých odvětvích jako je např. automobilový průmysl, elektrotechnika, 
zdravotnictví a optika, domácí spotřebiče či sport. Zpracovávají se téměř 
všechny druhy termoplastů, omezeně reaktoplasty a kaučuky. 

Při vstřikování je pomocí vstřikovacího stroje (obr. 4.3) zpracovávaná 
hmota vstříknuta velkou rychlostí do dutiny uzavřené kovové formy, zde je 
následně ochlazována (zpracování termoplastů) či vyhřívána (zpracování 
reaktoplastů). Forma se po ztuhnutí taveniny, respektive  po zvulkanizování 
otevře, výstřik vyjme a stroj připraví k dalšímu cyklu. (4,14) 
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Obr. 4.3 Schéma vstřikovacího stroje (14)    

 
Vstřikovací rychlost  

Rychlost proudění taveniny do dutiny formy (objem/jednotka času). 
 

Vstřikovací tlak   
Vstřikovací síla vztažená na jednotku plochy čela vstřikovacího šneku 

nebo pístu. 
 

Tvářecí tlak  
Tlak ve formě, který je nižší o úbytek tlaku (způsobený vřazenými 

odpory) ve srovnání s tlakem vstřikovacím. 
 

Dotlak   
Je tlak, který působí na materiál po zaplnění formy do okamžiku 

zatuhnutí výstřiku nebo vtokového systému. Je zpravidla nižší, výjimečně 
stejný jako vstřikovací tlak. (7) 
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4.3.1 Vstřikovací cyklus  

Vstřikovací cyklus je sled operací vedoucí k výrobě výstřiku. Činnost 
stroje při vstřikovacím cyklu je znázorněn na obr. 4.4. 
  

         
                    a)                                                                b) 

 

          
                     c)                                                                  d) 

 

       
                      e)                                                                  f) 

 

   
                          g) 

Obr. 4.4 Schéma činnosti vstřikovacího stroje (14) 
a) uzavření formy, b) přisunutí vstřikovací jednotky, c) plnění dutiny formy, 

d) dotlačování, e) plastikace, f) odsunutí vstřikovací jednotky, g) otevření formy a 
vyhození výstřiku 
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4.3.2 Časový pr ůběh vst řikovacího cyklu 

a) Dávkování a plastikace 
 
Dávkování – dobře zvolená dávka taveniny musí postačit pro naplnění formy a 

pro doplňování v průběhu chlazení výstřiku a jeho smrštění. 
 
Plastikace – účelem plastikace je připravit homogenní taveninu a shromáždit ji 

v prostoru před čelem šneku. Granulát se v tavném válci taví, 
homogenizuje a dopravuje do prostoru válce před čelo šneku. 

                     Ohřev polymeru může být realizován přívodem tepla ze stěn 
tavného válce nebo frikčním teplem. 

                     Homogenitu taveniny lze ovlivnit konstrukcí a otáčkami šneku, 
zpětným tlakem a vstřikovanou dávkou.                     

 
b) Vst řikování 
 

Plnění dutiny formy nastává  vstříknutím taveniny pomocí axiálního 
posuvu šneku. Je nežádoucí, aby tavenina vtékala do formy volným paprskem 
(obr. 4.5 a). Výstřik s dobrými vlastnostmi získáme, pokud materiál vtéká do 
formy postupně (obr 4.5 b). Postupné plnění umožňuje vznik plastického jádra 
a následné stlačení taveniny a dotlačování během chladnutí. 

  
Parametry vstřikování – teplota taveniny, teplota formy, vstřikovací tlak,                                                                         

vstřikovací rychlost. 
 

        

 
 

Obr. 4.5 Průběh plnění tvarové dutiny formy (12) 
a) plnění volným paprskem; 1 – volný paprsek, 2 – doplňující tavenina, 
b) postupné plnění; 3 – čelo toku taveniny, 4 – počátek chladnutí, 
c) chladnutí taveniny v dutině formy probíhá podle pořadí čísel; 5 – plastické 

jádro. 
 
Je-li forma naplněna, tlak ve formě i hydraulice prudce roste a vstřikovací 

rychlost poklesne. Aby nedošlo k tlakové špičce, řídící jednotka přepíná 
vstřikovací tlak na dotlačovací tlak.  

a) b) 

c) 
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Obr. 4.6 Průběh vnitřního tlaku pi v dutině formy během vstřikovacího cyklu (11) 

SK – pohyb šneku, SN – pohyb nástroje, pZ – zbytkový tlak, 
tS1 – uzavření formy, tS2 – přisunutí jednotky k formě, tS3 – otevření formy, tV – doba 

vstřikování,  td – doba dotlaku, tpl – doba plastikace, tch – doba chlazení, tm – prodleva,  
A – začátek vstřikování, B – konec plnění formy, D – konec dotlaku, C –  zatuhnutí hmoty 

ve vtokovém kanálu, E – konec plastikace, F – otevření formy 
 

c) Dopl ňování  
 

Interval doplňování má značný vliv na vlastnosti výstřiku, je nahrazován 
úbytek materiálu vyvolaný smršťováním hmoty při chlazení ze zpracovatelské 
teploty na teplotu formy.  

Výše dotlaku, popřípadě jeho časovou závislost je nutno určit 
samostatně pro daný výstřik.  

 
� Vysoký dotlak - omezuje pohyblivost makromolekul při chlazení, a 

tím vyvolává vnitřní pnutí. 
� Nízký dotlak – především u tlustostěnných výstřiků může vyvolat 

vznik propadlin, vnitřních staženin či mikropórovitost.  (7,12) 
 

 
Obr. 4.7 Průběh tlaku a dotlaku při vstřikování  (11) 

r – rozptyl přepnutí vstřikovacího tlaku na dotlak 
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Přepínání vstřikovacího tlaku na dotlak se uskutečňuje podle: 

� Tlaku v hydraulice  
� Tlaku ve formě 
� Objemu (dráhy šneku) 
� Vstřikovacího času 

              
d) Chlazení taveniny ve form ě 
 

Chlazení výstřiku probíhá již během vstřikování, ale především souběžně 
s dotlačováním. Je ovlivněno zejména tvarem výstřiku, tloušťkou stěn, teplotou 
taveniny, vstřikovací rychlostí, průběhem dotlaku, teplotou formy a konstrukcí 
chlazení formy. 

Doba chlazení určuje v podstatě délku vstřikovacího cyklu.                                                     
                         

 

Obr. 4.8 Diagram p-v-T pro plnění formy a chlazení výstřiku u amorfního polymeru (12) 
 

e) Vyjmutí výst řiku z formy 
 

Ochlazený výstřik je během otevírání formy vyjmut z její dutiny 
mechanicky (vyhazovačem) nebo stlačeným vzduchem. 

 Současně s výstřikem je z formy vyhozen tzv. vtokový zbytek, ten je při 
vyhazování spojen s výstřikem nebo je vyhozen samostatně. 

a – ideální průběh, měrný 
objem je v závislosti na teplotě 
konstantní, 
 
b – průběh s vysokým 
vstřikovacím tlakem a optimálně 
nastavovaným dotlačovacím 
tlakem, 
 
c, d – průběh, kdy nižší 
vstřikovací tlak je vyrovnán 
relativně vysokým dotlačovacím 
tlakem, měrný objem 
v závislosti na teplotě od 
zatuhnutí vtoku je již konstantní, 
 
e – průběh, kdy nízký 
vstřikovací a dotlačovací  tlak 
vyvolá zvětšení měrného 
objemu, důsledek: propadnutí 
stěn výstřiku a vznik staženin, 
 
f – průběh, kdy příliš vysoký 
dotlačovací tlak zůstává na 
úrovni vstřikovacího tlaku, 
důsledek: výstřik po otevření lpí 
k dutině formy.  
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Ovládání vyhazovačů: 
 
a) mechanicky – stavitelným dorazem stroje při otevírání formy. Do          

zasunuté polohy je vyhazovač vrácen pevnou deskou formy při 
uzavírání. 

b) hydraulicky – samostavitelný hydraulický vyhazovací systém stroje je 
mechanickou spojkou vázán s vyhazovačem ve formě. Pohyb 
vyhazovače formy není mechanicky vázán na pohyb formy při jejím 
otevírání nebo uzavírání. 

 
V rámci částečné nebo úplné automatizace se na vyjmutí především u 

větších výstřiků používají manipulátory.  
 

4.3.3 Faktory ovliv ňující vlastnosti výst řiku 

Vlastnosti a kvalita výstřiku významně závisí na podmínkách 
vstřikovacího procesu. Rozhodující vliv zde mají technologické veličiny, druh 
plastu, konstrukce formy a volba stroje. Tyto parametry se mezi sebou 
ovlivňují. 

Z technologických veličin má na kvalitu výrobku vliv: 
 

� Vstřikovací tlak - ovlivňuje rychlost plnění, uzavírací sílu, smrštění, 
vnitřní pnutí a orientaci. 

� Teplota taveniny - závisí na druhu plastu, ovlivňuje tekutost plastu, 
vstřikovací tlak, dobu chlazení, smrštění, dotlak. 

� Teplota formy – závisí na druhu plastu a na konkrétním výrobku, 
ovlivňuje tekutost hmoty, rychlost plnění, dobu chlazení, povrch 
výrobku, teplotu taveniny, dotlak a vnitřní pnutí. 

� Rychlost plnění –  chceme, aby byla co nejvyšší. 
� Dotlak – jeho hodnota a trvání ovlivňuje rozměry výrobku  a 

smrštění. 
 

      Tab. 4.1 Doporučené teploty pro některé termoplastické materiály (14) 

Termoplast Teplota taveniny 
(°C) 

Teploty formy 
(°C) 

Teploty vhodná pro 
vyhození výrobku z formy 

(°C) 

ABS 190 - 250 50 - 85 50 - 80 

PA 6 260 - 280 40 - 120 60 - 90 

PC 280 - 320 85 - 120 70 - 120 

PMMA 200 - 2500 80 - 80 60 - 100 

POM 180 - 220 50 - 120 70 - 120 

PP 170 - 280 20 - 100 55 - 70 

PS 180 - 260 55 - 80 30 - 50 

PVC tvrzené 190 - 220 30 - 60 55 - 90 

SAN 200 - 260 50 - 85 80 - 95 
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Z hlediska volby druhu plastu má na vlastnosti výrobku vliv: 

� Rychlost plastikace polymeru – chceme, aby byla co nejkratší. 
� Tekutost plastu – nesmí se s teplotou příliš rychle měnit. 
� Tepelná stabilita. 
� Uvolňování těkavých látek. 
� Velikost vnitřního pnutí – snaha, aby bylo co nejmenší. 
� Smrštění plastu – u amorfních plastů nabývá přibližných hodnot 

0,3 – 0,5%, u semikrystalických plastů 0,8 – 4%. (7,14,17) 
 
4.3.4 Vstřikovací stroje a jejich rozd ělení 

Proces vstřikování probíhá na moderních strojích, které jsou součástí  
částečně, nebo plně automatického pracoviště. Vystřikovací stroj výrobci často 
dovybavují o manipulátory, roboty, dopravníky, sušárny, recyklační mlýny či 
temperanční a mísící zařízení.  

Stroj se skládá z těchto částí: uzavírací jednotky, vstřikovací jednotky a 
řídícího systému. Rozdělení vstřikovacích strojů podle různých hledisek je 
uvedeno v tab. 4.2.  

 
       Tab. 4.2 Základní rozdělení vstřikovacích strojů (7) 

Na vstřikování termoplastů 

Na vstřikování reaktoplastů 

Na vstřikování elastomerů 

Zpracovávaného 
materiálu 

Na vstřikování keramiky 

Pístové stroje 

Šnekové stroje 
Plastikačního 

systému 
Kombinované 

Horizontální 

Vertikální 
Vzájemné polohy 

vstřikovací a 
uzavírací jednotky Úhlové 

Malogramážní (do 50 cm3) 

Středogramážní (do 50 - 1000 cm3) 

Rozdělení 
vstřikovacích 
strojů podle: 

Objemu vstřikované 
taveniny 

Velkogramážní (nad 1000 cm3) 
         
 Základní technické parametry vst řikovacích stroj ů: 
       

� Maximální vstřikovaný objem – objem výstřiku v cm3 včetně 
vtokového zbytku, který lze obsáhnout při jednom pracovním 
cyklu. 

� Plastikační kapacita – je množství plastu v kg, které lze na daném 
stroji převést do taveniny za 1 hodinu. 

� Vstřikovací tlak – maximální tlak v MPa, který vyvolá čelo šneku v 
tavenině plastu. 

� Uzavírací síla – síla v kN působící na formu v uzavřené poloze 
během vstřikování. (11,12) 
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4.3.5 Vstřikovací a plastika ční jednotka 

Úkolem těchto jednotek je přeměnit granulát na homogenní taveninu a tu 
vstříknout vysokou rychlostí pod velkým tlakem do dutiny formy.   

 
 Pístové vst řikovací jednotky 

Při plastikaci se materiál nepohybuje. Dnes se již nevyrábí. 
 

Šnekové vst řikovací jednotky 
Výhodou těchto jednotek je dobrá plastikace a homogenizace 

roztaveného plastu, vysoký plastikační výkon, přesné dávkování hmoty, nízké 
tlakové ztráty, kratší výrobní cyklus a možnost barvení granulátu. 

 
Kombinované  jednotky 

Předplastikace pomocí šneku zlepší výkonnost stroje a kvalitu výstřiku. 
Stroje toho typu se používají pro vstřikování reaktoplastů a strukturních pěn. 
(12,14) 

       
 
 
 
 

  
Obr. 4.9 Schéma šnekové vstřikovací 

jednotky (4) 
1 – vstřikovací tryska, 2 – zásobník 

taveniny, 3 – válec, 4 – šnek, 5 - násypka  

Obr. 4.10 Schéma kombinovaného systému (4) 
1 – vstřikovací tryska, 2 – vstřikovací válec,  

3 – vstřikovací píst, 4 – plastikační šnek,  
5 – zpětný ventil, 6 - násypka 

 

4.3.6 Uzavírací jednotka 

Úkolem uzavíracích jednotek je rychlé otevírání a uzavírání formy. 
Zajišťují přidržování uzavřené formy silou větší než je síla vyvolaná tlakem 
taveniny na stěny dutiny formy.  

 
Uzavírací jednotka je složena z těchto hlavních prvků: 
 

� Opěrné desky - je pevně spojená s ložem stroje. 
� Pohyblivé desky – na ní je připevněna pohyblivá část formy. 
� Upínací desky s otvorem pro trysku stroje – na ní se upne 

nepohyblivá část formy. 
� Z vedení pohyblivé desky. 
� Z uzavíracího a přidržovacího mechanismu. 
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Podle druhu pohonu dělíme uzavírací jednotky na: 
 

� Hydraulické - jejich předností je rychlé a jednoduché upnutí formy. 
 

� Hydraulicko-mechanické – kloubové uzávěry (obr. 4.11) se 
používají zejména pro rychloběžné stroje a pro stroje s přidržovací 
silou menší než 5 MN. 

 
� Elektromechanické – mají výhodu jednoduchého ovládání a 

příznivé spotřeby energie. (12,14)  
 

 

 
Obr. 4.11 Uzavírací jednotka s kloubovým uzávěrem ovládaným hydraulicky (12) 

1 – opěrná deska, 2 – pohyblivá upínací deska, 3 – vodící sloupy, 4 – pevná upínací 
deska, 5 – forma, 6 – kloubový mechanizmus, 7 – hydraulický válec, h – otevření stroje 
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5  NÁVRH VÝROBY RÁMĚČKU VYPÍNAČE 

 
5.1 Lisování 

Lisování je metoda zpracování plastů, kterou lze považovat jako jednu z 
možných technologií při výrobě plastového rámečku vypínače. Členitost 
rámečku by bylo ovšem nutné přizpůsobit možnostem této technologie 
popsané v kapitole 4.1.  

V současnosti je tato technologie z důvodu zkrácení celkového výrobního 
cyklu nahrazována vstřikováním. 

 
 

5.2 Vstřikování 
Velkou výhodou této metody je její krátký vstřikovací cyklus a konstrukční 

flexibilita výrobků. Dosažitelné hodnoty tvarové a rozměrové přesnosti, včetně 
struktury povrchu, jsou dostačující pro požadavky kladené na zadanou 
součást - rámeček vypínače. 

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem volím jako nejvhodnější 
metodu výroby plastového rámečku vypínače technologii vstřikování. 
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6  VOLBA MATERIÁLU VÝROBKU 

S rámečkem jednofázového vypínače se běžně setkáváme při 
každodenním životě v domácnosti či na pracovišti. Tato skutečnost má vliv na 
pohledové vlastnosti rámečku, které je třeba brát v úvahu při samotné 
konstrukci formy.  

Materiál této součásti musím mít dobré izolační vlastnosti, musí být 
dostatečně tuhý, pevný a odolný vůči mechanickému poškození. Kladeným 
požadavkům na tento výrobek dobře vyhovuje ABS (Akrilonitril-Butadien-
Styren). 

Jako konkrétní materiál pro výrobu zadané součásti volím ABS Novodur 
P2H-AT od firmy Bayer. 
 

      Tab. 6.1 Vlastnosti materiálu  Novodur P2H-AT  (8) 
ABS, Novodur P2H-AT  

Hustota při 20°C   ρ[g/cm3] 1,05 
Teplota měknutí dle Vicata °C 67 
Faktor schopnosti tečení  Kf[bar/mm] 2,3 
Materiálový koeficient kA 1,644 
Materiálový koeficient kB 1,0527 

η[Pa.s] 208 Viskozita při smykové rychlosti 1000 s-1 a při 
teplotě materiálu (taveniny)  °C 220 
Teplota materiálu (taveniny) TT  [°C] 250 
Teplota formy TN  [°C] 80 
Teplota odformování TE  [°C] 90 
Efektivní teplotní vodivost aeff [mm2/s] 0,08 
Rozdíl entalpií ∆h[kJ/kg] 340 
Max.obvodová rychlost šneku  Vo[m/s] 0,2 
Smrštění rovnoběžné nebo kolmé ke směru tečení % 0,5/0,5 
Teplota předsušení granulátu  °C 80 
Doba předsoušení granulátu h 1-2 
Dotlak  pd [bar] 400-900 
Vstřikovací tlak  pv [bar] 650-1550 
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7  KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY 

Funkcí vstřikovací formy je dát tavenině konečný tvar výstřiku, v tomto 
tvaru ji ochladit a výstřik pak vyjmout z formy. 

Vstřikovací forma je často složité technické zařízení, na které jsou 
kladeny tyto požadavky: odolnost vůči vysokým tlakům, produkce výstřiků o 
přesných rozměrech, snadné vyjímání výstřiků a práce automaticky. 

 
Vstřikovací forma obsahuje: 

• Tvářecí části 
• Vtokový systém 
• Temperanční (chladící) systém 
• Vyhazovací zařízení pro výstřiky a vtokový zbytek 
• Vodící a upínací elementy 
 

Rozdělení forem lez provést: 
 

Podle typu vstřikovacího stroje:  
� Se vstřikováním kolmo na dělící rovinu formy 
� Se vstřikováním do dělící roviny formy 

 
Podle počtu dutin:  

� Jednonásobná 
� Vícenásobná 

 
Podle vtoku:  

� Se studeným vtokem (dvoudeskové, třídeskové) 
� S horkým vtokem 
 

Podle konstrukce:  
� Jednoduché 
� Čelisťové  
� Vyšroubovávací 
� Etážové 
 

Po zvážení všech kritérií a vzhledem k charakteru zadaného výrobku 
předpokládám pro výrobu rámečku vypínače formu se vstřikováním kolmo na 
dělící rovinu, dvojnásobnou, se studeným vtokem. (7) 

 
7.1 Stanovení hmotnosti ráme čku a kontrola délky dráhy toku 

taveniny 
Objem rámečku byl zjištěn pomocí programu SolidWorks Student Design 

Kit . 
 
V=13211,5 mm3 = 13,21 cm3 

Hmotnost rámečku:  

gVG 87,1321,1305,1 =⋅=⋅= ρ  (7.1) 
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kde: 
ρ[g/cm3] – hustota plastu při 23°C  

 
Kontrola délky dráhy toku taveniny 
 

Celková délka dráhy toku taveniny (8): 

mmLC 160408040 =++=  (7.2) 

 
Maximální vypočtená délka dráhy toku taveniny (8): 

( )
( ) mm

spkL M
vA

3,3545,188012485,090682,1664,1

12485,090682,1
59,1 =⋅⋅+⋅

=⋅⋅+⋅=
 (7.3) 

 
Exponent M získáme (8):  

( ) ( ) 59,10527,188093471,093471,0 07085,007085,0 =⋅⋅=⋅⋅= Bv kpM  (7.4) 

kde: 
s[mm] - tloušťka stěny dílce 
kA, kB - materiálové koeficienty 
pv – vstřikovací tlak, pro ABS 650 – 1550 bar, volím 880 bar 

 
Podmínka použitelnosti vybraného plastu (8): 

cLL ≥  (7.5) 

Tato podmínka je splněna, zvolený materiál vyhovuje pro součást 
rámeček vypínače. 

 
7.2  Určení násobnosti  

Násobnost formy má zásadní význam pro hospodárnost vstřikování. 
Technologicko-ekonomická měřítka při rozhodování násobnosti jsou: 

 
� Celkový počet výstřiků a termín jejich dodání. 
� Celkové náklady na výrobu jednonásobné a vícenásobné formy. 
� Vstřikovací kapacity, plastikační kapacity a přidržovací síly strojů. 
� Provozní náklady strojů s menší a větší vstřikovací kapacitou. 
� Dobu vstřikovacího cyklu pro jednu a vícenásobnou formu. 
 

 Návrh optimální násobnosti vyžaduje zkušenosti a praxi, špatně zvolená 
násobnost může mít za následek malou provozní spolehlivost formy nebo 
nízkou rentabilitu výroby. 

 
Stanovení praktické násobnosti n P 

Vzhledem k uvažované výrobní sérii 300 000 kusů volím praktickou 
násobnost formy np=2. (viz příloha 1) 
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Výpočet termínované násobnosti formy n T  (8) 
Pro výpočet termínované násobnosti je třeba znát celkový čas 

vstřikování, proto jej nejprve v kapitole 7.4 vypočítám, a poté se vrátím 
k výpočtu termínované násobnosti. 

 

6,1
36008,0800

13300000

3600
=

⋅⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=

VP

c
T KT

tN
n  (7.6) 

 
kde: 
N [ks] - velikost výrobní série…300 000ks 
Tp [hod] - požadovaný termín dodání 2,5 měsíce 
Kv  – faktor využití času, K= 0,7-0,9      
tc [s] – celkový čas vstřikování, zjištěn v kapitole 7.4 

 
Požadovaný termín dodání Tp [hod] při uvažovaném dvousměnném 

provozu 20 dní v měsíci: 
 

hodhodindnímesíceTp 80016205,2 =⋅⋅=  (7.7) 

Podle výsledku výpočtu volím násobnost nt = 2. 
 

7.3 Vtoková soustava 
Vtokovou soustavou prochází vstřikovaná hmota od trysky vstřikovacího 

válce do dutiny formy jedním nebo více kanály. Při navrhování vtokové 
soustavy je nutné brát v úvahu některé zásady, které vycházejí 
z technologických požadavků: 

 
� Délka toku od vstřikovací trysky k dutinám formy má být co 

nejkratší, tavenina je pak vstřikována co největší rychlostí. 
� Délka toku ke všem dutinám formy má být stejná. 
� Průřez kanálů má být dostatečně velký. 
� Ústí vtoku umisťujeme tak, aby tavenina vtékala do nejtlustšího 

místa výstřiku a tekla k nejužšímu místu. 
� Ústí vtoku volíme co nejkratší. 
� U přesných výstřiků upřednostňujeme plné vtoky, protože na 

rozdíl od bodových vtoků nehrozí předčasné zamrznutí 
(neznemožní efektivnost dotlaku). 

 
7.3.1 Horký vtokový systém 

Výhodou horkého vtokového systému je odstranění vtokového zbytku, a 
tudíž úspora materiálu, dále odstranění dodatečného začisťování výstřiků. 
Nejsou nutné třídeskové formy, zkrátí se vstřikovací cyklus, proces vstřikování 
se snadněji automatizuje.  

Nevýhodou je vyšší cena forem, náročnější opravy vzhledem k poměrné 
složitosti. 
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7.3.2 Studený vtokový sytém 

Studený vtokový systém se skládá ze 3 hlavních částí: 
� Vtokový kanál 
� Rozváděcí kanál 
� Vtokové ústí 

 
S přihlédnutím k sériovosti výroby a nákladnosti formy s horkým vtokem, 

volím pro výrobu rámečku vypínače studenou vtokovou soustavu. 
 

Vtokový kanál 
Je první článek, do kterého přichází zplastikovaná hmota. Vtokový kanál 

pro návrh formy rámečku vypínače navrhuji kuželový, kužel je vytvořen uvnitř 
vtokové vložky (obr. 7.1). Vtokovou vložku zajišťuje proti pohybu středící 
kruhová deska a kolík Ø 4x12 mm vsazen do otvoru na obvodě. Na čele 
vtokové vložky je vytvořena půlkruhová drážka, která je součástí rozváděcího 
kanálu. 
                                     

 
Obr. 7.1 Vtoková vložka navrhované formy vytvořená pomocí normálií od firmy Hasco 

 
Rozváděcí kanál 

Obvyklé průřezy rozváděcích kanálků jsou na obr. 7.2. Provedení 
lichoběžníkové je jednodušší na výrobu, v praxi často užívané.  

Optimální průřez kanálu je kruhový, protože má nejlepší poměr mezi 
objemem a povrchem kanálu. Kruhový kanál se zhotovuje do obou polovin 
formy, výroba je obtížnější, ale tok taveniny je příznivější než u 
lichoběžníkového provedení, a proto byl zvolen při návrhu formy. 

 

                                     
                           a)                                               b) 

Obr. 7.2 Obvyklé půřezy rozváděcích kanálků (5) 
a) kruhový, b) lichoběžníkový 
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Výpočet průměru rozvád ěcího kanálku  D k (8) 

mmKKDDK 09.31109,321
/ =⋅⋅=⋅⋅=            (7.8) 

kde: 
D/ [mm] - průměr uvedený v tab. 7.1, pro tloušťku stěny s=1,5 mm a  
hmotnost výstřiku G=13,87 g 
K1 – koeficient tekutosti materiálu, pro ABS je K1=1 
K2 – koeficient délky rozváděcího kanálku, uveden v tab. 7.2 
 
 Tab. 7.1 Hodnoty průměrů D/ (8) 

D/= f(G,s) s=1 s=1,5 s=2 
0 2,5 3,0 3,5 

<10 2,55 3,06 3,56 
10-16 2,59 3,09 3,59 
16-25 2,63 3,14 3,64 
25-40 2,72 3,22 3,73 

 
 Tab. 7.2 Hodnoty koeficientů K2 (8) 

Délka kanálku L [mm] K2 
0-20 1,0 
20-40 1,04 
40-70 1,08 

70-100 1,12 
 
Volím průměr kanálku Dk = 4,5 mm.  
 

      
                                 a)                                               b) 

Obr. 7.3 Pohled na rozváděcí kanál  
a) tvárnice (zeleně je zobrazen půlkruhový kanál vytvořen na čele vložky), b) tvárník 

 
Výpočet objemu rozvád ěcího kanálku  V k (8) 
 

32323 66,0425,4107854,0107854,0 cmLDV KKK =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −−  (7.9) 

Kde: 
LK[mm] – délka rozváděcích kanálků (LK = 42 mm) 
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Výpočet vst řikovaného objemu V d (8) 

( ) ( ) 32,3012,366,021,13212,3 cmVVnV KpD =++⋅=++⋅=  (7.10) 

Kde: 
np – praktická násobnost 
V [cm3] – objem rámečku 

 
Vtokové ústí 

Příklady konstrukčního řešení používaných typů ústí vtoků jsou na obr. 
7.4. Ústí vtoku má umožnit oddělení výstřiku od vtokového zbytku a zaručit co 
nejmenší ztráty vstřikovacího tlaku. 

     

                                
                  a)                                                 b)                                  c) 
 

   
                                d)                                                            e) 

Obr. 7.4 Různé typy vtoků (17) 
a) kuželový vtok, b) bodový vtok, c) tunelový vtok, d) a e) filmový vtok  

 
Při návrhu formy rámečku vypínače volím filmový vtok umístěný do dna 

výstřiku, viz obr. 7.4 d,e.  
Šířka filmového ústí je 10 mm, tloušťka 0,6 mm. 
 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   40 

 
 

7.4 Výpočet doby vst řikovacího cyklu 
Celková doba vstřikovacího cyklu je složena z: 
t1 [s] – uzavření formy 
t2 [s] – přisunutí vstřikovací jednotky 
tv [s] – doba vstřikování 
tk [s] – doba chlazení 
t3 [s] – otevření formy a vyhození výstřiku 
t4 [s] – prodleva 
 

 
Obr. 7.5 Grafické znázornění vstřikovacího cyklu (8) 

 
Doba vst řikování 

Dobu vstřikování tv stanovím na základě velikosti vstřikované dávky VD a 
viskozity materiálu η z tab. 7.3. 

 tv = 0,75 - 1,0 s, volím tv = 0,9 s 
 

                Tab. 7.3 Doba vstřikování (8) 
Doba vstřikování  

[s] 

Vstřikovaný 
objem [cm3] 

Nízkoviskózní 
materiál 

 
Viskozita η 
< 150 [Pa.s] 

Středněviskózní 
materiál  

 
Viskozita η 

150 - 300 [Pa.s] 

Vysokoviskózní 
materiál 

  
Viskozita η 
> 300 [Pa.s] 

1 - 8 0,2 - 0,4 0,25 – 0,5 0,3 – 0,6 
8 - 15 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,75 

15 - 30 0,5 – 0,6 0,6 – 0,75 0,75 – 0,9 
30 - 50 0,6 – 0,8 0,75 – 1,0 0,9 – 1,2 
50 - 80 0,8 – 1,2 1,0 – 1,5 1,2 – 1,8 

80 - 120 1,2 – 1,8 1,5 – 2,2 1,8 – 2,7 
120 - 180 1,8 – 2,6 2,2 – 3,2 2,7 – 4,0 
180 - 250 2,6 – 3,6 3,2 – 4,5 4,0 – 5,5 
250 - 500 3,6 – 4,8 4,5 – 6,0 5,5 – 7,5 
500 - 800 4,8 – 6,2 6,0 – 8,0 7,5 – 10,0 
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Doba chlazení (8) 
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 (7.11) 

 
kde: 
aeff [mm2/s] – efektivní teplotní vodivost  
s [mm] – tloušťka stěny výstřiku  
TT  [°C] – teplota materiálu (taveniny) 
TN  [°C] – teplota formy 
TE  [°C] – teplota odformování 

 
Celková doba vst řikovacího cyklu (8) 

ssttažttttttt kvkvc 134,125,79,04534321 →=++=++=+++++=  (7.12) 

7.5 Určení minimální vst řikovací a plastika ční kapacity 
vst řikovacího stroje 

Výpočet minimální vst řikovací kapacity C v vst řikovacího stroje (8) 
 

( )
( )

35,30

66,02,1321,1

1,1

cmC

C

VVnC

V

V

kTV

≥

+⋅⋅≥
+⋅⋅≥

 (7.13) 

 
Výpočet minimální plastika ční kapacity C p vst řikovacího stroje (8) 

( )
c

kT

t

VVn
Cp

+⋅⋅⋅≥ ρ4
 

        

( )

hodkgCp

Cp

/9,8
13

66,02,1305,124

≥

+⋅⋅⋅≥
 

(7.14) 

kde: 
ρ[g/cm3] – hustota vstřikovaného materiálu 
V[cm3] – objem rámečku 
Vk[cm3] – objem rozváděcího kanálku 
nT – termínovaná násobnost 
 

7.6 Výpočet tlak ů při vst řikování 
Výpočet minimálního vst řikovacího tlaku p f (8) 

barsLKp cff 5775,11603,233 6,16,1 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −−  (7.15) 

 
kde: 
Kf[bar/mm] – faktor schopnosti tečení 
Lc[mm] – celková dráha toku taveniny 
s[mm] - tloušťka stěny dílce 
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Stanovení doporu čeného vst řikovacího tlaku p v 

Pro materiál ABS je pv = 650-1550 [bar] – vstřikovací tlak navrhuji 880 
bar. 

 

Stanovení tvá řecího tlaku p A (8) 
 

( ) ( )
barbar

f

ffp
p

C

CCV
A 620616

160

1603,01608803,0
→=⋅−=

−
=  (7.16) 

kde: 
fc [mm] - celková délka dráhy toku taveniny 
pv [bar] - vstřikovací tlak 
 

7.7 Výpočet uzavírací síly 
Výpočet uzavírací (p řidržovací) síly F p vst řikovacího stroje 

Nejprve pomocí programu SolidWorks Student Design Kit zjistím plochu 
průmětu tvarové dutiny do dělící roviny,  Aproj=  77 cm2. 

 
Přidržovací síla FP se stanoví takto(8): 

kN
p

AF A
projp 4,554

100

100620
77

100

100
=+⋅=

+
⋅=  (7.17) 

  

7.8 Stanovení ostatních technologických dat 
Určení optimálního pr ůměru šneku D S vst řikovacího stroje (8) 

6,323,23

2,305,102,305,7

5,105,7

33

33

≤≤

⋅≤⋅

⋅≤≤⋅

S

DSD

D

VDV

 (7.18) 

kde: 
VD [cm3] – vstřikovaný objem 
 
Průměr šneku vyberu z řady viz tab. 7.4. 
 

         Tab. 7.4 Průměry šneků (8) 
Průměr šneku 

DS (mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 

 
Volím průměr šneku DS=25 mm.  
 
Vypočet délky dráhy pohybu šneku L S pro vst řikování dávky V D  

Délku pohybu šneku vypočítáme ze vztahu 7.20, který vznikne 
vyjádřením ze vzorce 7.19. (8) 

⇒⋅
⋅
⋅

= S
S

D L
D

V
3

2

104

π
 (7.19) 

mm
D

V
L

S

D
S 5,61
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2,30104104
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⋅
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ππ
 (7.20) 
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Zároveň musí platit podmínka (8): 

7525

253251

31

<<

<<

<<

S

S

SSS

L

L

DLD

⋅⋅  (7.21) 

Podmínka je splněna. 
 
Vypočet vst řikovací rychlosti v s (8) 

135,33
9,0

2,30 −⋅=== scm
t

V
v

V

D
S  (7.22) 

kde: 
tv [s] – doba vstřikování  
VD [cm3] – vstřikovaný objem 
 

Výpočet průchodu taveniny G P ze stroje do formy (8) 

17,8
13

05,12,306,36,3

 

−⋅=⋅⋅=⋅⋅= hkg
t

V
G

C

D
p

ρ  (7.23) 

kde: 
ρ[g/cm3] – hustota materiálu 
tc [s] – celkový čas vstřikování  
 

Výpočet tepla Q vneseného taveninou plastu do formy (8) 

131283402,9

 
−⋅=⋅=∆⋅= hkJhGQ p

 (7.24) 

kde: 
∆h[kJ/kg] – rozdíl entalpií  

 
7.9 Volba vst řikovacího stroje 

Na základě vypočítaných parametrů volím jako vhodný vstřikovací stroj 
Arburg Allrounder C 370 (600-100). 

            
          Tab. 7.5 Parametry vstřikovacího stroje Arburg-Allrounder C 370 (1) 

Uzavírací jednotka  
Uzavírací síla max. [kN ] 600 
Otevření max. [mm] 500 
Výška formy min. [mm] 250 
Velikost upínací desky (hor.x vert.) [mm] 570x570 
Vyhazovací síla max. [kN ] 40 

Vstřikovací jednotka 
Průměr šneku [mm] 25 
Poměr šneku L/D 20 
Objem dávky max. [cm3] 49 

 
Ostatní hodnoty vstřikovacího stroje viz příloha 2. 
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Obr. 7.6 Vstřikovací stroj Arburg - Allrounder (1) 

 
7.10 Odvzdušn ění formy 

Při vstřikování musí být tvářecí dutina přiměřeně odvzdušňována, jinak 
by mohlo dojít ke vzniku propadlin na výstřiku, popř. k jeho nedostříknutí. 

Únik vzduchu z dutiny bude probíhat kolem pohyblivých částí formy. 
Z tohoto důvodu není nutné volit pomocné odvzdušnění. 

 
7.11 Odlehčení dělící roviny 

Dělící rovina je na tvárníku odlehčena o 1mm z důvodu zvýšení 
životnosti nástroje. Zároveň se zmenší plocha, kterou je potřeba přesně 
obrábět. 

 

 
Obr. 7.7 Odlehčení dělící roviny na tvárníku 
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7.12 Temperan ční systém  
Konstrukci temperančního systému ovlivňuje: 
 

� Velikost, tvar a tloušťka stěny výstřiku. 
� Nároky na přesnost výstřiku. 
� Typ vstřikovaného plastu. 
� Materiál formy. 

 
Při návrhu temperančního systému jsem dodržoval tyto zásady: 
 

� Kanály jsem umístil co nejblíže k tvarové části formy s ohledem na 
zachování dostatečné tuhosti formy. 

� Kanály jsem dimenzoval a umístil tak, aby bylo co nejintenzivněji 
odváděno teplo u vtoku. 

� Průtok kapaliny jsem při chlazení volil od nejteplejšího místa 
k nejstudenějšímu. 

� Temperovací okruh je pro obě poloviny formy oddělený. 
� Průřez kanálků je kruhový. 

 
Používané kapaliny jsou voda a olej. Výhody a nevýhody obou médií 

jsou uvedeny v tab. 7.6. 
 

      Tab. 7.6 Kapaliny používané pro temperaci forem (19) 

Médium  Výhody Nevýhody 

olej použitelný i nad 90°C horší p řestup tepla 

voda 
vysoký přestup tepla, 

ekologicky nezávadná, 
nízká cena, nízká viskozita 

použitelná do 90°C, vznik 
koroze 

 
Pro temperaci byla zvolena voda. Forma bude předehřátá na teplotu 

80°C a na této teplot ě udržována pomocí kanálků vytvořených v tvárníku a 
tvárnici. 

 
Tvárnice  

Temperance tvárnice je řešena pomocí dvou okruhů umístěných ve 
stejné výškové úrovni. Kapalina je přiváděna ve směru šipek, viz obr. 7.8, tzn., 
že studená kapalina je přiváděna k nejteplejšímu místu – místu vtoku 
roztaveného polymeru.  Rozvod kapaliny je realizován kanálkem o průměru 10 
mm a normáliemi firmy Hasco. Přívod a směr toku média je řešen pomocí 
připojovacího nátrubku,  typ Z 81, uzavírací zátky Z 942 a uzavíracího šroubu 
Z94. 
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Obr. 7.8 Umístění temperančních kanálků v tvárnici 

Tvárník 
Temperance tvárníku je realizována třemi okruhy, dva okruhy jsou 

umístěny ve stejné výškové úrovni a jeden níže. Rozvod média zajišťují stejné 
normálie firmy Hasco jako u tvárnice. Směr toku zobrazují šipky. 

 

 
Obr. 7.9 Umístění temperančních kanálků v tvárníku 
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Při optimalizaci temperančního systému se dnes používá software, 

pomocí kterého zvolíme správné rozmístění a průměr kanálků, teplotu a 
průtok temperančního média.                          

 
7.13 Vyhazovací systém 

Výstřiky z termoplastických hmot se při ochlazování smršťují a ulpívají na 
tvarových součástech formy. Z tohoto důvodu je téměř vždy nutné použít 
vyhazovací systém a výstřik z formy vyhodit určitou silou. Síla potřebná 
k vyhození je závislá na: 

 
� Smrštění výstřiku ve formě.  
� Podtlaku vznikajícím při vyhazování. 
� Adhezi plastu k líci formy. 
� Pružných deformacích formy. 

 
Vyhození dvojnásobného výstřiku a vtokového zbytku je provedeno osmi  

vyhazovacími kolíky o průměru 6 mm a jedním o průměru 4 mm. Celkem je 
tedy použito 9 vyhazovačů uložených v kotevní vyhazovací desce. Otvory pro 
vyhazovače jsou zvětšeny o 0,5 mm v celé tloušťce opěrné desky a o 20mm 
v tvárníku. 

 

 

 
 
 
 

 
Obr. 7.10 Řez formou 

Obr. 7.11 Uložení vyhazovačů 
v kotevní vyhazovací desce (5) 
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Vyhazovač vtoku jehož konec je proveden ve tvaru písmene „Z“ (obr. 

7.12), zároveň slouží jako vytrhovač vtoku. 
Vyhazovací paket je ovládán pomocí vyhazovacího čepu, přes který se 

přenáší síla vyvozená vyhazovací jednotkou vstřikovacího stroje. 

 
Obr. 7.12 Vyhazovací paket 

 
7.14 Transport 

Transport formy je realizován transportním rámem, ve kterém je šroub se 
závěsným okem. Pro případ nutnosti transportu jednotlivých desek je do 
tvárnice, tvárníku a upínacích desek zhotoven 2x závit M10. 

 

 
Obr. 7.13 Forma rámečku vypínače – zobrazení otvorů pro závěsný šroub 
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7.15 Sestava vst řikovací formy ve 3D 

 

 
Obr. 7.14 Levá – pohyblivá část vstřikovací formy 

 

 
Obr. 7.15 Pravá – pevná část vstřikovací formy 
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Obr. 7.16 Sestava formy 
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8  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  

 
Výst řik  

• Rámeček vypínače, výkres číslo: DP-02-RV-5/2009 
• Hmotnost kompletního výstřiku: 31,71g 
• Hmotnost jednoho výstřiku: 13,87g 
• Výrobní série: 300 000ks 

 
Materiál výst řiku 

• Zkratka plastu: ABS 
• Výrobce: Bayer 
• Obchodní název: Novodur 
• Typ: P2H-AT 
• Sušení na teplotu: 80°C po dobu 3 hod., teplota su šení měřena 

v granulátu 
 

Vstřikovací lis   
• Výrobce: Arburg  
• Typ: Allrounder C 370C (600-100) 
 

Forma   
• Počet otisků: 2  
• Vtoková soustava: studený vtokový systém 
 

Vstřikovací podmínky 
• Teploty:  
TT  = 250°C – teplota materiálu (taveniny) 
TN  = 80°C – teplota formy 
TE  = 90°C – teplota odformování  
 
• Doby:  
t1 = 1,5s – uzavření formy 
t2 = 0,5s – přisunutí vstřikovací jednotky 
tv = 0,9 s – doba vstřikování 
tk = 7,5 s – doba chlazení 
t3 = 1,5s – otevření formy a vyhození výstřiku 
t4 = 0,5 s – prodleva 
tC = 13 s – celková doba vstřikovacího cyklu 
 
• Tlaky:  
pv  = 880bar – vstřikovací tlak 
pa = 620 bar – tvářecí tlak 
pd = 400 bar – dotlak 
pZ = 50 bar – zpětný tlak 

 
• Rychlost:  
vs = 33,5 cm3/s – vystřikovací rychlost 
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• Teplo:  
Q = 3128 kJ/h – teplo vnesené taveninou plastu do formy 

 
Finální úpravy 

• Odstranění vtoku  
• Začištění vtoku se provede v odstřihovacím přípravku  
• Balení – do PE pytlů 

 
Kontrola  

• Kontrola vzhledu – každý výstřik 
• Kontrola rozměrů – každý desátý výstřik 

 
Poznámka  

• Kontrolovat těsnost formy 
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9  TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 
9.1      Vstupní hodnoty 
     
Tab. 9.1 Hodnoty pro výpočet nákladů 

Cena materiálu CM [Kč/kg] 32,4 

Cena regranulátu   CMR [Kč/kg] 10,8 

Cena elektrické energie Ce [Kč/kWh] 3,8 

Celková doba vstřikovacího cyklu tc[hod] 
tc[s] 

3,61⋅10-3 
13 

Příkon stroje Ps [kW] 18,4 

Hrubá mzda pracovníka Np [Kč/hod] 95 

Koeficient opotřebení stroje Ko[-] 0,8 

Koeficient seřízení, oprav a údržby stroje a 
nástroje Ks[-] 1,15 

Hmotnost materiálu vstřiknutého do formy mv [kg] 31,71⋅10-3 

Hmotnost materiálu vtokové soustavy mvs [kg] 3,9⋅10-3 

Velikost výrobní série N [ks] 300 000 

Násobnost formy  N [-] 2 

 
 
9.2 Výpočet výrobních náklad ů 
 

� Náklady na materiál pro jedno vyplnění dutiny formy NMV [Kč] 

KčmCN VMMV 02,11071,314,32 3 =⋅⋅=⋅= −  (9.1) 

 
� Náklady na materiál pro celou výrobní sérii NMS [Kč] 

Kč
n

N
NN MVMS 153000

2

300000
02,1 =⋅=⋅=  (9.2) 
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� Celkové náklady na materiál N MC [Kč] 
Celkové náklady na materiál jsou sníženy o cenu regranulátu, tzn. o 
materiál ze ztuhlé vtokové soustavy. Ten bude v rámci podniku použit 
při jiné výrobě nebo prodán za cenu regranulátu  CMR = 10,8Kč/kg. 
 

Kč
n

N
mCNN VSMRMSMC 146682

2

300000
109,38,10153000 3 =







 ⋅⋅⋅−=






 ⋅⋅−= −  (9.3) 

 
� Náklady na hodinu provozu stroje NSH [Kč/hod] 

hodKč
K

CP
N

o

eS
SH /4,87

8,0

8,34,18 =⋅=
⋅

=  (9.4) 

 
� Čas pro výrobu celé série tH [hod] 

hod
n

Nt
t C

H 5,541
2

3000001061,3 3

=⋅⋅=
⋅

=
−

 (9.5) 

 
 

� Náklady na provoz stroje pro celou sérii N SC [Kč] 

KčKtNN SHSHSC 1,5442615,15,5414,87 =⋅⋅=⋅⋅=  (9.6) 

 
� Náklady na hrubou mzdu d ělníka po výrobní čas celé série 

NDC [Kč] 

KčtNN HDDC 5,514425,54195 =⋅=⋅=  (9.7) 

 
� Náklady na výrobu formy N F [Kč] 
 
Odhad těchto nákladů je stanoven na základě porovnání konstrukčně 
podobných forem.  
  
NF = 370 000 Kč 
 
 
� Celkové náklady pro danou sérii N A [Kč] 

KčNNNNN DCMCSCFA 6,6225505,514421466821,54426370000 =+++=+++=  (9.8) 

 
� Celkové náklady na jeden výst řik NV [Kč] 

Kč
N

N
N A

V 07,2
300000

6,622550 ===  (9.9) 
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Z výpočtů vyplívá, že 59% z ceny výstřiku tvoří náklady na výrobu formy. 

Druhou nejdražší položkou na ceně výstřiku je materiál, cena materiálu na 
jeden výstřik tvoří 24% z ceny výstřiku, následují náklady na provoz stroje a 
mzdu pracovníka viz obr. 9.1. 
         

59%

9%

24%

8%

Náklady na výrobu formy Náklady na provoz stroje

Náklady na materiál Náklady na dělníka

 
Obr. 9.1 Struktura nákladů na jeden výstřik 
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ZÁVĚR 

Stěžejním úkolem této práce bylo navrhnout na základě tvaru zadaného 
plastového dílce konstrukci vstřikovací formy včetně všech potřebných 
výpočtů. 

V úvodu je jsem se zaměřil na polymerní materiály, jejich rozdělení, 
strukturu, vlastnosti a používané přísady. Následuje popis technologií, které je 
možné při výrobě zadané součásti použít. Podrobněji se zabývám technologií 
vstřikování, kterou také navrhuji pro výrobu jednofázového rámečku vypínače. 
Jako vhodný materiál vzhledem k charakteru a použití součásti je zvolen ABS 
(Akrilonitril-Butadien-Styren), typ P2H-AT od firmy Bayer. Výhodou tohoto 
materiálu je dobrá zpracovatelnost a snadnost barvení do různých odstínů. 

Vzhledem k požadované výrobní sérii a termínu dodání navrhuji  
dvojnásobnou formu. Dále při návrhu volím studenou vtokovou soustavu, 
rozváděcí kanálek kruhového průřezu a filmový vtok. Použitím horké vtokové 
soustavy, jakožto bezodpadové technologie, docílím úspor na materiálu a 
odpadne činnost oddělování vtokového zbytku od výstřiku, ale dojde k 
výraznému zvýšení ceny formy. Z tohoto důvodů a vzhledem k poměrně malé 
výrobní sérii tuto možnost zavrhuji. Ztuhlý plast ze studené vtokové soustavy 
bude po vyjmutí a oddělení od výrobku rozdrcen a použit v rámci podniku při 
jiné výrobě, nebo může být prodán za cenu regranulátu. 

 Výroba bude zajišťována vstřikovacím strojem Arburg Allrounder C 370 
(600-100). Temperance formy je realizována temperačními kanálky, dva 
okruhy jsou navrhnuty pro tvárnici a tři pro tvárník. Při optimalizaci 
temperančního systému by se dnes v praxi použil vhodný software. Vyhození 
dvojnásobného výstřiku je provedeno devíti válcovými vyhazovači, jeden 
z nich také plní funkci vytrhovače vtoku. 

Pro návrh plastového dílu bylo použito programu SolidWorks Student 
Design Kit. Pomocí tohoto softwaru a normálií firmy Hasco byla provedena 
také konstrukce 3D sestavy vstřikovací formy, dále 2D výkres sestavy a 
výrobní výkresy součástí. V moderním podniku se dnes návrh, výroba nástroje 
(vstřikovací formy) a výroba součásti neobejde bez CAD, CAE, CAM a CAQ 
aplikací. Tyto aplikace umožňují předejít chybám v různých fázích výroby, a 
tudíž šetřit čas a finanční prostředky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

aeff [mm2/s] efektivní teplotní vodivost 
Aproj [cm2] plocha průmětu tvarové dutiny do dělící roviny 
Ce [Kč/kWh] cena elektrické energie 
CM [Kč/kg] cena materiálu 
CMR [Kč/kg] cena regranulátu 
CP [kg/hod] plastikační kapacita 
CV [cm3] vstřikovací kapacita 
D [s-1] smyková rychlost 
D/ [mm] základní průměr rozváděcího kanálku formy 
Dk [mm] průměr rozváděcího kanálku 
DS [mm] průměr šneku vstřikovacího stroje 
E [MPa]  modul pružnosti 
ε1 [-] vratná, časově nezávislá deformace 
ε2 [-] vratná, časově závislá deformace 
ε3 [-] nevratná (trvalá), časově závislá deformace 
εc [-] celková deformace viskoelastického tělesa 
Fp [N] uzavírací síla 
G [g] hmotnost rámečku 
Gp [kg⋅h-1] průchod taveniny ze stroje do formy 
h [kJ⋅kg-1] entalpie 
η [Pa⋅s] dynamická viskozita 
K1 [-] koeficient tekutosti materiálu 
K2 [-] koeficient délky rozváděcího kanálku 
kA [-] materiálový koeficient 
kB [-] materiálový koeficient 
Kf [bar/mm] faktor schopnosti tečení 
Ko [-] koeficient opotřebení stroje 
Ks [-] koeficient seřízení, oprav a údržby stroje a 

nástroje 
Kv [-] faktor využití času 
L [mm] maximální vypočtená délka dráhy toku taveniny 
LC [mm] celková dráha toku taveniny 
LK [mm] délka rozváděcích kanálků 
LS [mm] délka dráhy pohybu šneku 
mv [kg] hmotnost materiálu vstřiknutého do formy 
mvs [kg] hmotnost materiálu vtokové soustavy 
n [-] násobnost formy 
N [ks] velikost výrobní série 
NA [Kč] celkové náklady pro danou sérii 
NDC  [Kč] náklady na hrubou mzdu dělníka 
NF  [Kč] náklady na výrobu formy 
NMC  [Kč] celkové náklady na materiál  
NMS  [Kč] náklady na materiál pro celou výrobní sérii 
NMV [Kč] náklady na materiál pro jedno vyplnění dutiny 
np [-] praktická násobnost 
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Np [Kč/hod] hrubá mzda pracovníka 
NSC  [Kč] náklady na provoz stroje pro celou sérii 
NSH  [Kč/hod] náklady na hodinu provozu stroje  
nT [-] termínovaná násobnost 
NV  [Kč] celkové náklady na jeden výstřik 
pa [bar] tvářecí tlak 
pd [bar] dotlak 
pf [bar] minimální vstřikovací tlak 
Ps [kW] příkon stroje 
pv [bar] vstřikovací tlak 
Q [kJ⋅h-1] teplo vnesené taveninou plastu do formy 
s [mm] tloušťka stěny dílce 
SK [mm] pohyb šneku 
SN [mm] pohyb nástroje 
σz [MPa] napětí v tahu 
τ [N⋅m-2]    smykové napětí  
t1  [s] doba uzavření formy 
t2  [s] doba přisunutí vstřikovací jednotky 
t3  [s] doba otevření formy a vyhození výstřiku 
t4  [s] prodleva 
tc  [s] celkový čas vstřikování 
TE [°C]  teplota odformování 
Tf [°C]  teplota viskózního toku 
Tg [°C]  teplota skelného p řechodu 
tH [hod] čas pro výrobu celé série 
tk  [s] doba chlazení 
Tm [°C]  teplota tání 
TN [°C]  teplota formy 
Tp [hod] požadovaný termín dodání 
TT [°C]  teplota taveniny 
tv  [s] doba vstřikování 
V [cm3] objem rámečku  
v [cm-3⋅kg-1] měrný objem 
VD [cm3] vstřikovaný objem 
VK [cm3] objem rozváděcího kanálku 
vo [m⋅s-1] maximální obvodová rychlost šneku 
vs [cm3⋅s-1] vstřikovací rychlost  
ρ [g⋅cm-3] hustota vstřikovaného materiálu 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   60 

 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha 1 Graf pro stanovení praktické násobnosti 
Příloha 2 Souhrnný přehled dat vstřikovacího stroje Arburg-Allrounder C 

370 (600-100) 
Příloha 3 DP-00-RV-5/2009 Sestava – Forma rámečku vypínače 
Příloha 4 DP-01-RV-5/2009 Výkres součásti - Tvárnice 
Příloha 5 DP-02-RV-5/2009 Výkres součásti - Rámeček vypínače 
 



 


