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ABSTRAKT 

VRÁNA Petr: Technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu 

 

Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu (M2I – 

K Strojní inženýrství) předkládá návrh řešení technologie výroby plastového dílce světlometu 

automobilu z polymerního materiálu PBT GF30. V literární studii jsou shrnuty poznatky z 

technologie vstřikování termoplastů a možnosti konstrukčního řešení vstřikovacích forem. 

V práci jsou posouzeny dvě varianty vtokového systému, které jsou vhodné pro výrobu 

daného dílce technologií vstřikování, kdy jsme na základě technicko – ekonomického 

zhodnocení došli k závěru, že výhodnější varianta je s použitím horkého vtoku. 

    V praktické části byl zadaný výrobek vymodelován za pomoci 3D softwaru a navržena 

vstřikovací forma. Konstrukce byla provedena za použití programu CATIA V5 R20. Pro 

konstrukci a výrobu vstřikovací formy byly využity normálie od firmy MEUSBURGER. Pro 

vybranou variantu technologie výroby  byly provedeny technologické výpočty a byl vybrán 

vstřikovací lis Elektron 75 – 300 od firmy FERROMATIC. 

Klíčová slova: termoplast, vstřikování plastů, vstřikovací stroj, vstřikovací forma 

ABSTRACT 

VRÁNA PETR: Production technology of plastic car headlight panel 

 

Diploma thesis which is developed for the master’s degree program (M2I – K Mechanical 

engineering) presents a proposal solution for production technology plastic car headlins parts 

from polymer material PBT GF30. Literature review summarizes the findings of 

thermoplastic injection technology and the structural design possibility of injection molds. 

The paper examined two variants of the running system, which are suitable for production of 

injection molding components. Finaly, after technical - economic assessment, we came to the 

conclusion that the better option is to use the hot runner system. 

In the practical part is the specified product modeled by the help of 3D software and the 

injection mold was designed. The design was implemented by CATIA V5 R20. For the design 

and manufacture of injection mold were used normality from MEUSBURGER. For the 

chosen alternative technology of production were made calculations and was selected 

injection molding machine Electron 75 – 300 from FERROMATIC. 

Key words: thermoplastic, plastic injection, injection molding machine, injection mold 
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ÚVOD [19]; [18] 

Polymery mají v současnosti klíčové postavení téměř ve všech odvětvích průmyslové 

výroby, postupně zaujímají postavení základního konstrukčního materiálu a současně hrají 

jednu z hlavních rolí při inovaci výrobků a zařízení. 

Výroba polymerů dosáhla velkého rozmachu ve čtyřicátých letech 20. století a staly se 

základem velkého množství materiálů nazývaných termoplasty, reaktoplasty a elastomery. 

V současné době se s těmito materiály setkáváme v každodenním životě. 

Pro rychlé rozšíření polymerů existuje mnoho důvodů, které souvisí s jejich specifickými 

vlastnostmi, jako jsou jejich dobré tepelné a izolační vlastnosti, nízká hmotnost, 

korozivzdornost, nízká teplota zpracování v porovnání např. s ocelemi a s tím související 

nízká energetická náročnost výroby, dále pak cena a dostupnost surovin. Velmi důležitá je 

také ekonomicky výhodná výroba produktů a to s ohledem na možnost plné automatizace a 

také poměrně snadná a energeticky nepříliš náročná recyklace. 

Z výše uvedených důvodů polymery postupně vytěsňují klasické materiály, jako jsou kovy, 

sklo, dřevo apod. a postupně pronikají do všech průmyslových odvětví. 

Nejsložitější bylo uplatnění polymerů ve strojírenství, protože zpočátku nesplňovaly velmi 

náročné požadavky na pružnost, pevnost, rozměrovou stálost apod. 

Pro jejich zpracování lze použít různé technologie (např. vyfukování, kalandrování, 

vytlačování, odlévání). V současnosti však patří technologie vstřikování mezi nejpoužívanější 

metody zpracování polymerů, kdy konečný výrobek vzniká zpravidla během jediné operace. 

Tato technologie je používána pro širokou škálu produktů v téměř všech typech průmyslu. 

Plastový dílec je vyroben pouze za pomocí vstřikovacího stroje, vstřikovací formy a 

definované technologie, která je dána vstřikovací formou. 

 

  

Obr. 0.1 Výrobky z plastů [18] 
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1 HISTORIE PLASTŮ [19]; [17]; [10]; [5] 

Přestože rozvoj polymerů, v té podobě jak je známe v dnešním slova smyslu, začal až ve 

20. století, některé polymerní materiály byly využívány mnohem dříve. 

Již ve 12. století byl v Anglii založen cech rohovníků, jejichž řemeslo bylo založeno na 

poznatku, že rohovina měkne již při 125°C a dá se tvarovat. Z rohoviny se vyráběly například 

poloprůhledné desky, které se využívaly jako výplně oken nebo do luceren. 

Při druhé Kolumbově výpravě do Jižní Ameriky si námořníci všimli, že míče pro hry si 

Indiáni vyráběli z vyschlé kapaliny vytékající z naříznutých stromů - kaučukovníků. Později 

byl přírodní kaučuk používán k výrobě nepromokavého plátna a obuvi. Ke komerčnímu 

využití kaučuku však došlo až v roce 1791, kdy se z něj vyráběly nepromokavé lodní plachty 

a poštovní pytle, které byly impregnovány roztokem kaučuku a terpentýnové silice. 

Nedostatkem takto zpracovaného textilu bylo, že v letních vedrech měkl a stával se lepivým a 

v zimě pak tvrdnul a křehnul. Tyto nedostatky však byly odstraněny vulkanizací přírodního 

kaučuku sírou – tedy výrobou pryže, kterou v roce 1844 zveřejnil Charles Goodyear. 

Výrobu prvního druhu plastu lze datovat do roku 1870, kdy bratři Hyattové patentovali 

materiál CELULOID. K výrobě tohoto materiálu však nevedl požadavek průmyslu – jak by se 

dalo očekávat, ale v té době masově se rozvíjející hra - kulečník. Kulečníkové koule se dříve 

vyráběly ze slonoviny, které se v šedesátých letech 19. století nedostávalo, a to především 

vzhledem k velké popularizaci kulečníku jak v Evropě, tak v Americe. V tiskařských dílnách 

se používal roztok nitrilu celulózy spolu s kafrem na ošetřování drobných poranění. Jestliže 

tento roztok vyschl, zůstala na dně lahvičky pružná a tvrdá hmota, čehož si všimli bratři 

Hyattové, kteří pracovali jako tiskaři a začaly s touto látkou experimentovat. Postupně tak 

připravily materiál, který při pokojové teplotě připomínal slonovinu a dal se snadno obrábět. 

Při zahřátí byl však tvárný jako vosk. Tento materiál později umožnil rozvoj filmu a 

kinematografie. 

Rozvoj moderních plastů byl na počátku 20. století do značné míry motivován potřebou 

lepších izolantů v elektrotechnickém průmyslu. V roce 1907 byl Belgičanem Leo 

Baekelandem připraven první zcela syntetický materiál se zajímavými mechanickými a 

elektrickými vlastnostmi – BAKELIT. V současnosti je tento materiál jedním z představitelů 

velké skupiny plastů nazývané reaktoplasty. Bakelit brzy našel široké uplatnění 

v elektrotechnice. 

Od počátku 20. století dochází k explozivnímu rozvoji polymerů a v současnosti si bez 

nich nedokážeme svůj život ani představit. Největší objem plastů míří do stavebnictví a 

obalového průmyslu. V poslední době dochází k velkému nárůstu spotřeby plastů především 

v automobilovém průmyslu. Nárůst spotřeby také zaznamenává výroba sportovních potřeb, 

hraček, domácích potřeb, nábytkářského průmyslu, elektrotechnického průmyslu …atd. Lze 

říci, že v současnosti neexistuje odvětví, které by nebylo poznamenáno větší potřebou plastů. 

Z tohoto hlediska lze říci, že v současnosti žijeme v době „polymerní“. 

Vyšší spotřeba plastů však sebou přináší velkou ekologickou zátěž, protože se plasty 

v přírodě rozkládají kolem 800 let. Úkolem současné vědy a výzkumu je vývoj BIOplastů, 

tedy plastů biologicky rozložitelných a životní prostředí nezatěžujících. To ovšem 

neznamená, že by BIOplasty již neexistovaly. Zatím se však používají zejména jako obalový 

materiál. Důvod je prostý – BIOplasty zatím nedosahují tak dobrých mechanických vlastností, 

aby byly plně využitelné v technické praxi. 
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2 PLASTY [19]; [17]; [5]; [2]; [14]; [13] 

Plasty, jako materiál jsou látky, jejichž struktura je tvořena makromolekulárními řetězci 

(oproti kovům, které mají strukturu tvořenou krystalickými mřížkami). 

Řadíme je mezi plnohodnotné 

konstrukční materiály skládající se z 

velkých molekul (řetězce molekul, 

makromolekuly), které se vytváří z 

molekul menších (monomerů, částic 

monomerů), buď pomocí chemické 

reakce zvané polyreakce (polymerace, 

polykondenzace, polyadice), nebo 

vznikají jako modifikované přírodní 

produkty (regenerovaná celulóza, umělé 

hedvábí). Polyreakce jsou jednoduché 

chemické reakce (přeměny), které se 

mnohokrát opakují, takže 

nízkomolekulární sloučenina – monomer 

- přechází v polymer (polykondenzát, 

polyadukt). Např. polyester vzniká jako 

hlavní produkt při polykondenzaci skupiny – OH (alkoholu) s – COOH skupinou (organická 

kyselina), kde vedlejším produktem je voda. 

 Polymerace: 

Chemická řetězová reakce, při které z monomeru (nízkomolekulární látky) vzniká polymer 

(makromolekulární látka) – monomer musí obsahovat dvojnou nebo vícenásobnou vazbu 

mezi dvěma atomy uhlíku. Makromolekula narůstá vysokou rychlostí bez vzniku 

vedlejšího produktu a chemické složení polymeru je stejné, jako chemické složení 

monomeru. Polymerací vznikají lineární termoplasty (např. syntetické kaučuky). 

 Polyadice: 

Jedná se o chemickou reakci, při které vzniká z látek nízkomolekulárních látka 

makromolekulární stejného chemického složení, jako výchozí směs (např. polyuretany). 

 Polykondenzace: 

Chemická reakce, při které z nízkomolekulární látky vzniká látka makromolekulární a jako 

vedlejší produkt vzniká jiná nízkomolekulární látka (nejčastěji voda). (např. polyestery, 

polyamidy) 

 

Obr. 2.2 Základní klasifikace polymerů z hlediska jejich závislosti na teplotě [10] 

Obr. 2.1 Molekuly plastů [17] 
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2.1 ROZDĚLENÍ PLASTŮ [19]; [17]; [5]; [13] 

V současnosti je k dispozici přibližně 50 druhů plastů, přičemž asi 80 % tvoří termoplasty. 

Tyto materiály jsou výhodné jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ekologického. 

Výrobky z termoplastů lze snadno a téměř bez odpadu recyklovat, nebo při recyklaci dále 

modifikovat. Jde o materiály tvárné teplem, které se zpracovávají tvářením z taveniny. 

 Podle aplikace 

 Plasty pro široké využití 

 Plasty pro inženýrské aplikace 

 Plasty pro špičkové aplikace 

 Podle výchozích surovin na jejich přípravu 

 Polosyntetické hmoty 

Vznikají chemickou vazbou, nebo fyzikální přeměnou přírodních polymerů, jako např. 

hmoty získané přeměnou přírodního kaučuku, celulosy, bílkovin. 

 Plně syntetické hmoty 

Vyrábějí se syntézou nízkomolekulárních organických sloučenin. 

 Podle chování za tepla 

 Termoplasty 

Takto jsou nazývány polymery, které při zahřívání přecházejí do plastického stavu, kde je 

lze snadno tvářet a zpracovávat. Zpět do tuhého stavu přejdou ochlazením taveniny pod 

teplotu tání Tm (semikrystalické plasty), nebo pod teplotu viskózního toku Tf (amorfní 

plasty). Při zahřívání termoplastů nedochází ke změnám chemické struktury, a proto je 

možné proces tepelného zpracování opakovat teoreticky bez omezení. 

 Reaktoplasty 

Polymery, které měknou vlivem teploty, ale lze je tvářet pouze omezenou dobu, protože 

dochází k prostorovému zesíťování struktury (tzv. vytvrzování). Tento proces je nevratný a 

vytvrzené plasty nelze roztavit, ani rozpustit dalším zahříváním (dochází k rozpadu 

hmoty). 

 Elastomery 

Plasty s vysoce elastickými vlastnostmi. Je možné je snadno tvarovat a po odlehčení napětí 

zaujmou opět svůj výchozí tvar. Jejich gumová elasticita z velké části nezávisí na teplotě. 

Mezi důležité patří: kaučuky (syntetické a přírodní) butylkaučuk (IIR), polysulfidový 

kaučuk (SR), polyuretanový kaučuk (PUR) a silikonový kaučuk (Si). 

 Podle uspořádání makromolekul v tuhém stavu: 

 Semikrystalické plasty 

Významným znakem termoplastů, které řadíme do skupiny semikrystalických plastů (např. 

PA, PE, PP, PBT, POM atd.) patří jejich schopnost vytvářet částečně krystalickou 

strukturu. Obsah krystalického podílu dosahuje až 80 %, a to v závislosti na chemické 

stavbě a technologických podmínkách vstřikování polymeru. Toto má za následek větší 

smrštění výstřiků proti formě, které se pohybuje v rozmezí od 1 do 2,5 %. Výstřiky z 

částečně krystalických polymerů nemohou být transparentní jako polymery amorfní a to 

v důsledku tvorby sférolitické struktury. Jejich mechanické vlastnosti – zejména tuhost, 
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pevnost a houževnatost – jsou závislé na obsahu krystalického podílu, který výrazně 

ovlivňuje fáze ochlazování (z hlediska technologických parametrů především teplota 

formy). Teplota Tg (tj. teplota skelného přechodu) je z hlediska procesu vstřikování u 

semikrystalických polymerů méně významná. Základní teplotou pro tyto polymery je 

teplota bodu tání krystalického podílu Tm. Až do dosažení této teploty si výstřiky 

zachovávají určitou pevnost a tuhost a nebortí se, nad touto teplotou probíhá proces 

vstřikování. Základní oblastí aplikace těchto polymerů jsou technické výrobky více či 

méně mechanicky namáhané. 

 Amorfní plasty 

Mezi základní znaky amorfních termoplastů (např. PS, PMMA, PC, SAN) patří možnost 

transparentního provedení. Tyto polymery se vyznačují relativně nízkým smrštěním proti 

formě (pod 1 %), což je zvýhodňuje při výrobě rozměrově přesných dílů a součástí. Z 

hlediska technologie vstřikování, ale také z hlediska aplikací je pro tyto polymery základní 

teplota skelného přechodu Tg, která limituje hranici teplotního využití výrobků. Z 

celkového množství amorfních termoplastů je určeno pro technologii vstřikování asi 20 %. 

Vedle spotřebního zboží a elektrotechnických aplikací jsou tyto polymery nepostradatelné 

pro automobilový průmysl, kde dominantní aplikací je světelná technika využívající jejich 

vynikajících optických i mechanických vlastností, především PMMA a PC. 

 Podle druhu přísad: 

o Neplněné plasty 

Plasty, u nichž množství přísad neovlivňuje vlastnosti polymerní matrice. 

o Plněné plasty 

Plasty, u nichž plnivo ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti plastu. 

Makromolekulární látka plní funkci pojiva a určuje základní fyzikální a mechanické 

vlastnosti hmoty. 

 Přísady a jejich vliv na vlastnosti a zpracování plastů: 

 Plniva 

 Vyztužující: Vyztužující plniva zlepšují tuhost, tvarovou stálost, odolnost k toku za 

studena, naopak snižuje ohebnost, tažnost a smrštění. Mají obvykle vláknitou strukturu. 

Používané jsou skleněná vlákna, uhlíková vlákna, minerální vlákna (čedič, walastonit), 

vlákna z nerezových ocelí a další. 

 Částicová: Tato plniva zvyšují viskozitu taveniny (tedy zhoršují tekutost), zvyšují 

tvrdost, tuhost a tepelnou odolnost výstřiků a zmenšují jejich smrštění. Mezi částicová 

plniva řadíme například – skleněné mikrokuličky, kaolin, vápenec, čedič, perlit, koks, 

saze, polymerní prášky, dřevo atd. 

 Změkčovadla 

Účelem těchto přísad je snížení tuhosti a tvrdosti, zvýšení ohebnosti, tažnosti a 

houževnatosti plastu. 

 Stabilizátory 

 Termooxidační: Zvyšují hranici teploty a doby použití výstřiku na teplotě. 

 UV stabilizátory: Zvyšují odolnost k atmosférickému stárnutí. 



15 

 

 Lubrikanty, nukleací činidla, antistatika 

 Lubrikanty: Snižují viskozitu taveniny, zlepšují odformování, zvyšují lesk výstřiku. 

 Nukleační činidla: Ovlivňují rychlost krystalizace a tím ovlivňují dobu výrobního cyklu. 

 Antistatika: Snižují tvorbu elektrostatického náboje. 

 Barviva 

Látky, které dodávají polymerům požadovaný barevný vzhled. Základním požadavkem na 

barviva je jejich tepelná stálost (musí odolat beze změny výrobním podmínkám i při 

několikanásobném zpracování regenerátu). Rozdělujeme je na anorganické (tepelně 

stálejší) a organické. Opticky zjasňující látky zlepšují vzhled především u přírodních, 

bílých a světle obarvených výstřiků. 

 Nadouvadla 

Používají se pro vznik lehčených hmot. Při teplotě tváření plastu se rozkládají na plynné 

složky, které ve výstřiku vytvoří póry. 

 Retardéry hoření 

Chemické sloučeniny, které snižují, nebo dokonce znemožňují hoření plastu. Jelikož jejich 

účinnost funguje až při vyšších koncentracích (5 – 30%) mají vliv na zpracovatelské a 

užitné vlastnosti. Hořlavost snižují minerální plniva, nebo skleněná vlákna. 

3 ZADANÝ PLASTOVÝ DÍLEC [19]; [17]; [5]; [13]; [11]; [1] 

Nejdůležitější etapou vedoucí ke správné realizaci plastového dílu je jeho správná 

konstrukce. Při konstrukci výlisku je zapotřebí, aby konstruktér dílu zohlednil základní 

požadavky, které jsou na daný díl kladeny. Jedná se především o hledisko funkčnosti dílu, ale 

nesmí se zanedbat ani hledisko lisotechnické (technologické). Žádná byť koncepčně sebelépe 

řešená forma neodstraní nedostatky, které byly zanedbány již při konstrukci dílu. Konstrukce 

výlisku musí splňovat několik základních hledisek: 

 Z hlediska funkce 

Funkčnost tvaru zaručuje všechny funkce, které od daného výrobku požadujeme po celou 

dobu jeho životnosti vhledem ke špatné, nebo zcela nemožné opravitelnosti plastových 

dílů. 

 Z hlediska technologičnosti 

Technologičnost tvaru znamená dodržovat podmínku co nejrychlejšího a nejplynulejšího 

naplnění dutiny formy, z důvodu prudkých změn teploty a tlaku. Je tedy nutné vyvarovat 

se ostrých hran a přechodů, náhlých, nebo velkých změn průřezů, aby nedocházelo ke 

vzniku vnitřních pnutí, různé orientaci makromolekul, různým smrštěním atd. Další 

hlediska technologičnosti: 

 Zaformovatelnost 

 Tloušťky stěn 

 Tvary stěn dílů, s ohledem na možné deformace 

 Lisovací úkosy 

 Tolerance rozměrů výlisku 

 Volba vhodného druhu plastu 

 Zohlednění požadavků, které platí pro finální výrobek dle norem, pro které vyráběný díl 

určen (ochranné prostředky; el. zařízení; potravinářství apod.) 
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 Estetické hledisko 

Estetické hledisko klade důraz především na vzhled výrobku (tvar, barevnost, typ 

povrchu, pocit lehkosti a ladnosti apod.) přičemž musí být v souladu s funkcí výrobku, 

s daným materiálem a s technologií, kterou bude vyráběn. 

Parametry pro zpracování plastů jsou určeny jejich chováním za tepla, tedy vlastnostmi 

spojených s jejich přechodem z tuhého stavu do tekutého, vlastnostmi jejich tavenin a 

vlastnostmi spojených s přechodem z tekutého do tuhého stavu. Naopak použití konkrétního 

termoplastu pro výrobu daného výstřiku je vázáno na jeho vlastnosti v tuhém stavu a pro 

požadovaný rozsah pracovních teplot. 

 

Obr. 3.1 Zadaný plastový dílec 

3.1 ZVOLENÝ MATERIÁL – CHARAKTERISTIKA [17]; [13]; [1] 

Zadaný dílec slouží jako seřizovací element světlometu v levém a pravém provedení, jehož 

předpokládaná výrobní dávka je 130 000 ks/rok od každého provedení. Termoplast zvolený 

pro výrobu zadaného dílce je polybutylentereftalát (PBT) vyztužený skleněným vláknem, 

který je určen konstruktérem dílu. 

Jedná se o semikrystalický polymer zařazený do skupiny polyesterů mezi tzv. inženýrské 

plasty pro náročné aplikace, který se vyznačuje vyváženými mechanickými vlastnostmi. 

Teplota tání Tm je 225°C a teplota skelného přechodu Tg je 40°C, která je ve srovnání 

s ostatními semikrystalickými polymery poměrně vysoká. Rychlost krystalizace PBT je 

vysoká a přispívá k reprodukovatelnosti smrštění ve formě a současně s tím k poměrně snadné 

reprodukovatelnosti výroby výrobku vzhledem k požadované přesnosti. 

Z využitelných vlastností nabízí PBT vysokou mechanickou pevnost, tuhost, houževnatost 

a výborné elektroizolační podmínky, výbornou chemickou odolnost, snadnou zpracovatelnost 

a vysoký povrchový lesk výrobků. Vyznačuje se vysokou rozměrovou stabilitou a to 

vzhledem k nízkému koeficientu tepelné roztažnosti a nízké nasákavosti materiálu. Pro další 

modifikaci mechanických vlastností se využívá vyztužení vláknitým plnivem – skleněná 

vlákna, nebo minerální plniva. 

PBT se používá pro výrobu mechanicky i elektricky namáhaných součástí přístrojů 

spotřební elektroniky (konektory), elektrických strojků pro domácnost a elektrické výbavy 

automobilů. Používá se také pro výrobu dílců palivového systému automobilů a to vzhledem 

k dobré chemické odolnosti k ropným derivátům. Dále jej můžeme použít pro výrobu 

galanterního zboží (zipy), kalkulaček apod. 
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 Podmínky zpracování PBT vstřikováním do formy 

 Aditivace 

 Retardéry hoření 

 Plniva: Skleněná vlákna, minerální plniva, skleněné mikrokuličky - balotina 

 Vysoušení 

PBT je důležité před zpracováním vysušit. Doporučená hodnota úrovně vlhkosti je nižší 

než 0,03% (max. 0,05%). 

 Na vzduchu: Sušíme při teplotě 120°C po dobu 6 – 8 hodin. 

 V sušičce: Sušíme při teplotě 120°C po dobu 2,5 hodin. 

 Zpracovatelské teploty 

 Teplota taveniny TT: Teplota se pohybuje v rozmezí 230 – 260°C, ideálně pak 250°C 

pro nevyztužené jakostní třídy. Pro vyztužené jakostní třídy je teplota taveniny mírně 

vyšší a pohybuje se v rozsahu 240 – 270°C. 

 Teplota formy TF: teplota formy se pohybuje v rozmezí 80 – 100°C pro nevyztužené 

jakostní třídy. Pro vyztužené jakostní třídy se pohybuje v rozmezí 50 – 100°C. 

 Smrštění 

 Nevyztužený PBT: 1,7 – 2,3% 

 Vyztužený PBT (PBT/30 SV): 0,4 – 0,8% 

 Vstřikovací tlak 

 100 – 120 MPa (max. 150MPa) 

 Vstřikovací rychlosti 

 Volíme co nejvyšší možné rychlosti vzhledem k rychlému tuhnutí PBT. 

 Obvodová rychlost na šneku při plastikaci 

 Max. 0,3 m/s 

 Doba setrvání v plastikační komoře (včetně horkého rozvodu) 

 Nesamozhášivé typy: 4 – 8minut 

 Samozhášivé typy: 4 – 6minut 

 PBT má náchylnost k tepelné degradaci 

4 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ [19]; [17]; [5]; [13]; [3]; [11] 

Vstřikování plastů je složitý, termo – mechanický proces, při kterém je přesně určená 

dávka materiálu v podobě granulí nasypána do násypky. Z násypky je materiál odebírán 

pracovní částí vstřikovacího stroje (šnekem, pístem), která hmotu dopravuje tavící komorou. 

V tavící komoře materiál za současného účinku tření a topení vzniká tavenina. Ta je následně 

vstříknuta vysokou rychlostí z pracovní tlakové komory stroje do uzavřené dutiny formy. Ve 

formě je materiál, jehož teplota je mnohem vyšší než teplota formy ochlazován a přebytečné 

teplo je z formy odváděno chladicím systémem formy. Po ztuhnutí materiálu ve finální 

výrobek, jehož tvar je určen tvarovou dutinou formy následuje otevření formy v dělicí rovině 

a již hotový výrobek je z formy vyjmut. Celý proces se následně neustále opakuje. Nejedná se 

tedy o kontinuální (nepřetržitý) proces, ale o proces cyklický. 

Na tomto procesu se podílí především: 

 Forma: povrch formy (materiál, struktura), vtokový systém, typ vtoku a vtokového ústí, 

poloha vtoku, vyhazovací systém, chladicí systém, odvzdušnění 

 Plast: tokové vlastnosti, aditiva, obsah a druh plniva, smrštění, E-modul, houževnatost 
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 Výstřik: tloušťka stěny, rovnoměrnost tloušťky stěny, poměr délky toku k tloušťce stěny 

výrobku, úkosy pro vyjímání z formy, zálisky, rozmístění vtoků (plnění tvarové dutiny) 

 Technologické parametry: rychlost vstřikování, bod přepnutí, dotlaková fáze, teplota 

formy, charakter tlakové křivky 

Uvedené faktory výrazně ovlivňují užitné vlastnosti a kvalitu vyrobené součásti (výstřiku). 

Na kvalitě výstřiků se mohou také výrazně podílet následné operace – začišťování výstřiků, 

jejich obrábění, svařování, potiskování, montáž do montážních skupin atd. 

Vstřikování je cyklický proces a za základní předpoklad pro kvalitní výrobu se považuje 

stabilita celého procesu (každého jednotlivého cyklu) vstřikování, při zajištění ostatních 

optimalizovaných parametrů. 

Hovoříme – li o vstřikovacím cyklu tak máme na mysli následujících sedm fází, kterými 

prochází každý cyklus vstřikování: 

1. Uzavření formy a vyvolání uzavírací síly 

2. Přisunutí vstřikovací jednotky 

3. Vstřikování (plnění dutiny formy) 

4. Dotlak 

5. Plastikace a chlazení výstřiku ve formě 

6. Odjezd vstřikovací (plastikační) jednotky 

7. Otevření formy a vyjmutí výstřiku z formy 

Následuje opakování celého výrobního cyklu od bodu 1 až po bod 7 s požadavkem co 

nejvyšší reprodukovatelnosti tedy opakovatelnosti všech parametrů, které do procesu vstupují. 

 

Obr. 4.1 Schéma činnoti vstřikovacího troje [17] 

4.1 PRACOVNÍ DIAGRAM [19]; [17], [2] 

Do vstřikovacího cyklu zasahuje mnoho faktorů, které se vstřikovacího procesu účastní. 

Jsou to především: vstřikovaný materiál, vstřikovací stroj, příprava materiálu (sušení, doprava 
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materiálu, jeho dávkování, dodatečná aditivace, barvení atd.), tvar výrobku a způsob jeho 

zaformování, konstrukce a výroba formy (vtoková soustava, temperance formy, způsob 

vyjímání), skutečné technologické parametry vstřikovacího procesu. S kvalitou výrobku 

souvisí také dodatečné operace (začišťování, obrábění, svařování a následná montáž). 

Vstřikovací cyklus a jeho řízení má značný vliv na kvalitu finálního výrobku. Především 

však ovlivňuje jeho vzhled a geometrický tvar. Vstřikovací cyklus můžeme znázornit jako 

závislost tlaku v dutině formy pi (vnitřní tlak) na čase t (Obr. 4.3). 

 Uzavření formy 

V čase t = 0 je dutina formy prázdná a stroj (vstřikovací lis) dostane impuls k zahájení 

vstřikovacího cyklu. Pohyblivá část se přisune k pevné, forma se zavře a uzamkne. Tuto 

fázi představuje časový úsek ts1 (Obr. 4.3). K přisunutí formy stačí malá přisouvací síla Fp, 

ale k uzamčení formy slouží uzavírací síla Fu, která je značně větší. Síla Fu zajišťuje, aby 

nedošlo ani k minimálnímu otevření formy během vstřikovacího cyklu vlivem tlaku 

taveniny v dutině formy. Uzavírací sílu určíme jako násobek vstřikovacího tlaku pi [bar] a 

plochy průmětu dílu Si [cm
2
] do dělící roviny formy. K tomu je nutné přičíst bezpečnostní 

koeficient, který tvoří 10 – 20% vypočítané uzavírací síly Fu. 

                       [4.1] 

 Přisunutí vstřikovací jednotky 

V průběhu času ts2 (Obr. 4.3) se k formě přisune 

vstřikovací komora. Tryska stroje a tryska formy musí 

zajistit vzájemnou těsnost po celou dobu vstřikování tak, 

aby nedošlo ke vstříknutí taveniny do prostoru mezi 

tryskami. 

 

Obr. 4.2 Dosednutí trysky [2] 

 Plnění dutiny formy 

V bodě A se dává do pohybu šnek v tavící komoře a začíná vlastní vstřikování taveniny do 

dutiny vstřikovací formy. V této fázi šnek vykonává pouze axiální pohyb a v podstatě plní 

funkci pístu. Časový úsek, během něhož dochází k plnění dutiny formy, se nazývá doba 

plnění tv (Obr. 4.3). Během této doby dochází k prudkému nárůstu tlaku v dutině formy. Po 

naplnění dutiny ve formě je tavenina ještě stlačena a tlak dosáhne svého maxima – 

v diagramu je vyznačen bodem B. Velikost a doba působení vstřikovacího tlaku musí 

umožnit spolehlivé naplnění dutiny formy taveninou. Vstřikovacím tlakem a časem se také 

ovlivňuje vstřikovací rychlost, která zajišťuje spolehlivé naplnění dutiny formy tak, aby 

nedošlo k předčasnému ochlazení taveniny. Vstřikovací rychlost závisí na viskozitě 

vstřikovaného materiálu, odporech ve formě, ale především také na vtokové soustavě. Je 

nutné si uvědomit, že jakmile tavenina vstoupí do formy, ihned začne předávat své teplo 

formě a začíná chladnout. Proces chladnutí probíhá po celou dobu až do otevření formy a 

vyjmutí výstřiku. 

 Dotlačování 

V průběhu chladnutí taveniny se hmota smršťuje a mění svůj objem. Zmenšování objemu 

taveniny v důsledku jejího tuhnutí je nutné kompenzovat dodatečným dotlačením malého 

množství taveniny do dutiny formy, aby nedocházelo k vadám výstřiku (např. staženiny). 

Tento proces se nazývá dotlačování. Čas působení dotlačování td (Obr. 4.3) je tedy 
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nejdůležitějším technologickým parametrem, který kompenzuje smrštění (čím delší je 

reálná doba po kterou dotlačování působí, tím menší je smrštění). Z tohoto důvodu je 

výhodnější plnit tvarové dutiny formy dostatečně velkými průřezy ústí vtoku, aby nedošlo 

k jeho předčasnému zatuhnutí. Ústí vtoku se umísťují do největší tloušťky stěny výrobku, 

aby nedošlo k předčasnému zabránění toku taveniny zatuhlou stěnou dílu. 

Doba dotlačování začíná v bodě B (bod přepnutí) a končí v bodě D, kdy začíná plastikace 

nové dávky materiálu. Důležitý je však bod C, kdy dojde k zatuhnutí ústí vtoku do dutiny 

formy. Dokud je materiál ve stavu tekutém, může šnek ve fázi dotlačování ovlivňovat 

tlakové poměry v dutině formy. Další pokračování dotlačování za bod C však již nemá 

žádný smysl, protože ústí vtoku v tomto okamžiku zatuhlo a materiál již nemůže být do 

dutiny formy dopraven. Ukončení fáze dotlačování před bodem C má za následek rychlejší 

pokles tlaku v dutině formy a malé množství taveniny se může vrátit zpět do vtokového 

kanálu formy vlivem přetlaku v dutině formy. 

Vliv fáze dotlačování na výstřik: 

 dotlačování a doba působení je technologický parametr, který má nejvýraznější vliv 

na rozměry a tvar výstřiku 

 ovlivňuje anizotropii smrštění 

 ovlivňuje vznik a odstranění lunkrů (tato vada výstřiku se vyskytuje v místě 

hromadění materiálu) 

 výskyt a odstranění propadlin na povrchu výstřiku 

 ovlivňuje orientaci makromolekul 

 ovlivňuje obsah vnitřního pnutí 

 velikost tlaku při dotlačování ovlivňuje vznik přetoků v dělící dutině formy 

Bod přepnutí: 

Bod přepnutí fáze vstřikování na fázi dotlačování, jehož prostřednictvím řídíme kompresi 

taveniny v dutině formy, lze definovat z několika hledisek: 

 na dráze pohybu šneku (objemově) – jedná se o nejčastěji používaný způsob 

přepnutí. Při statistickém vyhodnocení dává středně široké toleranční pásmo od 

jmenovitých hodnot. 

 na tlaku v hydraulickém systému stroje, v horkém rozvodu formy, nebo na tlaku 

v dutině formy – tlaková přepnutí dává nejlepší reprodukovatelnost jakosti výstřiků. 

Nejužší toleranční pásmo však dává měření tlaku přímo v dutině formy, když je 

tlakové čidlo umístěno co nejblíže ústí vtoku do dutiny formy. 

 na čase – přepnutí podle času není doporučeno používat, protože dává nejhorší 

výsledky na reprodukovatelnost výroby. Používá se ho pouze k jištění přepnutí podle 

dráhy nebo tlaku, kdy v případě procesních, technologických nebo jiných důvodů 

nedojde k přepnutí a na taveninu by působil příliš dlouho vstřikovací tlak, což by 

mohlo mít za následek zastříknutí formy, popřípadě její mechanické poškození. 

V takovém případě je automaticky aktivováno přepnutí podle času, které má malou 

plusovou rezervu než je zjištěná optimální doba plnění formy. 

Materiálový polštář 

Materiálový polštář je definovaný jako objem taveniny, který zbude před čelem šneku v 

plastikační komoře po ukončení dotlačovací fáze, kdy šnek již nevykonává žádný pohyb. 

V praxi se používá jmenovitá hodnota polštáře, která je v rozmezí 5 – 10% velikosti dávky. 

Při vstřikování termoplastů, jako u všech výrobních procesů, nelze dosáhnout přesně 
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opakovatelných výsledků, proto pracujeme s určitými tolerančními mezemi daných 

hodnot, polštář zajišťuje opakovatelnost výsledků procesu vstřikování. 

 Plastikace 

Dobou plastikace tpl (Obr. 4.3) se rozumí příprava homogenní taveniny a její shromáždění 

před čelem šneku. V této fázi se šnek otáčí a posouvá se zpět do počáteční polohy. 

Zajišťuje tedy dávku taveniny s maximálně rovnoměrnou distribucí aditiv po celém 

objemu dávky taveniny a to cyklus od cyklu stejně tj. s maximální reprodukovatelností. 

Plastikace dávky taveniny začíná v bodě D (popř. C), tedy po ukončení fáze dotlačování. 

Granulát se primárně taví vlivem tepla ze stěn topného válce a dále pak díky frikčnímu 

(třecímu) teplu, které vzniká při rotaci šneku v plastikační komoře stroje. Materiál se při 

rotaci šneku hněte, homogenizuje a dopravuje se do prostoru válce před čelo šneku. 

Plastikační fáze má vzhledem k výstřiku vliv na: 

 vzhled výstřiku a jeho barevný odstín 

 rozměrovou a tvarovou přesnost 

 rozměrovou stabilitu 

 mechanické vlastnosti 

Zvolená velikost dávky musí postačit k naplnění dutiny formy a k doplňování materiálu 

v průběhu dotlačování. 

Počet otáček šneku se obecně volí tak, aby se obvodová rychlost na šneku nacházela 

v rozmezí od 0,05 – 0,2 (max. 0,3) [m.s
-1

]. 

   
 

 
                  [4.2] 

Kde: 

ns – počet otáček šneku za minutu [min
-1

] 

v – obvodová rychlost na šneku [m.s
-1

] 

D – průměr šneku [mm] 

Příliš vysoké otáčky na šneku mohou zapříčinit: 

 tepelnou degradaci taveniny 

 mechanickou degradaci vyztužujících plniv 

 zvýšení opotřebení šneku 

 Odsunutí plastikací jednotky 

Vstřikovací a plastikační jednotku tvoří dávkovací zařízení, plastikační válec se šnekem 

nebo pístem, tryskou, vytápěním a pohonem. Úkolem plastikační jednotky je přeměna 

granulátu v homogenní taveninu a její následná doprava do dutiny formy. Po ukončení 

vstřikování, je plastikační jednotka od formy odsunuta. Jedná se čistě o strojní čas, který je 

v diagramu označen časem ts3. 

 Otevření formy a vyjmutí výstřiku 

Ochlazený výrobek musí být z dutiny formy (doba ts3, Obr. 4.3) bezpečně vyjmut bez 

jakýchkoli deformací, které by mohly ovlivnit výsledné vlastnosti výstřiku. K tomu slouží 

vyhazovací systém formy nebo stroje. Vyhazovací systém může být: 

a) mechanický 

b) hydraulický 

c) pneumatický 
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d) pomocí robotu nebo manipulátoru 

Základní podmínkou správného a bezpečného vyhození výstřiku z dutiny formy je jeho 

správná konstrukce, která musí obsahovat dostatečné úkosy ve směru vyhazování. Velikost 

úkosů by neměla být menší než 0,5°. 

 Doba ochlazování 

Doba ochlazování tch (Obr. 4.3) je definována jako součet doby dotlačování a doby 

chlazení. Prakticky však dochází k ochlazování od okamžiku, kdy dojde k prvnímu 

kontaktu taveniny s povrchem formy a to vzhledem k teplotnímu gradientu (rozdílu teplot) 

povrchu formy a taveniny. Doba ochlazování musí zajistit, že při vyhazování výstřiku 

z formy nedojde k deformaci výstřiku vlivem nezatuhlého výstřiku. 

Doba ochlazování je závislá na teplotě formy, teplotě taveniny, tloušťce stěny výstřiku a na 

vstřikovaném materiálu. 

 

Obr. 4.3 Grafické znázornění vstřikovacího cyklu [17] 

Součet časů na provedení všech výše uvedených činností, které na provedení jednoho 

vstřikovacího cyklu potřebujeme, udává dobu vstřikovacího cyklu tc. Doba cyklu by tedy 

měla být – z ekonomického hlediska - co nejkratší, aby náklady na výrobu byly co nejnižší. Je 

třeba si ale uvědomit, že vynucovaným zkracováním pracovního cyklu negativně ovlivňujeme 

kvalitu výsledného výrobku. 

4.2 VSTŘIKOVACÍ STROJE [17]; [3]; [11] 

V současné době se staví především hydraulické stroje, nebo stroje hydraulicko – 

mechanické, stavebnicového uspořádání s různým stupněm elektronického řízení. 

Správná volba vstřikovacího stroje je základním předpokladem pro dosažení kvalitních 

výstřiků. Volbu vstřikovacího stroje ovlivňují zejména: 

– hmotnost a rozměry vyráběného dílu 

– požadovaná přesnost a kvalita výstřiků 

– velikost formy 

Pro výrobu kvalitního výrobku musí navržený stroj mít: 

– dostatečnou vstřikovací kapacitu 

– dostatečnou uzavírací sílu 

– vhodnou koncepci stroje pro danou technologii 
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Kvalita vstřikovacího stroje ovlivňuje kvalitu a rozměry výstřiku. Po vstřikovacím stroji je 

požadována především přesnost řízení parametrů stroje, opakovatelnost a stálost zvolených 

parametrů v průběhu vstřikovacího cyklu, protože nedodržení potřebných parametrů stroje 

snižuje kvalitu výstřiku. 

 

Obr. 4.4 Schéma vstřikovacího stroje [11] 

Základní části vstřikovacího stroje: 

 vstřikovací jednotka (násypka, plastikační a vstřikovací válec se šnekem, tryska, topné 

články, pohon šneku) – připravuje a dopravuje požadované množství plastu do formy za 

předepsaných technologických podmínek 

 uzavírací jednotka (hydraulický, nebo kloubový mechanismus, přidržovací 

mechanismus) – ovládá formu, zajišťuje její dokonalé uzavření v průběhu vstřikovacího 

cyklu, otevření formy a případně její vyprázdnění 

 řídící a regulační systém 

Ke zvláštnímu vybavení stroje lze zařadit jeřáb, který slouží k manipulaci s formou na 

stroji, vyhřívaná násypka, ejektor pro dopravu materiálu, zařízení pro ovládání tahačů jader 

atp. 

4.2.1 Základní parametry vstřikovacího stroje 

 Vstřikovací tlak – maximální tlak udávaný v barech, který může vyvolat čelo šneku 

daného průměru v tavenině plastu, která se nachází před čelem šneku. 

 Vstřikovací kapacita – maximální objem plastu v cm
3
, který lze při určitém daném 

průměru šneku dopravit při jednom vstřikovacím cyklu ze stroje do vstřikovací formy. 

Maximální vstřikované množství plastu nemá překročit 90% vstřikovací kapacity 

z důvodu nutnosti materiálového polštáře nutného pro doplňování hmoty v průběhu 

dotlačování. 

 Plastikací kapacita – maximální množství plastu udávané v kg, nebo dm
3
, které na 

daném stroji lze převést v taveninu v průběhu jedné hodiny. 

 Uzavírací síla – maximální síla v kN, kterou je stroj schopen vyvodit v dělící rovině 

formy. Přidržovací síla zajišťuje spolehlivé zavření v průběhu vstřikování. 

 Přisouvací síla – síla v kN, která je vyvolána stejným mechanismem jako síla 

přidržovací, ale nabývá nižších hodnot. Tato síla slouží k pohybu vstřikovací formy při 

jejím uzavírání a otevírání na počátku a na konci vstřikovacího cyklu. 

 Vyhazovací síla – maximální síla v kN, kterou je vyhazovací systém stroje schopen 

přenést na vyhazovací systém vstřikovací formy při vyhazování ztuhlých výstřiků plastů 

z tvarové dutiny formy. 
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4.3 VSTŘIKOVACÍ FORMY [17]; [3] 

Vstřikovací forma je nástroj, který upínáme na vstřikovací lis. Zajišťuje zhotovení výstřiku 

s požadovaným tvarem a požadovanými rozměry. Po ochlazení výstřiku je vyhozen z formy 

za pomoci vyhazovacího systému formy nebo stroje. Během svého provozu je forma značně 

namáhána a to jak mechanicky (vysoké tlaky při vstřikování) tak tepelně. Musí tedy splňovat 

následující požadavky: 

 odolávat vysokým tlakům 

 zajistit požadovaný rozměr a kvalitu výstřiku 

 zajištění snadného vyjmutí výstřiku z formy 

 snadná obsluha 

 možnost automatického provozu 

 vysoké využití zpracovávaného plastu 

 výroba formy by měla být co nejsnazší 

 nízká pořizovací cena 

 zajistit co nejsnazší opravitelnost formy v průběhu její životnosti 

Vstřikovací forma se skládá z mnoha dílů, které lze v zásadě rozdělit na dvě základní 

skupiny: 

 konstrukční díly – zajišťující správnou funkci nástroje (temperanční systém formy, 

upínací a vodící prvky formy atp.) 

 funkční díly – jsou v přímém kontaktu s tvářeným materiálem a výstřiku udělují 

správný tvar a rozměry (prvky vymezující tvar a rozměry výstřiku, vtokový systém atp.) 

4.3.1 Základní rozdělení vstřikovacích forem 

Formy pro vstřikování termoplastů lze rozdělit dle různých hledisek. Jedním ze základních 

rozdělení vstřikovacích forem je podle počtu vyráběných dílců: 

 Prototypové formy (25 – 1000 ks) – slouží ke zjišťování charakteristik vstřikovaného 

materiálu, smrštění a odladění podmínek vstřikovacího cyklu, ke kontrole rozměrů 

plastového dílce, umístění vtoků. 

 Produkční formy (1000 – 10000 ks) - jsou sestaveny ze standardních materiálů tak, aby 

byly schopny produkovat díly stanovené jakosti. Jedná se zpravidla o formy 

s automatickým vyhazovacím systémem, odvzdušněním dutiny formy a kontrolou 

teploty pomocí temperační soustavy. 

 Vysoce produkční formy (nad 10000 ks) – jedná se o kvalitnější produkční formy, s 

více tvarovými dutinami, vyměnitelnými komponenty nebo s komponenty vyšší kvality 

(povrchově upravenými), s korozivzdornými ocelovými deskami apod. 

Vstřikovací formy lze dále rozdělit následovně: 

a) Dle typu vstřikovacího stroje: 

 se vstřikováním do osy 

 se vstřikováním do dělící roviny 

b) Dle počtu tvarových dutin (násobnosti formy): 

 jednonásobné 

 dvojnásobné 

 vícenásobné 

c) Dle uspořádání vtoku 

 dvoudeskové (jednoduché) 

 třídeskové (s odtrhovacím vtokem) 
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 horké vtokové soustavy 

 s horkým vtokem (bezezbytkové vstřikování) 

 s izolovanými vtokovými kanály 

 s vyhřívanými vtokovými kanály 

– vnitřně vyhřívaná vtoková soustava 

– externě vyhřívaná vtoková soustava 

d) Dle konstrukce 

 jednoduché 

 čelisťové 

 s výsuvnými jádry 

 vyšroubovací 

 etážové 

e) Dle zpracovávaného materiálu 

 pro reaktoplasty 

 pro termoplasty 

 pro elastomery 

4.4 SMRŠTĚNÍ [19]; [2]; [11] 

Návrh a konstrukce tvarové dutiny formy je důležitou fází návrhu formy z hlediska 

dodržení předepsaného tvaru a rozměrů plastového výstřiku. Při konstrukci tvarové dutiny je 

nutné počítat se smrštěním vstřikovaného dílu. Smrštění neprobíhá pouze v průběhu 

vstřikovacího procesu (Obr. 4.3), ale také po jeho ukončení (dosmršťování). Z materiálových 

listů lze zjistit údaje o smrštění, které jsou ale pouze informativní, protože byly naměřeny 

pouze na zkušebních tělesech dle příslušných norem (ISO 294 – 4 „Stanovení smrštění“, nebo 

DIN 19901 „Měření výrobního smrštění“). Skutečné smrštění (na reálném výstřiku) se tedy 

může od smrštění udávaného výrobcem plastu značně lišit, neboť je ovlivněno tloušťkou 

stěny výstřiku, členitostí výstřiku, vtokové soustavě, technologických podmínkách (z nichž je 

nejdůležitější fáze dotlačování), teplotou formy (především u semikrystalických plastů). 

Smrštění lze rozdělit na: 

 výrobní smrštění 

 dodatečné smrštění 

Výrobní smrštění začíná v okamžiku zahájení výroby výstřiku a končí 16 – 24 hodin po 

vyjmutí výstřiku z dutiny formy. V této době se provádí měření výrobku. Výrobní smrštění 

představuje asi 90% celkového smrštění (Obr. 4.5). 

Dodatečné smrštění se uvažuje 168 hodin po vyjmutí výstřiku z formy. Během této doby je 

výstřik z plastu uložen v normalizovaném prostředí, které je definováno 50% vlhkostí 

vzduchu a teplotou 23°C. Dodatečné smrštění lze urychlit pomocí temperování. 
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Obr. 4.5 Průběh smrštění [11] 

5 KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY [19]; [17]; [2]; [3]; [16]; [15]; [8]; 

[12]; [9] 

Výsledný tvar a rozměry dává tavenině po jejím ochlazení forma. Vstřikovací forma by 

měla splňovat následující požadavky: 

 technické (správná funkce, snadná manipulace, snadná obsluha, snadná vyměnitelnost 

základních funkčních dílů atp.) 

 ekonomické (vysoké využití plastu, nízká pořizovací cena atp.) 

 společensko-estetické (dodržení bezpečnosti při výrobě a provozu formy) 

Vstřikovací formy pro výrobu plastových dílů musí odolávat vysokým tlakům, zajišťují 

bezpečné vyjmutí výstřiku a poskytují výrobky přesných rozměrů bez viditelných vad po celou 

dobu své životnosti. Základní údaje pro konstrukci formy jsou uvedeny na Obr. 5.1. 

Konstrukční řešení forem je podmíněno mnoha faktory, které přímo ovlivňují náročnost a 

složitost výsledného konstrukčního návrhu formy. Jsou to zejména složitost vstřikovaného dílce, 

požadavky na rozměrovou přesnost (tolerance) výstřiku a násobnost formy. Je zapotřebí brát také 

v úvahu druh vstřikovaného materiálu. 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO KONSTRUKCI FOREM [19]; [2]; [16] 

 

Obr. 5.1 Údaje pro konstrukci formy [2] 
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5.1.1 Výkres součásti 

Výkres součásti musí definovat: 

– tvar součásti 

– rozměry a tolerance součásti 

– stupeň přesnosti rozměrů nebo zvláštní požadavky na rozměry součásti 

– jakost povrchu součásti 

– hmotnost součásti 

– materiál, ze kterého bude součást vyráběna 

Výkres tvoří spolu s konstrukčním návrhem a dalšími doplňujícími údaji základní 

podklady pro konstruktéra vstřikovací formy. 

5.1.2 Násobnost vstřikovací formy 

Volba optimální násobnosti vstřikovací formy vyžaduje správné vyhodnocení jednotlivých 

činitelů, které ji ovlivňují. Posuzují se z hlediska: 

 velikosti a kapacity vstřikovacího stroje 

 charakteru a přesnosti výstřiku 

 požadovaného množství výrobků 

 požadovaného termínu dodávek 

 ekonomiky výroby 

Z hlediska požadované přesnosti a kvality výstřiku je výhodnější forma s co nejmenší 

násobností, protože nerovnoměrná teplota formy i plastu, nestejné vstřikovací tlaky, rozdílné 

délky vtoků atp. způsobují rozměrové nepřesnosti výstřiku. 

Násobnost vstřikovací formy se určuje z několika hledisek: 

a) podle vstřikovací kapacity vstřikovacího stroje 

   
     

   
 [5.1] 

Kde: 

M – vstřikovací objem stroje [cm
3
] 

V – objem výstřiku [cm
3
] 

A – koeficient vtokového zbytku (bez vtoku = 1, jinak se pohybuje v rozmezí 1,05 ÷2) 

b) podle plastikačního výkonu 

   
              

        
 [5.2] 

Kde: 

Qp – plastikační výkon stroje [kg/hod] 

tc – celková doba cyklu [s] 

A – dle předchozího vzorce 

G – hmotnost dílce [g] 

c) podle velikosti uzavírací síly vstřikovacího stroje 

   
      

    
 [5.3] 

Kde: 

Fu – uzavírací síla stroje [MN] 
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S – plocha průmětu jedné tvarové dutiny a příslušného vtokového kanálku, kolmá na 

směr uzavírací síly [mm
2
] 

pv - vstřikovací tlak [MPa] 

d) termínem dodávky 

   
    

         
 [5.4] 

Kde: 

N – celková požadovaná produkce [ks] 

tc – celková doba cyklu [s] 

Tp – doba produkce [hod] 

K – koeficient využití času [0,7 ÷ 0,9] 

Ekonomický požadavek výroby levných výstřiků hovoří jednoznačně pro větší počet 

tvarových dutin ve formě, čímž se zajistí požadovaný počet vyráběných kusů při nižších 

výrobních nákladech (menší počet pracovních cyklů). Optimální násobnost vstřikovací formy 

lze určit ze vztahu: 

      
        

       
 [5.5] 

Kde: 

Kp – provozní náklady formy [Kč] 

Nz – celková produkce životnosti formy [ks] 

tc – celková doba cyklu [s] 

Kf – míra amortizace formy [%] 

Je-li tavenina vystavena dlouhodobému působení vysokých teplot, může dojít ke změnám 

její barvy, nebo k degradaci plastu. Z tohoto důvodu je dán poměr mezi vstřikovací kapacitou 

a plastikačním výkonem dle vzorce: 

        [5.5] 

Násobnost formy vhodná pro danou výrobu je rovna nejnižší hodnotě ze vztahů n1 ÷ n3. 

Pokud je násobnost formy ze vztahů n1 ÷ n3 < n4 je nutné zvolit větší vstřikovací stroj. 

5.1.3 Volba vstřikovacího stroje 

Volba správného vstřikovacího stroje je jedním ze základních předpokladů výroby 

kvalitních výstřiků a v praxi bývá často úkolem oddělení TPV (technická příprava výroby). 

Úkolem konstrukce bývá tedy spíše kontrola základních parametrů stroje ze tří základních 

hledisek: 

 dostatečná vstřikovací kapacita 

 dostatečná uzavírací síla 

 vhodná koncepce stroje 

Množství taveniny dopravované do vstřikovací formy musí být menší, než je maximální 

vstřikovací kapacita stroje. Optimální využití vstřikovací kapacity se pohybuje mezi 50 – 

90%. Maximální vstřikované množství nemá překročit 90% vstřikovací kapacity stroje 

z důvodu nutnosti zachování materiálového polštáře, který slouží k eliminaci vlivu smrštění 

ve fázi dotlačování (viz. 4.1). 
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Jakost a rozměry výsledného výstřiku jsou kvalitou stroje přímo ovlivněny. Kvalita 

vstřikovacího stroje je závislá na jeho konstrukci, na přesnosti řízení jednotlivých parametrů 

stroje, na jejich stálosti a reprodukovatelnosti. 

Velikost a koncepce vstřikovací formy je ovlivněna její násobností a rozměry 

vstřikovaného dílu, její konstrukce je ovlivněna tvarovou náročností vstřikovaného dílce, 

který může vyžadovat některá další periferní zařízení, které však nejsou pevnou součástí 

vstřikovacího stroje, ale požaduje se jejich spolehlivé použití (např. hydromotory). To od 

stroje vyžaduje: 

 dostatečnou světlost mezi sloupky stroje, pro vhodné upínání formy a možnou 

manipulaci s formou na stroji. 

 dostatečné rozměry upínacích ploch desky stroje a rozmístění upínacích otvorů pro 

šrouby. 

 minimální uzavření a maximální otevření stroje (zdvih). Minimální uzavření určuje 

stavební výšku formy. Velikost zdvihu by měla být alespoň dvojnásobkem celkové 

výšky výstřiku. 

Splnění všech kritérií u stroje se umožní zajištění požadované výroby. Pokud nejsou 

podmínky splněny, je třeba navrhnout jiný stroj nebo upravit vstřikovací formu podle daného 

stroje (což bývá komplikované). 

5.1.4 Zvláštní požadavky 

Zvláštní požadavky obvykle určuje zákazník, pokud pro něj běžné požadavky nejsou 

vhodné. Obvykle se jedná o požadavky, které zlepšují, urychlují, popřípadě zlevňují výrobu. 

Zvláštním příslušenstvím bývá např. použití vyhřívaných trysek, zvýšení automatizace při 

vstřikování (robotizace pracoviště, použití hydromotoru atp.) a tyto požadavky mají obvykle 

vliv na konstrukci vstřikovací formy. 

5.2 NÁVRH KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY [19]; [2]; [15]; [8] 

Při návrhu vstřikovací formy se zpravidla vychází z 3D modelu vstřikovaného dílce, který 

představuje tvar a rozměry výstřiku 24 hodin po jeho vyjmutí z formy. Pokud není 3D model 

poskytnut zákazníkem, je nutné jej vytvořit dle 2D výkresu součásti. Máme – li všechna data 

k dispozici, můžeme přejít k předběžnému návrhu formy. 

Při předběžném návrhu konstrukce formy se určují následující náležitosti: 

 Rozmístění a počet tvarových dutin (násobnost formy) 

 Typ a rozložení vtokové soustavy 

 Počet vtokových ústí 

 Určení dělící roviny formy na základě tvaru výstřiku 

 Umístění, druh a rozměry temperančních kanálů 

 Určení polohy a velikosti vyhazovacích kolíků 

 Velikost formátu desek, tloušťka desek a zdvih vyhazovačů 

 Počet a poloha rozpěrných sloupků/desek 

 Velikost zdvihu desek formy a poloha vodicích prvků 

 Zhodnocení dalších požadavků (např. požadavky na automatizaci atp.) 

Pro volbu vhodného typu vstřikovacího stroje a volbu všech ostatních periferií potřebných 

pro vstřikování do formy s horkou vtokovou soustavou je důležité nejprve zvolit rozměry 

desek formy. Již ve fázi návrhu je nutné uvažovat velikost a rozložení horké vtokové soustavy 

v horké polovině vstřikovací formy. 
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5.2.1 Návrh variant vtokového systému 

Pro návrh vtokového systému je zapotřebí znát počet dutin, jejich rozmístění ve vstřikovací 

formě a dále je nutné určit dělící plochy vzhledem na funkci a vzhled součásti. Pro určení 

počtu dutin lze využít grafické řešení, které následně ověříme výpočtem. Při návrhu 

vycházíme z velikosti výrobní série, popř. z velikosti výrobní dávky, četnosti dávek za rok, 

požadovaného termínu dodávky a z celkové doby vstřikovacího cyklu, k jehož určení je nutné 

znát některé technologické parametry, které lze vyhledat v materiálových listech. 

 Základní údaje o výrobě: 

Velikost výrobní série: 260 000 ks/rok (vzhledem ke skutečnosti, že budeme vyrábět 

levou a pravou variantu současně) 
Četnost dodávek za rok: jsou požadovány 2 dodávky po 6 měsících, 1 dodávka 

130 000 ks v průběhu 6 měsíců. 

Požadovaný termín dodání jedné dodávky: Tp = 280 hodin 

 Základní údaje o výrobku: 

Objem jednoho výstřiku: 5,124 [cm
3
] (spočteno za pomoci programu CATIA V5) 

Hustota vstřikovaného materiálu: 1,525 [g/cm
3
] 

Hmotnost výstřiku: 

                                              [5.6] 

Kde: V – objem vstřikovaného dílu [cm
3
] 

  - hustota vstřikovaného materiálu [g/cm
3
] 

Hmotnost výstřiku je 7,814 g. 

 Stanovení doby chlazení: 

    
    
 

      
    

 

  
 
     

      
  

      

        
            

      

      
  

              

[5.7] 

Kde: αef  – měrná teplotní vodivost [mm
2
/s] 

 Smax  – největší tloušťka stěny výstřiku [mm] 

 M  – teplota taveniny [°C] 

 W  – teplota vstřikovací formy [°C] 

 E  – střední teplota výstřiku při vyjmutí z formy [°C] 

Tab. 5.1 Hodnoty αf některých typů plastů [16] 

PC 0,11 POM 0,058 PBT 0,089 

PMMA 0,07 PS 0,085 – 0,08 PP 0,067 – 0,063 

SAN 0,085 PA 6.6 0,086 LDPE 0,09 – 0,075 

ABS 0,0835 PA 6 0,07 HDPE 0,095 – 0,07 

Tloušťka stěny výstřiku má být pokud možno minimální, 

z důvodu omezení možnosti vzniku povrchových vad a vnitřních 

staženin (lunkrů). Dále tím dosáhneme menšího rozdílu mezi 

chladnutím povrchu a jádra stěny výstřiku. Minimální tloušťka stěny 

je stanovena vzhledem k požadované tuhosti, pevnosti a rozměrnosti 

výstřiku. Tloušťka stěny se stanovuje jako tečná kružnice v napojení 

žeber atp., tedy v místech, kde dochází ke kumulaci materiálu. 

Obr. 5.2 Tloušťka 

stěny 
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Celková doba vstřikovacího cyklu: 

       ÷                                   [5.8] 

Kde: tv doba vstřikování [s] 

 tch doba ochlazování [s] 

Tab. 5.2 Doba vstřikování v závislosti na objemu výstřiku a viskozitě materiálu 

Vstřikovaný 

objem [cm
3
] 

Doba vstřikování [s] 

Nízká viskozita Střední viskozita Vysoká viskozita 

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 

Tab. 5.3 Tabulka viskozity materiálu 

Viskozita Vstřikovaný materiál 

Nízká viskozita PE-LD, PA6, PA6.6, PA6.10, PA611, POM, PBT, PET 

Střední viskozita PS, ABS, PPO, PE–HD, PP, PA12  

Vysoká viskozita PVC hard, PMMA, PC 

Přesnější údaje o době vstřikovacího cyklu lze získat pomocí mold-flow analýzy. Pro 

prvotní rozhodnutí o počtu dutin, nám však tento údaj o době vstřikovacího cyklu 

postačí. 

 Grafické stanovení praktické násobnosti np formy: 

np = f(N) 

N = 260 000 [ks/rok] 

Z grafu vychází násobnost formy np = 2,9 

Vzhledem ke skutečnosti, že nám vychází počet dutin 3, 

volím čtyřnásobnou formu. Vzhledem ke složitosti výstřiku a 

nutnosti použití bočních šupen je lichý počet dutin velmi 

problematický. Počet dutin lze ověřit výpočtem podle vzorce 5.4. 

   
    

         
 

            

            
          

Po určení násobnosti formy můžeme přistoupit k základnímu 

rozvržení dutin ve vstřikovací formě. V zásadě se jedná o 

rozvržení dutin se vtokovým zbytkem nebo bez vtokového 

zbytku, tedy zda použijeme studený nebo horký vtokový systém. 

  

Obr. 5.3 Graf násobnosti 
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Vtokové systémy 

1) Studený vtokový systém 

Vtokový systém formy musí zajistit správné vedení proudu taveniny plastu od 

vstřikovacího stroje do dutiny formy. Naplnění dutiny má proběhnout v co nejkratším 

čase s co možná nejmenšími odpory. Zásadní rozdíly v uspořádání vtokového systému 

jsou především dány konstrukcí formy a její násobností. Funkční řešení vtokového 

systému musí zajistit: 

– co nejkratší dráhu toku od vstřikovacího stroje do dutiny formy 

– stejně dlouhou dráhu taveniny ke všem dutinám vstřikovací formy z důvodu zajištění 

rovnoměrného plnění 

 

Obr. 5.4 Příklady rozložení dutin ve formě [2] 

– dostatečně velký průřez vtokových kanálů, abychom zajistily, že po vyplnění dutiny 

formy plastem zůstane jádro taveniny v plastickém stavu a tím se zajistí působení 

dotlaku. Vtokový kanál by tedy měl mít co největší průřez při minimálním povrchu, 

čemuž odpovídá kruhový průřez kanálu. 

 

Obr. 5.5 Příklady průřezu vtokových kanálů [2] 

– u vícenásobných forem se doporučuje odstupňování průřezů kanálů z důvodu 

zajištění stejných tlakových úbytků 

– u vtokových kanálů by mělo být provedeno zaoblení všech ostrých hran Rmin = 1mm 

– pro snadné odformování by měly být voleny úkosy min. 1,5° 

– prodloužením rozváděcího kanálu lze řešit zachycení čela taveniny a tím zabráníme 

vniknutí chladnějšího čela taveniny do dutiny formy (chladnější čelo taveniny může 

způsobit povrchové vady výstřiku) 

– pro amorfní plasty se zpravidla volí větší průřezy vtokových kanálů, než pro plasty 

semikrystalické 

Důležitým konstrukčním prvkem studeného vtokového systému je vtokové ústí, které je 

vytvořeno zúžením vtokového kanálu a ústí do dutiny formy. Takto je zajištěn přívod 

plastu do dutiny formy a současně se zúžením zvyšuje klesající teplota taveniny. Ústí 

vtoku by mělo být co nejmenšího průřezu, a to v závislosti na zpracovávaném plastu, 

technologii vstřikování a na charakteristice výstřiku. 

Umístění vtokového ústí má zásadní vliv na vzhled a požadovanou kvalitu výstřiku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že určení umístění vtokového ústí sehrává zásadní roli ve 
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vstřikovacím procesu a není jednoduché jej bezpečně zvolit, využívá se k jeho určení 

nebo k ověření polohy mold-flow analýzy. 

Ústí vtoku: 

– umísťujeme do nejtlustšího místa výstřiku pro zajištění účinnosti dotlaku 

– umísťujeme pokud možno do geometrického středu dutiny, aby tavenina mohla 

zatékat do dutiny formy co nejrovnoměrněji 

– ústí vtoku umístíme mimo místa, kde bude výstřik namáhán 

– umísťujeme mimo pohledové plochy nebo mimo opticky činná místa 

Typy vtokových ústí: 

a) Plný kuželový vtok – přivádí taveninu do dutiny formy bez zúžení vtokového ústí. 

Je vhodný pro jednodutinové formy s tlustostěnným výstřikem. Odstranění vtoku je 

však pracné a zanechává viditelnou stopu na výstřiku. (Obr. 5.6 a) 

b) Bodový vtok – jedná se o nejznámější vtokové ústí, které má zpravidla kruhový 

průřez. Vyžaduje však konstrukci třídeskové formy, protože rozváděcí kanál leží 

mimo dělící rovinu formy. Třídesková konstrukce zajišťuje, že nejprve dojde 

k odtržení vtoku od dílu ve zúženém místě, a teprve poté se otevře forma. 

Předpokládá tedy náročnější konstrukci formy. (Obr. 5.6 b) 

c) Tunelový vtok – je speciální případ bodového vtoku. Jeho výhodou oproti 

předcházejícímu je, že nevyžaduje třídeskovou konstrukci formy, protože vtokový 

kanál může ležet v dělící rovině formy. Umístění může být jak v pohyblivé, tak 

v pevné části formy. Oddělení vtokového ústí se děje při otevření formy (stejně 

jako bodový vtok), ale nedochází k vytržení plastu, protože se ořízne přes ostrou 

hranu, která vznikne při jeho výrobě. Tento způsob je však výrobně náročnější a 

zpravidla se zhotovuje elektrojiskrovým obráběním (Obr. 5.6 c).  

d) Srpkový vtok - je zvláštním případem tunelového vtoku a umožňuje umístění do 

místa, kde nepůsobí rušivě. Je však použitelný pouze pro plasty s vyšší elasticitou. 

(Obr. 5.6 d) 

e) Boční vtok – je jedním z nejpoužívanějších zúženým vtokovým ústím ležícím 

v dělící rovině nejčastěji obdélníkového průřezu. Jeho nevýhodou je, že nedochází 

k oddělení výstřiku od vtoku. Pokud je toto oddělení požadováno, musí být forma 

vybavena speciálním odřezávacím zařízením. (Obr. 5.6 e) 

f) Filmový vtok – se nejvíce používá pro plnění kruhových a trubicových dutin 

s vyššími požadavky na kvalitu výstřiku. Vzhledem k problémům při oddělování 

vtokového zbytku od výstřiku se volí co nejmenší tloušťka (min. 0,3mm, u 

plněných plastů min 0,5mm). (Obr. 5.6 f) 

 

Obr. 5.6 Typy vtokových ústí [2] 

2) Horký vtokový systém: 

Horká vtoková soustava představuje prodloužení plastikační komory stroje. Používání 

horkého vtokového systému je motivováno snahou k úsporám plastu a vedlo k metodě 
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vstřikování bez vtokového zbytku, protože umožňuje vstřikování plastu přímo do dutiny 

formy. K tuhnutí plastu dochází až ve chvíli, kdy tavenina vnikne do dutiny formy (tedy 

ne ve vtokovém kanále, jak je tomu u studené vtokové soustavy). Tavenina je do dutiny 

formy rozdělována pomocí tepelně kontrolovaných vtokových ústí, a tím je zajištěna 

stejnoměrná viskozita taveniny po celou dobu toku a také je zaručena lepší kontrola 

vstřikovacího tlaku. Vysoká teplotní homogenita zabraňuje degradaci plastu a je tím 

také zajištěno rovnoměrné plnění, smrštění, dotlak, vzhled atd. Při použití této 

technologie nevzniká ztuhlá vtoková soustava, nemusí se řešit její oddělení od výstřiku 

a její následná recyklace. 

Horké vtokové kanály se zavádějí tam, kde je požadována vysoká kvalita vstřikovaných 

dílců nebo se požaduje snížení vstřikovacího času. 

Výhody horkých vtokových soustav: 

– umožnění automatizace výroby 

– snížení výrobního smrštění 

– zkrácení výrobního cyklu 

– snížení spotřeby plastu 

– zvýšení kvality výstřiku 

– snížení nákladů na dokončovací práce 

– odpadá manipulace a regenerace vtokových zbytků 

– možnost využití stroje s menší plastikační kapacitou 

Nevýhody horkých vtokových soustav:  

– nákladnější údržba 

– vyšší spotřeba energie 

– nutnost zaškolení kvalifikovaných pracovníku na seřizování soustavy (vyšší 

náročnost na odbornost) 

– vyšší pořizovací náklady formy 

– strojní vybavení musí být na příslušné vybavenosti (regulátory, snímače) 

Rozdíl v konstrukci formy s horkým vtokovým systémem a se studeným vtokovým 

systémem spočívá v tom, že forma s horkým vtokovým systémem obsahuje horkou 

polovinu, ve které je plast vstřikovaný ze vstřikovací jednotky stroje udržován ve stavu 

taveniny. Tavenina si zachovává stejnou teplotu, při které opustila trysku vstřikovacího 

stroje. Tavenina je dále do dutiny formy dopravována rozváděcími kanály. 

Horká polovina formy se skládá z ocelových desek obsahujících komponenty horké 

vtokové soustavy (rozvodná deska, horké trysky, elektrické přípojky, kabely apod.) 

Horké vtokové soustavy lze rozdělit z několika hledisek: 

a) Podle počtu použitých trysek: 

 jedna tryska na jeden plastový dílec – jednobodové vstřikování 

 více plastových dílů na jednu trysku 

 více trysek na jeden plastový díl – vícebodové vstřikování 

b) Podle konstrukce: 

 izolovaná horká vtoková soustava 

 vnitřně vyhřívaná vtoková soustava 

 externě vyhřívaná vtoková soustava 
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Izolovaná vtoková soustava 

Tato soustava pracuje na principu vlastní termoplastické 

izolace. Vtoková vložka s rozváděcími kanálky musí mít 

takový průřez, aby v celém cyklu nedošlo k úplnému 

zatuhnutí taveniny. Zesílené kanálky se během prvního 

vstřiku zaplní taveninou plastu. Vnější vrstva taveniny 

zatuhne a vytvoří tak tepelnou isolaci, která chrání 

proudící taveninu. Pracovní cykly musí být dostatečně 

rychlé, aby nedošlo k zatuhnutí taveniny plastu v celém 

průřezu rozváděcího kanálku. Velká výhoda této 

soustavy spočívá především v relativně nízkých 

pořizovacích nákladech. Takovouto vtokovou soustavu lze využít ve výrobě, při které 

například potřebujeme velmi často měnit barvu plastových dílců. 

Vnitřně vyhřívaná vtoková soustava 

Tato horká soustava má kanálky většího průměru než izolovaná soustava. Do každého 

kanálku je vložena vnitřní topná vložka, kterou je plast ohříván zevnitř a nedochází tedy 

k tepelným ztrátám do desek formy. U termoplastů s vysokou teplotou tavení není tato 

soustava vhodná, ale naopak se tento systém uplatní tam, kde je zapotřebí vysoko-

objemová produkce termoplastů, které nejsou tepelně citlivé (PE, PP). 

 

Obr. 5.8 Vnitřně vyhřívaná vtoková soustava [6] 

Výše uvedené soustavy jsou použitelné pouze při dostatečně krátkých vstřikovacích 

cyklech (5 – 6 cyklů/min). U těchto systémů vzniká více či méně silná ztuhlá vrstva na 

stěnách kanálků. Protože není možné vyloučit občasné odtrhávání ztuhlé vrstvy na okraji 

kanálku, nedoporučuje se těchto soustav používat pro vzhledově náročné či pevnostně 

namáhané výstřiky. 

Externě vyhřívaná vtoková soustava 

Externě vyhřívaný vtokový systém se u vícedutinových vstřikovacích forem skládá ze 

tří základních samostatných částí: 

– centrální horká vtoková vložka 

– horký rozváděcí blok 

– horká tryska 

Každá z těchto částí je ohřívána samostatným topným tělesem. Uvnitř je kanálek pro 

umožnění proudění taveniny relativně malého průměru. 

Tyto vtokové systémy mají řadu výhod: 

– jsou konstruovány pro vysoké vstřikovací tlaky a teploty 

Obr. 5.7 Izolovaná vtoková 

soustava [2] 
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– zohledňují rozdílnou teplotní roztažnost vtokového systému a desek, ve kterých je 

soustava uložena 

– rozvodné bloky lze kombinovat a tím dosáhnout potřebného větvení 

– při poškození vtokového systému lze vyměnit pouze její poškozenou část 

Nevýhodou tohoto systému jsou vysoké pořizovací náklady ve srovnání s ostatními 

vtokovými systémy. 

Centrální horká vtoková vložka zajišťuje bezpečný přívod taveniny plastu do rozvodné 

desky. Je vybavena vlastním topným tělesem, které zajišťuje, že přechod taveniny ze 

vstřikovacího stroje do rozvodné desky proběhne bez ochlazení. 

Konstrukce vyhřívaných trysek umožňuje propojení stroje s dutinou vstřikovací formy a 

současně zajišťuje dokonalou tepelnou stabilizaci. Každá instalovaná tryska obsahuje 

vlastní topný článek i s regulací, což umožňuje výrazně zlepšit technologické podmínky 

vstřikování. Tělesa trysek jsou vyráběna z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí. U 

přímo ohřívaných trysek existují dvě provedení: 

– trysky s vnějším topením, kde tavenina proudí vnitřním otvorem tělesa trysky 

– trysky s vnitřním topením, kde tavenina obtéká vyhřívanou vložku (torpédo) 

Rozvodný blok je ocelový, uložený v samostatném rámu mezi upínací a tvarovou 

deskou formy a musí být tepelně izolován od ostatních částí formy. Nejčastěji se vyrábí 

ve tvarech I, H, X. Nejčastěji je vytápěn odporovým topením pomocí topných „hadů“ 

zalitých mědí, nebo pomocí topných patron s vnitřním vytápěním. Otvory kanálků, ve 

kterých proudí tavenina plastu, musí být pečlivě provedeny bez ostrých hran a 

přechodů, aby nikde nevznikaly „mrtvé“ kouty, ve kterých by zůstávala tavenina. Blok 

rozvaděče je z důvodu zvýšení tuhosti ve formě upevněn pomocí přítlačných kroužků. 

 

Obr. 5.9 Externě vyhřívaná vtoková soustava [7] 

Návrh variant 

Pro návrh variant rozmístění dutin ve vstřikovací formě je potřeba znát jejich počet, který 

již byl určen na začátku této kapitoly. Dále bychom měli znát dělící roviny a také určit, zda 

bude potřebné zaformování dílu pomocí bočních šupen. K tomuto zpravidla nepotřebujeme 

nikterak náročnou analýzu a rozhodujeme na základě tvaru a především na základě vlastních 

zkušeností. Úlohou konstruktéra formy je: 

– posoudit výkres součásti z hlediska tvaru součásti a jeho rozměrů, rozdílu v tloušťkách 

stěn s ohledem na tvorbu vad ve výstřiku (propadliny, lunkry) a úpravy ostrých hran, 

které zhoršují plnění dutiny formy 

– určení rozměrů tvarových dutin s ohledem na smrštění materiálu 
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– volba vhodného uspořádání tvarových dutin ve formě s ohledem na zvolený vtokovým 

systémem a tvar součásti 

– volba vhodného vtokového systému, definování velikosti průřezů a tvaru rozváděcího 

kanálu 

– volba vhodného umístění ústí vtoku 

– určení, nebo upřesnění dělící roviny formy, způsobu zaformování a to především 

s ohledem na funkci a vzhled součásti a s ohledem na směr a velikost odformovacích 

úkosů 

– stanovení koncepce temperančního systému a systému odvzdušnění tvarové dutiny 

formy, stanovení koncepce vyhazovacího systému 

– návrh vstřikovací formy s co možná nejvyšším podílem typizovaných dílů s ohledem na 

snadnou vyměnitelnost, nebo opravitelnost v případě poškození 

Rozhodující etapou konstrukce vstřikovací formy je volba vhodné dělící roviny a 

správného zaformování výstřiku. Snahou konstruktéra formy by mělo být, aby dělící rovina 

byla co nejjednodušší, pokud možno rovnoběžná s upínáním formy. Může však být šikmá 

nebo různě tvarovaná nebo vytváří hlavní a vedlejší dělící plochy, což ovšem způsobuje 

obtížnější výrobu formy. Každá nepřesnost v dělící rovině může způsobit nedovření formy 

v dělící rovině v průběhu plnění a vznik přetoků (otřepů) v dělící rovině formy. 

Dělící rovina by tedy měla: 

 umožnit snadné vyjmutí výstřiku z dutiny formy 

 být pravidelná, pokud možno jednoduchého geometrického tvaru 

 být snadno vyrobitelná a snadno slícovatelná 

 respektovat funkční plochy součásti. Stopa po dělící rovině nesmí být příčinou 

funkčních nebo vzhledových vad 

 u forem s více dělícími rovinami zvolit koncepci s jejich co nejmenším počtem. 

Z tvaru výstřiku (Obr. 3.1) je patrné, že bude nutné použití bočních šupen. Rozhodnutí o 

způsobu vstřikování, tedy zda použijeme horký nebo studený vtokový systém se vždy provádí 

na základě ekonomického posouzení několika možných variant. U zadaného dílce tedy 

budeme porovnávat variantní řešení studeného vtoku a variantu použití horkého vtoku. 

1 Varianta se studeným vtokem: 

Při návrhu studeného vtoku je důležité určení průřezu rozváděcího kanálu, jehož velikost je 

dána řadou vzájemně se ovlivňujících činitelů. Stanovení průřezů rozváděcích kanálů je tedy 

značně složité vzhledem ke stanovení jednotlivých parametrů, proto se používá empirických 

vztahů, které nám tento výpočet značně zjednodušují. 

Nejprve určíme průřez hlavního rozváděcího kanálu. Nejpoužívanějším vztahem pro 

výpočet průměru rozváděcího kanálu je vztah: 

                 [5.9] 

Kde: DH – průměr rozváděcího kanálu 

 d – základní průměr rozváděcího kanálu v závislosti na objemu výstřiku 

 mk – korekční faktor vlastností plastu 

 p – korekční faktor délky rozváděcího kanálu 

 g – korekční faktor obsahu plniva v plastu 
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Tab. 5.4 Základní průměr kanálu – d [2] 

Průměr – d 

[mm] 
5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 12 14 18 

Objem dílce 

[cm
3
] 

5 5-8 8-12 
12-

20 

20-

30 

30-

50 

60-

80 

80-

120 

120-

250 

250-

200 

800-

1200 

Tab. 5.5 Korekční faktor vlastností plastu – mk [2] 

Typ plastu PE, PS PP, hPS, PA ABS, PBT PC, POM, mPVC PMMA, PVC, FEP 

Korekce - mk 0,4 ÷ 0,6 0,5 ÷ 0,8 0,6 ÷ 0,8 0,7 ÷ 0,9 0,8 ÷ 1,0 

Tab. 5.6 Korekční faktor délky kanálu - p [2] 

Korekce – p 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Délka kanálů [mm] 60 60-100 100-160 160-220 220-300 300-400 

Tab. 5.7 Korekční faktor plnění plastu - g [2] 

Korekce - g 1 1,1 1,2 

Plnění polymerů [%] 0 16 30 

Při určení průřezu hlavního rozváděcího kanálu musíme počítat se skutečností, že u 

vícenásobné formy je tento kanál společný pro několik dutin (v našem případě pro dvě dutiny) 

což zohledníme při určení základního průměru kanálu d. Objem jednoho dílce je 5,124 cm
3
, 

tedy pro určení d počítáme s dvojnásobkem této hodnoty tedy s hodnotou 10,244 cm
3
. 

Hodnoty pro výpočet hlavního rozváděcího kanálu: 

d = 6,5 mm 
mk = 0,8 
p = 1,2 
g = 1,2 

                                   

Při určení vedlejších kanálů postupujeme stejným způsobem při změně základního 

průměru d vzhledem k objemu dílu a k délce vedlejšího kanálu. V našem případě máme jeden 

rozváděcí kanál ke každému dílci. 

                             

Po určení průřezů jednotlivých kanálů můžeme přistoupit 

k předběžnému návrhu rozmístění dutin ve vstřikovací 

formě. Návrh je předběžný a proto je žádoucí počítat 

s rozměrovou rezervou, abychom byli schopni do 

tvarové vložky bezpečně vložit všechny prvky, které 

tvarová vložka obsahuje (spojovací materiál, chlazení, 

boční šupny atp.). Dále určíme průmětnou plochu vtoku 

do dělící roviny formy, která je potřebná pro určení 

uzavírací síly lisu. Průmětná plocha vtoku byla určena 

pomocí programu CATIA V5 a její celková hodnota je 

2388 mm
2
. 

Posledním krokem je určení průřezu ústí vtoku do 

dutiny formy. K jeho určení se využívá tabulkových 

hodnot nebo doporučení na základě mold-flow analýzy 

vstřikování, která nám dává přesnější výsledky, zejména vzhledem ke smykovým rychlostem 

Obr. 5.10 Rozmístění dutin ve 

formě 
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v ústí vtoku. Tyto rychlosti nemají překročit hodnotu doporučenou výrobcem vstřikovaného 

plastu, aby nedošlo k jeho degradaci (znehodnocení). 

Tab. 5.8 Rozměry vtokových rozváděcích kanálů při relativní tekutosti 1 [2] 

Objem výstřiku 

[cm
3
] 

Délka kanálu 

[mm] 

Průřez kanálu 

[mm
2
] 

Průřez ústí vtoku 

[mm
2
] 

do 2 

do 20 

20 – 35 

35 – 50 

50 – 70 

4 

6 

9 

10 

0,3 

2 – 5 

do 20 

20 – 35 

35 – 50 

50 – 70 

6 

9 

12 

16 

0,3 – 0,6 

5 – 10 

do 20 

20 – 35 

35 – 50 

50 – 70 

9 

12 

14 

20 

0,6 – 1,0 

10 - 30 

do 20 

20 – 35 

35 – 50 

50 – 70 

16 

20 

25 

36 

1,0 – 2,0 

Z tabulky byla odečtena hodnota 0,6 – 1 mm
2
. Je lépe 

volit spíše nižší hodnotu a to vzhledem k opravitelnosti 

ústí. Je však také potřebné přihlédnout ke složitosti 

vstřikovaného dílu. Vzhledem k tomu jsem určil 

hodnotu průřezu ústí vtoku na horní hranici, tedy 

1mm
2
. Jak již bylo zmíněno, přesnějších hodnot 

dosáhneme na základě mold-flow analýzy. 

Velikost rámu pro umístění všech komponent 

potřebných pro správný a bezpečný provoz vstřikovací 

formy byla stanovena na 396x446 mm. Je potřeba 

počítat s určitou rezervou na rozměrech, protože při vlastní konstrukci se mohou ukázat 

problémy s umístěním některých komponent nebo s návrhem chladicích okruhů do formy. 

2 Varianta horkého vtoku 

Návrh horkého systému formy je pro konstruktéra formy jednodušší (ne však samotná 

konstrukce formy), protože v podstatě pouze určuje rozmístění dutin ve vstřikovací formě a 

umístění vstřikovacího bodu na výstřiku.  

Zde je důležitá především volba dodavatele horkého systému a dodržení výrobcem 

doporučených rozměrů (především pak osových vzdáleností trysek) a dále dodržení rozměrů 

pro správné zabudování systému do vstřikovací formy doporučených dodavatelem. 

Doporučených roztečí se nemusíme držet za všech okolností, ale pokud to možné je, tak je 

dodržíme, aby se nemusela provádět výroba systému nestandardních rozměrů, která je vždy 

dražší, než výroba horkého systému se standardními rozměry. 

Rozmístění dutin ve formě je stejné jako u studeného vtokového systému a to vzhledem 

k nutnosti použití bočních šupen. 

Obr. 5.11 Zaústění vtoku do 

dutiny formy 
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Pro správné navržení horkého vtokového systému se od výrobce systému vyžadují tyto 

informace: 

– typ vstřikovaného materiálu a jeho výrobce 

– hmotnost (popř. objem) výstřiku 

– návrh rozmístění dutin ve formě 

– rozměry rámu vstřikovací formy (délka, šířka a tloušťka desek) 

– předběžný návrh typu a průměru trysky 

– předběžný návrh průměru ústí vtoku 

Všechny údaje se zpravidla výrobci zasílají v el. podobě včetně 3D modelů. Některé 

rozměry může při návrhu výrobce systému navrhnout změnit. Jedná se především o návrh 

průměru trysky a průměru ústí vtoku. Průměr ústí je lépe před vlastním návrhem ověřit mold-

flow analýzou. Pokud požadujeme některé speciální rozměry je nutné je před vlastním 

návrhem (odesláním dat) s výrobcem systému konzultovat. 

5.2.2 Návrh zaformování dílu 

Při návrhu zaformování dílu (určení dělících rovin) vycházíme z tvaru výstřiku a 

požadavků na funkčnost či pohledové vlastnosti (povrch) jednotlivých ploch. Specifikace 

funkčnosti (pohledovosti) jednotlivých ploch je součástí výkresové dokumentace dílu. Ve 

výkresové dokumentaci tedy musí být určeno, které plochy jsou 

funkční, které pohledové a plochy ostatní. Dále by měl 

konstruktér dílu určit, zda se na funkčních plochách může 

vyskytovat dělící rovina, otisky po vyhazovačích, označení 

dílu, recyklační značka, datumovka apod., případně plochy pro 

umístění popisu určit. 

V praxi se však velmi často stává, že umístění popisů určuje 

konstruktér formy (vzhledem na umístění dílu a dělící roviny ve 

formě) a návrh posílá pro schválení konstruktérovi dílu. 

Další častou a nikterak jednoduchou úlohou konstruktéra 

formy je návrh technologických úkosů dílu. Toto se opět 

provádí vzhledem k dělící rovině (rovinám) vstřikovací formy a 

k požadované povrchové úpravě výstřiku (zvláště pak u pohledových dílů). Návrh úkosů je 

opět nutné konzultovat s konstruktérem dílu, a to vzhledem k funkčním a pohledových 

plochám. Úkosy také významně ovlivňují rozměry součásti, na což je nutné brát při návrhu 

zaformování a úkosů zřetel. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že konstruktér formy musí zhodnotit díl z mnoha pohledů, 

navrhuje úpravy dílu z lesotechnického hlediska a následovně je konzultuje s konstruktérem 

dílu. Pro konstruktéra formy je nejdůležitější umístění ústí vtoku na díle, odformovací úkosy a 

rozměrové a geometrické tolerance dílu. Proto je velmi důležitá aktivní spolupráce 

s konstruktérem dílu, nejlépe již od jeho samotného vývoje, aby se případné lisotechnické 

problémy řešily již při samotném návrhu dílu. Tohoto se však v praxi dosahuje velmi obtížně. 

5.2.3 Konstrukční a technologické výpočty 

Velikost výrobní série: 260 000 ks/rok 

Četnost dodávek za rok: jsou požadovány 2 dodávky po 6 měsících, 1 dodávka 130 000 

ks v průběhu 6 měsíců. 

Požadovaný termín dodání jedné dodávky: Tp = 280 hodin 

Obr. 5.12 Návrh zaformování 
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 Objem jednoho výstřiku: 5,124 [cm
3
] 

 Objem vtoku (celkový): 17,3 [cm
3
] 

 Hustota vstřikovaného materiálu: 1,525 [g/cm
3
] 

 Hmotnost výstřiku: 

a) Varianta studeného vtoku 

                                 
    

 
                  [5.10] 

Kde: V – objem vstřikovaného dílu [cm
3
] 

  - hustota vstřikovaného materiálu [g/cm
3
] 

Hmotnost jednoho výstřiku (včetně vtokového zbytku) je 14,41 [g]. 

b) Varianta horkého vtoku 

                                              [5.11] 

Hmotnost jednoho výstřiku je 7,81 [g] 

 Stanovení doporučeného vstřikovacího tlaku: 

Vstřikovací tlak volíme dle tabulek, nebo dle doporučení výrobce používaného 

plastu. Pro materiál PBT je doporučený vstřikovací tlak 100 – 120MPa (viz. Kap. 

3.1). Pro zadaný výstřik volím hodnotu vstřikovacího tlaku pv = 120MPa. 

 Určení uzavírací síly: 

Stanovení velikosti uzavírací síly lze v zásadě provést třemi způsoby: 

a) ze zkušenosti s podobnými aplikacemi (tvarově podobné díly) 

b) pomocí tabulek 

c) pomocí počítačové simulace 

   
     

 
         

    
     [5.12] 

Kde: pv  – vstřikovací tlak [MPa] 

  Ft  – faktor tekutosti plastu [-] 

Scelk  – celková průmětná plocha dílu do dělící roviny [mm
2
] 

1,2  – koeficient bezpečnosti 

 

Obr. 5.13 Průmětné plochy dílu a vtoku do dělící roviny 

Průmětná plocha jednoho dílu do dělící roviny byla určena pomocí programu CATIA 

V5. Její hodnota je 1223,84 mm
2
. 

Obsah průmětné plochy vtoku jsme určili pomocí programu CATIA V5 a její 

hodnota je 2889 mm
2
. 
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Celkovou průmětnou plochu tedy získáme, vynásobíme-li průmětnou plochu jednoho 

dílu S1d počtem dutin np a k ní přičteme průmětnou plochu vtoku Svtoku do dělící 

roviny formy. 

                                       [5.13] 

 Určení celkové průmětné plochy 

a) Varianta studeného vtoku 

                                   

b) Varianta horkého vtoku 

                              

 

 Určení zavírací síly 

a) Varianta studeného vtoku 

   
                  

    
           

                                     

b) Varianta horkého vtoku 

   
                   

    
           

                                     

 

 Velikost objemu vstřikovaného plastu: 

   
 

  
       [5.13] 

Kde: G – celková hmotnost výstřiku [g] 

 Ka – faktor navýšení objemu taveniny plastu [g/cm
3
] 

a) Varianta studeného vtoku: 

   
       

    
             

Minimální velikost vstřikované dávky je 51,93 [cm
3
] 

b) Varianta horkého vtoku: 

   
      

    
             

Minimální velikost vstřikované dávky je 28,14 [cm
3
] 

 Určení minimální vstřikovací kapacity Cv: 

                   [5.14] 

Kde: np – násobnost formy [-] 

 V – objem vstřikovaného dílce [cm
3
] 

a) Varianta studeného vtoku 
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Minimální kapacita vstřikovacího stroje je 47,245 cm
3
. 

b) Varianta horkého vtoku 

                            
Minimální kapacita vstřikovacího stroje je 25,62 cm

3
. 

 Určení minimální plastikační kapacity Cp: 

   
          

  
  
  

   
  

[5.15] 

a) Varianta studeného vtoku 

   
                   

    
  

     
       

  

   
  

Minimální plastikační kapacita stroje je 10 [kg/hod]. 

b) Varianta horkého vtoku 

   
                 

     
       

  

   
  

Minimální plastikací kapacita stroje je 5,5 [kg/hod]. 

 Určení optimálního průměru šneku vstřikovacího stroje Ds: 

       
             

       [5.16] 

Kde: VD – velikost objemu vstřikovaného plastu [cm
3
] 

  Ds – průměr šneku [mm] 

a) Varianta studeného vtoku 

          
 

              
 

 

                    

b) Varianta horkého vtoku 

          
 

              
 

 

                    

5.2.4 Návrh vstřikovacího stroje 

Při volbě vstřikovacího stroje vycházíme především z požadované uzavírací síly, potřebné 

k bezpečnému uzavření vstřikovací formy, plastikační kapacity vstřikovacího stroje a 

maximálních rozměrů vstřikovací formy. 

V praxi se velmi často stává, že je vstřikovací lis naddimenzovaný vzhledem ke své 

uzavírací síle. Omezujícím faktorem se často stává rozměr formy potřebný k bezpečnému 

zabudování všech komponent potřebných pro správný chod formy a pro výrobu kvalitního 

výrobku. Dalším omezujícím faktorem může být strojové vybavení firmy. 

Výrobní prostředek zvolený pro daný výrobek je vstřikovací lis Elektron 75 – 300 od firmy 

FERROMATIC. 

Ferromatic je německá společnost založená roku 1956. V devadesátých letech se spojila s 

americkou společností Milacron. Série elektron je ovládána plně elektricky a její použití 

nabízí precizní a flexibilní řešení, které je navíc ekologické. Při použití těchto strojů můžeme 

ušetřit až 60% elektrické energie a vody používané pro výrobu. 
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Obr. 5.14 Zvolený vstřikovací lis [15] 

Tab. 5.9 Parametry vstřikovacího stroje 

Uzavírací jednotka 

Zavírací síla 750 [kN] 

Světlost mezi sloupky (HxV) 405x420 [mm] 

Velikost upínací desky (HxV) 575x570 [mm] 

Otevření formy 320 [mm] 

Max. vzdálenost mezi deskami 800 [mm] 

Montážní výška formy (min./max.) 150/480 [mm] 

Max. hmotnost formy (pohyblivá/pevná) 510/255 [kg] 

Otevírací síla 250 [kN] 

Vyhazovací síla 25 [kN] 

Max. krok vyhazování 125 [mm] 

Vstřikovací jednotka 

Průměry šneku 30; 35; 40 [mm] 

Specifický vstřikovací tlak 2 500; 1 949; 1 488 [bar] 

Max. zdvihový objem 113; 154; 201 [cm
3
] 

Max. hmotnost výlisku z PS 103; 140; 183 [g] 

Max. zdvih šneku 160 [mm] 

Přidržovací síla trysky 30 [kN] 

Vstřikovací rychlost 117; 159; 208 [cm
3
/s] 

Otáčky šneku 400 [min
-1

] 

Plastikační proud 18; 25; 32 [g/s] 

Aktivní délka šneku 22; 22,9; 20 [L/D] 

Počet topných zón 4 + 1 [-] 

Celkový topný výkon 9,2; 11,2; 11,2 [kW] 

Obecné údaje 

Celkový instalovaný výkon 23,5; 24,9; 24,9 [kW] 

Rozměry stroje (délka x šířka x výška) 4,36 x 1,42 x 1,95 [m] 

Hmotnost stroje 4 700 [kg] 
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5.3 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Účelem technicko - ekonomického zhodnocení je prvotní rozbor koncepce formy, nákladů 

na její výrobu a vlastní výrobu dílu, aby bylo možné produkt nejen v požadované kvalitě 

vyrobit, ale také s dostatečným ziskem prodat. Dále musí být zajištěna termínová spolehlivost, 

opakovatelnost a stabilita výrobního procesu. 

Přesné vyčíslení ekonomiky výroby daného výrobku je v praxi velmi složité, protože 

neznáme předem všechny náklady na výrobu vstřikovací formy a pohybujeme se pouze 

v rámci odborných odhadů. To vyžaduje velmi bohaté zkušenosti s touto činností a ve firmách 

se tomu zpravidla věnují velmi zkušení pracovníci. Existují sice softwary, které provádějí 

výpočty cen (např. CALCMASTER), ale bez praktických zkušeností mohou být i tyto 

nástroje velmi nepřesné. 

V neposlední řadě je nutné také zohlednit náklady na použitý materiál a normálie. Tyto 

náklady jsou pro výrobu vstřikovací formy se studeným či horkým systémem zhruba stejné. U 

horkého systému je nutné započítat náklady na vlastní horký systém, který sestává z rozvodné 

desky, trysek a desky, ve které je tento systém zabudován. 

Další náklady spojené s výrobou daného dílce jsou náklady na plast, barvu, provoz 

vstřikovacího stroje, náklady na údržbu formy v průběhu její životnosti (nelze je odhadnout 

přesně, ale pouze opravnými koeficienty), mzdové náklady na seřízení stroje a jeho obsluhu 

atd. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přesné stanovení ceny předem je v podstatě nemožné a 

z tohoto důvodu se pohybujeme – jak již bylo uvedeno – pouze v rámci odborných odhadů. 

Cena plastového granulátu je stanovena na 5€ za jeden kilogram materiálu. Jedná se již o 

materiál barvený černou barvou. Pro další výpočty bude stanoven kurz 27,30Kč za 1€. 

 Určení ceny plastu za 100 ks: 

Cena plastu za kilogram v Kč: 

                          

a) Varianta studeného vtoku 

          
   

    
            

     

    
                 

Při použití studeného vtoku je cena plastu 196,70 Kč za 100ks výrobku. Tento údaj je ale 

za předpokladu použití čistého granulátu. Do výrobků se však přidává levnější regranulát, 

který pochází z rozemletých vtokových zbytků. Poměr čistého plastu a regranulátu se 

používá v poměru 8:2, tedy 80% čistého plastu a 20% regranulátu. Cena regranulátu činí 

asi 30% ceny čistého plastu. Po přepočtu dostaneme: 

           
     

    
                    

     

    
                     

b) Varianta horkého vtoku 

          
  

    
            

    

    
                 

Při použití studeného vtoku je zapotřebí započítat do ceny výrobku náklady na roztřídění 

dílů. U horkého vtoku tyto náklady odpadnou, protože je možné díly třídit již na stroji bez 

zásahu lidské práce. 
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 Náklady na třídění výrobku 

Pro roztřídění 130 000 výrobků (jedné výrobní dávky) je odhad doby, která je na tuto 

činnost potřeba asi 130 hodin. Část této doby může být odpracována obsluhou stroje 

v rámci jeho běžných činností – náklady se neprojeví. Část asi 60% je však nutné započítat 

do ceny výrobku. Mzda dělníka, který tuto činnost vykonává je stanovena na 100 Kč/hod. 

                          

 Pracovní hodiny: 

Počet pracovních dnů v roce je 260, což při třísměnném provozu znamená 6 240 hodin. 

Musíme ale odečíst hodiny, které jsou nutné na údržbu a případné opravy stroje, což 

představuje asi 1% z celkového počtu pracovních hodin. 

                                  

Tab. 5.10 Vstupní údaje pro stanovení nákladů 

Značka Hodnota Studený vtok Horký vtok Jednotka 

Cpl Cena plastu 169,16 106,61 [Kč/100ks] 

Cb Cena barvy 0 0 [Kč/100ks] 

tc Celková doba cyklu 36 26,02 [s] 

nf Násobnost formy 4 4 [-] 

Ns Velikost výrobní série 260 000 260 000 [ks/rok] 

P Příkon stroje 23,5 23,5 [kW] 

Cel Cena elektrické energie 2,35 2,35 [Kč/kW] 

Cs Cena stroje 1 270 000 1 270 000 [Kč] 

Dpr Doba provozu stroje 8 8 [roků] 

Prhod Pracovní hodiny 6170 6170 [hod] 

Ms Hrubá mzda seřizovače stroje 175 175 [Kč/hod] 

MD Hrubá mzda dělníka (obsluhy stroje) 140 140 [Kč/hod] 

Ctř Náklady na třídění výrobní dávky 7800 0 [Kč] 

Kpc Faktor využití pracovního času 0,8 0,85 [-] 

Kz Faktor zmetkovitosti 1,015 1,01 [-] 

 Materiálové náklady na jeden výrobek: 

a) Varianta studeného vtoku 

    
   

   
 

      

   
                

Materiálové náklady na jeden výrobek při variantě studeného vtoku jsou 1,70 [Kč/ks] 

b) Varianta horkého vtoku 

    
   

   
 

      

   
                

Materiálové náklady na jeden výrobek při variantě horkého vtoku jsou 1,07 [Kč/ks] 

 Náklady na materiál celé série: 
a) Varianta studeného vtoku: 
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Materiálové náklady na celou sérii při variantě studeného vtoku jsou 439 816 [Kč] 

b) Varianta horkého vtoku: 

   
                                  

Materiálové náklady na jeden výrobek při variantě horkého vtoku jsou 277 186 [Kč] 

 Odhadované náklady na výrobu vstřikovací formy: 

Tab. 5.11 Odhadované náklady 

 
Cena 

[Kč/hod.] 

Studený vtok Horký vtok 

Počet hodin 

[hod] 

Celkem 

[Kč] 

Počet hodin 

[hod] 

Celkem 

[Kč] 

Mat. + norm.   80000  90000 

Programování 650 70 45500 70 45500 

Konstrukce 650 120 78000 125 81250 

CNC obrábění 420 140 58800 145 60900 

Konvenční obrábění 340 120 40800 120 40800 

Výroba elektrod 420 20 8400 20 8400 

Hloubení + drátové 

řezání 440 110 48400 110 48400 

Ruční pracoviště 330 80 26400 85 28050 

EWIKON   0  140000 

Simulace   10000  10000 

Součet   396300  513000 

Zisk 10%   39630  51300 

∑ Celkem   435930  604300 

Odhadované náklady Nf na výrobu vstřikovací formy pro výrobu daného výrobku jsou: 

a) Pro variantu se studeným vtokem ve výši 435 930 [Kč] 

b) Pro variantu s horkým vtokem ve výši 564 300 [Kč] 

 Celková doba zhotovení série: 

a) Varianta studeného vtoku: 

   
       

         
 

               

          
              

Celková doba zhotovení celé série se studeným vtokem je 824,7 hodin. 

b) Varianta horkého vtoku: 

   
       

         
 

                 

           
           

Celková doba zhotovení celé série s horkým vtokem je 561 hodin. 

 Odpisové náklady stroje na hodinu provozu: 

Odpisové náklady stroje jsou pro obě varianty totožné. 
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Odpisové náklady stroje na jednu hodinu provozu jsou 25,8 [Kč/hod] 

 Odpisové náklady stroje na celou sérii: 

a) Varianta studeného vtoku: 

                                       

Odpisové náklady stroje na celou sérii při použití studené vtoku jsou 21 218,7 [Kč] 

b) Varianta horkého vtoku: 

                                      

Odpisové náklady stroje na celou sérii při použití horkého vtoku jsou 14 434 [Kč] 

 Náklady na el. energii jedné hodiny provozu stroje: 

Náklady na el. energii jsou počítány pro obě varianty jako totožné. 

                                    

Náklady na el. energii jedné hodiny provozu stroje jsou 55,3 [Kč/hod] 

 Náklady ne el. energii provozu stroje na celou sérii: 

a) Varianta studeného vtoku: 

                                      

Celkové náklady na el. energii pro výrobu celé série s variantou studeného vtoku jsou ve 

výši 45 564,7 [Kč] 

b) Varianta horkého vtoku: 

                                    

Celkové náklady na el. energii pro výrobu celé série s variantou horkého vtoku jsou ve výši 

30 995,25 [Kč] 

 Personální náklady na jednu hodinu provozu stroje: 

Při výpočtu personálních nákladů na jednu hodinu provozu stroje vycházíme 

z předpokladu, že seřizování stroje trvá jen určitou dobu a seřizovač se o stroj nestará celou 

směnu a zpravidla se stará o několik strojů současně. Podobné je tomu u pomocného 

personálu, který má ale na starosti strojů méně, vzhledem ke svým povinnostem (výměna 

plných beden, doplňování granulátu, udržování pořádku v okolí strojů apod.). Hodinovou 

sazbu tedy podělíme počtem strojů, které má daný pracovník na starosti. 

Personální náklady jsou pro obě varianty totožné. 

   
  

 
 
  

  
 

   

 
 
   

  
                            

Personální náklady na jednu hodinu provozu stroje jsou 37,9 [Kč/hod] 

 Personální náklady na celou sérii: 
a) Varianta studeného vtoku: 
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Personální náklady na výrobu celé série při variantě studeného vtoku jsou 31 264,4 [Kč] 

b) Varianta horkého vtoku: 

      
                               

Personální náklady na výrobu celé série při variantě horkého vtoku jsou 21 267,51 [Kč] 

Tab. 5.12 Přehled celkových nákladů 

Zkratka Druh nákladů Studený vtok [Kč] Horký vtok [Kč] 

   
 Materiálové náklady 439 816 277 186 

Nf Náklady formy 435 930 604 300 

No Odpisové náklady 21 218,7 14 434 

    
 Náklady na el. energii 45 564,7 30 995,25 

Ntř Náklady na třídění 7 800 0 

      
 Personální náklady 31 264,4 21 267,5 

 Náklady celkem 981 593,8 948 182,75 

 Výsledná cena jednoho výrobku: 

a) Varianta studeného vtoku: 

      
        

      
              

b) Varianta horkého vtoku: 

      
         

      
              

Z určené ceny vstřikovaného dílce vyplívá, že vhodnější variantou pro jeho výrobu je 

varianta s horkým vtokem. U studeného vtokového systému byla použita delší než vypočtená 

hodnota vstřikovacího cyklu z důvodu ochlazení rozváděcích kanálů plastu do tvarové dutiny 

formy. Dále výpočet ukazuje, že za použití studeného vtoku dojde k prodloužení doby 

produkce nad požadovaných 280 hodin na výrobní sérii. Z tohoto důvodu by u studeného 

vtokového systému muselo dojít ke zvýšení násobnosti formy a tím k výraznému prodražení 

její výroby. 

Musím podotknout, že takto stanovené náklady nejsou zcela přesné, ale pro přibližný 

výpočet ceny k porovnání vhodnosti zvolené varianty ho lze považovat za dostačující. Pro 

přesný výpočet ceny výrobku bychom museli dopočítat vedlejší náklady na mzdy (odvody 

sociálního a zdravotního pojištění apod.), museli bychom znát režijní náklady firmy, dobu 

provozu formy (ve výpočtu byla použita celková cena – odpis za jeden rok), náklady na 

opravy formy (zde se používají opravné koeficienty) apod.  

Z výše uvedeného vyplívá, že určení ceny výrobku není nikterak jednoduché a musíme 

znát mnoho hodnot, které výslednou cenu ovlivňují. Dále mějme na paměti, že se jedná o 

odborný odhad nákladů, které se mohou ve skutečnosti lišit, proto tato činnost, která je velmi 

důležitá pro ekonomiku firmy vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti a mnohaleté zkušenosti. 

Po určení velikosti stroje, formy a po zvolení vhodného vtokového systému pro výrobu 

dílce můžeme přistoupit k vlastní konstrukci vstřikovací formy. 
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5.4 KONSTRUKCE FORMY [2]; [12] 

Při konstrukci vstřikovací formy pro výrobu plastového dílce postupujeme následujícím 

způsobem: 

1. Volba dělící roviny 

2. Kontrola nebo provedení řádného úkosu na dílci, vzhledem ke zvolené dělící rovině 

(rovinám) a vzhledem k požadovaným rozměrům a tolerancím výrobku 

3. Korekce rozměrů dutiny vstřikovací formy vzhledem na smrštění 

4. Rozmístění dutin ve vstřikovací formě 

5. Návrh vhodného uspořádání středění a upínání vstřikovací formy 

6. Návrh vyhazovacího systému 

7. Návrh temperace formy 

8. Návrh umístění spojovacích součástí (šrouby, kolíky apod.) 

9. Návrh rámu a tvarových částí vstřikovací formy 

10. Třídění dílu 

Zadaný plastový dílec byl navržen bez zohlednění dělicí roviny formy a bez provedení 

odformovacích úkosů. 

 Volba dělicí roviny vstřikovací formy 

 

Obr. 5.15 Základní dělicí roviny 

Požadavkem na dělicí rovinu formy je, aby byla pokud možno rovnoběžná s upínáním 

formy a pokud možno co nejjednoduššího geometrického tvaru. Vzhledem k tvarové 

komplikovanosti vstřikovaného dílce není jednoduchý geometrický tvar dělicích rovin možný 

(na Obr. 5.15 jsou zobrazeny pouze hlavní dělicí rovina a dělicí rovina bočních šupen) a návrh 

dělicích rovin byl navržen tak, aby díly bezpečně zůstaly v pohyblivé části vstřikovací formy 

a poté byly díly vyjmuty z formy za pomoci vyhazovacího systému formy. 

 Provedení úkosů 

Provedení úkosů na díle musí respektovat dělící rovinu 

vstřikovací formy tak, aby se na díle nevyskytovaly záporné tvary, 

jejichž odformování je sice možné, ale technické řešení je 

náročnější a obvykle také dražší, než použití nezáporných tvarů. 

Volba velikosti závisí na několika faktorech a jedním z hlavních je 

požadavek povrchové úpravy (dezénu) výrobku. Při konstrukci 

výlisku je tedy nutné dle zvoleného dezénu a jeho hloubky správně 

zvolit odformovací úkosy, aby nedošlo k jeho poškození. 

Na Obr. 5.16 je barevně znázorněno provedení úkosů zadaného 

dílce. Jak již bylo zmíněno, úkosy respektují dělící rovinu formy a 

způsob jeho povrchové úpravy. 
Obr. 5.16 Úkosy 
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 Korekce rozměrů dutiny vstřikovací formy 

Správná volba rozměrů dutiny vstřikovací formy je 

základním předpokladem výroby rozměrově vyhovujících 

výstřiků, protože rozměry výstřiku jsou dány přesností 

tvarové dutiny formy a kvalitou jeho povrchu. 

Příčinou nesprávného určení rozměrů dutiny formy je 

nejčastěji nepřesný odhad smrštění daného rozměru 

v průběhu tváření plastu. Předpokladem pro správné 

určení rozměrů dutiny formy je správný odhad 

provozního smrštění, jehož určení je obtížné a obtížnost 

se zvyšuje se zvyšující se složitostí dílu, neboť se jen 

zřídka kryje s hodnotou uváděnou v tabulkách od 

výrobce plastu. Při určování rozměrů tvarové dutiny 

formy je tedy konstruktér odkázán na vlastní zkušenosti, neboť exaktní podklady umožňující 

snadný přepočet smrštění, které udává výrobce plastu (ze zkušebních těles) na tělesa reálná 

doposud neexistuje. Pomocným vodítkem může být analýza vstřikování, ale vlastní posouzení 

správnosti rozměrů formy je vždy úlohou konstruktéra a jeho úloha je v tomto případě 

naprosto nezastupitelná. 

Velikost smrštění výstřiku ovlivňuje: 

– Tvar výstřiku 

– Konstrukce vstřikovací formy 

– Technologie vstřikování plastu 

Tab. 5.13 Příklad výpočtu rozměrů tvárníku a tvárnice [2] 

Příklad výpočtu rozměru tvárnice Příklad výpočtu rozměru tvárníku 

Jmenovitý rozměr 50 Jmenovitý rozměr 40 

Smrštění (1%) +0,5 Smrštění (1%) +0,4 

2/3 tolerance -0,2 2/3 tolerance +0,2 

Výsledný vypočítaný rozměr 50,3 Výsledný vypočítaný rozměr 40,6 

Výrobní tolerance (20%) 0,06 Výrobní tolerance (20%) 0,06 

Rozměr tvárnice 50,3 ± 0,03 Rozměr tvárníku 40,6
+0,06

 

Zmenšení tvárnice o 2/3 tolerance se volí s ohledem na možnost následné opravy rozměru 

ve formě a stejně tak se volí zvětšení tvárníku o 2/3 tolerance. 

Uvedený výpočet rozměrů tvárníku a tvárnice (Obr. 5.17) je pouze orientační a záleží na 

zkušenostech konstruktéra, zda zvolí rozměry správně. V praxi se velmi často přistupuje 

k opravám rozměrů výstřiku po vyvzorkování vstřikovací formy, kde se odzkouší několik 

parametrů vstřikovacího procesu, výrobky se správně změří a poté dojde k rozhodnutí, které 

parametry jsou pro danou výrobu nejlepší a rozměry vstřikovací formy se upraví tak, aby se 

dosáhlo správných rozměrů výstřiku pro zvolené parametry vstřikování. Tohoto se dosahuje 

pouze za předpokladu dobré komunikace s technologem vstřikovny plastů a jeho vysoké 

odborné erudice v oblasti vstřikování plastů. 

  

Obr. 5.17 Rozměry dutiny formy 
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 Rozmístění dutin ve vstřikovací formě 

Při návrhu rozmístění dutin ve 

vstřikovací formě se konstruktér 

vstřikovací formy řídí tvarem a 

složitostí výstřiku. V našem 

případě je výrobek tvarově 

komplikovaný s nutností použití 

bočních čelistí z obou stran 

výstřiku, dále pak byl vznesen 

požadavek na výrobu pravé a levé 

varianty výstřiku v jedné formě, 

což samozřejmě také komplikuje 

konstrukci vstřikovací formy. 

U bočních čelistí je nutné 

zajištění dostatečného rozjezdu 

čelistí, aby mohlo dojít 

k bezpečnému vyjmutí výstřiku 

z vstřikovací formy. Pohyb čelistí je zajištěn pomocí šikmých kolíků,které jsou ukotveny na 

pohyblivé části formy a jejich pohyb je ukončen v okamžiku uzavření formy. Sklon šikmého 

kolíku je 18° (obvykle se pohybuje v rozmezí 15° - 20°). Otevřená poloha bočních čelistí je 

zajištěna pomocí odpružené kuličky. 

 Návrh vhodného uspořádání středění a upínání vstřikovací formy 

Návrh vhodného středění a upínání formy úzce souvisí s volbou vstřikovacího stroje a 

s volbou velikosti rámu vstřikovací formy. Rozměry vstřikovacího stroje jsou uvedeny 

v příloze č. 4 (Příloha 4). 

 

Obr. 5.19 Rozteče středění a upínání formy 

Středění formy je řešeno pomocí vodicích sloupků a pouzder. Upínání formy na lis je 

řešeno pomocí posuvných ocelových upínek, k jejichž uchycení slouží vybrání ve formě. 

  

Obr. 5.18 Rozložení dutin ve formě 
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 Návrh vyhazovacího systému 

Vyhazovací systém vstřikovací formy zajišťuje vysunutí nebo vytlačení ochlazeného 

výstřiku z dutiny formy a zajišťuje automatický výrobní cyklus. Vyhazování lze v zásadě 

rozdělit do dvou fází: 

– Dopředný pohyb, při kterém probíhá vlastní vyhazování výstřiku z dutiny formy. 

– Zpětný pohyb, kdy dojde k návratu do původní polohy (často je tato poloha hlídána 

čidlem, které zajišťuje zamezení kolize vyhazovačů a dutiny formy v pevné části). 

Základní podmínkou správné funkce vyhazování je podmíněn hladkým povrchem a 

správným vyúkosováním stěn ve směru vyhazování. Vysunutí výstřiku z formy musí probíhat 

rovnoměrně, aby nedošlo k příčení výstřiku ve formě, které by mohlo zapříčinit deformace na 

výstřiku. Vyhazování kromě vysunutí výrobku z formy také napomáhá k odvzdušnění formy. 

Vyhazovače zanechávají na výstřiku viditelnou stopu. Pokud je tato stopa na výstřiku 

nežádoucí je potřebné je podle možnosti upravit nebo je přesunout na tu stranu, kde vzhledu 

nevadí. Tyto podmínky by měly být definovány konstruktérem dílu již na samém počátku 

práce na konstrukci vstřikovací formy. Pokud se tato závada zjistí až na konci konstrukce 

formy, tak oprava bývá často náročná, nicméně stále ještě možná. V praxi se návrh umístění 

vyhazovačů na díle odesílá ke schválení konstruktérovi dílu. 

Určení velikosti vyhazovací síly je v praxi obtížné a obvykle se tato síla nezjišťuje. Síla 

vyhazovacího systému bývá natolik předimenzovaná (především u mechanického 

vyhazování), že výpočet, který je nepřesný, se neprovádí. 

Nejrozšířenějším systém vyhazování je 

mechanické vyhazování a používá se tam, kde 

lze vyhazovače umístit proti ploše výstřiku ve 

směru jeho vyhození. Jedná se o systém, který 

je výrobně a funkčně jednoduchý. Umístění 

vyhazovacího kolíku se musí opírat o stěnu, 

nebo žebro výstřiku a při vyhazování ho nesmí 

žádným způsobem trvale deformovat. 

Kromě mechanického systému vyhazování 

se používá vyhazování stírací deskou, který je 

vhodný pro tenkostěnné výstřiky, dále pak se 

využívá vyhazování šikmými kolíky, které je 

speciální formou mechanického vyhazování, kde vyhazovače nejsou kolmé k dělící rovině, 

ale jsou k ní uloženy pod různými úhly. Dalším typem mechanického vyhazování je 

dvoustupňové vyhazování, které vyžaduje dva vyhazovací systémy, které se vzájemně 

ovlivňují a s výhodou se využívá při oddělení (ostřižení) vtokového zbytku od výstřiku. 

Vyhazovací systém sestává z vyhazovačů, které mají nejčastěji kruhový nebo obdélníkový 

průřez z kotevní desky, ve které jsou umístěny vyhazovače a z opěrné desky, o kterou se 

hlava vyhazovače opírá. K sytému vyhazování je dále nutné přiřadit vedení vyhazovacího 

systému, který se skládá z vodícího sloupku a vodícího pouzdra, které zajišťují bezchybný 

chod vyhazovacího paketu. 

Návrat vyhazovacího systému do původní polohy (zpětný pohyb) po vyhození výstřiku 

z formy je zajištěn různým způsobem: 

– Vratnými kolíky 

– Pružinami 

Obr. 5.20 Umístění vyhazovačů na díle 
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– Klíny a vačkami 

– Vzduchovým, nebo hydraulickým vyhazovačem 

Kontrola polohy vyhazovacího systému do původní polohy je zajištěna čidly. Pokud není 

čidlem identifikována správná poloha vyhazovacího paketu, stroj je zastaven a nedojde 

k opakování vstřikovacího cyklu. Tím je zabezpečeno, aby nedošlo ke kolizi vyhazovacího 

systému s tvarovými částmi formy, jejichž následná oprava mnohdy převyšuje cenu 

samotného vyhazovacího systému. 

 

Obr. 5.21 Vyhazovací paket [12] 

 Návrh temperace formy 

Úlohou temperančního systému formy je vytemperovat formu na požadovanou pracovní 

teplotu a poté ji na této teplotě udržet. V průběhu každého vstřikovacího cyklu je do formy 

přivádí roztavený plast, který je ve formě následně ochlazován na teplotu vhodnou pro 

bezpečné vyjmutí výstřiku z dutiny formy za pomoci vyhazovacího systému formy. 

V průběhu ochlazování je část tepla z polymeru odvedena do okolního prostředí (do upínacích 

ploch, okolního vzduchu, vyzářením do okolí) a část tepla je odvedena temperančním 

systémem formy. Můžeme tedy psát rovnici tepelné bilance formy: 

         [5.17] 

Kde: Qp – teplo přivedené polymerem [J] 

 Qt – teplo odvedené temperančním systémem formy [J] 

 Qz – ztráty tepla do okolního prostředí [J] 

Množství tepla Q, které projde stěnou o ploše S a tloušťce stěny sk je závislé na rozdílu 

teplot T a součiniteli tepelné vodivosti materiálu λ kterým prochází: 

   
 

  
          [5.18] 

Temperační systém je tvořen soustavou kanálů a dutin, kterými proudí vhodná pracovní 

látka zajišťující udržení teploty formy na požadované hodnotě. Celý systém je vhodně 
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rozdělen na jednotlivé okruhy tak, aby kolísání teplot v průběhu vstřikovacího cyklu bylo co 

nejmenší. 

Rozmístění kanálů a dutin temperančního systému a jejich rozměry se volí s ohledem na 

celkové řešení formy. U malorozměrových dílů je toto rozmístění problematické z důvodu 

malého prostoru s ohledem na umístění vyhazovačů v dutině formy. Kanály se rozmísťují 

rovnoměrně a ve stejné vzdálenosti od dutiny formy. V případě rozdílných tlouštěk stěn se 

temperanční kanál umístí blíže k silnější stěně. 

Návrh temperančního systému v praxi provádí konstruktér na základě svých zkušeností a u 

složitějších případů lze správnost takovéhoto návrhu ověřit simulačním programem. Výsledný 

návrh temperance má vliv nejen na kvalitu výstřiku, ale také na produktivitu výroby. 

Zvolený temperační 

systém je navržený jako 

samostatný okruh pro 

každou dutinu. Vrtání je 

poměrně jednoduché 

s průměrem 8mm. Při 

návrhu průměru vrtání se 

vychází z hmotnosti 

výstřiku a velikosti rámu 

formy. K uzavření nebo 

propojení temperančního 

systému jsou použity 

normalizované díly firmy 

MEUSBURGER 

(přípojka E2000/9/10, záslepky E2080/8/10, přepážka E2100/14/150, o – kroužek 

E2130/8x2). Chladicí okruhy jsou v pohyblivé a pevné části formy téměř totožné. V pevné 

části nebylo možné umístit vrtání s přepážkou z důvodu omezeného prostoru vlivem umístění 

horké trysky. V pevné polovině formy jsou dále samostatné chladicí okruhy pro chlazení 

rámu EWIKONu a dále pak chladicí okruh upínací desky pevné strany. 

 

Obr. 5.23 Chlazení formy komplet [12] 

  

Obr. 5.22 Chladicí systém pevné poloviny formy 
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 Návrh spojovacích součástí formy 

Návrh spojovacích součástí probíhá ke konci návrhu vstřikovací formy, kdy již známe 

umístění vyhazovačů, chlazení, vodicích prvků formy atd. a kdy již můžeme jejich polohu 

kontrolovat vzhledem k jiným funkčním otvorům a umístit je tak, aby nedošlo k jejich 

vzájemnému křížení. 

 Návrh rámu formy 

Vstřikovací formy se obvykle skládají z těchto částí: 

– Pevná polovina formy 

– Pohyblivá polovina formy 

– Vyhazovací paket formy 

– Boční čelisti 

– Třídění výstřiku 

 Pevná polovina formy 

Základními prvky, ze kterých je složena pevná strana formy jsou znázorněny na Obr. 5.24. 

Pro konstrukci byly pevné části vstřikovací formy, byl použit normalizovaný rám od firmy 

MEUSBURGER (viz. Tab. 5.14). 

 

Obr. 5.24 Pevná strana formy 

Topná soustava od firmy EWIKON a je zabudována do rámu EWIKON. 

Tab. 5.14 Desky pevné části formy 

Název Rozměry (Ozn. dle katalogu) Materiál 

Izolační deska E1425/346x346/8 Pertinax – laminát se skelným vláknem 

Upínací deska F45/346x346/36/2312 1.2312 

Rám EWIKON F50/346x346/96/2312 1.2312 

Rám F50/346x346/66/2312 1.2312 

Tvarová vložka 110x74x37,6 1.2343 
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 Pohyblivá strana formy 

Základními prvky, ze 

kterých je složena pohyblivá 

strana formy jsou 

znázorněny na Obr. 5.25. Pro 

konstrukci byly pevné části 

vstřikovací formy, byl použit 

normalizovaný rám od firmy 

MEUSBURGER (viz. Tab. 

5.15). 

 

 

 

 

 

Tab. 5.15 Desky pohyblivé části formy 

Název Rozměr (Ozn. dle katalogu) Materiál 

Rám F50/346x346/76/2312 1.2312 

Opěrná lišta F70/346x346/44/76/1730 1.1730 

Upínací deska F45/346x346/36/1730 1.1730 

Izolační deska E1425/346x346/8 Pertinax – laminát se skelným vláknem 

 Vyhazovací paket 

K vyjmutí dílu z formy je využito klasického 

mechanického vyhazování pomocí vyhazovacích 

kolíků (vyhazovačů). Je použit jak kruhový, tak 

obdélníkový průřez vyhazovačů. 

K jeho výrobě bylo opět využito 

normalizovaných dílů od firmy 

MEUSBURGER. 

 

 

Tab. 5.16 Desky vyhazovacího paketu 

Název Rozměr (Ozn. dle katalogu) Materiál 

Kotevní deska F80/346x346/256/17/1730 1.1730 

Opěrná deska F85/346x346/256/22/1730 1.1730 

 

  

Obr. 5.25 Pohyblivá strana formy 

Obr. 5.26 Vyhazovací paket formy 
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 Boční čelisti 

Boční čelisti slouží k výrobě tvarů, které jsou 

kolmé (nebo pod úhlem sklopené) na základní 

dělící rovinu formy, a které nelze zaformovat 

jiným způsobem. 

V boční čelisti 1 jsou umístěna tvarová 

vložená jádra, která jsou zajištěna proti vytažení 

válcovým kolíkem. 

 

 Třídění výstřiku 

Jak již bylo zmíněno, ve formě se vyrábí výrobek v pravém a 

levém provedení. Z tohoto důvodu je nutné zajistit jejich třídění 

již v průběhu jejich výroby, a ne až jako dodatečnou operaci po 

dokončení výroby výrobní dávky. K tomuto účelu slouží 

„Třídící rukáv“, který zajistí rozpad výrobku do přepravek na 

pravou a levou stranu. „Třídící rukáv“ je připevněn pomocí 

šroubů (M8) k pevnému rámu formy. 

 

 

5.5 POUŽITÉ MATERIÁLY [9] 

Ocel 1.2312 

Jedná se o chrom – mangan – molybdenovou ocel, která je dobře tvárná za tepla. Díky 

zvýšenému obsahu síry je tato ocel dobře obrobitelná jak ve stavu žíhaném, tak 

v zušlechtěném stavu. Ocel je dobře leštitelná a lze ji cementovat v lázni nebo plynu. Ocel je 

vhodná ke kalení na vzduchu nebo v oleji s velmi dobrou prokalitelností. 

Ocel se používá na nástroje pro zpracování umělých hmot, jako jsou velké a střední formy, 

formovací rámy pro lití plastických hmot a kovů pod tlakem. Ocel lze využít v zušlechtěném 

stavu na 950 – 1100 MPa bez dalšího tepelného zpracování pro méně náročné nástroje 

Tab. 5.17 Chemické složení oceli 1.2312 

Prvek C Mn Si Cr Mo P max. S max. 

% 0,35-0,45 1,4-1,6 0,3-0,5 1,8-2 0,15-0,25 0,03 0,05-0,1 

Tab. 5.18 Tepelné zpracování oceli 1.2312 

Způsob Teplota [°C] 

Kování 850 – 1050 

Žíhání na měkko 760 – 780 

Žíhání ke snížení pnutí 600 – 650 

Kalení 840 – 880 

Popouštění 640 - 680 

 

  

Obr. 5.27 Boční čelisti 

Obr. 5.28 Třídící rukáv 
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Tab. 5.19 Popouštěcí hodnoty v závislosti na tvrdosti oceli 1.2312 

°C 100 200 300 400 500 600 700 

HRC 51 50 48 46 42 36 28 

N/mm
2
 1730 1670 1570 1480 1330 1140 920 

Ocel 1.2343 

ČSN 19 552. Tato ocel patří do skupiny ocelí na formy, nástroje pro tváření a střihání za 

tepla. Jedná se o chrom – molybden – křemík – vanadovou ocel ke kalení v oleji a na vzduchu 

s velmi dobrou prokalitelností, vysokou pevností za tepla a odolností proti popouštění, velmi 

dobrou houževnatostí a plastickými vlastnostmi při normálních i zvýšených teplotách. Ocel 

vykazuje velmi dobrou odolnost proti vzniku trhlinek tepelné únavy a malou citlivost na 

prudké změny teplot. Je vhodná pro tepelné zpracování i na pevnosti přes 1800 MPa a na 

nástroje chlazené vodou. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na 

měkko.  

Ocel je vhodná na pevné a pohyblivé díly, jádra a jiné části forem pro tlakové lití slitin 

hliníku a velké série odlitků slitin zinku a hořčíku. Ocel lze použít na nástroje pro tváření za 

tepla, velmi namáhané malé a středně velké zápustky a vložky zápustek. Matrice, trny, 

čelisti, razníky zejména s vysokou pevností přes 1765 MPa chlazené vodou. Velmi namáhané 

průtlačníky a jiné pomocné nástroje pro protlačování neželezných kovů za tepla, průtlačnice 

na hliník a jeho slitiny. Nástroje pro střihání za tepla, malé a středně velké nože nůžek, 

ostřihovací matrice a prostřihovací trny. 

Tab. 5.20 Chemické složení oceli 1.2343 

Prvek C Cr Mn Mo P S Si V 

% 0,32-0,42 4,5-5,5 0,2-0,5 1,1-1,6 0,3 0,3 0,8-1,2 0,35-0,6 

Tab. 5.21 Tepelné zpracování oceli 1.2343 

Tváření  

Kování 850 – 1100 

Válcování 850 - 1100 

Tepelné zpracování  

Kalení 980 - 1030 

Žíhání k odstranění vnitřního pnutí 600 – 650 

Popouštění 450 - 550 

Tepelně – chemické zpracování  

Nitridování 470 - 550 

Ocel 1.1730 

ČSN 19 083. Uhlíková nástrojová ocel vyznačující se dostatečnou tvrdostí zákalné vrstvy, 

vysokou houževnatostí a velmi značnou necitlivostí na kalící trhliny. Dále se ocel vyznačuje 

dobrou tvárností za tepla a dobrou obrobitelností v žíhaném stavu. Používá se pro zámečnické 

a montážní nářadí, na nástroje k obrábění dřeva, kalené součásti forem např. základové desky, 

vodící pouzdra, sloupky, dorazy, pružící součástky a výrobky apod. Dále je ocel vhodná na 

zemědělské, kovářské a zednické nářadí. 
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Tab. 5.22 Chemické složení oceli 1.1730 

Prvek C Mn Si P S 

% 0,41-0,5 0,6-0,8 0,15-0,4 0,035 0,035 

Tab. 5.23 Tepelné zpracování oceli 1.1730 

Způsob Teplota 

Kování 1050 - 800 

Normalizační žíhání 840 – 860 

Žíhání na měkko 680 – 710 

Žíhání ke snížení pnutí 600 – 650 

Kalení 
ve vodě 790 – 820 

v oleji 800 - 830 

Popouštění  180 - 300 

Tab. 5.24 Popouštěcí teploty v závislosti na tvrdosti oceli 1.1730 

°C 100 200 300 350 

HRC 58 55 48 44 

Ocel 1.2767 

ČSN 19 665. Jedná se o chrom – nikl – wolfram – molybdenovou ocel vhodnou ke kalení 

v proudu vzduchu s velkou prokalitelností. Tato ocel je po kalení poměrně tvrdá a vykazuje 

zvlášť dobrou houževnatost proti namáhání tlakem rázy, velmi dobrou odolnost proti 

opotřebení a poměrně dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování. Je ovšem obtížněji 

tvárná za tepla a vykazuje mírně stíženou obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko. 

Ocel se s výhodou používá na nástroje pro tváření za tepla, jako jsou malé zápustky, které 

vyžadují při vysoké tvrdosti také vysokou houževnatost. Pro lisování plastických hmot je 

možné z této oceli vyrábět velké tvárníky a tvárnice, které kalíme na vzduchu. 

Tab. 5.25 Chemické složení oceli 1.2767 

Prvek C Mn Si Cr Mo Ni max. P max. S max. 

% 0,4-0,5 0,15-0,45 0,1-0,4 1,2-1,5 0,15-0,35 3,8-4,3 0,03 0,03 

Tab. 5.26 Tepelné zpracování oceli 1.2767 

Způsob Teplota 

Kování 850 - 1050 

Žíhání na měkko 610 - 650 

Žíhání ke snížení pnutí 600 - 630 

Kalení 830 - 860 

Popouštění 160 - 250 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá technologií výroby plastového dílce světlometu automobilu a 

následným návrhem formy pro jeho výrobu.  

První část práce představuje literární rešerši technologie vstřikovaní plastů, kde bylo 

popsáno základní rozdělení plastů z mnoha hledisek a byl stručně popsán vliv některých 

faktorů na jejich vlastnosti. Dále byl popsán zadaný plastový dílec se stručnou 

charakteristikou materiálu, ze kterého bude vyráběn a podmínky pro jeho zpracování 

technologií vstřikování. 

V další části byla podrobně popsána vlastní technologie vstřikování a vliv jednotlivých 

faktorů na výslednou kvalitu výrobku. Podrobně jsem se zabýval pracovním diagramem a vliv 

jednotlivých fází na kvalitu výrobku. Z textu je patrné, že největší vliv na kvalitu výrobku 

z plastu má fáze dotlačování, kdy dochází ke kompenzaci materiálu vlivem tepelné kontrakce 

(smrštění). Dále byl popsán vstřikovací stroj se zdůrazněním některých parametrů, které mají 

vliv na vhodnost stroje pro výrobu daného výrobku. Bylo popsáno základní rozdělení 

vstřikovacích forem, ať již podle počtu kusů vyráběných dílů, nebo podle jiných parametrů. 

Poslední část práce je věnována vlastní konstrukci vstřikovací formy. V této části jsem 

volil vtokový systém vhodný pro daný výrobek. V zásadě jsem se zabýval rozhodnutím, zda 

bude zvolen systém vstřikování se studeným vtokem nebo systém vstřikování s horkým 

vtokem. Při tomto rozhodnutí jsem vycházel z požadovaného ročního množství výrobků, které 

má daná forma vyrobit a podle kterého byla zvolena požadovaná násobnost formy. Podle 

násobnosti jsem určil základní parametry vstřikovacího stroje, včetně uzavírací síly a odhadl 

jsem velikost rámu formy, která bude pro daný výrobek potřeba. Následně jsem došel 

k rozhodnutí, jaký typ vstřikovacího stroje bude pro danou výrobu zapotřebí. Na základě 

výpočtů a prvotního určení velikosti rámu formy jsem zvolil lis Elektron 75 – 300 od firmy 

FERROMATIC. Po volbě stroje jsem se rozhod provést technicko – ekonomické zhodnocení, 

ve kterém jsem porovnával obě varianty výroby (výrobu studeným vtokem a výrobu horkým 

vtokem). Na základě výpočtů jsem došel k závěru, že nejlepší variantou výroby je s využitím 

horkého vtokového systému a to nejen na základě výsledné ceny, ale také je nutné zohlednit 

rychlost výroby vzhledem k termínové spolehlivosti dodávek. Za pomoci horkého vtokového 

systému lze předpokládat zkrácení vstřikovacího cyklu téměř o třetinu v porovnání se 

studeným vtokem, což je způsobeno především tuhnutím rozváděcího kanálu při využití 

studeného vtoku. 

V poslední části byla provedena vlastní konstrukce vstřikovací formy. Dělicí rovina formy 

je navržena s ohledem na tvar dílu co možná nejjednodušší. Vzhledem k nemožnosti 

zaformování dílu pouze jednou dělicí rovinou muselo být použito bočních čelistí. Na díle 

jsem provedl řádné vyúkosování, které respektuje dělicí roviny a doplnil jsem rádiusy na díle 

tak, aby se zlepšilo tečení plastu v dutině formy. Následně jsem provedl vlastní kompletní 

konstrukci formy za využití sortimentu normalizovaných dílů od společnosti 

MEUSBURGER. Vzhledem k tvarové komplikovanosti dílu by pro ověření správnosti návrhu 

bylo potřeba provést simulaci vstřikování dílu. To vzhledem k nedostupnosti potřebného 

softwaru nebylo možné. Na závěr práce byly uvedeny materiály použité na výrobu formy. 

Pro kvalitní návrh vstřikovací formy je nutné mít řadu zkušeností s touto činností a dále je 

zde nutná dobrá spolupráce mezi konstruktérem dílu, konstruktérem vstřikovací formy a 

technologem vstřikovny plastů. Jedině při dobré spolupráci lze dojít ke kvalitním výsledkům. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 Hustota plastu [g/cm
3
] 

E Střední teplota výstřiku při vyjmutí z formy [°C] 

M Teplota taveniny [°C] 

W Teplota vstřikovací formy [°C] 

   
 Náklady na materiál celé série [Kč] 

      Cena plastu za kilogram [Kč/kg] 

     Náklady na el. energii provozu stroje na celou sérii [Kč] 

       Odpisové náklady stroje na celou sérii [Kč] 

      
 Personální náklady na celou sérii [Kč] 

A Koeficient vtokového zbytku [-] 

Cdílu Výsledná cena jednoho výrobku [Kč] 

Cm1 Náklady materiálu na jeden výrobek [Kč/ks] 

Cp Minimální plastikací kapacita [kg/hod] 

Cpl Cena plastu na 100 kusů [Kč] 

Cs Cena stroje [Kč] 

Cv Minimální vstřikovací kapacita [cm
3
] 

d Základní průměr rozváděcího kanálu [mm] 

D Průměr šneku [mm] 

DH Průměr rozváděcího kanálu [mm] 

Dpr Doba provozu stroje [roků] 

Ds Průměr šneku [mm] 

Fp Přisouvací síla [N] 

Ft Faktor tekutosti plastu [-] 

Fu Uzavírací síla [N] 

g Korekční faktor obsahu plniva v plastu [-] 

G Hmotnost výstřiku [g] 

GH Hmotnost výstřiku – varianta horkého vtoku [g] 

Gst Hmotnost jednoho výstřiku včetně vtokového zbytku [g] 

K Koeficient využití času [-] 

Ka Faktor navýšení objemu taveniny plastu [g/cm
3
] 

Kf Míra amortizace formy [-] 

Kp Provozní náklady formy [Kč] 

M Vstřikovací objem stroje [cm
3
] 

MD Mzda dělníka [Kč/hod] 

mn Korekční faktor vlastností plastu [-] 

MS Mzda seřizovače [Kč/hod] 

N Celková požadovaná produkce [ks] 

n1 Násobnost formy podle kapacity stroje [-] 

n2 Násobnost formy podle plastikačního výkonu [-] 

n3 Násobnost formy podle velikosti uzavírací síly stroje [-] 

n4 Násobnost podle termínu dodávek [-] 

Nel Náklady na el. energii jedné hodiny provozu stroje [Kč/hod] 

Nf Náklady na formu [Kč] 

No Odpisové náklady stroje na hodinu provozu [Kč/hod] 

nopt Optimalizovaná násobnost formy [-] 



 

np Počet dutin [-] 

Np Personální náklady na hodinu [Kč/hod] 

ns Počet otáček na šneku [min
-1

] 

Ntř Náklady na třídění dílů [Kč] 

Nz Celková produkce životnosti formy [ks] 

p Korekční faktor délky rozváděcího kanálu [-] 

pi Tlak v dutině formy [MPa] 

Prhod Pracovní hodiny [hod] 

pv Vstřikovací tlak [MPa] 

Qp Plastikační výkon stroje [kg/hod] 

Qp Teplo přivedené polymerem [J] 

Qt Teplo odvedené temperančním systémem formy [J] 

Qz Ztráty tepla do okolního prostředí [J] 

S1d Průmětná plocha jednoho dílu do dělicí roviny [mm
2
] 

Scelk Celková průmětná plocha do dělicí roviny [mm
2
] 

Sdílu Průmětná plocha všech dílů do dělicí roviny [mm
2
] 

Si Plocha průmětu dílu do dělící roviny [mm
2
] 

sk Tloušťka stěny [mm] 

smax Největší tloušťka stěny výstřiku [mm] 

Svtoku Průmětná plocha vtoku do dělicí roviny [mm
2
] 

t Čas [s] 

T Teplota [°C] 

tc Celková doba vstřikovacího cyklu [s] 

td Doba dotlačování [s] 

Tf Teplota viskózního vtoku [°C] 

TF Teplota formy [°C] 

Tg Teplota skelného přechodu [°C] 

tch Doba ochlazování [s] 

Tm Teplota tání krystalického podílu [°C] 

Tp Doba produkce [hod] 

tpl Doba plastikace [s] 

ts Celková doba zhotovení celé série [hod] 

ts1 Doba uzavření formy [s] 

ts2 Doba přisunutí plastikací jednotky [s] 

ts3 Doba odsunutí plastikací jednotky [s] 

TT Teplota taveniny [°C] 

tv Doba plnění dutiny formy [s] 

v Obvodová rychlost na šneku [m/s] 

V Objem vstřikovaného dílu [cm
3
] 

Vd Velikost objemu vstřikovaného plastu [cm
3
] 

αef Měrná teplotní vodivost [mm
2
/s] 

λ Součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m
-1

.K
-1

] 
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