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❚✑✒✓ ✔✕✖✗✓✘✓✙✚ ✖✛✚✜✢ �eší návrh za�ízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití 
k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stru�ný p�ehled metod zpracování plast�, dále je 
zde zahrnut konstruk�ní návrh za�ízení s pot�ebnými strojírenskými výpo�ty. Sou�ástí této 
práce je i výkresová dokumentace s celkovým ekonomickým zhodnocením. 

ABSTRACT 
This thesis deals with design of equipment for the production of PET termoplastic fibre to be 
used in 3D printing by means of FDM method. Concise survey of plastics processing methods 
is presented herein, furthermore, structural design of equipment with necessary engineering 
calculations is included as well. Drawing documents with the total economic evaluation is a 
part of this thesis too. 
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❄❅

❱ ❆❇❈�asné dob� 3D tisk za�íná být �ím dál více p�ístupn�jší širší ve�ejnosti. Tato 
technologie již není pouze výsadou technických univerzit, ale již se dostává do oblasti 
komer�ního využití a v posledních letech za�íná pronikat i do našich domácností. Základní 
jednoduché 3D tiskárny s FDM technologií, kde nápl�ový materiál tvo�í termoplast, lze 
po�ídit do 20 000k� Díky této skute�nosti se za�íná také objevovat spousta firem zabývajících 
se výrobou a distribucí termoplastických vláken ur�ených pro 3D tiskárny. Po�izovací cena 
není pro uživatele moc p�íznivá a nebude pravd�podobn� ani poté, co se tímto zbožím nasytí 
trhy. 

Tato diplomová práce bude popisovat, jak vhodn� konstruk�n� navrhnout za�ízení, 
které bude schopno vytvá�et termoplastické vlákno pro 3D tiskárnu. Materiál struny bude 
tvo�it plast z PET lahví, který je všeobecn� dostupný a levný. Všechny tyto skute�nosti nám 
zajiš�ují podstatn� levn�jší náklady na samotnou výrobu termoplastické nápln�. Vzhledem 
k tomu, že PET lahve spadají do oblasti recyklovaného odpadu, bude se z praktického 
hlediska jednat o ekologické využití tohoto materiálu. 





❉❊

❋● ❍■❏▲ ▼�žeme laicky definovat jako technologii aditivní výroby, p�i které výsledný 
produkt vzniká postupným nanášením stavebního materiálu po velmi tenkých vrstvách, které 
se vzájemn� spojují nap�íklad tavením nebo lepením. P�i konven�ním zp�sobu výroby, jako je 
t�ískové obráb�ní, je materiál naopak odebírán. Z tohoto d�vodu lze pomocí 3D tisku vytvá�et 
náro�né tvary a konstrukce, které nelze vytvo�it žádným jiným zp�sobem. 3D tisk je vhodný 
pro svoji rychlou p�ípravu výroby zejména pro kusovou a malosériovou výrobu. Proto se 
velmi �asto používá na výrobu prototyp�. [1] 

�len�ní do skupin se v r�zných zdrojích liší, použijeme rozd�lení do p�ti základních 
skupin. Hlavními kritérii d�lení pak bude podoba použitého polotovaru, metoda jeho nanášení 
a spojování s materiálem na už postavené �ásti. [2] 

Tab. 1: Hlavní principy prototypových technologií [2] 

2.1 Stereolitografie [2]

Tato metoda je nejstarší a nejrozší�en�jší. Stereolitografie má typický rys výchozího 
tekutého polotovaru - fotopolymeru, což je plast reagující na sv�tlo. Stavba probíhá na stole, 
vznikající výrobek je pono�en v nádrži plné tohoto polotvaru tak, aby ho vždy hladina 
p�ekrývala o vyšší vrstv�. P�i této metod� je tlouš�ka vrstvy celkem vysoká, v�tšinou 
se pohybuje okolo 0,05-0,2 mm. V oblasti stavby sou�ástí je kapalina nasycena UV sv�tlem. 
Tím dojde ke spušt�ní chemické reakce vytvrzení polotovaru. Nožem se zarovná povrch a 
následn� st�l sjede o kousek níže a celý cyklus se zopakuje. 



◆❖

Obr. 1: Schéma stereolitografického stroje [2] 

Technologie Solid Ground Curing také pat�í do této skupiny. Jde v podstat� o stejný 
postup jako u stereolitografie, ovšem zdroj UV sv�tla nesvítí v celém pracovním prostoru. 
�asti, které nemají být vytvrzeny, jsou stín�ny maskou. Lze se setkat i s jinou formou 
stereolitografie, která používá na místo tekutého polymeru jako polotovar pastu. Tato metoda 
nám otevírá možnosti vmíchání kovového nebo keramického prášku do této pasty, kde nám 
bude p�sobit jako výztuž. Další krok m�že následovat odstran�ní polymeru tak, že nám 
z�stane pouze kovová nebo keramická struktura. Metoda Two photon polymerisation je další 
variací stereolitografie. Pomocí této technologie jsme schopni vyráb�t sou�ásti �ádov�
v mikrometrech za pomoci vysokoenergetických femitosekundových pulz�. Velmi �asto se 
tato technologie užívá ve zdravotnictví na výrobu jehel. 

Tab. 2: Vlastnosti materiálu Accura 60 [2] 

V tabulce 2 jsou na ukázku uvedené vlastnosti stereolitografického materiálu Accura 60 od 
spole�nosti 3D Systems. Stereolitografie vyrábí sou�ásti vytvrzením chemickou reakcí, ale po 
samotné výrob� je prototyp vytvrzen jen z 65-90 %. Teplem nebo UV zá�ením lze tento 
pom�r „dope�ením“ sou�ásti ješt� zvýšit. Sou�ásti, které jsou vystaveny zá�ení, mají nejv�tší 
vliv na vlastnosti materiálu jeho povrchu. Mechanické vlastnosti, jako je pevnost a tvrdost, 
nam��ené uprost�ed st�ny, se pohybují v rozsahu 87-92% hodnot nam��ených na povrchu. 
Teplem lze zvýšit tvrdost až na 85 Shore D a UV zá�ením v rozsahu 65-85 Shore D. 
Doporu�ený postup je oh�átí na 150°C po dobu 30 minut nebo 1 hodina v UV komo�e. Je 
nezbytné, aby oh�ev a ochlazování bylo provád�no rychlostí maximáln� 1-2°C /min. Jelikož 
stereolitografický polymer není dobrý tepelný vodi�, p�edejdeme tím vzniku tepelného nap�tí. 
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❙❯❲❳❨❩❬❲❭❪ ❫❴❨❵❛❩❜❵❛❬ ❝❜ ❲❲❨ ❛❞❡❩❢ ❵❛❣❤❩❢❛✐ ❡❜❵❨❳❢❥í hodnot jako po UV dope�ení. Další 
možnost, která se naskýtá, je vytvrzení ultrazvukem, ale tato metoda ješt� není dostate�n�
zpracovaná. 

Principem stereografie je vytvrzování UV paprskem, který postupn� p�i vstupu do 
materiálu ztrácí energii. Vytvrzený objem má pak tvar p�ibližného paraboloidu (obr 2). Tam, 
kde se tvary p�ekrývají, nemají vliv na vnit�ní strukturu materiálu, ale vzniká typická textura, 
složená z boku paraboloidu o výšce jedné vrstvy na boku sou�ásti. 

Obr. 2: Vlevo: parabolický profil vytvá�ený laserem. Vpravo: bok sou�ásti vyrobené 
stereolitografií [2] 

Bok sou�ásti zobrazen na (obr. 2) znázor�uje situaci, kdy je výrobek p�ibližn�
uprost�ed nádrže. Paprsek je do tohoto prostoru nasm�rován zrcátkem, které je umíst�no nad 
st�edem pracovního prostoru, protože vytvrzovací laser je umíst�n mimo komoru, proto 
paprsek dopadá na okraj nádrže pod ur�itým úhlem. Shodný sklon má i vytvrzený rastr. 
Z tohoto d�vodu je drsnost povrchu závislá na umíst�ní sou�ásti uvnit� stroje (obr. 3). Drsnost 
povrchu Ra=0,3mm p�i tlouš�ce 0,1 mm mají st�ny stav�né uprost�ed stereolitografického 
stroje. Drsnost 1,9-2,5 mm odpovídá st�nám stav�ným u kraje. 

Obr. 3: Závislost drsnosti povrchu na úhlu dopadajícího paprsku [2]



❦❧

2.2 Selective laser sintering [2]

Princip této metody je, že pomocí výkonného laseru dochází k natavování a spojování 
nanášeného práškového polotovaru. Selective Laser Melting je metoda, p�i které se polotovar 
nejen nataví, ale úpln� roztaví. Dále tyto metody m�žeme rozd�lit podle toho, zda se jedná o 
použití �istého kovu, nebo se smíchává s n�kterým z nízkotavitelných kov� z d�vodu snížení 
pot�ebné energie. Výsledná porozita materiálu m�že dosáhnout až na hodnotu 0,5%, pokud 
dojde b�hem procesu k úplnému natavení prášku. 

Máme dv� základní konstruk�ní varianty nanášení prášku. V první variant� je po 
celém stavebním prostoru v konstantní tlouš�ce nanášen prášek. Laser spojuje jen ty oblasti, 
ze kterých vznikne výrobek. Zbytek z�stává nespojen a p�sobí jako podp�rná konstrukce. 

Obr. 4: Princip metody Selective Laser Sintering [2] 

P�i druhé variant� jsou stroje vybaveny hlavou, která má jak spojovací laser, tak 
výstup pro prášek. V�tšinou jsou dva druhy prášku - jeden pro stavbu, druhý pro podporu. 
Pomocí této hlavy je prášek nanášen v celé vrstv�, ale pouze tam, kde je ho t�eba v míst�
budoucí st�ny. 

Tato technologie je schopna vyráb�t výrobky jak z kovových materiál�, tak i 
z materiálu jako je Al2O3, SiC nebo zirkonové kompozity. Z tohoto d�vodu se �asto volí jako 
technologie pro Rapid Manufacturing a Rapid Tooling. Zrnitost prášku odpovídá �ádov�
desítkám µm. Výsledná sou�ást má mechanické vlastnosti, které jsou závislé na parametrech 
stroje a na zvoleném polotovaru. 

Srovnání nejb�žn�jších systém� ukazuje tabulka 3. 



♠♥

♦♣qr st ✉✈✇①②③②④ ⑤⑥⑦⑧♣②⑨⑦⑩❶⑦⑧ ①❷♣❸❹②✇❸❹④ ❺✈③❻⑩✇①❶⑦⑧ materiál� postavených r�znými 
systémy principu SLS [2]

2.3 Powder binder printing [2]

Powder binder printing má z hlediska polotovaru, jeho nanášení a dalších znak�
stejnou metodu jako již p�edešlé zmi�ované technologie. Zp�sob spojování prášku je hlavním 
rozdílem uvedených technologií, kdy se p�i sintrování nespojuje laserovým paprskem, ale 
tekutým pojivem. V podstat� dochází k tmelení prášku. Jde o nej�ast�jší princip stroj� typu 
3D tiskárny. U takových stroj� nevzniká žádný zápach nebo další rušivé vlivy. Výhodu této 
3D tiskárny m�žeme spat�ovat v malých rozm�rech, lze s nimi tedy pracovat p�ímo 
v projek�ních kancelá�ích. 

Jedním z nejnov�jších zástupc� stroj� této t�ídy je ZPrinter 650 od spole�nosti Z 
Corporation. Tento stroj nabízí až 390 000 barev s minimální velikostí detail� 0,1 mm, 
výškou vrstvy 0,089-0,102 mm a p�i vertikální rychlosti stavby 28 mm/hodinu 

Obr. 5: 3Dtiskárna ZPrinter 650 [3] 
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2.4 Fused deposition modeling [2]

Technologie Fused Deposition Modeling staví sou�ást postupn� nanášením „vláken“. 
Principem této metody je natavování drátu z kovu nebo termoplastu do polotekutého stavu a 
jeho nanesení tryskou na základní materiál, kde okamžit� tuhne. Ve sm�ru X a Y se p�i 
nanášení pohybuje tryska. Dokon�ená vrstva se posouvá svisle ve sm�ru Z. �ez tiskovou 
hlavou je na (obr. 3). Jednou z variant je technologie nazývaná Ballistic Particle 
Manufacturing. Základem stavby sou�ásti je nanášení kapek roztaveného vosku. 

Obr .6: Princip metody FDM [2] 

Jinou tryskou a jiným materiálem, avšak stejným zp�sobem, se nanáší podp�rná 
struktura, která je v�tšinou o n�co k�eh�í z d�vodu snadného odstran�ní. Pokud není úhel 
p�evisu 45°, v�tšinou není pot�eba vyráb�t podporu. 

Obr. 7: Mikrostruktura sou�ásti vyrobené technologií FDM. Materiál ocel 430 SST [2]

Protože se p�i stavb� natavuje pouze p�ídavný drát, p�enáší se do sou�ásti podstatn�
mén� tepla. Tato p�íznivá skute�nost má velmi pozitivní vliv na p�esnost výrobku, p�itom 
množství tepla je dostate�né k vytvo�ení kvalitního spojení mezi vlákny. Mikrostruktura 
sou�ásti vyrobené technologií FDM je zobrazena na (obr. 7), kde jsou jasn� patrná zrna nové 
struktury, které p�esahují hranice jednotlivých vláken, p�i�emž samotné hranice nejsou skoro 
vid�t, což zna�í kvalitní spoj. Srovnání mechanických vlastností stejného druhu materiálu jen 
s r�zn� vytvo�enými vlákny v��i sm�ru namáhání (obr. 8). 



❽❾

❿➀➁➂ ➃➄ ➅➁➆➇➈➉➈➊ ➋➌➇➈➆➍➎➏ ➇➍➎�ikovaného ABS P300 se stejným typem plastu, 
ale naneseným metodou FusedDeposition Modeling (r�zné sm�ry kladení vlákna) [2]

Na zp�sobu kladení vláken není závislá výsledná mechanická pevnost. Rozhodující je 
použít vhodný rastr a vzdálenosti mezi jednotlivými vlákny. Standardn� se ponechává mezera 
0 mm. Pokud by došlo k nastavení v jakékoliv kladné hodnot�, nedošlo by ke spojení mezi 
vlákny, což by m�lo za následek rychle klesající parametry materiálu, který by se rozpadl na 
n�kolik �ástí. Výhodu m�žeme spat�ovat p�i nastavení záporné mezery, p�i které se vlákna 
jakoby mírn� p�ekryjí. Hodnoty by ovšem nem�ly p�ekro�it -0,05mm. Poté za�ne vzr�stat 
pevnost, ale naopak bude negativn� ovlivn�na p�esnost nebo kvalita povrchu. Ší�ka 
nanášeného vlákna neovliv�uje pevnost sou�ásti, ovliv�uje ovšem �asovou náro�nost stavby a 
kvalitu povrchu. Ší�ka vlákna by m�la být pokud možno celým d�lencem tlouš�ky st�ny, 
pokud je na vyráb�né sou�ásti tenká st�na. 

Zvolená strategie nanášeného materiálu má velký vliv na vlastnosti výsledné sou�ásti. 
Máme dv� základní strategie- rastr a ofset, podobn� jako u obráb�ní. Materiál u rastru je 
nanášen v jednom sm�ru bez ohledu na tvar sou�ásti. P�i použití ofsetové strategie dráhy 
kopírují vn�jší obrys vyráb�né sou�ásti. 



➐➑

2.5 Lamimated object manufacturing [2]

Na první pohled se tato metoda od ostatního principu rapid prototypingu liší 
používaným polotovarem. Tím je nej�ast�ji papír z jedné strany potažený polyetylenem, který 
slouží jako pojivo p�i zažehlení. Existují i varianty zpracovávající plastové nebo kovové fólie, 
která je v každém kroku navinuta p�es celý pracovní prostor, dále zažehlena válcem k již 
hotové �ásti, a poté je z ní laserem nebo nožem vy�íznut obrys vrstvy. Obecné schéma stroje 
je na (obr. 9). Pro kontrolu podmínek výroby je za�ízení vybaveno �idlem p�ítla�né síly a 
teploty 

Hlavní výhodou této technologie je možnost pracovat s r�znými druhy materiálu jako 
je papír, r�zné polymery nebo kovy, ale také schopnost vyráb�t velké sou�ásti. Rychlost je 
další p�edností této technologie, která je dána tím, že laser pouze vy�ezává obrysy a celá 
vrstva je zažehlena najednou jedním zažehlovacím válcem. Z o�íznutých �ástí fólie p�i této 
metod� se vytvá�í podp�rné konstrukce, které se mohou stát problémem, ale lze ji �ešit 
vhodnou konstruk�ní úpravou tak, aby bylo možno z dutin tyto na�ezané �ásti odstranit. 

Výrobní postup sestává z t�chto krok�: 

1) nová �ást folie je odvinuta do pracovního prostoru 

2) st�l se vysune nahoru, kde je p�ipravený k postavení další vrstvy 

3) folie je p�ipojena k podkladu vyh�ívaným válcem 

4) laserový paprsek vy�ízne obvod sou�ásti 

5) paprsek na�eže i okolní �ást polotovaru pro usnadn�ní odebrání odpadu 

6) st�l s hotovou vrstvou se zasune dol�

7) zopakování celého postupu 

Obr. 9: Princip metody LaminatedObjectManufacturing [2] 
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➔→➣ Rapid freeze prototyping [2]

V�dci z univerzity Missouri nastínili další materiálové možnosti. Poda�ilo se jim 
postavit pokusné za�ízení, které na stavbu sou�ásti používá led. V podstat� se jedná o stejné 
p�ístroje jako u ostatních metod, ale je upravený tak, aby byl schopen nanášet místo 
práškového materiálu vodní kapky. Stavba sou�ásti probíhá v mrazicí sk�íni p�i teplotách 
nižších než je bod mrazu kapaliny. Pouze tryska a dávkova� musí být na tolik oh�áty, aby 
voda zamrzala až na sou�ásti jak konvekcí chladného okolí, tak kondukcí už vytvo�ených 
vrstev. 

Takto vyrobené sou�ásti jsou p�im��en� p�esné, hladké s dobrou kvalitou povrchu. 
Uplatní se nap�íklad jako model p�i metod� lití pomocí vytavitelného modelu. Lze tím �ešit 
problémy s roztažností modelu, které zp�sobuje prasknutí keramické sko�epiny. Výhodou této 
metody jsou nižší náklady, rychlejší opakování cykl�, neprodukuje kou� ani zápach, který 
d�íve vznikal p�i vytavování vosku. 

Pokud bychom tuto metodu cht�li využít v pr�myslu, je zapot�ebí dvou trysek. Jedna 
ur�ena na samostatný stavební materiál a druhá na podp�rný materiál, jenž musí být 
kompatibilní s vodou. Dalším požadavkem je, aby byl p�átelský k životnímu prost�edí a 
snadno odstranitelný z ledových sou�ástek tak, aby nedošlo k poškození integrity výrobku. Ve 
výzkumu byly použity dv� varianty. Jako první 23,5% soli (NaCl) rozpušt�né ve vod� a druhá 
33% glukózy (C6H12O6) ve vod�. Jejich teplota tuhnutí je -21,3 °C u solanky, respektive -5,6 
°C pro glukózu. Aby nanášené kapky krystalizovaly s konstantní velikostí zrn, musí být 
zvolen správný eutektický pom�r sm�si. Odstran�ní podp�rného materiálu pak lze u�init 
jednoduše tak, že se umístí do mrazáku s nastavenou teplotou v rozmezí mezi bodem tání 
základního a podp�rného materiálu. Sm�s glukózy se nakonec jevil jako nejvhodn�jší, když 
vykazoval v��i základním materiál�m menší difuzi. P�i procesu se tak vytratilo pouze 1% 
základního materiálu oproti 40% p�i využití solanky. 

Sou�ástí práce bylo také prozkoumání možností minimální tlouš�ky st�ny. P�i stavb�
samostatn� stojící ty�ky bylo na výzkumném za�ízení dosaženo minimální tlouš�ky 0,205 mm 
(p�i parametrech: pr�m�ry trysky 0,0762 mm, p�etlak vody 31,36 kPa, vzdálenost trysky od 
materiálu 3 mm, frekvence pulz� 300 Hz). U samostatné st�ny byla pak minimální tlouš�ka 
0,4 mm (frekvence 100 Hz, tlak vody 31,36 kPa a pr�m�r trysky 0,0762 mm). 



↔↕
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➜ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁVÁNÍ PLAST�  

Pro zpracování plast� máme tyto základní metody: 

1. Technologie vst�ikování 

2. Technologie vytla�ování 

3. Válcování 

4. Lisování reaktoplast� a termoplast�

3.1 Technologie vst�ikování [4]

Nejpoužívan�jší technologií pro zpracování plast� je vst�ikování, které je využito 
v pr�myslové výrob� kone�ných díl�, ale také polotovar� ur�ených pro další zpracování. 
Pomocí této technologie jsme schopni vyrobit dílce r�zných velikostí a �lenitých tvar� za 
použití velkého množství reaktoplastických nebo termoplastických materiál�. Touto 
technologií se vyrábí hotové sou�ásti, výrobky pro spot�ební pr�mysl, automobilový pr�mysl 
nebo domácnosti. Velmi malé dílce se zhotovují pomocí mikrovst�ikování (obr. 10). 
Hmotnost takto vyrobených díl� se m�že pohybovat od 0,05 do 15 gram�. 

Obr. 10: Výrobek zhotovený mikrovst�ikováním [4]

Velikost vst�ikovacího dílu je omezena velikostí vst�ikovacího stroje. V sou�asné dob�
je možno vyrobit dílec o rozm�rech 3,5x2,5 metr�. Trend pro výrobu vst�ikovacích stroj�
sm��uje k nar�stání jejich rozm�r�. Základem výrobní metody vst�ikování je forma, která je 
tvo�ena dutinou, jenž má podobný kone�ný tvar jako cílový výrobek, a tvá�ecí stroj – 
vst�ikovací lis (obr. 12), (hovor. Vst�ikolis), ne�ast�ji konstruován jako šnekový. Starší typy 
stroj� pracují na principu pístu. V dnešní dob� se takovéto stroje používají v lisovnách jen 
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velmi z�ídka, ale mohou se objevit v kombinaci se šnekovou plastikací. Pístové stroje již 
nevyhovují výkonem a p�esností dnešním požadavk�m na rozm�rovou �i tvarovou p�esnost 
výrobku.  

3.2 Technologie vytla�ování [4]

Technologii vytla�ování m�žeme rozd�lit na: 

Vytla�ování desek 

Vytla�ování fólií 

Opláš�ování vodi��

Vytla�ování trubek a profil�

Výroba vláken 

Granulace 

Vyfukování fólií 

Vytla�ováním lze vyráb�t velmi široký sortiment polotovar� (obr. 13). Ve v�tšin�
p�ípad� se jedná u r�zné typy profil�, desek, ale také o trubky a dráty, které mají konstantní 
pr��ez a trubky r�zných pr�m�r�, dále to mohou být ty�e plné nebo duté, profily tvaru L, U 
anebo i složit�jší n�kolikakomorové profily, jako jsou nap�íklad plastové okenní rámy. 
Trubky lze vyráb�t do pr�m�ru 1600 mm, p�i tlouš�ce st�ny, která je omezena na 60 mm. 
V nedávn� dob� byly exstruzí vyrobeny trubky z PE 100 s tlouš�kou st�ny 100mm. B�žn� se 
vyráb�jí desky v tlouš�kách cca od 1 do 60 mm a ší�ce až 2000m 

➟➠➡➢ ➤➤➥ ➦➡➧➨➩➫➭➯ ➲➡➩➳➵➩➡ ➲➡➩

upnutí vst�ikovací formy [4] 
➟➠➡➢ ➤➸➥ ➺➳➵�ikovací stroj [4] 
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➽➾➚➪ ➶➹➘ ➴➷➬➮➷➱ ✃❐➚❒➾➷� typických pro technologii vytla�ování [4] 

Vyrábí se také r�zné druhy tvarových profil� a pásk�, granuláty plast�, sva�ovací 
dráty. 

Technologie vytla�ování se provádí na vytla�ovacích strojích, tzv. extruderech. Základ 
stroje tvo�í mechanicky velmi pevný rám (frémy). V tomto rámu je uložen pohon, který se 
skládá z elektromotoru s plynule �ízeným po�tem otá�ek a p�evodovkou, která p�enáší 
kroutící moment na pracovní šnek (obr. 14). 

Obr. 14: Vytla�ovací stroj (extrudér) v �ezu (schematicky): A – plnící (vstupní) �ást 
(zóna), B – plastika�ní (kompresní, p�echodová) zóna, C – vytla�ovací (kompresní, výstupní) 

zóna. 1 – násypka, 2 – válec, 3 – šnek, 4 – elektrické odporové topení 5 – termo�lánky 
k m��ení teploty v zónách A, B, C, 6 – lama�, 7 – vytla�ovací hlava [4] 

V ocelovém válci (plastifika�ní komora) se otá�í šnek. Tato komora je zah�ívaná 
v n�kolika regulovaných zónách elektrickými topnými pásy. Ve vstupní �ásti komory je 
umíst�na násypka na zpracovávaný granulát (m�že být také vybaven p�ípojkou pro 
pneumatický p�ívod materiálu). Pro nasazení vytla�ovací hlavy je na opa�ném konci komory 
umíst�na p�íruba. Délka šneku se udává jako násobek jeho pr�m�ru, bývá 20 – 40 D. 
Surovina se dopravuje šnekem od násypky do oh�ívaných pásem a dále pokra�uje 
k vytla�ovací hlav�. Válec, ve kterém se šnek otá�í, se skládá minimáln� ze t�í pásem, 
vstupního p�echodového a výstupního. Každé pásmo má samostatné topení a teplotní 
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regulaci. Materiál procházející se promíchává, homogenizuje, p�evádí do plastického stavu a 
zhut�uje (zbavuje strženého vzduchu). Dále se temperuje na pot�ebnou teplotu a pod tlakem 
vytla�uje p�es tzv. lama�, který provádí další homogenizaci do hubice. Lama� má za úkol 
podpírat síto, které zachycuje p�ípadn� neroztavený granulát a náhodné pevné ne�istoty. Tato 
za�ízení, ve kterých probíhají tyto pochody, se nazývají plastifika�ní jednotka. 

Existují také dvoušnekové extrudery, ve kterých pracují dva šneky v komo�e ve tvaru 
ležaté osmi�ky. Šneky se otá�ejí v souhlasném nebo protib�žném sm�ru, p�i�emž závity 
šnek� do sebe zasahují. Stroje, které používají dva šneky, mají podstatn� v�tší míchací 
ú�innost, proto se hodí k homogenizaci regenerátu, ale i pro materiály získávané z n�kolika 
složek p�ímo v extruderu (PVC – sm�si). 

Menší nevýhodou t�chto konstrukcí je slabší pravidelnost dopravy a výtok taveniny. 
Vyskytují se i dvou šnekové stroje, které mají šneky kuželovitého tvaru, jenž se zužují ve 
sm�ru k vytla�ovací trubici. 

Po výstupu polotovaru z vytla�ovací hlavy je polotovar dále ochlazován nap�. vodní 
mlhou, aby snesl další proces manipulace. Dále prochází polotovar kalibra�ním za�ízením, 
kde se upraví na žádané povrchové rozm�ry. Následuje chlazení, jenž p�edstavuje vodní 
láze�, �ezání na transportní délky, pokud jde o n�jaká plastová vlákna a dochází k navíjení do 
kotou�� a balení. U trubek se p�ed �ezáním za�azuje ješt� normami p�edepsaný potisk 
provád�ný vhodnou tiskovou technikou, horkým razidlem nebo laserem. Extrudéry se 
vyráb�jí v r�zných velikostech, které jsou charakterizovány pr�m�rem šneku (b�žn� 12–150 
mm ovšem u speciálních stroj� i podstatn� výše). Od nich se odvíjí množství zpracovaného 
materiálu za �asovou jednotku. D�ležitý požadavek na stroje je pokud možno co nejkratší 
zdržení materiálu ve stroji (obvykle do 10 min.). Pokud by doba zdržení materiálu p�ekro�ila 
ur�itou �asovou mez, došlo by vlivem p�sobení teploty k degradaci plastu. Lineární regulací 
otá�ek šneku se dá výkon stroje ovládat v pom�ru 1:6. 

Popis šneku a jeho geometrie [4] 
Hlavní �ástí vytla�ovacího stroje je šnek, který slouží k doprav�, stla�ení, následnému 

zplastifikování a homogenizování vytla�ovaného materiálu. Úkolem šneku je vytvo�it 
dostate�n� velký tlak v tavenin�, který je nezbytný k pr�chodu p�es profilový otvor. Šneky 
m�žeme rozd�lit na dv� základní skupiny. Do první skupiny se �adí šneky oby�ejné, které 
jsou charakteristické stejným stoupáním závit� a hloubkou drážky po celé délce šneku. Druhá 
skupina je tvo�ena diferenciálními šneky, které mají rozdílnou hloubku drážky p�i 
konstantním stoupání nebo s konstantní hloubkou drážky a zm�nou stoupání závit�. 
Diferenciální šnek je charakteristický svým kompresním pom�rem, který udává pom�r 
objemu jednoho stoupání závitu šneku na vstupu k objemu závit� na výstupu. Kompresní 
pom�r je také �asto udáván jako pom�r hloubky drážky ve výstupní sekci v��i hloubce drážky 
na výstupu. 

K vytla�ování termoplast� se používá konven�ní šnek, který je tvo�en t�emi 
vyhran�nými sekcemi. Jednotlivé sekce se od sebe rozlišují r�znou hloubkou drážky (obr. 15). 
První �ást se nazývá vstupní nebo také dopravní sekce. Do této �ásti vstupuje materiál 
v podob� granulí. V této sekci je hloubka drážky nejv�tší. Následuje p�echodová sekce neboli 



ÏÐ

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ ×ÖÑÚÖÛ ÜÝÖ ×Ö Ó�ní hloubka drážky nebo stoupání šroubovice. V této �ásti šneku je 
plast stla�ován, intenzivn� zah�íván a pevná látka p�echází v taveninu. Výstupní neboli 
homogeniza�ní sekce tvo�í poslední zónu konven�ního šneku, ve které je hloubka drážky 
nejmenší. Zde dochází k ukon�ování plastikace a tavenina plastu se homogenizuje.

Obr. 15: T�ísek�ní vytla�ovací šnek [4]

Z d�vodu specifických vlastností polymeru, jako jsou reologické, tepelné vlastnosti 
atd., je nereálné navrhnout takový typ šneku, který by byl schopen vytla�ovat všechny typy 
polymeru. Díky t�mto vlastnostem byla vyvinuta velká �ada r�zných typ� šnek�. 

B�hem vytla�ovacího procesu jsou do plastu p�idávána r�zná plniva v podob� barviv, 
skelných vláken, minerálních prášk�, apod. Zde je nutné zajistit kvalitní zhomogenizování 
materiálu. Tento problém byl vy�ešen p�i�azením r�zných mísících a torpédových sekcí ke 
standartním šnek�m, které zlepšily promíchání a zvýšily homogenitu taveniny polymeru. 

N�které druhy t�chto sekcí jsou zobrazeny na obr. 16. 

Obr. 16: Mísící a torpédové sekce. [4]
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Vytla�ovací hlavy [4] 
Požadovaný tvar taveniny dává tzv. vytla�ovací hlava. Existuje spousta druh�

vytla�ovacích hlav, které odpovídají velkým množstvím výrobk� rozli�ných tvar�. M�žeme 
je rozd�lit dle osy šneku a osy hubice (obr. 17). 

Obr. 17: Rozd�lení dle typu vytla�ovací hlavy. 1 – vstup do vytla�ovací hlavy (osa 
šneku) 2 – výstup z vytla�ovací hlavy (osa hubice) [4]

P�ímé vytla�ovací hlavy jsou nej�ast�ji ur�eny pro výrobu ty�í, trubek, profil� a fólií. 
Nej�ast�jší využití p�í�né hlavy je pro výrobu vyfukovaných fólií a opláš�ování. Šikmé hlavy 
jsou používány na výrobu tenkých fólii. Pro výrobu trubek s vnit�ní kalibrací p�i vícevrstvém 
opláš�ování se používají p�edsazené vytla�ovací hlavy.(obr. 18) 

Obr. 18: P�ímá a p�í�ná vytla�ovací hlava. [4]

Hlavní konstruk�ní podmínkou vytla�ovací hlavy je zajistit rovnom�rný pr�tok 
vytla�ovaného materiálu. Pokud budeme navrhovat tvar profilu otvor�, je pot�eba si uv�domit 
stla�itelnost taveniny plast� a její vliv na výsledný tvar. Velikost stla�ení ovliv�uje 
konstrukce vytla�ovací hlavy, technologické podmínky vytla�ování a druh materiálu. �ím 
v�tší klade hlava odpor proti te�ení, tím v�tší je stla�ení taveniny i nár�st vytla�eného profilu 
(obr. 19 a 20). 
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áâãâä Vytla�ování desek [4]

Hlavní �ástí vytla�ovací linky na desky (obr. 21) je vytla�ovací stroj, ve kterém jsou 
pomocí šneku zamíchány (homogenizovány, roztaveny) všechny komponenty plastové sm�si. 
Tyto jsou dopraveny do ploché vytla�ovací hlavy, která vytvaruje taveninu do formy 
nekone�ného pásu. 

Obr. 21: Linka na vytla�ování desek. 1 – extruder, 2 – válcovací �ást, 3 – chladící �ást 
vále�kový dopravník, 4 – o�ezávací �ást, 5 – tažné válce, 6 – d�lící �ást [4]

Ten  je tvarov� fixován pomocí t�í kalandrovacích válc� (obr. 22). Povrch válc� je 
lešt�n nebo chromován. Válce jsou temperovány na teplotu, která je závislá na druhu 
zpracovávaného materiálu. Vnit�ní vestavba chladicích válc� musí zajistit rovnom�rné 
rozložení teplot po délce válce. 

åæçè éêë ìíç�st profilu taveniny po 
pr�chodu vytla�ovací hlavou. [4] 

åæçè îïë ðñçòóò ôóòçõ ñçö÷øùõ óú

vytla�ovací hlav�. [4] 
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Obr. 22: Válcovací t�íválec [4] 

Pás je následn� zchlazen a naformátován na požadovaný rozm�r (obr. 23). Velká 
variabilita vyráb�ných rozm�r� desek je p�edností technologie vytla�ování. 

Obr. 23: N�žky na d�lení desek [4]

Po výstupu z válcovací �ásti deska vstupuje na vále�kový dopravník, kde chladne 
a získává rovinnost (obr. 24). 
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ÿ❖�✁ ✂✄☎ ✆✝✞✟�kový dopravník [4]

B�hem procesu vytla�ování dochází k výkyv�m rychlosti výstupní taveniny a dochází 
ke vzniku nerovností v ší�ce desky. Má-li být zajišt�na vyšší rozm�rová p�esnost, než je ta, 
která nám poskytne výrobní proces, je t�eba vytla�ovací stroj vybavit na výstupu podélnými 
o�ezy, které zajistí požadovanou ší�ku desky (obr. 25). 

Obr. 25: Podélný o�ez desek [4]

Šnekový vytla�ovací stroj (obr. 26) nerovnom�rn� dodává taveninu do vytla�ovací 
hlavy, tavenina tzv. „pulzuje“. Pulzace negativn� ovliv�uje celkovou kvalitu desky jako je 
rovnom�rnost tlouš�ky a ší�ky. 
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Obr. 26: Vytla�ovací stroj se zubovým �erpadlem. 1 – extruder, 2 – lama� se síty, 3 – 
zubové �erpadlo, 4 – statický mixer taveniny, 5 – vytla�ovací hlava. [4]

Z d�vod� omezení pulzace se za výstupem vytla�ovacího stroje umís�uje zubové 
�erpadlo (obr. 27), které zabezpe�í kontinuální pr�chod taveniny do vytla�ovací hlavy,  a tím 
dojde k odstran�ní nežádoucí „pulzace“. 

Obr. 27: Zubové �erpadlo taveniny plastu [4]

Pro kone�nou homogenizaci taveniny se p�ed vytla�ovací hlavu vkládá lama�. Lama�
je d�rovaná deska s otvory, která slouží jako op�rka pro �istící síta. 

✡☛☞✌ ✍✎✏ ✑✒✓✔✕�ovací stroj se 
širokošt�rbinovou hlavou 
a zubovým �erpadlem [4]

✡☛☞✌ ✍✖✏ ✗✘✙✚✛�ená širokošt�rbinová 
hlava [4]
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P✣✤ ✥✦✣✤✧★ ✩✪✫✪✬ ✭ ✮✯✰✱✲ ✫✪ ✳✤★✴✲✥✵ ✶✷✥✹ ✺✱✣✤✬✤✺✶�rbinová hlava. Cílem nástroje je 
dopravit taveninu do výstupních otvor� v celé ší�ce desky rovnom�rn� a zabezpe�it na všech 
�ástech konstantní rychlost te�ení (obr. 30). Díky velmi tlustému rozvád�címu kanálu 
v širokošt�rbinové hlav� dojde k minimalizaci tlakových ztrát od st�edu po okraj nástroje 

Obr. 30: Rychlost výstupu taveniny plastu z vytla�ovací hlavy [4] 

B�hem procesu vytla�ování dochází na výstupu vytla�ovacího stroje k nestejnom�rné 
tlouš�ce st�ny desky. Tento nežádoucí efekt zp�sobuje nestabilita procesu jako je zm�na 
viskozity a tokových vlastností materiálu. Z d�vodu odstran�ní tohoto nežádoucího jevu se 
vytla�ovací stroj vybaví vytla�ovací hlavou podéln� opat�enou stav�cími šrouby, které 
regulují tlouš�ku výstupní št�rbiny (obr. 31). Abychom dosáhli požadované kvality výrobku, 
je nezbytné, aby se�izova� nebo operátor b�hem výrobního procesu neustále upravoval 
tlouš�ku št�rbiny. 

Obr. 31: �ez vytla�ovací širokošt�rbinovou hlavou [4]

Nej�ast�jšími materiály pro výrobu desek jsou PE, PP, ABS, PVC, PMMA, PET, PS. 
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3.2.2 Vtla�ování folii [4]

Linka na vytla�ování fólií (obr. 32) se z velké �ásti shoduje s linkou na vytla�ování 
desek. Rozdíly nastávají u po�tu a uspo�ádání chladících válc�. P�i výrob� n�kterých fólií jsou 
použity pouze dva válce. 

Obr. 32: Linka na výrobu folií. 1 – vytla�ovací hlava, 2 – válcovací �ást, 3 – odtah, 
4 – podélný o�ez, 5 – navíjení folie, 6 – navíjení o�ezu [4]

U výroby fólií je vždy za�azen podélný o�ez a na konci linky je za�azeno navíjecí 
za�ízení (obr. 33). 

Obr. 33: Navíjení fólie [4]

Nej�ast�jšími používanými materiály pro výrobu fólií jsou PP, HDPE, PC, PA a PVC.  

Technologie vytla�ování není omezena pouze na výrobu jedné samostatné fólie, ale 
umož�uje výrobu fólie skládající se z n�kolika vrstev. Tomuto procesu se �íká koextruze (obr. 
34 až 35), kdy do  jedné vytla�ovací hlavy vstupuje tavenina z více extruderu najednou. 
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✿❀❁❂ ❃❄❅ ❆❇❁❈❀❉ �ty�vrstvé fólie. 1 – A, B, C, D extrudery, 2 – vytla�ovací hlava, 3 –
 temperace horkým vzduchem, 4 – odlévací válec, 5 – chladicí válec, 6 – o�íznutí okraj�, 7 – 

napínání, 8 – navíjení [4] 

Z ekonomického hlediska má koextruze velmi p�ijatelný profit, protože st�edové 
vrstvy se mohou vyráb�t z levn�jší varianty plast�. Pro povrchové vrstvy se již aplikují fólie 
z drahého, odolného nebo dekorativního materiálu. D�ležitou podmínkou je vzájemná 
sva�itelnost v kombinaci jednotlivých vrstev. 

Fólie vyrobeny vytla�ovací linkou vykazují standardní pevnostní vlastnosti a má 
vnit�ní neuspo�ádanou strukturu makromolekul. Z d�vodu zvýšení pevnosti v jednom nebo ve 
dvou sm�rech se aplikuje dloužení. Fólie je v pr�b�hu tvarování teplotn� tažena jedním nebo 
dv�ma sm�ry. Vlivem tažení vzniká molekulárn� neorientovaná vnit�ní struktura, která je 
následn� ve výrobku zachlazena. V orientovaném sm�ru molekul má fólie vyšší pevnost, 
rovn�ž se ve výrobku vyskytuje vnit�ní tahové nap�tí. Pokud dojde k oh�átí, natažené 
molekuly se smotávají, to znamená, že nap�tí se uvol�uje a dochází ke smrš�ování fólie. 

❊❋●❍ ■❏❑ ▲▼◆◗❘❙ ◆❚❙❯❱ ❲❙

vytla�ování t�ívrstvé fólie [4] 
❊❋●❍ ■❳❑ ❨❩❬❭�ádání stroj�

u �ty�vrstvé fólie [4]
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Proces orientace bývá bu	 sou�ástí linky, nebo je samostatnou operací. 
P�i monoaxiálním dloužení se nah�átá fólie dlouží r�znou obvodovou rychlostí odtahovacích 
válc�. 

Pokud se jedná o biaxiální dloužení (obr. 37), tak se fólie po stranách uchycuje do 
sv�rek, které jsou symetricky uchyceny na �et�zech, které fólie dopravují. Zv�tšováním 
vzdálenosti mezi �et�zy se fólie dlouží v p�í�ném sm�ru, a díky vyšší rychlosti posuvu i v 
podélném sm�ru. 

Obr. 37: Biaxiální dloužení fólie [4]

V p�ípad�, kdy nastane požadavek na velmi pevnou fólii (obr. 38), je již z�ejmé, že si s 
biaxiálním dloužením nevysta�íme. �ešení tohoto požadavku nacházíme v pevné polymerní 
síti. I zde se p�i výrob� fólie používá technologie dloužení, p�i které dochází k orientaci 
molekul, a tím ke zvýšení pevnosti ve sm�ru orientovaných molekul. Na výrobu sít� se 
používá fólie, ve které jsou vyhotoveny otvory. Aby vznikla pevná polymerní sí�, je nutné 
fólii zah�át na vhodnou teplotu pro tažení. Podélné a p�í�né tažení nám dokon�i proces výroby 
pevné polymerní sít�. Nava�ením nepropustné fólie je ukon�en výrobní proces pro výrobu 
velmi pevné fólie. Z d�vodu co nejmenšího tepelného ovliv�ování vytvo�ené sít� je vhodné 
aplikovat vysokofrekven�ní zp�sob sva�ování.  
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3.2.3 Opláš�ování vodi�� [4]

Kabely jsou složeny s t�chto základních �ástí: jádro, izolace, plášt� a obalu (obr. 40). 
Aby nedocházelo ke zkratu, pronikání vlhkostí a dalším negativním vn�jším škodlivým 
vliv�m, je nezbytné, aby všechny vrstvy byly celistvé. 

Obr. 40: Vodi� se �ty�mi jádry [4]

Jádro neboli vodi� plní funkci vodivé dráhy pro elektrický proud, a je nej�ast�ji  
tvo�eno dv�ma kovovými materiály - m�	 a hliník. 

Uspo�ádání linky na opláš�ování vodi�� se odvíjí dle konstruk�ního uspo�ádání 
kabel�. Hraje zde roli konstrukce jádra, po�et vodi�� a další d�ležité prvky jako je nap�íklad 
stín�ní koaxiálního kabelu.   

V�tšinou se opláš�ují vodi�e a kabely, ale i ocelové trubky pro rozvody plynu, kovová 
nebo polyamidová lanka jako prádelní š��ry nebo struny do žacích strojk�. 
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Podle schématu linky na opláš�ování vodi�� termoplastickou izolací (obr. 41) je 
z cívky drát odvíjen p�es vodicí kladky do p�edeh�ívacího za�ízení. 

Obr. 41: Linka na opláš�ování vodi��. 1 – odvíjení, 2 – vodící kladky pro vedení 
a rovnání drátu, 3 – p�edeh�ev drátu, 4 – vytla�ovací stroj, 5 – opláš�ovací hlava, 6 – chladící 

vana, 7 – odtah, 8 – navíjení [4]

Nah�átý vodi� vstupuje do p�í�né opláš�ovací hlavy (obr. 42). Vzniklý pláš� se 
kalibruje, ochlazuje v chladicí van�, m��í a kontroluje se soust�ednost plášt�, pr�m�r a jeho 
izola�ní vlastnosti. 

Obr. 42: Princip nanášení plastu na drát v opláš�ovací hlav�. 1, 2 – vytla�ovací hlava, 
3 – drát, 4 – tavenina plastu [4]

Pomocí synchronizovaných utahovacích válc� je opláš�ovaný vodi� odtahován (obr. 
43) a p�es vodicí kladky je navíjen na cívku v navíjecím ústrojí. Pokud se opláš�ují trubky 
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④ ⑤⑥ ⑦ ⑤⑤⑧ ⑨⑩ ❶❷❸❶❹ ❺❻ ❼❽❶❾❿ ④⑦�adit p�ed vytla�ovací hlavu za�ízení, které umož�uje o�išt�ní, 
odmašt�ní a aplikuje vrstvu adheziva. 

Obr. 43: P�í�ná povlakovací hlava a za�ízení pro odtah 

3.2.4 Vytla�ování trubek a profil� [4]

Linka na vytla�ování profil� a trubek se skládá ze šnekového vytla�ovacího stroje, 
vytla�ovací hlavy, kalibrace, chladicí a dochlazovací zóny, odtahovacího za�ízení, d�lení, 
navíjení nebo skláp�cího žlabu. Nej�ast�ji se používají jednošnekové vytla�ovací stroje. 
Nam�k�ené PVC se vytla�uje za pomocí dvoušnekového vytla�ovacího stroje. K výrob�
trubek se používají nej�ast�ji tyto materiály: PVC , HDPE, LDPE, PP, PA, POM, PBT. 
Profily se vyráb�jí z PVC, PS a jejich kopolymer�, PMMA, PC, POM, apod. 

Vytla�ovací hlavy pro výrobu trubek  

Vytla�ovací hlava pro výrobu trubek (obr. 44) má na výstupu profil prstence. Vnit�ní 
dutina trubky je tvo�ena pomocí jádra, které je jednobodov� nebo vícebodov� p�ipojeno 
k t�lesu vytla�ovací hlavy, ve které je uvnit� vytvo�en p�ívod pro stla�ený vzduch do dutiny 
vytla�ované trubky. Zborcení profilu zabra�uje stla�ený vzduch za vytla�ovací hlavou, kde by 
vznikl podtlak a zárove� se využívá p�i chlazení a kalibraci. 
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Obr. 44: Schéma hlavy na vytla�ování trubek. 1 – vytla�ovací hlava, 2 – jádro, 3 – 
vn�jší prstenec vytla�ovací hlavy, 4 – topné pásy, 5 – p�ívod stla�eného vzduchu [4]

Vytla�ovací hlavy, které jsou ur�ené pro složité profily, se konstruují jako segmentové 
(obr. 45), kde dochází mezi segmenty k postupnému tvarování do požadovaného finálního 
tvaru profilu. 

Obr. 45: Hlava na vytla�ování profil� �len�ná do n�kolika sekcí [4]

Úkolem kalibra�ního za�ízení je ochladit vytla�ovaný profil nebo trubku tak, aby byl 
zafixovaný požadovaný tvar a rozm�r. 

Pr�vlaková kalibrace  

Pr�vlaková kalibrace (obr. 46) je konstruována jako kalibra�ní pouzdro, ve kterém je 
vytvo�ena šroubová drážka, ve které protiproudn� prochází chladicí voda, která ochladí 
povrch profilu na takovou teplotu, že si uchovává požadovaný tvar a rozm�r. 
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➃➄➅➆ ➇➈➉ ➊➅�vlaková kalibrace. 1 – vytla�ovací hlava, 2 – kalibra�ní trubka, 3 –
 kalibra�ní pouzdro, 4 – chladící voda [4]

P�etlaková kalibrace  

P�etlaková kalibrace (obr. 47) se používá pro kalibraci trubek v�tších pr�m�r� nebo 
uzav�ené profily, které nejsou náchylné ke zm�n� tvaru. K chlazenému kalibra�nímu pouzdru 
je p�itla�ována trubka za pomocí vzduchu o p�etlaku 0,075MPa, která je p�ivedena p�es 
rozd�lova� a trn. V trubce je umíst�na zátka, která je uchycena k hlav�. Uchycení m�že být 
mechanické nap�. drátem nebo lankem, �et�zem nebo i elektromagnetem. Tato zátka 
zabezpe�í malý pr�nik vzduchu, který umožní chlazení i vnit�ní �ásti trubky. 

Obr. 47: P�etlaková kalibrace trubek [4]
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Vakuová kalibrace  

Vakuová (podtlaková) kalibrace (obr. 48) pat�í mezi nejb�žn�ji používané typy 
kalibra�ního za�ízení. Ke kalibra�nímu pouzdru je p�isávána trubka, a tím dochází k procesu 
kalibrace. P�i dotyku povrchu trubky s kalibra�ním pouzdrem nastane  ochlazování, ale tvar 
z�stává zachován. Vakuová kalibrace je vhodná pro menší pr�m�ry a pro výrobky s ten�í 
st�nou. 

Obr. 48: Podtlaková kalibrace. 1 – kalibra�ní pouzdro, 2 – hubice, 3 – trn, 4 –
 vytla�ená trubka, 5 – prostory pro chlazení, 6 – prostory s podtlakem spojené s kalibra�ní 

trubkou, 7 – vodní láze� [4]

Vakuová kalibrace ve vodní lázni se nevyužívá z d�vodu konstruk�n� složitého 
kalibra�ního pouzdra, ale jen kalibra�ní prstenec nebo prstence (obr. 49 a 50). 

Obr. 49:Vakuové kalibrace trubky ve vodní lázni. 1 – vytla�ovací hlava, 2 – roztavená 
trubka, 3 – p�epážka, 4 – nádrž s vodou a vakuem, 5 – kalibra�ní prstenec, 6 – ztuhlá trubka, 

7 – odtahové za�ízení [4]



➍➎

➏➐➑➒ ➓➔→ ➣↔↕➙➛➜➝ ↕↔➞➟➐➑↔➠➡ ➢ ➜➤➠➡ ↕↔➞➟➐➑↔�ními prstenci [4]

Kalibra�ní za�ízení z tvarových pohyblivých �elistí se používá pro výrobu tvarových 
povrch� (obr. 51) vytla�ovaných trubek. Do �et�zového odtahovacího za�ízení vstupuje trubka 
z vytla�ovací hlavy. Jednotlivé �lánky �et�zu mají dutiny odpovídající vn�jšímu tvaru vlnité 
trubky (obr. 52 a 53). 

Obr. 51: Vlnitá trubka [4]
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Obr. 52: Kalibrace vlnitých trubek. A – p�etlaková, B – podtlaková [4]

Obr. 53: Kalibra�ní nástroj pro zvln�né trubky [4]

3.2.5 Výroba vláken [4] 

Pro výrobu polymerních vláken je využito extruze p�es vytla�ovací hlavu s mnoha 
otvory. Každé vlákno je samostatn� vedeno p�es odtahová, chladicí, oh�ívací a dloužící 
za�ízení k navíjecím cívkám. B�hem procesu dloužení vlákno zmenšuje sv�j pr�m�r, 
prodlužuje se a získává na pevnosti. Nastavení rychlosti odtahu (obr. 54) ovliv�uje výsledný 
pr�m�r vlákna. 
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3.2.6  Granulace [4]

Výroba granulátu (obr. 55) se provádí na vytla�ovacích strojích se strunovými 
vytla�ovacími hlavami. Proces se d�lí do dvou postup� podle teploty struny p�i d�lení 

Obr. 55: Granulát plastu 

Granulace za studena – d�lí se pevná a vychladlá struna. U granulace za tepla se d�lí 
struny p�i výstupu z vytla�ovací hlavy (obr. 56) 
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Obr. 56: Granulace za studena: 1 – šnekový vytla�ovací stroj, 2 – víceotvorová 
granula�ní hlava, 3 – struny vytla�ovaného plastu, 4 – chladicí láze�, 5 – vodicí vále�ky, 6 – 

ventilátor, 7 – podávací vále�ky, 8 – nožový granulátor, 9 – granule [4]

3.2.7 Vyfukování fólii [4]

Linka na vyfukování fólií se skládá z jednoho nebo více vytla�ovacích stroj�, které 
mají spole�nou vytla�ovací hlavu. Trubka taveniny je skrze stroje vytla�ena vytla�ovací 
hlavou, která je nafukována p�etlakem p�es otvory v trnu hlavy. Touto operací získáme 
zv�tšení žádaného pr�m�ru 2 až 4 krát. Dále následuje odtahování pomocí válc�, p�i n�mž 
dojde k  protažení 5 a 6 krát. Tento technologický postup zp�sobí zten�ení st�ny 
vytla�ovacího profilu. 

Z konstruk�ního hlediska se d�lí podle sm�ru odtahu na horní, dolní a horizontální 
odtah (obr. 57). 
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➬➮➱✃ ❐❒❮ ❰ÏÐÑÒ ÐÓ ÔÒÕÖÑ×ÔØÐÙ ÕÚÛÏÙ✃ Ü Ý Þ×➱ÐÙ ×ßàÓÞ, 2 – spodní odtah, 3 – horizontální 
odtah A – extrudér, B – p�ívod vzduchu, C – vyfukovací hlava, D – chlazení, E – plastová 
hadice, F – vodící plechy, G – stla�ovací válce, H – obracecí válce, I – na dvakrát složená 

fólie, K – navíjející za�ízení s napínacím válcem [4]

Vyfukování fólii s tzv. horním odtahem (obr. 58) pat�í mezi nejrozší�en�jší zp�soby 
vyfukování fólii. Za�ízení s horním odtahem má tu výhodu, že jsme schopni celý stroj umístit 
do jedné roviny na podlaží. Obsluha stroje má tak dobrý p�ístup k vytla�ovacímu stroji i 
k navíjecímu za�ízení. Nevýhoda je ovšem ve zna�ném nároku na výšku výrobní haly 
(až 20 m). Komplikace s výškou stroje souvisí se zavád�ním fólie p�i rozjezdu výroby. 
Nejv�tší problém se ovšem týká chlazení fólie zp�sobené teplem stoupající hlavy. 
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Obr. 58: Rozší�ení fólie p�i vyfukování [4]

Vytla�ovací stroj s dolním odtahem je ukotven na zvýšené podest�, kde vyfouknutý 
rukáv je spušt�n k odtahovacímu a navíjecímu za�ízení, které je umíst�no na podlaze. Tato 
varianta má výhodu dokonalejšího chlazení podéln� proudícím vzduchem, je možno také 
chladit vodou. Samovolné protahování výfukového rukávu vlastní váhou je jedna z nevýhod 
vytla�ovacích stroje tohoto typu. Dolní odtah se hodí pouze pro výrobu malých rukáv� p�i 
vysokých rychlostech. 

Díky intenzivnímu chlazení vyfouknutého rukávu je možno realizovat velké 
odtahovací rychlosti. Negativní vliv mají vodicí vále�ky, které podpírají vyfouknutou fólii. 
Dalším problémem je zachování konstantní tlouš�ky fólie p�i nerovnom�rném chlazení a 
p�sobením gravitace. 
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åæå Válcování [4]

Válcování �ili kalandrování je vhodné pro výrobu nekone�ných pás� fólií v tlouš�kách 
od 0,17 do n�kolika mm. U PVC –U to m�že být do 0,6 mm. Válcování je technologický 
postup zpracování pro n�které termoplasty, p�i kterém se mezi vyh�ívanými válci kalanderu 
vyráb�jí fólie nebo desky (obr. 59). Je p�edevším používán pro PVC-U i PVC-P a kau�uky. 
Stroje nebo-li kalandry mají nej�ast�ji 4 otá�ející se válce. Z plastifika�ního stroje jako je 
nap�. extruder se dávkuje materiál, který se vloží do št�rbiny mezi první z dvou válc�. Válce 
rotují proti sob� s nepatrným skluzem, na dalších válcích je docíleno hladkého povrchu nebo 
je vlisován vzor tzv. dezén o p�edepsané rovnom�rné tlouš�ce. 

Obr. 59: Kalandrovací linka [4]

3.4 Lisování reaktoplastu a termoplastu [4]

Technologie lisování má jednoduchý postup. Materiál se vkládá do lisovacího stroje, 
je slisovaný a oh�átý na teplotu tvrzení, pokud se jedná o reaktoplasty, nebo na teplotu 
blízkou oblasti m�knutí u termoplast�. D�ležité je složení jednotlivých vrstev, podle toho 
vznikají charakteristické vlastnosti materiálu. Z d�vodu zvýšení pevnosti materiálu se 
používají r�zné zpev�ující materiály, jako jsou skelná vlákna nebo uhlíková vlákna. V praxi 
se nej�ast�ji používá etážový lis, který má vyšší efektivnost výroby a mívá 10-15 etáží o 
plochách až 15 m2. Velikost lisu omezuje ší�ku a délku vyrobené desky. Pokud se lisují tlusté 
desky, bývá v etáži po jedné desce, pokud se lisuje ten�í, bývá v etáži až 10 desek odd�lených 
plechy. Dalším krokem m�žeme docílit lesklého povrchu výrobku lešt�ním. Pokud se bude 
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zpracovávat termoplast, m�žeme se setkat s deskami z recyklovaného materiálu z PET lahví 
nebo tetrapak obaly. Desky z �istého materiálu nejsou p�íliš rozší�ené. 



éé

êëì íîïðñ òóôõ ö�žnou sou�ástí našeho dne a setkáváme se s nimi na každém kroku. 
A� už si jdeme koupit minerální vodu do obchodu, �i víno nebo pivo v PET lahvích. Nebylo 
tomu tak vždy. První PET lahve se objevily na konci 80. let minulého století, kdy do nich 
za�ala napoušt�t limonádu známá americká spole�nost The Coca – Cola Company. [5] 

PET lahve mají široké užití a dají se i velmi dob�e recyklovat, avšak nikterak tomu 
nepomáhají snahy výrobc� t�chto lahví vyráb�t r�znobarevné lahve, vícevrstevné apod. 
Nejlépe se totiž recyklují �iré lahve a vzniká celá �ada užite�ných výrobk�. Poptávka po 
plastech a tedy i po PET lahvích rok od roku roste a zejména PET lahve jsou nosným prvkem 
recyklace plast�. Jejich výkupní cena n�kolikanásobn� vzrostla a jsou na poli recyklace velmi 
žádaným artiklem. [5] 

 PET lahve jsou nejprve spolu s ostatními plasty shromaž	ovány separovan� od 
dalších druh� odpad� pomocí tzv. žlutých kontejner� na plasty, viz (obr. 60). Obsah žlutých 
kontejner� putuje na t�ídící linku, kde obsluha t�ídí ru�n� jednotlivé druhy plast� (d�raz je 
kladen p�edevším na druh plastu, ale i barvu apod.). Dojde k vyt�íd�ní jednotlivých PET lahví 
dle barvy, a to i za použití moderních optických metod. Takto vyt�íd�né lahve jsou následn�
drceny a mlety na jemné vlo�ky. Tyto vlo�ky musí být pokud možno co nejlépe vy�išt�ny od 
zbytk� nápoj� �i jiných látek, to se d�je opakovaným vymýváním a sušením v extrudoru. 
Takto vy�išt�né vlo�ky putují do granulátoru, kde za zvýšené teploty a tlaku vznikají 
jednotlivé granule plastu.  Tyto granule putují k jednotlivým odb�ratel�m a vnikají nové PET 
lahve, textilní vlákna atd. [5] 

÷øùú ûüý þÿ❖�✁ ✂✄☎�✆✝☎✆ù ✂✆ ✞ø�ru 
PET lahví a dalších plast� [5] 

÷øùú û✟ý ✠✡ÿ☛✂☞ ✌✍✎ ÿ✡✏✑☛

ur�ené k dot�íd�ní [5] 
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4.1 Linka na recyklaci [4]

Recyklace plast� je proces renovace zbytkových nebo odpadních plast�. Polymerní 
materiály mají r�zné vlastnosti, výrobky jsou zhotoveny r�znými technologiemi, a proto se 
liší i uspo�ádání recykla�ních linek. 

Výrobní linka na mletí, praní a sušení PET lahví je vhodným dopl�kem pro recyklaci 
odpad�, p�edevším tedy PET lahví (obr. 62). 

Jako vstupní materiál slouží PET láhve, zmetky z výroby lahví a jejich sm�si, mletý 
odpad z výroby fólií a vázacích pásk�, podrcené výseky z výroby, mleté zmetkové p�edlisky 
atd. Materiál se bez p�edsušení dodává do mlýna. Následuje sedimenta�ní vana, drcený PET 
klesá ke dnu a materiál ví�ek PP plave na povrchu vodní hladiny. Šnek odebírá pouze PET, 
který je následn� odst�ed�n a p�edán k dalšímu zpracování. 

Obr. 62: Linka na mletí, praní a sušení PET lahví. 1 – dopravníkový pás, 2 – nožový 
mlýn, 3 – Sedimenta�ní vana se šnekovým vyprazd�ováním PETu, 4 – �isti�ka, filtrace na 
vody s chemickou úpravou, 5 – nízkootá�ková bubnová odst�edivka pro hrubé odstran�ní 

vody, 6 – dosoušecí odst�edivka, 7a – silo, 7b – regranula�ní linka [6]

Pro zpracování druhotné PET suroviny p�ímo na PET fólie, nebo PET vlákna se již 
�adu let úsp�šn� používá tzv. „in – line“ metoda, p�i níž jsou p�íslušná navazující za�ízení 
p�ipojena p�ímo za extruzní systém. Takto je možno p�ímo a bez regranulace vyráb�t hluboko 
tažené fólie, textilní vlákna, obalové pásky a jiné výrobky. To snižuje náklady na logistiku 
a celkové výrobní náklady, a tím zvyšuje tvorbu p�idané hodnoty ve výrobním procesu. 
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P�i zpracování �istého technologického odpadu je vhodné využít regranula�ní linku 
(obr. 63). Regranulát se lépe, než pouhá dr�, mísí s panenským materiálem a p�i výrob� je 
proces stabiln�jší 

Obr. 63: Regranula�ní peletiza�ní linka. 1 – drti�, 2 – pásový dopravník, 3 –
 magnetický indikátor kov�, 4 – mixer, 5 – vytla�ovací stroj, 6 – ovládací panel, 7 – evakua�ní 

zóna odplyn�ní, 8 – filtr taveniny, 9 – vertikální vodokružní �ezací peletiza�ní systém, 10 – 
vodní žlab a systém odst�ed�ní vody. [6] 
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✗✘✙ ✚✛✜✢✣✤✥✦✣✢✤✧✥✤★✤✩✥✪✢✫✥✬ ✚✜✭★✮ ✯✰✬ ✭✣✢ ✱✣✱✲✧✳✥ ✱ roce 1941. Zásadní vliv na jeho 
vývoj meli dva chemici Rex Whinfieldem a James Tennant Dickson, kte�í pracovali pod 
britskou spole�ností Calico Printers v Manchesteru. Pozd�ji si tento objev nechali spole�n�
patentovat i se svým zam�stnavatelem. Poprvé byl použit pro syntetická vlákna jako je 
Polyester, Dacron ® a Etylén ®. Poslední dva uvedené názvy jsou obchodními zna�kami, 
zatímco polyester nebo polyetylentereftalát jsou obecné druhové názvy. PET lahev byla 
patentovaná v roce 1973 Nathaniel Wyethem. [7] 

PET náleží do skupiny polyester�, je to silný, pr�hledný plast s nízkou hmotností. 
Pokud se používá na výrobu vláken a tkanin, nazývá se v�tšinou "polyester". Když ho ovšem 
použijeme na výrobu lahví, obal� a kontejner�, nazývá se "PET", "PETE" nebo "PET 
prysky�ice". PET je lineární termoplastická prysky�ice, a je tvo�en pomocí polykondenzace 
kyseliny tereftalové a ethylenglykolu. Produkce PET je d�ležitou sou�ástí celosv�tové výroby 
polymer� [7] 

Obr. 64: Strukturní vzorec PET [9]

5.1 Fyzikální vlastnosti  

Amorfní PET – má pevný transparentní šedav� nažloutlý nádech. Crystal PET- je 
pevný nepr�hledný, bezbarvý. Má nízký koeficient t�ení (v�etn� razítka, obsahující sklen�né 
vlákno). Dominuje vysokou tepelnou stabilitou taveniny (2900S) degradace za�íná, když je 
teplota vzduchu nižší než 500°C v inertním prost�edí. Polyethylentereftalát je pevný, odolný a 
lehký materiál z non-toxického plastu. [8] 

Polyethylentereftalát má vysokou odolnost proti nárazu, mechanickou pevnost, 
odolnost proti od�ru a opakované deformace p�i natahování a ohýbání. Má vysoce pevnostní 
vlastnosti v rozsahu provozních teplot -40 °C do +60 °C. 

PET má nízké t�ení a nízkou hygroskopicitu. Rozkládá UV zá�ení. Celkový provozní 
rozsah teplot produkt� z PET je  -60 až 170 °C Vzhledu a propustnost sv�tla (90%)[8]. 

PET -jsou dobré dielektrické, elektrické vlastnosti polyethylentereftalátu p�i teplotách 
až do 180. °C v p�ítomnosti vlhkosti se dokonce mohou mírn� m�nit. [8] 
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Jedna z nejd�ležit�jších vlastností PET je "vnit�ní viskozita". Vnit�ní viskozita 
materiálu se m��í v decilitrech na gram a je závislá na délce polymerního �et�zce. �ím je delší 
polymerní �et�zec, tím v�tší je p�ek�ížení mezi �et�zci, a tím vyšší je viskozita. Pr�m�rná 
délka �et�zce ur�ité �ásti prysky�ice m�že být kontrolována b�hem polykondenzace. [7] 

Tab. 4: Fyzikální vlastností PET [8] 

Vlastnosti Hodn
oty

Je
dn.

Vlastno
sti

Hodnot
y

J
edn.

Hustota amorfního 
PET

���� ����
Teplota- sklo 
krystalický 
polyethylen 

81 �	
Hustota krystalický 
PET 

��
� ���� Teplota tání �� � ���� �	
Hustota amorfní 
krystalický PET

���� � ��
 ���� Teplota 
rozkladu

�� �	
Faktor tepelné 
roztažnosti 
(taveniny):

��� � ��� � Indikátor index 
(linka Na) 
APET

���� �

Tepelná vodivost ��
 ��� � ��
Indikátor index 
(linka Na) 
krystalický 
polyetylentereft
alát

��
 �

Stla�itelnost (Melt) �� � �� ��� Limit pevnosti 
v tahu

��� ���
Izola�ní konstantní 
teplota 23 ° C a 1 
kHz

���� � Modul 
pružnosti v 
tahu

��
�����
 ���
Tangenta 
dielektrikum ztráta 
na 1 MHz

���� ��� � Vlhkost 
absorpce

��  
Relativní Protažení 
p�i p�etržení

�� � ��  P�ípustná 
zbytková 
vlhkost

��  
Teplota Skelného 
p�echodu 
amorfního 
polyethylenu

�� �	 Odolnost proti 
mrazu do

�� �	
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✷✸✹ ✼✽ ✾✿❀ ❁❂❃❄❅❂�né vlastnosti jako je odolnost proti opot�ebení, pružnost. Krom�
toho, polyesteru se da�í v kyselém a slab� alkalickém prost�edí, a má také dobrou 
kompatibilitu s velkým po�tem tkání, biologicky lhostejných. [8] 

Další výborná vlastnost je schopnost odolávat vysokým teplotám a nedeformuje se. 
Polyester se taví p�i teplot� více než 260°C, což je mnohem vyšší než u látek, které ztrácejí 
sv�j tvar déle p�i teplot� kolem 100°C. [8] 

5.2 Chemické vlastnosti  

Polyethylentereftalát má vysokou chemickou odolnost v��i paliv�m, olej�m, tuk�m, 
alkoholu, éteru, z�ed�ným kyselinám a zásadám. Polyethylen je nerozpustný ve vod� a mnoho 
organických rozpoušt�dlech, je rozpustný jen v n�kolika látkách jako je 40-1500S fenol, alkyl 
a chlor-substituovaný benzyl alkohol, anilin, chloroform, pyridin, dichloroctová kyselina 
chlorsulfonová, dichlormethan, methyl-ethyl-keton, ethyl-acetát, chlorid uhli�itý, atd . 
Neodolává keton�m, silným kyselinám a zásadám. [8] 

Materiál nemá chemickou odolnost v��i acetonu, chlorbenzen, chloroform, 
dichlormethanu, chloroethylenu, trichlorethylenu, tetrahydrofuranu, teplé vod� (+ 600°C a 
výše), koncentrované kyselin� octové, 40% kyselin� fluorovodíkové, 10% vodnému 
alkalickému roztoku draselnému, 50% vodnému roztoku uhli�itanu alkalického, sodnému 
karbolovému vodnému roztoku kyseliny, 36% roztoku kyseliny chlorovodíkové, 2% 
vodnému roztoku kyseliny sírové, má rovn�ž zvýšenou odolnost v��i pá�e. [8] 

 Má nízkou nasákavost (absorpce vody je typická 0,4 až 0,5%), která závisí na fázi 
stavu polymeru a relativní vlhkosti [8] 

Z chemických vlastností PET stojí za zvláštní zmínku fyziologická nete�nost, která se 
projevuje v p�ímém styku materiálu s potravinami a farmakologickými produkty, má rovn�ž 
vynikající odolnost v��i skvrnám, odolnost v��i pracím prost�edk�m, je také vysoce odolný 
v��i kyselinám a zárove� má snadnou adhezi. [8] 

PET je velmi ne�inný materiál, který je odolný v��i mikroorganism�m a nevykazuje 
žádnou reakci s potravinami. Díky t�mto vlastnostem je doporu�ován pro balení potravin, 
nápoj� a lék�. Zdravotnickými organizacemi celého sv�ta byl PET schválen jako bezpe�ný 
materiál pro potraviny a nápoje. PET je recyklovatelný, dlouhodob� udržitelný. V 
celosv�tovém m��ítku je tento materiál nejvíce recyklován. M�že být n�kolikrát po sob�
recyklován a dále op�t používán pro výrobu nádob na potraviny a nápoje, oble�ení, díly pro 
automobilový pr�mysl a celou �adu dalších produkt�. [7] 



❆❇

5.3 Využití PET 

PET je materiál nej�ast�ji volený pro obaly potravin (obr. 65) a nápoj� (obr. 66), je 
lehký, odolný proti rozbití, pevný, hygienický a zachovávající �erstvost. Nej�ast�ji se používá 
k balení sycených nealkoholických nápoj� a vody. Také je ideální pro tvarování za tepla nebo 
pro výrobu technické prysky�ice, kdy se �asto používá v kombinaci se sklen�nými vlákny. 

Biaxiáln� orientovaná PET folie (obr. 67 )- jeden z jejich obchodních názv� je 
"Mylar" - se upravuje protažením tenkou kovovou vrstvou hliníku pomocí technologie 
odpa�ování. Tím se snižuje jeho sv�telná vodivost, stává se vysoce reflexním a nepr�hledným 
(MPET). S t�mito vlastnostmi je využíván nap�íklad jako tepelná izolace. Díky své 
mechanické pevnosti je PET �asto vyráb�n ve form� pásk�, nap�íklad jako magnetické pásky 
nebo nosné lepící pásky. [7] 

Obr.67: Biaxiáln� orientovaná PET folie [12] 

❈❉❊❋ ●❍■ ❈❉❏❑▲ ▼❏

potraviny s PET [10] 
❈❉❊❋ ●●■ ❈❉❏❑▲ ▼❏ ▼◆◗❘❙❚

s PET [11] 
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❲❳❨❩❬❳❭❪❨❫❴❭❵ ❛❜❝ ❞❳❡❢❣ ❡❳ ❤❨✐❥❦❫❴❧❦ ❤❩❨ ❪❫❴❩❨❫♠❭❦ za tepla na výrobu nádob ( obr. 
68.) a blistr� ( obr. 69). Tyto nádoby mohou být používány pro hluboce zmrazené potraviny. 
Pokud je pro tyto ú�ely použit krystalický PET, odolávají tyto obaly mrazu, stejn� tak jako 
vysokým teplotám p�i následném oh�ívání. [7] 

.

♥♦♣qrst ✉✈✇①♦② ③ ④⑤⑥ [13] ♥♦♣qr⑦t ⑧⑨⑩③❶♣② ③ ④⑤⑥ [14] 
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❹❺❻❼❽ ❾❿➀➁➂➃➀ ➃➂➄❾➅ ➆➇ ❿➇➁➈➂ ➉❽❿➂➄➁❽ ➊➀ ❾❿➀➁➂➃� plastového vlákna. P�i výrob� vlákna se 
jako materiál použijí plastové granule, kterými se plní násypka extruderu. Na výstupu tohoto 
za�ízení máme plastové vlákno s požadovaným pr�m�rem, které je dále chlazeno a navíjeno 
na vhodnou cívku. 

Základní závady jsou popsány v Tab. 5: 

Tab. 5: Základní závady plastového vlákna 

Velmi d�ležitý problém je, že spousta výrobc� vláken neuvádí skute�nou teplotu 
tavení, což má za následek bu	 p�eh�átí plastového materiálu v trysce, nebo jeho nedostate�né 
rozeh�átí. Díky této skute�nosti dochází k velmi nekvalitnímu tisku. 

Toto jsou základní problémové vlastnosti plastových vláken pro 3D tiskárny, které 
mají zásadní vliv na kvalitu tisku. 

➋➌➍➎ ➏➐➑�ervená ABS tisková struna 
[16]

➋➌➍➎ ➏➒➑ ➋➍➓➔→➣↔↕ ➙➛➜

tisková struna [17] 
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➟�i návrhu za�ízení na výrobu vláken pro 3D tiskárny je vhodné vycházet z poznatk�
získáných v rešeršní �ásti diplomové práce. Jedná se p�edevším o volbu technologie výroby 
vláken. Na základ� t�etí kapitoly je volena technologie vytla�ování. 

V konstruk�ní �ásti diplomové práce je tedy nutné navrhnout vhodný extruder. Jeho 
hlavní �ást bude tvo�it odnímatelná tryska s požadovaným pr�m�rem. Další podstatnou �ást 
bude tvo�it šnek, který bude plnit funkci dopravy a stla�ování horkého materiálu. Pro zajišt�ní 
vhodného oh�evu plastu bude pot�ebné navrhnout vhodný zdroj tepla, který bude schopen 
zah�át materiál na požadovanou pracovní teplotu. K t�mto d�ležitým aspekt�m je nutné p�idat 
také návrh vhodného pohonu. 

Konstruk�ní �ešení za�ízení na výrobu vláken pro 3D tiskárny do velké míry ovliv�uje 
kvalitu vytla�ovaného vlákna. Na základ� kapitoly 6 Vhodné vlákno pro 3D tisk je z�ejmé, že 
na odolnost proti tvo�ení vzduchových bublinek ve vláknu bude mít velký vliv práv�
konstrukce šneku. Z tohoto d�vodu je plnicí a p�edevším plastika�ní zóna šneku navržena dle 
doporu�ení v [23, 24]. 

Jelikož se jedná o návrh za�ízení na zpracování plastu PET, zohled�uje konstruk�ní 
návrh vlastnosti tohoto materiálu, uvedené v kapitole 5 Vlastnosti PET. 

V neposlední �ad� je nutné brát v úvahu, v jakém prost�edí toto za�ízení bude pracovat. 
Konstrukce bude nutné navrhnout tak, aby rozm�ry a bezpe�ností práce odpovídala 
pracovnímu prost�edí kancelá�e. S tím souvisí rovn�ž napájení motoru pohonu, topných 
komponent i elektroniky bezpe�ným nap�tím.  

. 
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➢➤➥➦➧➨➥➤➩➫ ➭➤�ízení pro výrobu vlákna s termoplastu se bude skládat s t�chto 
hlavních �ástí vis obr (72) 

Obr. 72: Návrh konstruk�ního �ešení 

Základní �ást za�ízení tvo�í šnek, který plní funkci dopravy PET drt� nebo granulí 
v barelu. Další jeho funkce je vytla�ovaní roztaveného PET materiál� do trysky která je 
umíst�nou na výstupní �ásti barelu. Plastová dr� se dopravuje do barelu prost�ednictvím 
násypky. Adekvátní teplotu pro proces extrudace zajiš�uje oh�íva�, který se skládá ze 4 
tepelných patron požadovaného výkonu, které jsou �ízeny Arduino Mega 2560. �ástí pohonu 
je tvo�ena stejnosm�rným motorem odpovídajícího výkonu a šnekovou p�evodovkou pro 
úpravu požadovaných otá�ek. S �asových d�vod� není �ešen rám a kryt. 

Uvedený konstruk�ní návrh respektuje výpo�ty, které jsou v následující kapitole 
diplomové práce. 
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Obr. 73:Základní �ásti extruderu:1.motor, 2.šneková p�evodovka, 3.tepelná patrona, 
4.oh�íva�, 5. šnek, 6. barel,7.tryska 

8.1  Šnek 

Šnek se skládá ze t�í �ástí a to s plnící zón, plastika�ní zóny a melt zón. Plnící zóna 
plní funkci dopravy PET materiálu do plastika�ní oblasti šneku. V plastika�ní zón� dochází 
k postupnému tavení PET materiálu. Jeho prom�nná výška kanálu p�ispívá k rychlejšímu 
procesu tavení. V melt zón� je již veškerý materiál roztaven a p�ipraven k vytla�eni do trysky. 

Ve vstupní �ásti šneku je vyfrézovaná drážka pro pero pomocí kotou�ové frézy 
z d�vodu snížení nap�tí v tomto kritickém míst�. Šnek je vyroben s nerezavé oceli 1.4301 

Základní parametry šneku 

Úhel stoupání ! " ��#��
Ší�ka šroubového kanálu � " ����$��%
Ší�ka závitu �&'( " ���$��%
Délka plnící zóny )*+,- " �$��%  
Délka plastika�ní zóny )*+./0 " �$��%
Délka melt zóny )12+0 " � $��%
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8.2 Barel, p�íruba ložiskového pouzdra, p�íruba násypky, deska násypky 

Tyto t�i �ásti tvo�í jeden sva�enec. Dílce jsou zhotoveny se slitiny hliníku EN AW-
6060 který má dobrou sva�itelnost a tepelnou vodivost. 

Barel plní funkci prostoru, ve kterém dochází  k transportu materiálu pomocí šroubu a 
sou�asn� jeho rozpoušt�ní vlivem tepelného toku s oh�íva�e, který je umíst�n na barelu. 

Na vstupní �ásti barelu je umíst�na p�íruba ložiskového pouzdra, která p�idržuje jak 
samotný barel, tak ložisko v ložiskovém pouzdru. Na výstupní �ástí barelu je vy�ezán závit 
M27x2 pro umíst�ní trysky. 

P�íruba násypky a deska násypky slouží k umíst�ní vhodné násypky, která bude 
dopravovat PET dr� do prostoru barelu. 

Základní parametry barelu 

Vnit�ní pr�m�r barelu 34.52+ " ��$��%
Vn�jší pr�m�r barelu 34.5+6 " ��$��%
Délka barelu )4.52+� " ��� $��%
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Obr. 75: Sva�enec: 1.barel, 2 deska násypky, 3 p�íruba násypky, 4 p�íruba ložiskového 
pouzdra.

8.3 Tryska 

Tryska je vyrobena s nerezav�jící oceli 1.4301a její vstupní �ást je opat�ena vnit�ním 
závitem M27x2 pro uchycení trysky na výstupní �ásti barelu. Vnit�ní �ást trysky musí být 
dostate�n� hladký, abychom získaly pot�ebný hladký povrch struny ale také proto, aby 
nedocházelo ke snížení proud�ní p�i procesu vytla�ování. 

Základní parametry trysky 

Délka trysky )057/8. " ��$��%
Pr�m�r trysky 3057/8. " �����$��%

Obr. 76: Tryska extruderu
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❮❰Ï Ložiskové pouzdro 

Ložiskové pouzdro se skládá s trubky požadovaného pr�m�ru, ale také s p�íruby 
barelu a p�íruby p�evodovky. P�i montáži je d�ležité nejd�íve pomoci �ty� šroubu se 
zápustnou hlavou upevní p�írubu p�evodovky na trubku pouzdra a po té vložit ložisko. Do 
takto p�ipraveného ložiska se uloží šnek. Po té nasuneme druhé ložisko na h�ídel šneku a 
uzav�eme p�írubou barelu pomoci �ty� šroubu. Takto celý celek uchytíme na p�evodovku. 

S d�vodu p�sobení axiálních sil byly použity ložiska s kosoúhlým stykem s vhodným 
uložením. 

Obr. 77: Uložení ložisek v pouzd�e: 1.p�evodovka 2.p�íruba p�evodovky 3.ložiskové 
pouzdro 4. ložiska s kosoúhlým stykem 5. p�íruba barelu 6. barel 7.šnek 

8.5 Oh�íva�

Základní �ást oh�íva�e tvo�í hliníková pouzdro, do které jsou umíst�ny 4 topné 
patrony TF 42, 24 V, 40W. Vn�jší �ást oh�íva�e je ovinut tepelnou izola�ní vrstvou v podob�
tepelného keramického izola�ního papíru Fiberfrax, který zabra�uje zbyte�nému vyza�ování 
tepla do okolí. Celí celek se nasune na barel v požadované poloze umíst�ní.  
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Obr. 78: Topná patrona TF 42 24V 40W [18]

Topná patrona TF42 je zkonstruována pro bezpe�né nap�tí 24V a tepelným výkonem 
40W. Konstrukce topné patrony dovoluje její zašroubování do všech otvor� s 1/2" závitem. 
Lešt�ný pláš� topné patrony je z velmi odolné nerezové oceli. Topné �lánky je možné mezi 
sebou sériov� nebo paraleln� zapojit pro dosažení pracovního nap�tí nebo výkonu. Lze jej 
napájet od 0- 27 V[18] 

Technické údaje 24V topné patrony TF42:  

napájení- do 27V  

výkon- 40W (1,6A)  

závit- G 1/2"  

stoupání závitu- 1,814mm  

m�rný výkon- max. 0,7W/ cm2  

p�ívodní kabel/ lícní délka- cca. 1m  

izolace p�ívodní š��ry- silikon  

pláš�- nerez (korozivzdorná ocel)  

úprava povrchu- elektrolytické lešt�ní  

topný element- slitina odporového polovodi�e  

pracovní teplota -40° až 200°C  

teplota plášt�- max. 750°C  

maximální teplota- krátkodob� až 1000°C  

délka celková- cca. 150mm  

délka topné �ásti (se závitem)- cca. 135mm  

délka topné �ásti (bez závitu)- cca. 117mm  

pr�m�r topné �ásti- cca. 14mm  
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ÔÕ�razné nap�tí- 1500V  

krytí- IP67  

celková váha- 200g [18] 

8.6 Pouzdro oh�íva�e 

Pouzdro oh�íva�e je vyrobeno se slitiny hliníku EN AW-6060. Krom� otvor� pro 
tepelné patrony je zde otvor pro uložení tepelného �idla. Pro uložení pouzdra do barelu bylo 
nutné vytvo�it v radiálním sm�ru otvory pro závit stav�cího šroubu, které nám zajisti 
p�itla�ení pouzdra k barelu. 

Obr. 79: Pouzdro oh�íva�e 

8.7 Volba motoru a p�evodovky 

Pro pohon za�ízení je volen stejnosm�rný motor MPT 100 od MOTORI MP [19] 
s permanentními magnety. 

Základní parametry: 

Napájení 9 " ���$9%
Výkon �1:0 " ���$�%  
Proud ; " ���$<%
Otá�ky =1:0 " �� > :01-,?
Kroutící moment �81:0 " ����$=�%  
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Obr. 80: Stejnosm�rný motor MPT 100 [19]

Volba p�evodovky 

Pro p�evod otá�ek motoru je volena p�evodovka CHM 040 [20] 

Parametry p�evodovky: 

Maximální výkon na výstupu �*@26: " ��$�%
P�evodový pom�r A " ��$�%
Maximální výstupní kroutící moment �8*@26 " 
��$=�%

Obr. 81: P�evodovka CHM 040 [20]

8.8 Regulace teploty oh�íva�e.[21]

Regulace bude tvo�ena regulátorem Arduino Mega 2560.Toto za�ízení je schopno 
ovládat velké množství periferních za�ízení má 16 vstupních analogových port�, 54 
digitálních vstupní, výstupní porty. Mezi nimi jsou 4 hardwarové sériové porty, 14 pulzn�
ší�kových pin� a I2C rozhraní. 
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Rozm�ry desky: 102 x 53 x 12 mm 

LCD displej 

Pro komfortn�jší ovládání je použit displej Arduino 16x2 znak�. Tento displej je 
b�žn� používaný v za�ízení, jako jsou nap�: kopírky, faxy, laserové tiskárny, pr�myslové 
zkušební za�ízení, sí�ové za�ízení. 

Obr. 83: Arduino display [21] 

Základní parametry: 

Lze zobrazit 2-�ádky x 16-znak�  

Napájení 5V DC  

Rozm�ry modulu: 80 mm x 35 mm x 11 mm  
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Velikost zobrazovací plochy: 64,5 mm x 16 mm 

Ovládání tepelných patron bude za pomocí dvou kanálového Ardunio relé. 

Základní parametry: 

5V 2-kanálové relé rozhraní 
Každý vstup vyžaduje 15-20 mA proudové buzení 
Výstup relé: AC250V 10A 

Obr. 8: Relé modul 5V [21]

Pro snímání teploty v oh�íva�i je použito platinové teplotní �idlo PT100. 

Základní parametry: 
Vodot�sný teplom�r na kabelu 
Typ PT100 
Rozsah teplot -20 až 450 B
Senzor Ø 4 mm, délka 30 mm 
Délka kabelu 0.5 m 
Materiál senzoru platina 
Vodot�sné pouzdro senzoru 

Obr. 85: Platinové teplotní �idlo PT100 [21] 

8.9 Tepelná izolace [22]

Jako tepelná izolace pouzdra oh�íva�e bude použitý izola�ní papír, který se b�žn�
používá ve stavebnictví na tepelnou izolace krb� a kamen. Tepelná izolace bude v p�ípad�
za�ízení na výrobu PET vlákna plnit dv� funkce. Jednak bude plnit bezpe�nostní funkci (proti 
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ñòñóôõö÷ø ù úóôõ ûùüõû÷ ýõñõôöþü ÿö♣��m, což bude mít pozitivní vliv na spot�ebu energie 
za�ízení, pot�ebný výkon oh�íva�e a dobu nah�átí barelu.  

Keramické papíry Fiberfrax jsou vyráb�ny ze žárovzdorných keramických vláken, 
smíchaných se speciáln� vybranými organickými pojivy. 

Obr. 86: Keramické papíry Fiberfrax [22]

Moderní výrobní technologie zajiš�ují jednotnou strukturu spolu s velmi nízkou 
tepelnou vodivostí, mechanickou pevností a jemným povrchem. 

Fyzikální vlastnosti 

Barva: Bílá 

Bod tání (°C): 1800 

Objemová hmotnost (kg/m3): 200 – 240 

Pevnost v tahu (kPa): >350 

Úprava papíru: Nevymývaný

Klasifika�ní teplota (°C) 1250 

Ztráta žíháním (hm.%): <12.0 

Tepelná vodivost (W/mK)  

600 °C: 0.08 

800 °C: 
0.11 

1000 °C:
0.17 

❚✁✂✄ ☎

❚✁✂✄ ✆
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✞✟✠✡ �ást diplomové práce se bude zabývat výpo�ty pro návrh základních �ástí 
extruderu, jako je šnek, tryska, oh�íva� a nutné kontrolní pevnostní výpo�ty. 

Návrh šneku 

Hlavní �ást extr�deru je tvo�en šroubem, který má funkci dopravit drcenou PET do 
oblasti extruderu kde dochází k tavení a stla�ování plastového materiálu. 

P�i návrhu základních rozm�ru šneku jako je stoupání šroubovice ( rozte� ) jsem volil 
takové stoupání p�i kterém je rozte� šroubu shodná s pr�m�rem a tedy jednoduše vyrobitelná. 
V�tšina �ásti extruderu kdy šroub plní funkci dopravníku pevných �ástí, je známo že 
v takových p�ípadech je optimální úhel mezi 17°a 20°. Dle zdroje jsem tedy zvolil úhel 17,7°

[23]. 

9.1 P�edb	žný výpo�et 

Rozte� šroubu  

Obr. 87: Stoupání šroubu. 

C " DEFG � H � 34��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
C " DEF ����� � H � ��

C " �$��%

Kde: 

34 " ��$��% � vnit�ní pr�m�r barelu 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 
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Ší�ka šroubového kanálu 

Obr. 88: základní rozm�ry šroubu[24]

� " IJKG � �C � L����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� " IJK ��#�� � ��� � ���

� " �����$��%

Kde: 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

C " ��$��% � rozte� šroubu 

L " ��$��% �tlouštka hrany závitu v �ezu 

Tlouš�ka závitu 

�&'M " IJKG � L����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

�&'M " IJK ����� � ���

�&'M " ����$��%

Kde: 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

L " ��$��% �tlouštka hrany závitu v �ezu 
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✾✎✏ Plnící zóna 

Plnící oblast slouží k transportu drceného plastu do oblasti barelu, kde dochází 
k oh�ívání PET. 

Aby byl získán dobrý odhad proud�ní drceného plastu byla použita na výpo�et rovnici 
(4). Proud�ní materiálu v plnící zón� je závislé na dopravní ú�innosti a na vlastnosti 
dopravovaného materiálu. [24] 

Dopravní ú�innost N& je definována jako pom�r mezi skute�nou vytla�ovací rychlostí 
a maximální rychlostí vytla�ování za p�edpokladu nulového t�ení mezi pevným polymerem a 
šroubem. Dále je tato ú�innost ovliv�ována typem plast�, hustot�, teploty barelu a také t�ením 
mezi polymerem, barelem a šroubem. [24] 

O " PQR�S � = � N& � HQ � T& � 34 � ��34 � T�� � �
� U�&'( � KVFG � IJKW�����������������������������������
�

O " � � ��� � �� � ��� � H � �
 � �� � ��� � �
� � ���� � ���
���� � ��� U ��� � ���� KVF ����� � IJK �����

O " ��
�� X��Y Z

Kde: 

[QR�S " ��� >\]1^? �hustota PET p�i 20°C tabulka 2.4[24] 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

N& " ���$�% �dopravní ú�innost tabulka 4.1[24] 

T& " 
�$��% � hloubka kanálu šroubu v plnící zón�

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

� " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) 

�&'M " ����$��% �tlouštka závitu (3) 
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9.3 Tavící oblast 

Oblast tavení v extruderu musí mít dostate�n� velkou kapacitu, aby pojmula takové 
množství roztaveného plastu, a nedocházelo ke kolísání proud�ní taveniny b�hem procesu 
extrudace. [24] Proces vytla�ovaní v tavící oblasti se skládá ze t�í d�j�.  

P�i prvním d�ji dochází k p�eprav� roztaveného plastového materiálu. Velmi 
zjednodušen� lze tento proces definovat jako prostý transport materiálu ve šnekovém 
dopravníku. Tento proces je vyjád�en rovnicí (5) [23] 

_` " aQ � HQ � 34Q � = � T1 � KVFG � IJKG��������������������������������������������������������������������������������������������  

Druhý d�j m�žeme pojmenovat jako proud�ní tlakové. Popsáno rovnicí (6). P�i této 
�ásti d�je dochází k nár�stu tlak na výstupu extruderu, díky podstatn� menšímu pr��ezu 
trysky, než je pr��ez barelu, ve kterém je uležen šnek který zajištuje transport taveniny. [23] 

_* " �H � 34 � T1
� � KVFGQ

�� � N � b�b) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Poslední d�j je tzv. ztrátový, který vzniká díky nutné v�li c která zajiš�uje, aby 
nedošlo k dotyku šroubu s vnit�ním povrchem barelu. [23]. Rovnice (7) 

_+ " H
Q � 34Q � c��� � N � L � DEFG �

b�
b) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Celkový tok je vyjád�en kombinací p�epravou taveného materiálu, tlakového a 
ztrátového proud�ní. Rovnice (5), (6), (7). Viz. Obr 89 

_ " �� � HQ � 34Q � = � T1 � KVFG � IJKG �
H � 34 � T1� � KVFGQ�� � N � b�b) �

HQ � 34Q � c��� � N � L � DEFG �
b�
b) ������������
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9.4 Extruder a charakteristika trysky [23] 

S rovnice (8) je z�ejmé že m�žeme získat informaci o maximálním pr�toku _1.d a 
maximálním tlaku �1.d

Rovnice (8) nám velmi z�eteln� udává maximální pr�tok, který je vždy když b� " 
s toho tedy vyplívá vztah (9) 

_ " _1.d " �� � HQ � 34Q � = � T1 � KVFG � IJKG��������������������������������������������������������������������������������

_1.d " �
� � � � HQ��Q � �� � �� � KVF ����� � IJK �����

_1.d " 
�� � ��e f��
C g

Kde: 

34 " ��$�% � vnit�ní pr�m�r barelu 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

T1 " ��$�% � hloubka kanálu v melt zón�

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

V p�ípad� maximálního tlaku �1.d vycházíme s toho, že uvažujeme variantu, kdy 
dojde k zastavení pr�toku _ "  Rovnice má potom tvar (10) 

�1.d " � � NQhR�S � )1 � HQ � 34 � = � T1 � KVFG � IJKG
T1� � KVFGQ � H � 34 � c� � DEFGL

����������������������������������������������������������������
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�1.d " � � ��� � �� � HQ � �� � ��� � �� � KVF ����� � IJK �������� � KVF �����Q � H � �� � ��� � DEF �������
���������

�1.d " ����
�
����$���%

Kde: 

NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] 

)1 " ��$��% ��délka melt zóny 

34 " ��$��% �vnit�ní pr�m�r barelu 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

T1 " ��$��% � hloubka kanálu v melt zón�

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

c " �� � $��% � velikost mezery barel šroub 

L " ��$��% �tlouštka hrany závitu v �ezu 

Na obr. 90 je znázorn�ny meze charakteristiky šroubu 

Obr. 90: Extruder a charakteristika trysky
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❘✵✶✷✸✹✺ ✻✼✼✿ ❀❁✵❂�uje aby charakteristika trysky, která je vykreslena na obr.90 
protínala oblast mezi _1.d a �1.d. Místo protnutí obou p�ímek se nazývá pracovní bod 
extruderu. Tento d�j je užite�ný v tom že ukazuje ú�inek, který se m�ní v závislosti na zm�n�
vstupních parametr�. Nap�íklad pokud bychom z výšili otá�ky šneku bude se charakteristika 
extruderu posouvat nahoru. Podobn� by se chovala charakteristika p�i zvýšení polom�ru 
trysky i, kde by se zvýšila strmost charakteristiky trysky.  

_ " H � i�
� � N � )` � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pracovní bod extruderu lze také ur�it pomocí rovnice (8) a (11) 

_ " �
� � HQ � 34Q � = � T1 � KVFG � IJKG � H � 34 � T1� � KVFGQ

�� � N � b�b) �
HQ � 34Q � c��� � N � L � DEFG

� b�b)������
" H � i�
� � N � )` � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Takže pro naši zvolenou trysku zjistíme optimální tlak v opera�ním bod� extruderu 
pomocí úpravy rovnice (12). Výsledná rovnice pro zjišt�ní optimálního tlaku v pracovním 
bod� extruderu je vyjád�ena rovnicí (13) 

�:* "
HQ � 34Q � = � T1 � KVFG � IJKG�H � i�� � NQhR�S � )` U
H � 34 � T1� � KVFGQ
�� � NQhR�S � )1 U HQ � 34Q � c� � DEFG�� � NQhR�S � L � )1

����������������������������������������������



❃❃

�:* " HQ � ��Q � �� � �� � KVF ����� � IJK ������ � �H � ������� � ��� � �� U H � �� � ��� � KVF �����Q�� � ��� � �� U HQ � ��Q � ��� � DEF ������� � ��� � �� � ��
�:* " 

���$��%

Kde: NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] )1 " ��$��% ��délka melt zóny 34 " ��$��% � vnit�ní pr�m�r barelu 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

T1 " ��$��% � hloubka kanálu v melt zón�

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

c " �� � $��% � velikost mezery barel šroub L " ��$��% �tlouštka hrany závitu v �ezu i " �����$��% �polom�r trysky )` " �$��% � délka trysky 

Celkový pr�tok _ tedy vypo�ítáme pomocí vzorce (11) 

_ " H � i�� � NQhR�S � )` � �:*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

_ " H � ������� � ��� � �� � 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_ " ���
 � ��e f��C g

Kde: i " �����$��% �polom�r trysky NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] 
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�:* " 

���$��%-optimální tlak 

9.5 Rozpoušt	ní taveniny v extruderu. [24]

V této �ásti diplomové práce se budeme zabývat táním pevných �ástic PET 
v extruderu. 

Výpo�ty pro zjišt	ní tlouš�ka melt filmu 

Rychlost taveniny na povrchu barelu 

j4 " H � 34 � =� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

j4 " ��� >�C ?

Kde: 

34 " ��$��% � vnit�ní pr�m�r barelu 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

Rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti x 

j4d "�j4 � KVFG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

j4d " ���� � KVF �����

j4d " ��� >�C ?

Kde: 

j4 " ��� >1/ ? �rychlost taveniny na povrchu barelu (15) 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 



❏❑

Rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti z 

j4k "�j4 � IJKG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
j4k " ���� � IJK �����
j4k " ���� >�C ?

Kde: 

j4 " ��� >1/ ? �rychlost taveniny na povrchu barelu (15) 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

Výstupní hmotnostní tok extruderu  

O67/0 " _ � [QhR�S �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O67/0 " �� � ��e � ��
��

O67/0 " �
� � ��l Xm�C Z

Kde: 

_ " �� � ��e >1^/ ? �výstupní pr�tok s extruderu (14) 

[QhR�S " ��
��
 >8]1^? �hustota PET p�i teplot� 280°C [26] 

Vektor rychlostí pevných �ásti PET 

j/k " O67/0� � T& � [QR�S ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

j/k " �
� � ��l���� � ��� � �
 � ���
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O67/0 " �
� � ��l >8]/ ? �výstupní hmotnostní tok extruderu (18) 

� " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu 

T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti 

[QR�S " ��� >8]1^? �hustota PET p�i 20°C tabulka 2.4[24] 

Relativní vektor rychlosti 

jn " oj4Q U j/kQ � � � j4 � j/k � IJKG�������������������������������������������������������������������������������������������������

jn " p���Q � ���Q � � � ��� � ��� � IJK �����

jn " ��� >�C ?

Kde: 

j4 " ��� >1/ ? �rychlost taveniny na povrchu barelu (15) 

j/k " ��� >1/ ? �vektor rychlostí pevných �ástí PET (19) 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

Všechny složky rychlosti jsou zobrazeny na obrázku obr. 91 

Obr. 91: Složky rychlosti taveniny [24]
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Tlouš�ka melt filmu 

c1.d " q r� � s1 � �t4 � t1� U Nu � jnQv � �j4k � [Qlw�S � r	*/ � �t1 � t/� U A1v���������������������������������������������������������������������������������

c1.d " q$� � ���� � ��
� � ���� U ��� � ���Q% � ���� � ������ � ��
� � $��� � ���� � �� U �
%
c1.d " ��� � ��l$�%

s1 " ���� > x1�\? �sou�initel tepelné vodivosti tání PET [28] 

t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu 

t1 " ����$�	% �teplota tání PET tabulka 2.4[24] 

t/ " �$�	% �teplota pevné látky PET 

Nu " ����$�� � C% �viskozita PET filmu [25] 

jn " ��� >1/ ? �relatívní vektor rychlostí 

j4k " ���� >1/ ? � rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti z 

[Qlw�S " ��
�� >8]1^? �hustota PET p�i 265°C [26] 

	*/ " ��� > y8]�\? �m�rná tepelná kapacita pevného PET tabulka 2.4[24] 

A1 " �
 > y8]? �skupenské teplo tání [27] 

� " ������$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) 

Teplotní profil melt filmu je zobrazen na obr. 92 
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❨❩❬❭ ❪❫❴ ❵❛❜❝❞❡❢❣ ❜❬❞❤✐❝ ❥❛❝❡ ❤✐❝❥❦❭ ❧♠ ❜❛♥❢♦ �ásti PET b)vnit�ní povrch barelu c)melt 
film d)rozhraní pevné taveniny [24]

S toho výsledku vyplívá, že tlouš�ka melt filmu je v�tší než mezera mezi šroubem a 
barelem c1.d z c což má za následek bezproblémové tavení PET plastu v extruderu. 

Teplotní profil melt filmu [24] 

Pr�m�rná teplota mezi barelem a taveninou. 

t. " t4 U t1� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t. " �
� U ���
�

t. " ���$�	%

Kde: 

t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu 

t1 " ����$�	% �teplota tání PET tabulka 2.4[24] 



qr

Teplota melt filmu 

tu "�t. U Nu � jnQ�� � s1 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

tu " �� U ��� � ���Q�� � ����
tu " ���$�	%

Kde: t. " ���$�	% � pr�m�rná teplota mezi barelem a taveninou (22) Nu " ����$�� � C% �viskozita PET filmu [25] 

jn " ��� >1/ ? �relatívní vektor rychlostí (20) 

s1 " ���� > x1�\? �sou�initel tepelné vodivosti tání PET [28] 

Rychlost tavení [24] 

{* " q|j4d � [Qlw�Srs1 � �t4 � t1� U �� � Nu � jnQv� � r	*/ � �t1 � t/� U A1v }�����������������������������������������������������������������
�

{* " q|��� � ��
�$���� � ��
� � ���� U �� � ��� � ���Q%� � $��� � ���� � �� U �
% }
{* " ���� m��a�w � C

Kde: 

j4d " ��� >1/ ? � rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti x (16) 

[Qlw�S " ��
�� >8]1^? �hustota PET p�i 265°C [26] 



st

✉✈✇�initel tepelné vodivosti tání PET [28] 

t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu 

t1 " ����$�	% �teplota tání PET tabulka 2.4[24] 

Nu " ����$�� � C% �viskozita PET filmu [25] 

jn " ��� >1/ ? �relatívní vektor rychlostí (20) 

t/ " �$�	% �teplota pevné látky PET 

	*/ " ��� > n
8]�\? �m�rná tepelná kapacita pevného PET tabulka 2.4[24] 

A1 " �
 > n8]? �skupenské teplo tání [27] 

Tavící parametr 

~ " {* � T& � ��O67/0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

~ " ���� � �
 � p���� � ���
�
� � ��l

~ " �
��$�%

Kde: 

{* " ���� 8]
1����/ �rychlost tavení (24) 

T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti 

� " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) 

O67/0 " �
� � ��l >8]/ ? �výstupní hmotnostní tok extruderu (18) 
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Tání profilu [24] 

Tání profilu udává množství neroztaveného PET (obr. 93) jako funkci délky šroubu a 
je základem pro výpo�et množství tepla a tlaku. Dále také podle n�j zjistíme, zdali tavenina 
byla rozpušt�na vzhledem k délce šroubu. 

Obr. 93: Tání pevných �ástic PET v kanálu šroubu [24] 

Celková délka kanálu šroubu 

� " H � 3� � IJ¿G � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� " H � ���� � IJ¿����� � 

� " ���$��%

Kde: 3� " �����$��% �pr�m�r šroubu G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] �:0 " 
$�% �po�et otá�ek šneku v plasika�ní zón�

Relativní pokles hloubky kanálu šroubu 

< " T& � T1� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

< " �
 � ������



③④

⑤⑥⑦⑧T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti T1 " ��$��% �výška kanálu šroubu v melt zón�� " ���$��% �celková délka kanálu šroubu 

Velikost p�ír�stku hloubky kanálu v plastika�ní oblasti šroubu 

T*@-5 " T& � T1�:0 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

T*@-5 " �
� � ��

T*@-5 " ���$��%

Kde: T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti T1 " ��$��% �výška kanálu šroubu v melt zón��:0 " 
$�% �po�et otá�ek šneku v plasika�ní zón�

Hloubka kanálu p�i 1. oto�ení 

T-,a "�T& � T*@-5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T-,a " ��
� � ��
T,a " ����$��%
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Kde: T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti T*@-5 " ���$��% �velikost p�ír�stku hloubky kanálu v plastika�ní oblasti šroubu 
(28) 

Hloubka kanálu p�i 2. oto�ení 

T,Q "�T,a � T*@-5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T,Q " ����� � ��
T,Q " ���$��%

Kde: T,a " ����$��% �hkoubka kanálu p�i 1 oto�ení T*@-5 " ���$��% �velikost p�ír�stku hloubky kanálu v plastika�ní oblasti šroubu 

Tímto zp�sobem se zjistíme hodnoty u zbylých oto�ení výsledek je udán v tabulce.  

Pro postupné odtavovaní PET materiálu ve šroubu použijeme vzorce (28) a (29) pro 

každou otá�ku na šroubu se bude m�nit tavící parametr dle 
���x  a vstupní, výstupní hloubka 

kanálu T-,, T:�0
Velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 1. oto�ení 

�:�0a� " �-,R� � �~< � �~< � �� � q T-,RT:�0a�
Q
�������������������������������������������������������������������������������������������

�-�$�% T-,$��%
1 ���
2 �
3 ���
4 �

Tab. 8



❶❶

❷❸❹❺T-,R " T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti T:�0a " ����$��% �výška kanálu šroubu p�i prvním oto�ení šroubu v plastiza�ní zón�< " ��
�$�% � relativní pokles hloubky kanálu šroubu (27) � " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) 

O67/0 " �
� � ��l >8]/ ? �výstupní hmotnostní tok extruderu (18) 

~ " �
��$�% �tavící parametr (25) 

����x " �$�%pom�r mezi délkou kanálu a pevných �ástí PET  

Množství odtavení PET v procentech po 1. oto�ení 

�:`0a " � � ��:�0a� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�:`0a " � � ��
�� � ��������������
�:`0a " �
���$ %

Z�statek vzdálenosti �a pevných �ástic po 1. oto�ení 

�a " �R � � �R�� � �:`0a�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



❻❼❼

�a " ���� � ��� � ����� � ���� � � ����
�a " �����$��%

Kde: �R " � " �����$��% �množství pevného PET v kanálu (2) �:`0a " �
���$ % � množství odtavení PET v procentech po 1. Oto�ení (32) 

Zm�na tavícího parametru pro 1 oto�ení šroubu 

~a " {* � T& � ���-,a� � O67/0 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

~a " ���� � �
 � p���� � ����
�� � �
� � ��l
~a " �����$�%

Kde: 

{* " ���� 8]1����/ �rychlost tavení (24) 

T& " 
�$��% �výška kanálu šroubu v plnící �ásti � " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) ����x " �����x " �
��$�% velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 

1. Oto�ení (31) 

O67/0 " �
� � ��l >8]/ ? �výstupní hmotnostní tok extruderu (18) 

Velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 1. oto�ení 

�:�0Q� " �-,a� � �~a< � �~a< � �� � q T-,aT:�0Q�
Q
���������������������������������������������������������������������������������������



❽❾❽

❿➀➁➂

����x " �����x " �
���$�% velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 

1 oto�ení (31) ~a " �����$�% �tavící parametr pro 1. oto�ení T-,a " T:�0a " ����$��% �výška kanálu šroubu p�i prvním oto�ení šroubu 
v plastiza�ní zón�T:�0Q " ��$��% � výška kanálu šroubu p�i druhém oto�ení šroubu v plastiza�ní zón�< " ��
�$�% � relativní pokles hloubky kanálu šroubu (27) 

Množství odtavení PET v procentech po 2. oto�ení 

�:`0Q " � � ��:�0Q� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�:`0Q " � � ���
� � ��
�:`0Q " ������$ %

Kde: 
�����x " ��
��$�% � velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 2. 

Oto�ení šroubu (35) 

Z�statek vzdálenosti �Q pevných �ástic po 1. oto�ení 

�Q " �a � � �a�� � �:`0Q�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�Q " ��� � ����� � � �������
Kde: �a " ���$��% � z�statek vzdálenosti pevných �ástic po 1. Oto�ení (33) �:`0Q " ������$ % �množství odtavení PET v procentech po 2. oto�ení 

Tímto postupem vyšet�íme všechny otá�ky šroubu v plastika�ní zón�. Výsledky jsou 
zahrnuty v tabulce tab. 9 

�-$�% T-,-$��% T:�0-$��% �-,-� $�% �:�0-� $�% ~-$�% �:`0-$ % �-$��%
1 4 3,5 1 0,459 0,0385 54 7,89

2 3,5 3 0,459 0,234 0,0755 76 1,84

3 3 2,5 0,234 0,0136 1,2966 98 0,025

4 2,5 2 0,0136 3,9 0,0038 -295 0,09968

Z hodnot tabulky vyplívá, že je zajišt�no úplné roztavení pevných �ástic PET v kanálu 
šroubu. K roztavení nám tedy sta�í mén� než 4 otá�ky šroubu v plastika�ní zón�. Poslední 
�ádek tabulky nám matematicky vypovídá, že již došlo k úplnému roztavení ( hodnota �-za�íná r�st ). 

9.6 Výpo�et výkonu motoru [24]

Výkon motoru se skládá s pot�ebného výkonu ve šroubovém kanálu, ztrátový výkon 
mezi barelem a šnekem a energie pot�ebná k svyšovaní tlaku v tavenin�. 

Pr�m�r šroubu 

3�,28 "�34 � � � c����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�,28 " �� � � � c
3�,28 " �����$��%

Kde: 34 " ��$��% �pr�m�r barelu 

Tab. 9
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Výkon ve šroubovém kanálu 

�S " HQ � 3�,28Q � =Q � � � NQhR�S � )1 � �IJ¿!Q U 
 � ¿VF!Q�c� � ¿VF! ����������������������������������������������������

�S " HQ � ����Q � ��Q � ���� � ��� � � ��� � �
 � �IJ¿!����Q U 
 � ¿VF!����Q���
�S " ������$�%

Kde: 3�,28 " �����$��% �pr�m�r šneku 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

� " �����$��% �ší�ka šroubového kanálu (2) NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] )1 " ��$��% ��délka melt zóny c " ��$��% � velikost mezery barel šroub G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

Výpo�et ztrátový výkon 

Ztrátový výkon 

�&'( " HQ � 3�,28�Q � =Q � �&'( � NQhR�S � � )1c� � ¿VF! ��������������������������������������������������������������������������������
�

�&'( " HQ � ����Q � ��Q � ��� � ��� � ���� � ����� � ¿VF ����
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�&'( " �����$�%

Kde: 3�,28 " �����$��% �pr�m�r šneku 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

�&'M " ���$��% �ší�ka závitu (2) NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] )1 " ��$��% ��délka melt zóny c " �� � $��% � velikost mezery barel šroub 

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] 

Energie pot�ebná k zvyšovaní tlaku v tavenin�

Tlakový pr�tok  

_* " H � 34 � T1� � KVF!Q � �:*�� � NQhR�S � )1 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

_* " H � �� � ��� � KVF ����Q � ������ � ��� � ��

_* " ��� � ��e f��C g
Kde: 34 " ��$��% �vn�jší pr�m�r barelu T1 " ��$��% �výška kanálu šroubu v melt zón�

G " ����$�% � úhel stoupání šroubovice [23] �:* " �����$��% �optimální tlak v barelu (13) NQhR�S " ����$�� � C% � viskozita PET p�i 280°C [25] 
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Energie tlaková 

�* " _* � �:*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�* " ��� � ��e � 

��
�* " ��� � ��l$�%

Kde: 

_* " ��� � ��e >1^/ ? �tlakový pr�tok (41) 

�:* " 

���$��% �optimální tlak v barelu (13) 

Sou�tem t�chto výkonu získáme žádaný výkon pro otá�ky šneku 

��,28 "��S U �&'( U �*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��,28 " ������ U ���� U ���� � ��l
��,28 � ��$�%

Kde: �S " ���
�$�% �výkon ve šroubovém kanálu (39) �&'( " ���$�% ��ztrátový výkon (40) �* " �
� � ��l$�% �energie tlaková (42) 
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9.7 Oh�íva� [24] 

Abychom zjistili pot�ebnou energii k oh�evu barelu, nebo pro výpo�et tepelných ztrát 
z taveniny je nutné zjistit sou�initel prostupu tepla z taveniny na st�ny barelu. 

Tepelná vodivost 

� " s1��1 � [Qlw�S ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
� " ������ � ��
�
� " ���� � ��e f�QC g

Kde: 

s1 " ���� > x1�\? �sou�initel tepelné vodivosti tání PET [28] 

	1 " �� > y8]�\? �m�rná tepelná kapacita PET [29] 

[Qlw�S " ��
�� >8]1^? �hustota PET p�i 265°C [26] 

Parametr �
� " � c�Q � =
 � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
� " � ���Q � ��
 � � � ���� � ��e
� " �����$�%

Kde: 
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c " �� � $��% � velikost mezery barel šroub 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

Sou�initel p�estupu tepla [24] 

�/k " s1 � q =� � H � � � |� � �tu � t1� � r� � L
�v�t4 � t1� }�������������������������������������������������������������������
��

�/k " ���� � q ��� � H � ���� � ��e � |� � ��� � ���� � $� � L
�R�RaRw%��
� � ���� }

�/k " �
���� X ��Q � �Z
Kde : 

s1 " ���� > x1�\? �sou�initel tepelné vodivosti tání PET [28] 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

tu " ���$�	% �teplota melt filmu (23) 

� " ���� � ��e >1�/ ? �tepelná vodivost (44) 

t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu t1 " ����$�	% �teplota tání PET tabulka 2.4[24] � " �����$�% � parametr 

Tepelný tok [30] 

_0 " H � 34 � � � �/k � �t4 � t1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
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_0 " H � ��� � ���� � �
���� � ��
� � ����
_0 " �����$�%

Kde: t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu t1 " ����$�	% �teplota tání PET tabulka 2.4[24] � " ����$��%-délka barelu 

�/k " �
���� > x1��\? �sou�initel p�estupu tepla (46) 

34 " ���$�% �vnit�ní pr�m�r barelu 

Teplota v bod� umíst�ní oh�ívací patroly [30] 

t*.05# " ��
i*.05i4 � _0� � H � � � s � t�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

t*.05# " �� ����� � ����� � H � ���� � �
 � �
�

t*.05# " �
��$�	%
Kde: i4 " ��$��% �polom�r barelu i*.05 " ���$��% �polom�r umíst�ní topné patrony _0 " �����$�% �tepelný tok (47) t4 " �
�$�	% �teplota vn�jšího povrchu barelu � " ����$��%-délka vyh�ívané �ásti barelu 

s " �
� > x1�\? �tepelná vodivost berelu + pouzdra [30] 
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t*:6 " t*.05 � ��
i*:�k`i*.05 � _0� � H � � � s ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

t*:6 " �
� � ��
�
����� � ����� � H � ���� � �


t*:6 " �
����$�	%
Kde: _0 " �����$�% �tepelný tok (47) � " ����$��%-délka vyh�ívané �ásti barelu 

s " �
� > x1�\? �tepelná vodivost berelu + pouzdra [30] 

i*:�k` " ��$��% �polom�r pouzdra 

i*.05 " ��$��% �polom�r umíst�ní topné patrony 

t*.05# " �
��$�	% �teplota patrony 

Ur�ení tlouš�ky izola�ního papíru [30] 

Pro zajišt�ní bezpe�né teploty na povrchu pouzdra oh�íva�e a zbyte�ného vyza�ování 
tepla do prostoru, musíme zjistit jaká tlouš�ka vrstvy izola�ního materiálu je vhodná. 

i-k:+.�2 " i*:�k` � LQ���+� �¡��(¢�£�(�¡�¤�¥� ���������������������������������������������������������������������������������������������
i-k:+.�2 " ��� � LQ���R�aQQ�R�Rh���w�l��w�awR��
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i-k:+.�2 " �
�$��%
Kde: _0 " ���
�$�% �tepelný tok (47) � " ����$�%-délka vyh�ívané �ásti barelu 

s-k: " ��� > x1�\? �tepelná vodivost izola�ního papíru [22] 

t*:6 " �
����$�	% �teplota povrchu pouzdra (49) t-k:+ " ���$�	% �teplota izola�ního papíru i*:�k` " 
����$��% �polom�r pouzdra 

Tlouš�ka tepelné izolace 

¦-k:+.�2 "�i-k:+.�2 � i*:�k`������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
¦-k:+.�2 " ���
� � �
��
¦-k:+.�2 " 
���$��%

Kde: i-k:+.�2 " �
�$��% �polom�r pouzdra s tepelnou izolací i*:�k` " 
����$��% �polom�r pouzdra 

Doporu�ená tlouš�ka izola�ního papíru je ���
9.8  Pevnostní kontrola v míst	 drážky pro pero a kontrola pera na otla�ení  

Kroutící moment šroubu  

�8 " ��,28� � H � §�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�8 " �

� � H � ���
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èéêë��,28 " ��$�% ��výkon šneku, (43) 

= " �� > :01-,? �otá�ky motoru 

Pevnostní kontrola v míst� drážky pro pero  

Obr.94 �ez h�ídele v kritickém míst�ba " �����bna " �
�����©a " ����¦ " �����¦a " ������ªa " �
���©a� ¦� ¦a� ªa rozm�ry drážky pro pero dle �SN 02 2507 

Nominální nap�tí v krutu v drážce pro pero 

«8¬ " �8�8¬ " �8H � bna���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

«8¬ " �
���H � ��
����
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«8¬  ��������
Kde: �8 " �
����$=�% �kroutící moment (52) bna " �
���$��% �pr�m�r jádra h�ídele v pr��ezu v drážce pro pero  

Mez kluzu ®¯, které musí zvolený materiál splnit 

i2 "��� �8 � «8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
i2 " ��� � ���

i2 " ����
����

Kde: «8  ���
�$���% � Nominální nap�tí v krutu v pr��ezu v drážce pro pero (53) �8 " ����$�% �Tvarový sou�initel pro h�ídel s drážkou pro pero namáhané krutem 

Bezpe�nost v kritickém pr��ezu v drážce pro pero 

Volím ocel �SN 17 240 s mezí kluzu i1 " �����
° " i1i2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
° " �����

° " ����� ± vyhovuje dle$��%#

Kde: i2 " ����
���� � mez kluzu, které musí zvolená materiál splnit (54)

Kontrola pera na otla�ení  

Pero vstupního konce h�ídele: pero 6e7 x 6 x 40 �SN 02 2562 [32] 
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ðñòó ôõö÷øùúûüýþ òÿ❖��r pera ve h�ídeli 

Rozm�ry pera 

©a " �����a " 
���Ya " ����ba " ������a² " �a � ©a�a² " 
 � ��a² " �
���
Kontrola kontaktního tlaku v náboji pera 

�³ " *́aµ*a "
�8ba��a � �a² � Ya� � ¶a

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�³ "
�
��������� � ��
 � ��� � �

�³  ���
����������� · �������� �`:6 " ��������$��% ��±vyhovuje 

Kde: �8 " �����$=�% �kroutící moment (53) ba " ���$��% �pr�m�r h�ídele  �a " �$�% �po�et per �a " ���$��% �délka pera dle �SN 02 2562  �a² " ���$��% �aktivní délka pera v náboji  Ya " ��$��% �výška pera dle �SN 02 2562  
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¶a " �$�% �sou�initel efektivního po�tu nesoucích per 

9.9 Kontrola ložisek šroubu 

Parametry ložiska7204 BECBP 

	 " �
��$=%	: " ���$=%
5́ " ¸��Lb©¹j¹�L
.́ " ��
$=%�

Obr. 96: Ložisko SKF 7204 BECBP [34]

Ekvivalentní dynamické zatížení 

Pokud jednotlivá jednosm�rná ložiska, sady ložisek nebo obousm�rná ložiska musí 
p�enášet radiální i axiální zatížení, lze ekvivalentní dynamické zatížení ložiska pro každý 
sm�r p�sobení axiálního zatížení stanovit. 

Vzhledem k tomu že radiální sílu zanedbáváme, použijeme pro náš výpo�et tento 
vztah [35] 

.́
5́ z ���� º 2́86- " ��� 5́ U .́ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
2́86- " .́ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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❚☎✆✝✞✟✠✆✡☛☞ ✟✡✌✠☛✍✝ ✎�i pravd�podobnosti 90% ( milionu otá�ek ) 

)aR» " � 	2́86-�
* � �l� � = �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)aR» " ��
���
 �
� � �l� � ��

)aR» " 

��������������$Y¼b%
Kde: 	 " �
��$=% �základní dynamická únosnost 

2́86 " ���
�$=% �ekvivalent dynamického zatížení 

= " ��� > :01-,? �otá�ky šroubu 

� " ��$�% �exponet rovnice trvanlivosti pro ložiska s bodovým stykem 

Vzhledem k tomu že již s prvního výsledku je z�ejmé, že trvanlivost ložiska je 
dostate�ná proto je zbyte�né pokra�ovat v dalších výpo�tech trvanlivosti. 
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❈✒✓✔✕ ✔✖✗✘✗✕✙✚✖✛✜✗ ✢✜✗✣✘✗✚✔✘✒ ✤✔ ✥✦�it p�ibližné náklady na výrobu jednoho kusu. 
Ceny nakupovaných komponent byly zjišt�ny dle oficiálních ceník�, vyráb�né díly byly 
extern� nacen�ny. 

Ceny jednotlivých dílu jsou zahrnuty v tabulce Tab 10. 

Tab. 10: Ceny komponent 

Název sou�ástky Po�et kus� Cena p�i celkovém 
množství 

bez DPH 

Ele motor MPT 100 1 kus 3000 k�

P�evodovka CHM 040  1 kus 1200 k�

Šnek 1 kus 4000 k�

Tryska 1 kus 1500 k�

P�íruba p�evodovky 1 kus 500 k�

Pouzdro pro ložisko 1 kus 1000 k�

Ložisko SKF 7204 BECBP 2 kusy 1600 k�

P�íruba k barelu 1 kus 500 k�

Barel 1 kus 500 k�

P�íruba násypky 1 kus 200 k�

Deska násypky 1 kus 200 k�

Pouzdro oh�íva�e 1 kus 500 k�

Tepelná patrona TF 42  4 kusy 4160 k�

Izola�ní papír Fiberfrax  1 kus 20 k�

Arduino Mega 2560  1 kus 1500 k�

Arduino display žlutý  1 kus 100 k�

Arduino relé 2 kanály 1 kus 75 k�

PT100 teplotní senzo 1 kus 41 k�

Pr�myslový zdroj 12V 350W 1 kus 1000 k�

Základní deska 1 kus 500 k�

Stabiliza�ní nožky  4 kusy 80 k�

Matky, šrouby podložky pera  200 k�



✧✧★

Náklady na obráb�ní jsou již zahrnuty v celkové cen� bez DPH 

Celková odhadovaná cena:  

=�2+8: "½=`-+
,
-¾a

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
=�2+8: " �������$�¿%

Výsledná odhadnutá cena je 22 376 $�¿%. 



✩✩✪

✫✬✭✮✯ ✰✱✲✭✳✯✳✴✵ ✲✷✸✹✮ ✺✻✭✳ ✼✴✵✽✾ ✲�ehled metod zpracování plast� a navrhnout 
konstruk�ní návrh za�ízení.  

Dalším krokem bylo nutno provést pot�ebné strojírenské výpo�ty pro navržení t�chto 
hlavních �ástí, jako je šroubu, trysky, barelu a oh�íva�e. 

P�i návrhu trysky a šroubu bylo vycházeno s tlakové závislosti hmotnostního toku. 
Bylo tedy nutné ur�it tlakový pracovní bod na výstupu trysky. Barel je navržen dle rozm�ru 
šroubu. Oh�íva� je nasunut na vn�jší �ást barelu, ve kterém jsou uloženy �ty� tepelných 
patrony požadovaného výkonu. Tyto tepelné patrony jsou �ízeny modulem Arduino Mega 
2560.  

Jako pohon je zvolen 12V stejnosm�rný motor a pro p�enos výkonu je použita šneková 
p�evodovka. Šnek je p�ipojen na p�evodovku a je uložen v  pouzd�e s dv�ma ložisky 
s kosoúhlým stykem. 

Dr� s PET je do prostoru barelu dopravována prost�ednictvím vhodné násypky. Pro 
možnost zpracování i PET granulí by bylo vhodné navrhnout násypku s automatickým 
posuvným šoupátkem, které by bylo �ízeno regulátorem prost�ednictví servo pohonu. Tím by 
nedocházelo k zbyte�nému p�epl�ování p�i zm�n� drceného PET za granule. 

Toto za�ízení n�jaký zp�sobem ne�eší konstantní požadovaný pr�m�r vlákna a jeho 
odvíjení na cívku. Jednou s možných variant této problematiky je možnost snímám pr�m�ru 
struny pomocí sv�telného zdroje a optického sníma�e. Signál ze sníma�e by byl 
vyhodnocován ur�itým regula�ním obvodem, který by reguloval rychlost navíjení struny na 
cívku a tím ovliv�oval výsledný pr�m�r vlákna. 

Záv�r této práce je ekonomické zhodnocení navrženého za�ízení 

Výkresová dokumentace je zpracované za pomocí této technické zprávy a je vytvo�ena 
za pomocí programu Solid Works 2012. Skládá se z výkresu sestavy a výrobních výkres�. 

Z �asových d�vodu není navrženo krytování a rám. Pro další rozvoj tohoto za�ízení 
bych doporu�il soust�edit se na zmi�ovanou oblast násypky, navíjení vlákna na cívku a 
kontrole pr��ezu vlákna.  
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©a $��% ší�ka pera dle �SN 02 2507 

	 $=% základní dynamická ú�innost 

	: $=% statická únosnost ložiska 

	*/ X Àm� � �Z m�rná tepelná kapacita pevného PET 

	1 X Àm� � �Z m�rná tepelná kapacita PET 

34 $��% vn�jší pr�m�r barelu 

3�,28 $��% pr�m�r šneku 

bna $��% pr�m�r jádra h�ídele v pr��ezu v drážce pro pero 

ba $��% pr�m�r h�ídele 

L $�% tlouš�ka hrany závitu v �ezu 

.́ $=% axiální síla 

5́ $=% radiální síla 

2́86 $=% ekvivalent dynamického zatížení 

O Xm�C Z hmotnostní tok v plnící �ásti extruderu 

O67/0 Xm�C Z výstupní hmotnostní tok extruderu 

T& $��% výška kanálu šroubu v plnící �ásti 

T1 $��% výška kanálu šroubu v melt zón�

T,a $��% hloubka kanálu p�i první otá�ce 

T,Q $��% hloubka kanálu p�i druhé  otá�ce 

T*@-5 $��% velikost p�ír�stku hloubky kanálu v plastika�ní oblasti šroubu 

T-,R $��% výška kanálu šroubu v plnící �ásti 

T:�0a $��% výška kanálu šroubu p�i prvním oto�ení šroubu v plastiza�ní zón�

T:�0Q $��% výška kanálu šroubu p�i druhém oto�ení šroubu v plastiza�ní zón�



❒❮❰

Ya $��% výška pera dle �SN 02 2562 

A $�% p�evodový pom�r 

A1 X Àm�Z skupenské teplo tání PET 

° $�% bezpe�nost v��i mezi kluzu 

)1 $��% délka melt zóny 

)` $��% délka trysky 

� $��% délka vyh�ívané �ásti barelu 

)aR» $Y¼b% trvanlivost ložiska p�i pravd�podobnosti 90% ( milionu otá�ek ) 

�a $��% délka pera dle �SN 02 2562 

�a² $��% aktivní délka pera v náboji �8 $=�% kroutící moment �8*@26 $=�% maximální výstupní kroutící moment 

= X ¼¦�A�Z otá�ky šroubu 

=�2+8: $�¿% celková odhadovaná cena za�ízení 

=`-+ $�¿% odhadovaná cena jednotlivých dílc� za�ízení 

�:0 $�% po�et otá�ek šneku v plasika�ní zón�

�a $�% po�et per 

�:* $��% optimální tlak v barelu 

�S $�% výkon ve šroubovém kanálu 

�&'( $�% ztrátový výkon 

��,28 $�% výkon šneku 

�:`0a $ % procento množství odtavení PED p�i první otá�ce 

�:`0Q $ % procento množství odtavení PED p�i druhé otá�ce 

�*@26: $�% maximální výkon na výstupu p�evodovky 

� $�% exponent rovnice trvanlivosti pro ložiska s bodovým stykem 

_ f��C g výstupní pr�tok s extruderu 

_1.d f��C g maximální možný pr�tok barelem 

_* f��C g tlakový pr�tok 



ÏÐÑ

ÒÓÔÓÕÖ× ÒØÙ

i $��% polom�r trysky 

i4 $��% polom�r barelu 

i2 $���% mez kluzu, které musí zvolená materiál splnit 

i*.05 $��% polom�r umíst�ní topné patrony 

i*:�k` $��% polom�r pouzdra 

i-k:+.�2 $��% polom�r pouzdra s tepelnou izolací 

i1 $���% mez kluzu daného materiálu 

C $��% rozte� šroubu 

t. $�	% pr�m�rná teplota mezi barelem a taveninou 

t4 $�	% teplota vn�jšího povrchu barelu 

tu $�	% teplota melt filmu 

t1 $�	% teplota tání PET 

t*:6 $�	% teplota povrchu pouzdra 

t/ $�	% teplota pevné látky PET 

t-k:+ $�	% teplota izola�ního papíru 

j4 >�C ? rychlost taveniny na povrchu barelu 

j4k >�C ? rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti z 

jn >�C ? relativní vektor rychlostí 

j/k >�C ? vektor rychlostí pevných �ástí PET 

j4d >�C ? rychlost taveniny na povrchu barelu složka rychlosti x 

� $��% ší�ka šroubového kanálu 

�&'M $��% tlouš�ka závitu 

�a $��% z�statek vzdálenosti pevných �ástic po 1. Oto�ení 

�Q $��% z�statek vzdálenosti pevných �ástic po 2. Oto�ení 

¶a $�% sou�initel efektivního po�tu nesoucích per �-,a� $�% velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 1 
oto�ení �:�0a� $�% velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 1 
oto�ení 



ÚÛÜ

�:�0Q� $�% velikost pom�ru odtavení PET materiálu v kanálu šroubu na 2. 
oto�ení šroubu � $��% celková délka kanálu šroubu 

� f�QC g tepelná vodivost 

�/k X ��Q � �Z sou�initel p�estupu tepla 

� $�% parametr c $��% velikost mezery barel šroub c1.d $��% maximální tlouš�ka melt filmu N& $�% dopravní ú�innost tabulka 4.1 Nu $�� � C% viskozita PET filmu NQhR�S $�� � C% viskozita PET p�i 280°C 

s X �� � �Z tepelná vodivost berelu + pouzdra 

s1 X �� � �Z sou�initel tepelné vodivosti tání PET 

s-k: X �� � �Z tepelná vodivost izola�ního papíru 

[QR�S X����Z hustota PET p�i 20°C 

[Qlw�S X����Z hustota PET p�i 265°C 

[QhR�S X����Z hustota PET p�i teplot� 280 

G $�% úhel stoupání šroubovice 

{* m��a�w � C rychlost tavení 

~ $�% tavící parametr ~a $�% tavící parametr pro 1. oto�ení 



ÝÞß

à�íloha 1 3-DP-000 Sestava extrudéru 

P�íloha 2 3-DP-010 Barel - sva�enec 

P�íloha 3 4-DP-011 Barel 

P�íloha 4 4-DP-012 P�íruba 

P�íloha 5 4-DP-013 P�íruba násypky 

P�íloha 6 4-DP-014 Deska násypky 

P�íloha 7 3-DP-002 Deska násypky 

P�íloha 8 3-DP-003 Šnek 

P�íloha 9 4-DP-004 Pouzdro ložiska 

P�íloha 10 4-DP-005 P�íruba k p�evodovce 

P�íloha 11 4-DP-006 Tryska 

  


