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ABSTRAKT 

KUBÍČEK František: Technologie zpracování plastů 
 
Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a 
zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-
teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím stroje a jejich částem, samotnému vstřikova-
címu procesu, vadám vznikající špatnou optimalizací vstřikovacího procesu a speciálním me-
todám vstřikování. 

Klíčová slova: Plasty, vstřikování plastů, termoplasty, vstřikovací stroje, vstřikovací proces, 
speciální metody vstřikování 

ABSTRACT 

KUBÍČEK František: Plastics processing technology. 
 
This work is a literary research focused on plastics processing technologies with emphasis on 
injection moulding technology. From this field it is focused on materials suitable for injection 
moulding, moulding machines and parts of it, injection moulding process, defects emerging 
because of wrong optimalization of injection moulding process and special techniques of injec-
tion moulding.  

Keywords: Plastics, injection moulding, thermoplastics, injection, injection machine, injection 
moulding process, special techniques of injection moulding 
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ÚVOD [1], [2], [3] [4], [5], [6]  
 
Technologii zpracování plastů je v průběhu posledních desítek let věnována stále větší pozor-
nost. Děje se tomu tak hlavně díky velké škále možností využití a vlastností polymerních ma-
teriálů, které v dnešní době můžeme potkat téměř všude, kam se podíváme. Není tomu jinak 
ani ve strojírenství, kde jsou plastové výrobky stále častěji využívány. 

Technologií pro zpracování plastů je v současné době velké množství. Stručně lze 
zpracování plastů rozdělit do tří podskupin, jimiž jsou: 

 
• Tvářecí technologie, kde se výrazně mění struktura a vlastnosti výchozího poloto-

varu během procesu. Polotovarem je nejčastěji granulát, který se v průběhu procesu 
často působením teploty nebo tlaku zpracovává a dopravuje pomocí tvářecího stroje 
do předem připravené formy. Zařadit zde můžeme například odlévání, lisování nebo 
vstřikování.  

• Tvarovací technologie, kde nedochází k výraznější změně struktury. Mění se výraz-
něji pouze geometrie polotovaru. Do této skupiny můžeme zařadit technologii tvaro-
vání desek, ohýbání, spojování plastů a podobně.  

• Doplňkové technologie, které lze využít jak k úpravě polotovaru ve formě granulátu 
nebo prášku, tak dokončovacím operacím u hotových výrobků. 

Volba konkrétního způsobu zpracování je závislá zejména na druhu používaného materi-
álu, tvarové složitosti konečného výrobku, rozměrové přesnosti, funkci a dalších mnoha fak-
torech. Jednou z nejpoužívanějších a nejrozmanitějších technologií je již výše zmíněná tech-
nologie vstřikování. Vstřikováním je možno zhotovovat jak konečné výrobky, tak polotovary 
k dalšímu zpracování s vysokou rozměrovou přesností.  

Bližší poznatky o materiálech, technologickém procesu vstřikování, používaných strojích 
a speciálních metodách vstřikování budou rozepsány v následujících kapitolách. 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 - Výrobky z plastů [5], [6] 
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1 POLYMERY [1], [4], [7], [8], [9], [10] 
 
Polymery jsou chemické látky s velkým množstvím vlastností, které ve svých molekulách ob-
sahují převážně uhlík, vodík, kyslík, chlór, dusík a jiné prvky. Makromolekula polymeru je 
tvořena dílčím řetězcem „merů“, které lze považovat za základní stavební jednotku. Tato 
stavba umožňuje vysokou proměnlivost struktury i vlastností polymerů v závislosti na tvaru, 
délce, velikosti a uspořádání řetězce. V určitém stádiu zpracování jsou polymery v téměř ka-
palném stavu a za vysokých teplot a tlaků je možno je formovat do tvaru budoucího výrobku. 
Rozdělení polymerů je následující: 

 

 
• Elastomery jsou velmi pružné materiály vyznačující se nízkou tuhostí, které lze působe-

ním malých sil viditelně deformovat bez porušení. Vzniklá deformace je vratná. Největší 
podskupinou elastomerů jsou kaučuky, ze kterých se dalším pracováváním(vulkanizací) 
získává pryž – silně elastický materiál. Příklady elastomerů jsou uvedeny na obr.3. 

 
• Plasty, na rozdíl od elastomerů, jsou materiály převážně tvrdé a křehké. Za normálních 

okolností nejsou vratně deformovatelné. Lze je rozdělit podle chování při zahřátí. Pokud 
za zvýšené teploty lze plast vratně deformovat, hovoříme o termoplastech. V opačném 
případě, tedy pokud při zvýšené teplotě nelze materiál vratně deformovat, hovoříme 
 o reaktoplastech. Příklady plastů jsou uvedeny na obr.4. 

 
 

 

Obr. 3 - Příklad elastomeru-pásek hodinek [9] Obr. 4 - Příklad plastu-lavor [10] 

Obr.2 - Rozdělení polymerů [7] 
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1.2 Materiály pro vstřikování [1], [7], [8], [11] 
Výběr materiálu pro vstřikování je závislý na vlastnostech materiálu při změně skupenství. 
Tedy jak ze stavu tuhého do tekutého, tak naopak. Plasty je možnée, jak už bylo zmíněno výše, 
obecně rozdělit podle reakcí v zahřátém stavu na: 
 

• Termoplasty, což jsou polymerní materiály, které lze po zahřátí převést ze stavu tuhého 
do stavu plastického, kde je 
možné jej dobře tvářet a zpra-
covávat různými technologi-
emi. Do plastického stavu 
materiál přejde, jestliže ho za-
hřejeme nad jeho teplotu tání 
(Tm) u plastů semikrystalic-
kých a nad teplotu viskózního 
toku (Tf) u plastů amorfních. 
Při procesu zahřívání nedo-
chází k žádné chemické re-
akci, děje jsou pouze fyzi-
kální a proces je vratný, tudíž 
je teoreticky možné proces 
nekonečně opakovat bez de-
gradace materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 5 Příklady použití termoplastů[1] 
a) Vypínač       b)    Obložení Audi A  
c) Vedení válečkových a článkových řetězů  
d) Zadní nárazník 

Tab. 1 Základní rozdělení termoplastů.[1] 
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Obr. 6 Oblasti tepelného zpracování termoplastů [1] 

 
• Reaktoplasty, dříve také termosety, jsou polymerní materiály, které lze stejně jako 

předchozí termoplasty po zahřátí tvářet a dále zpraco-
vávat, avšak pouze po určitou dobu. Při dalším zahřátí 
reaktoplastů totiž dochází k chemické reakci-vytvrzo-
vání (zesítění struktury). Tento proces je nevratný a ma-
teriál tak nelze dále tvářet ani znovu zahřívat, aniž by 
docházelo k degradaci.     

 
 
 
 
 

 

 

Obr.7 Příklad použití – vypínač[11] 

Tab. 2 Základní rozdělení reaktoplastů [1] 
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2 PRINCIP VSTŘIKOVÁNÍ [1], [4], [12], [13] 

 
Technologie vstřikování je způsob zpracování plastu, při kterém je polymerní materiál, nejčas-
těji ve formě granulí, natavován a velkou rychlostí vstřikován pomocí šneku nebo pístu z tavící 
(plastifikační) komory do upravené duté, nejčastěji kovové, formy. Zde je odvodem tepla 
z formy ochlazen a tuhne na polotovar nebo konečný dílec. Tento proces je nepřetržitý a cyk-
licky opakovatelný. Mezi největší výhody patří zejména krátký čas výrobního cyklu a možnost 
vyrábět tvarově složité a specifické součásti. Stroje pro vstřikování jsou však neúměrně veliké 
vůči vyrobené součásti, což se dá zařadit mezi hlavní nevýhody spolu s velkými pořizovacími 
náklady.   

Proces je následující, plastový granulát se plní do násypky odkud je dále dopravován 
šnekem nebo pístem do plastifikační komory, kde je zahříván třením šneku a vnějším ohřevem 
válce na tavící teplotu. Natavený materiál je vstřikován tryskou do připravené vstřikovací 
formy. Po ochlazení je mechanicky pomocí vyhazovače odpraven z formy a celý cyklus je 
možné opakovat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Popis injekčního vstřikování [13] 
 
2.1 Vstřikovací proces [1], [4], [12], [13] 
Proces injekčního vstřikování lze rozdělit do několika fází. Je důležité zavést si počátek tohoto 
procesu, čímž je uzavření vstřikovací formy. V další fázi se posouvá plastifikační komora a 
dochází k dosednutí trysky na vtokovou soustavu formy. Po tomto propojení je tavenina přesu-
nuta pomocí šneku či pístu do vtokové soustavy formy. Následuje fáze dotlaku, díky které je 
možné vyrovnat tvarové změny při chladnutí taveniny. V průběhu tuhnutí ve formě dochází 
k plastifikaci nového materiálu pro další cyklus. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Obr. 9 Popis vstřikovacího procesu [12] 
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 Vstřikovací cyklus lze popsat i z hlediska závislosti tlaku při vstřikování na čase. Jde o 
tlak vnitřní (tlak v dutině formy), bývá značen jako pi. S rostoucí vzdáleností od vtoku tento 
tlak klesá. Umožňuje snadnou a rychlou kontrolu reprodukovatelnosti vstřikovacího procesu. 
Usnadňuje také jeho optimalizaci. Kromě tohoto tlaku zde působí také systémový tlak, tedy 
tlak, který lze naměřit v hydraulickém systému stroje (ph). Jeho funkcí je překonat odpor proti 
tečení materiálu v plastifikační komoře, trysce, vtokových kanálech a dutině formy. Hodnota 
tohoto tlaku je zobrazována na obrazovce řídícího systému vstřikovacího stroje. Mezi nejdůle-
žitější tlakové parametry procesu pak patří tlak vstřikovací (tlak před čelem šneku). Je cha-
rakterizován průměrem šneku a průměrem pístu a jeho poměry jsou odvozeny ze systémového 
tlaku stroje. Hodnotu vstřikovacího tlaku je možno regulovat a řídit nastavenou vstřikovací 
rychlostí. Pokud by byl tento tlak nízký, dojde k nedostříknutému zmetku. Při vyšších hodno-
tách poté k přetokům v dělící rovině formy. Velikosti vstřikovacích tlaků se pohybují přibližně 
na škále od 50 do 150 MPa, v závislosti na vstřikovaném materiálu.  

                                            

 
Obr. 10 Průběh tlaku v dutině formy (modrá) [2]  

sk-pohyb šneku (oranžová)   sn-pohyb nástroje (zelená)  
 
 Na úplném počátku cyklu je forma otevřená a prázdná. V čase 0 dojde k impulsu a stroj 
zahájí proces vstřikování. Dojde k přisunutí a uzamknutí pevné a pohyblivé části formy (ts1). 
Tyto dva procesy je nutné odlišit. Síla při přisunutí (Fp) je až třikrát nižší než síla uzavírací (Fu), 
která je potřeba k uzamknutí. Musí být totiž zaručeno, že se forma během procesu vlivem tlaků 
neotevře. Následuje přisunutí vstřikovací jednotky k formě (ts2) a pohyb šneku v plastifikační 
komoře, čímž začíná vstřikování nataveného materiálu do vstřikovací formy. Doba, během 
které dochází k vyplňování formy, je doba plnění s označením tv.  

Po naplnění formy následuje dotlak. Tlak v tomto bodě dosahuje svého maxima. Při 
přechodu taveniny do formy předává tavenina teplo formě, čímž začíná doba ochlazování (tChl), 
která přetrvává až do vyhození výrobku. Šnek se v této fázi neotáčí a koná pouze funkci pístu. 
V praxi lze dobu chlazení rozdělit na dobu chlazení při plném vstřikovacím tlaku a dobu chla-
zení při klesajícím tlaku. Je závislá na tloušťce výstřiku a teplotě formy (TF). Při ochlazování 
se materiál smršťuje a pro zamezení staženin a propadlin je proveden dotlak taveniny do formy 
(tD). Dotlak může být stejně vysoký jako tlak maximální, nebo se může snižovat po několika 
sekundách a výstřik poté chladne za sníženého tlaku. Dále jej můžeme rozdělit na izobarický 
(za konstantního tlaku) a izochorický (za konstantního objemu). Pro možnost dotlačování je 
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nutné, aby před šnekem zůstal určitý objem plastu tzv. polštář, na který bude šnek působit. 
Objem je jednonásobek průměru šneku zmenšený o 5–15 % pro zamezení degradace materiálu. 

Následuje plastifikace nového materiálu pro další vstřik(tpl). Otáčivým pohybem šnek 
nabírá granulát pod násypkou, taví jej a vtlačuje do čela šneku. Zároveň se posouvá dozadu a 
překonává tzv. protitlak. Velikost protitlaku má vliv na plastifikaci. Materiál plastifikuje účin-
kem tření, prací šneku přeměněnou na teplo a dodatečným zahříváním stěny válce. Dále při 
chlazení tlak klesá až na zbytkový tlak (pz), což je tlak těsně před otevřením formy. Pokud by 
byl tento tlak příliš vysoký, docházelo by k vysokým vnitřním pnutím. Po otevření formy je 
výstřik vyhozen z formy.  
 
2.2 Optimalizace vstřikovacího procesu [1], [2], [4] 
Vstřikovací proces, jak již bylo zmíněno, je sled několika fází, počínaje uzavřením formy až po 
ochlazení výstřiku. Jednotlivé fáze cyklu trvají různě dlouho v závislosti na velikosti a tvarové 
složitosti konečného výrobku. Kvalita výstřiku je dána stavem, ve kterém se výstřik nachází po 
vyjmutí z formy a relaxaci. Stav výstřiku závisí na všech parametrech vystupujících ve vstřiko-
vacím procesu. Mezi základní parametry patří: 

• vstřikovaný materiál (typ, složení, viskozita atd.), 
• vstřikovací stroj 
• dílčí zařízení použitá v procesu (sušení, doprava materiálu, barvení, temperace formy), 
• způsob zaformování výstřiku a jeho tvar 
• vstřikovací forma (výroba a konstrukce)  

 
Z technologických parametrů mají na kvalitu výrobku největší vliv: 

• teplota taveniny 
• vstřikovací tlak 
• teplota formy  
• rychlost vstřikování 
• doba trvání dotlaku a jeho velikost 

 
S výslednou kvalitou úzce souvisí i dokončovací operace, mezi které lze zařadit například 

začišťování, obrábění či svařování. Nezbytně nutné pro kvalitu výstřiku je také dodržení zásad 
technologie konstrukce u vstřikovací formy. Jestliže nebudou dodrženy základní zásady, ani 
sebelepší vstřikovaný materiál, nebo vstřikovací stroj, neodstraní vznikající závady. 
 Vstřikování je cyklicky se opakující proces. Je tedy nutné, aby každý další cyklus byl 
identický s cyklem předchozím. Samotný proces lze rozdělit do čtyř hlavních fází, ovlivňujících 
kvalitu a stav výstřiku. 
 

• Plastifikační fáze je doba potřebná k přechodu granulátu na taveninu, k dobré homo-
genizaci materiálu a dopravení určené dávky taveniny před čelo šneku. Pro správné do-
pravení materiálu do formy je nutná teplotní i viskózní homogenita taveniny před čelem 
šneku. Proto je důležité regulovat otáčky šneku, zpětný odpor šneku a nastavit teploty 
na topných pásech v plastifikační jednotce. Pokud by byla tavenina nehomogenní, pro-
jevila by se negativně na kvalitě povrchu vstřikovaného dílu (studené spoje, vnitřní 
pnutí, tokové čáry). Ve směru toku taveniny také dochází k poklesu mechanických 
vlastností (pevnost v tahu, houževnatost) a ke snížení vnitřního pnutí. Potřebná teplota 
k zahřátí dávky materiálu je dodána z jedné třetiny ohřevem válců a ze dvou třetin prací 
šneku při rotaci. 
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• Vstřikovací fáze je doba, při které dochází k naplňování dutiny taveninou. Je závislá 
na rychlosti vstřikování, která se odvíjí od vstřikovacího tlaku a teploty taveniny. Forma 
musí být naplněna tak, že je rychlost čela proudu v každém místě tokové dráhy kon-
stantní. Rychlost vstřikování se odráží na povrchových vadách výstřiku (vrásnění, to-
kové čáry, studené spoje). Musí být proto optimalizována tak, aby na povrchu součásti 
nevznikala příliš vysoká smyková napětí. Mezi důležité faktory lze zařadit také teplotu 
formy, velikost výstřiku, vtokovou soustavu a druh používaného materiálu. Při plnění 
dochází ke kontaktu s formou a materiál se ihned ochlazuje a ztrácí tekutost, což se 
může odrazit na kvalitě konečného výrobku (nedostříknutý zmetek).  

 
• Dotlaková fáze začíná po plynulém přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak. Pokud 

by byl tlak v průběhu procesu stále stejný, mohlo by dojít k tzv. dýchnutí (prohnutí 
formy). Přepnutí může proběhnout v závislosti na dráze šneku, vstřikovaném čase nebo 
na tlaku v dutině formy. Průběh dotlaku je nutné volit tak, aby bylo dosaženo požado-
vaných parametrů výstřiku (hmotnost, tvar, rozměr). Hlavním využitím dotlaku je kom-
penzace smrštění materiálu, tedy změny objemu v závislosti na teplotě, korekce trhlin, 
propadlin a lepší kopírování dutiny formy. Působení dotlakové fáze lze kontrolovat na 
množství tzv. polštáře (množství taveniny před čelem šneku při dotlaku). Pokud se hod-
nota objemu v průběhu cyklů nemění, je proces plně reprodukovatelný. 

 
• Ochlazovací fáze začíná ihned po kontaktu taveniny s formou a trvá až do vyhození 

výstřiku z formy. Mezi nejdůležitější faktory patří teplota formy a výsledná doba ochla-
zování. Výrobek musí mít před vyhozením minimálně takovou teplotu, aby při vyhození 
z formy nedošlo k jeho deformaci. K následnému chladnutí poté dochází mimo formu. 
Rychlost ochlazovaní je důležitým ekonomickým faktorem vstřikovacího procesu. Ke 
zkrácení ochlazovací doby se využívá chlazení forem vodou. Z kvalitativního hlediska 
(vnitřní pnutí) by však mělo ochlazování trvat co nejdéle. 

 
2.3 Vady při vstřikování [4], [14], [15], [16] 
Přestože se v dnešní době používá celá řada simulačních programů, a o polymerech máme již 
široké spektrum znalostí, nelze při procesu vstřikování vyloučit vady. Vadou rozumíme defekt, 
kterým se součást liší od požadované normy. Můžeme je rozdělit do dvou skupin, a to na vady 
zjevné a vady skryté.  

Zjevné vady jsou takové vady, které lze rozpoznat vizuálním porovnáním schváleného 
a vadného vzorku. Dále je lze rozdělit na vady tvaru a vady povrchu. Vadou tvaru mohou být 
například propadliny, vrásnění, zvlnění, otřepy, přetoky, rozměrové vady atd. Mezi vady po-
vrchu lze zařadit nerovnoměrný lesk, matná místa, mikrotrhliny, povrch pomerančové kůry, 
tokové čáry, změna barvy atd. 

Skryté vady lze charakterizovat jako vady, které nelze poznat běžnou vizuální kontro-
lou, avšak mají vliv na výsledné vlastnosti výstřiku. Ke skrytým vadám můžeme zařadit napří-
klad vnitřní pnutí, způsobené nerovnoměrnou orientací makromolekul, studené spoje, nebo va-
kuové bubliny a dutiny v průřezu výrobku.  
 
2.3.1 Příčiny vzniku vad a jejich odstranění 
Vady výstřiků mohou mít celou řadu příčin. Mezi základní příčiny patří špatné nastavení tech-
nologických parametrů, špatná konstrukce výstřiků, chyby vstřikovacího stroje, špatná tepelná 
stabilita polymeru atd. Nejjednodušší na odstranění je chyba v technologii, kterou je možné 
odstranit úpravou jednoho či více technologických parametrů. Jestliže se tímto způsobem vady 
nezbavíme, je nutné hledat příčinu ve formě, zpracovávaném materiálu nebo ve vstřikovacím 
stroji.  
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Přetoky, otřepy, přestřiky  
Přetoky, otřepy a přestřiky je možné zařadit mezi vady tvaru. Mezi hlavní příčiny těchto vad 
patří zejména vysoký index toku taveniny, tedy 
nízká viskozita taveniny, nízká uzamykací síla, 
chyby v uzavírání formy, špatné dosedání částí 
formy, opotřebení dělící roviny atd. Pro odstra-
nění je dobré snížit vstřikovací tlak nebo nao-
pak zvýšit uzamykací sílu, snížit dotlak, zkon-
trolovat formu a případné závady na ní odstra-
nit. 

 
 
 
 

Neúplné výstřiky 
Neúplnost výstřiků je pravým opakem přetoku. Hlavní příčiny tedy jsou zejména nízký vstři-
kovací tlak, nízký dotlak, nízká teplota formy a 
taveniny, nízký plastifikační výkon nebo špatně 
navržený tvar výstřiku. Odstranit tuto vadu mů-
žeme použitím materiálu s vyšším indexem toku 
taveniny, zvýšením vstřikovacího tlaku, dotlaku 
a teplot formy a taveniny, zvětšením průměru 
šneku a vtokových kanálů a přizpůsobit tvar a 
rozměry v závislosti na druhu zpracovávaného 
materiálu. 
 

 
 
 
 

Propadliny, staženiny, lunkry 
Tyto vady bývají často způsobeny nízkým indexem toku taveniny, nízkým vstřikovacím tla-
kem, nízkou hodnotou nastaveného dotlaku, nízkým polštářem před čelem šneku, malým plas-
tifikačním výkonem a špatnou konstrukcí vto-
kové soustavy a tvaru vstřikované součásti. K od-
stranění je vhodné použít materiál s vyšší hodnou 
indexu toku taveniny, zvýšit vstřikovací tlak a do-
tlak, zvýšit objem polštáře před čelem šneku a od-
stranit chyby vtokové soustavy a nerovnoměr-
nosti tloušťky stěn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 11 Příklad přetoku [15] 

Obr. 12 Příklad nedostříknutého zmetku [15] 

Obr. 13 Příklad propadlin [15] 
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Tokové čáry 
Tokové čáry jsou vady, při kterých se na povrchu materiálu vytvoří linie ve směru toku tave-
niny. Tento jev je zapříčiněn špatným navržením 
vtokové soustavy, tavenina ve vtokových kaná-
lech tuhne a částečky jsou strhávány taveninou 
do formy. Dalšími příčinami může být například 
nízký index toku taveniny, vlhkost, tepelné 
ztráty nebo nerovnoměrné rozložení teploty 
v dutině formy. K odstranění této vzhledové 
vady můžeme použít materiál s vyšším indexem 
toku taveniny, zvýšit teplotu taveniny, provést 
kontrolu formy a optimalizovat temperanční sys-
tém. 

 
 

Spálení materiálů (Dieselův efekt) 
Tato vada je způsobena chybným odvzdušněním formy. Vzduch z formy nestačí uniknout a 
dojde ke spálení materiálu. Dalšími příčinami mohou být například nízká viskozita taveniny, 
vysoká vstřikovací rychlost, vysoká teplota tavení 
a vysoký objemový proud taveniny, špatné kon-
strukční provedení vtokové soustavy nebo příliš 
velká dekomprese po plastifikační fázi. Odstra-
nění této vady je možné snížením vstřikovací 
rychlosti, teploty tavení a optimalizací dekom-
prese nebo seřízením odvzdušnění a vtokové sou-
stavy. 

 
 
 
 

 
 
Studené spoje 
Studené spoje jsou vady vznikající zejména spojením dvou rozdílných toků taveniny ve formě. 
V místě studeného spoje pak materiál ztrácí pevnostní vlastnosti. Dochází k němu rozdělením 
proudu taveniny na dva nebo více toků při obté-
kání tvarového prvku. Příčinami mohou být na-
příklad nehomogenita materiálu, nízká teplota 
taveniny nebo nevhodná poloha vtoku. Pro od-
stranění této vady je nutné zvýšení teploty tave-
niny a teploty formy, změnit polohu a tvar vtoku 
a odebrat nevhodné překážky v toku taveniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.14 Příklad tokových čar [15] 

Obr. 15 Dieselův efekt [1] 

Obr. 16 Příklad studeného spoje [16] 
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2.4 Vstřikovací stroje [12], [17], [18] 
Strojů používaných při technologii vstřikování plastů je v dnešní době nepřeberné množství. 
Pořizovací náklady jak na tento stroj, který je ve většině případů již plně automatizován, tak na 
formu pro vstřikování, jsou však vysoké. Vzhledem k tomuto faktu je technologie vstřikování 
vhodná spíše pro velkovýrobu. 

 Každý vstřikovací stroj sestává ze vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky a řídící, regu-
lační jednotky.  

 Vstřikovací stroje můžeme rozdělit podle: 

• pohonu, jímž je zajištěn pohyb uzavírací jednotky a vstřikovací jednotky v hlavních 
osách, na hydraulické a elektrické. Někdy se můžeme setkat i s kombinací těchto dvou 
variant 

• nástroje vstřikovací jednotky na pístové a šnekové vstřikovací stroje 

• pohybu uzavírací jednotky na horizontální a vertikální  

• druhu materiálu, který je zpracováván 

• počtu desek uzavírací jednotky na dvoudeskové a třídeskové  

• použití předplastifikace na vstřikovací stroje s předplastifikací a vstřikovací stroje bez 
předplastifikace  

• maximální síly uzavírací jednotky na malé (do 500kN), střední (500–5000 kN) a velké 
(nad 5000 kN) 

V České republice patří k nejrozšířenějším stroje horizontální s jednou vstřikovací komorou, 
kde se upíná forma. Dělící rovina formy je vertikální. Při otevření formy gravitací opouští formu 
a umožňují pokračování dalšího cyklu. Rozměry vstřikovacích strojů udávají některé ze základ-
ních parametrů. Hlavním parametrem z hlediska velikosti stroje je objem vstřikovací jednotky 
a uzavírací síla zavírání formy. 

Obr. 17 Popis vstřikovacího stroje [18] 
 

2.4.1 Pístové vstřikovací stroje 
Pístové vstřikovací stroje patří k nejstarším typům. Ve vstřikovací jednotce je umístěn píst, 
který se pohybuje dopředu či dozadu ve své ose. V počáteční pozici (zadní) padá před píst gra-
nulát z násypky. Píst se začne posouvat a tlačí před sebou materiál do zahřívané části vstřiko-
vací jednotky, čímž dochází k tavení granulátu. Působením tlaku pístu se materiál dostává ke 
konci plastifikační komory, kde je umístěno torpédo, které zaručuje alespoň částečné promí-
chání taveniny ve vstřikovací jednotce. Dále materiál prochází tryskou, skrze kterou proudí do 
vtokové soustavy připravené formy.  
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 V současné době se pístové stroje již skoro nepoužívají a byly nahrazeny šnekovými 
vstřikovacími stroji. Využití nachází při speciálních aplikacích. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.4.2 Šnekové vstřikovací stroje   
Šnekové vstřikovací stroje patří v současné době k nejvíce používaným. Na rozdíl od pístových 
strojů se ve vstřikovací jednotce nachází píst, který současně s posuvem rotuje, což umožňuje 
lepší promíchání a teplotní homogenitu taveniny. Další předností vůči pístovým vstřikovacím 
strojům je možnost zpracovávat větší spektrum materiálů a materiál upravovat v průběhu pro-
cesu (dobarvování, aditiva). Fáze plastifikace zde může probíhat již při tuhnutí předchozího 
výstřiku. Šnekové vstřikovací stroje bez předplastifikace lze použít cca do hmotnosti výstřiku 
500 g, poté již není zaručena dostatečná tepelná homogenita.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U větších výlisků je možnost setkat se s kombinací těchto dvou druhů strojů. U více 
komponentního vstřikování je další vstřikovací jednotka umístěna nejčastěji pod úhlem 45°.  
Šnekový vstřikovací stroj můžeme vidět na obrázku výše (viz. Obr.17). 

Obr. 18 Průběh vstřikování pístového stroje [12] 
a) dávkování granulátu b) natavení granulátu a vstřik c) odformování  

Obrázek 19 Zjednodušené schéma šnekového vstřikovacího stroje [8] 
1-tryska 2-zásobník taveniny  3-válec 4- šnek 5- násypka 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5 Vstřikovací jednotka [1], [4], [12]  
Vstřikovací jednotka má za úkol dopravení polymerní taveniny do předem připravené vstřiko-
vací formy. Jak je uvedeno výše, vstřikovací jednotky se liší používaným nástrojem na pístové 
a šnekové. Jelikož pístové vstřikovací jednotky jsou již na ústupu, používají se dnes ve větším 
množství vstřikovací jednotky šnekové. Tato jednotka je složena z násypky, vstřikovacího ná-
stroje (v tomto případě tedy šneku), vstřikovacího válce ohřívacích jednotek a trysky. Základ-
ními charakteristikami jsou délka L [mm] a průměr nástroje D [mm] (šnek či píst), vstřikovací 
kapacita Qv [cm3], plastifikační kapacita Qp [kg/h], dále pak vstřikovací rychlost v[cm3/s] a ma-
ximální vstřikovací tlak pv [MPa]. 
 Vstřikovací kapacita udává množství taveniny, které lze dopravit do dutiny formy v jed-
nom pracovním zdvihu šneku. Podle vstřikovací kapacity můžeme stanovit maximální objem 
vstřiku. Musíme ovšem přihlédnout ke vtokové soustavě, která se k objemu výstřiku musí při-
číst. Plastifikační kapacita potom udává maximální množství materiálu, které je možné převést 
do viskózní homogenní taveniny za jednu hodinu. Tato doba může být ovlivněna otáčkami 
šneku, typem zpracovaného materiálu, teplotou v plastifikační komoře a typem šneku a jeho 
rozměry. Čím větší je plastifikační kapacita (průměr šneku), tím menší je použitelný maximální 
vstřikovací tlak. 

 

Obr. 20 Vstřikovací stroj se šnekovou pře-
plastifikací [8] 
1-tryska, 2-válec, 3-píst, 
 4-šnek, 5-zpětný ventil, 6- násypka 

Obr.21 Vstřikovací stroj s pístovou 
předplastifikací [8] 

1-tryska, 2-válec, 3-píst,  
4- zpětný ventil, 5-torpédo, 
 6- plastifikační válec, 7-ná-
sypka 

Obr.22 Plastifikační kapacita v závislosti na průměru šneku [12] 
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Při posuzování vhodné velikosti plastifikační jednotky je nutné zohlednit celou řadu pa-
rametrů mezi něž můžeme zařadit například: 

− velikost zpracovávané dávky, jejíž množství by se mělo pohybovat od 1 do 3 prů-
měrů šneku (takovéto množství se dá považovat za optimální) 

− nízké dávky pod optimální hodnotou, tedy méně než 1 a více než 4 průměry šneku, 
mohou obsahovat vzduchové bubliny a tím negativně ovlivnit vstřik 

− druh zpracovávaného materiálu (nesmí dojít k jeho degradaci vlivem překročení ma-
ximální doby v plastifikační komoře) 

− dobu cyklu  

 
2.6 Uzavírací jednotka [1], [4], [12], [19] 
Uzavírací jednotka je popisována a hodnocena odděleně od jednotky vstřikovací. Je potřebná 
k uzavírání dvou polovin vstřikovací formy a k zaručení potřebné uzavírací síly, aby nedošlo 
při procesu vstřikování k přestřikům či pootevření formy. Obě poloviny formy se pro zajištění 
efektivního vstřikování musí otevírat i zavírat plynule a musí být také dobře ochlazovány. 

Uzavírací jednotky můžeme podle způsobu pohonu rozdělit na hydraulické a elektrické. 
Podle způsobu vyvození uzavírací síly na mechanické a hydraulické. Skládají se z několika 
hlavních částí: pevné a pohyblivé desky, které jsou vzájemně propojeny vodícími tyčemi, upí-
nací desky s otvorem pro trysku vstřikovací jednotky, a vyhazovacího systému. 
 

• Kloubový mechanismus patří mezi nejčastěji používané uzavírací mechanismy. Zaru-
čuje dobrou regulaci rychlosti pohybu a nízkou spotřebu energie (téměř o 10-20 % méně 
než u mechanismů hydraulických). V otevřené poloze má kloubový mechanismus tvar 
do „V“, při uzavřené poloze jsou poté části kloubového mechanismu v jedné rovině. 
Jednoduché kloubové mechanismy s hydraulickým pohonem jsou často využívány u 
vstřikovacích strojů s uzavírací silou 500 kN (malé vstřikovací stroje). Výhodou oproti 
hydraulickým mechanismům, které při uzavření musí působit stálým tlakem pro zajiš-
tění uzavřené polohy, je fakt, že při uzavření zůstává mechanismus v této poloze stále, 
je tudíž samouzavírací.  

Obr. 23 Kloubový mechanismus [19] 
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• Hydraulický mechanismus je mechanismus, jehož pohyb zajišťuje hydraulický válec 
umístěný v ose uzavírací jednotky. Uzavírací síla je vyvozena s využitím celé dráhy 
pístu. Pokud je potřeba vyšší uzavírací síla stroje, je možné použít symetricky rozložené 
podpůrné písty. Zdrojem energie je hydraulická pumpa, na kterou jsou válce napojeny. 
Hlavní výhodou tohoto systému je lepší dodržení rychlostí a přesnější opakování jed-
notlivých pohybů. Nevýhodou je však velké množství kapaliny v systému a potřeba 
vyšších sil v systému oproti hydraulicko-mechanickým jednotkám. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Stanovení uzavírací síly  
Hlavní funkcí vstřikovací jednotky je, jak již bylo výše zmíněno, uzavírání a otevírání částí 
formy. Pro správně optimalizovaný proces bez vad výstřiků (např. přetoky v dělící rovině) je 
nutné správně zvolit potřebnou uzavírací sílu systému. Jejím hlavním úkolem je zaručit doko-
nalé uzavření formy v oblasti dělící roviny v závislosti na tlaku působícím v dutině formy a 
vstřikovací rychlosti. Pro správné stanovení uzavírací síly je důležité přesně stanovit tlak v du-
tině formy. V tomto ohledu nám může pomoci celá řada počítačových programů a simulací jako 
jsou například Moldflow, Cadmold atd. Kromě těchto programů existují i tabulky doporuče-
ného rozmezí tlaků v dutině formy pro určení uzavíracích sil.Pro různé druhy materiálů je tato 
hodnota uvedena MPa. Rovnice pro výpočet uzavírací síly je následující: 

� �                                                                                                                  (2.1) 
                kde:  Fu    - uzavírací síla [N]  
                         S     - plocha průmětu do dělící roviny [mm2]  
                         pi       - tlak v dutině formy [MPa]             

       

        

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 24 Hydraulický mechanismus [12] 
a) pevná deska b) pohyblivá deska c) vodící tyče d) rám stroje  

e) hydraulický vyhazovač f) hydraulický válec  

Obr.25 Příklad plochy pro výpočet uzavírací síly [2] 
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3 SPECIÁLNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ [2], [19], [20] 
 
Přestože je technologie vstřikování považována za poměrně mladou technologii zpracování 
plastů, vyvinulo se již značné množství speciálních metod, z nichž každá má speciální uplatnění 
na trhu.  

Speciální metody vstřikování můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, jimiž jsou vstři-
kování s podporou, kam můžeme zařadit například vstřikování s podporou vody nebo plynu, a 
vstřikování s použitím více materiálů, kam patří vícekomponentní nebo vícebarevné vstřiko-
vání a zastřikování.  

3.1 GIT – Vstřikování s podporou plynu [1], [19]  
Vstřikování s podporou plynu je technologie, která umožňuje vyrábět výstřiky s uzavřenou 
prázdnou dutinou. Pro vytvoření dutiny se používá inertní plyn, nejčastěji dusík s minimální 
čistotou 99,8 % a možností stlačování od 10 do 40 MPa. Mezi hlavní výhody této technologie 
lze zařadit hlavně snížení doby chlazení a tím zkrácení celého procesu vstřikování, redukce 
hmotnosti výrobku a menší spotřeba materiálu při zachování mechanických vlastností nebo 
zmenšení uzavíracích sil a smrštění. Nevýhodou je však zvýšení ceny nástroje, složitější ochla-
zování v oblastech dutin a nižší kvalita povrchu dutin. 
 Vstřikovací proces probíhá podobně jako základní technologie vstřikování. Dochází 
k uzavření formy, vstříknutí taveniny do dutiny formy, dotlaku, ochlazování, otevření formy a 
vyhození výstřiku. Zásadním rozdílem je fakt, že inertní plyn nahrazuje funkci dotlaku. Tlak 
inertního plynu je ve všech místech stejný, což umožňuje snížení vstřikovacích tlaků o 40 až 
80 %. Při tomto procesu se nejprve vstřikuje plast a poté plyn. Při vstřikování obou současně 
by se mohl plyn dostat na povrch výstřiku. Musí být zaručeno, že se plyn dostane do místa 
určení ve správnou chvíli, kdy ještě nedojde ke ztuhnutí materiálu vlivem kontaktu se stěnou 
formy. Nejprve je do výstřiku přiveden plyn s nižším tlakem pro snížení výskytu vad, poté po 
úplném vyplnění dutiny je tlak zvýšen pro dosažení požadovaného tvaru dutiny. Dutinu lze 
vytvořit dvěma způsoby: krátkým vstřikem (tzv. dofukovací způsob), nebo dlouhým vstřikem 
(tzv. vyfukovací způsob), který je popsán výše. 

Krátký vstřik je technologie, kdy se do formy vstřikuje pouze část taveniny a vlivem 
plynu je rozmístěna do formy. U této technologie je důležité správně zvolit objem vstřikované 
taveniny. 
K přívodu plynu do dutiny můžeme použít buď trysku nebo injektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.26 – Možnosti přívodu plynu (nahoře-tryskou, dole-injektorem) [2] 
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3.2 WIT – Vstřikování s podporou vody [1] 
Vstřikování s podporou vody je stejně jako výše zmíněná speciální technologie, používána 
k vytvoření dutiny ve vstřikovaném dílci. Celý proces je podobný jako u technologie s podpo-
rou plynu. U vody by však během procesu nemělo docházet k jejímu vypařování. Proto je dů-
ležitá volba teploty vody v závislosti na druhu zpracovávaného materiálu. Voda poté vytlačuje 
taveninu a vytváří dutinu. V konečné fázi je voda vytlačena z výstřiku vzduchem, nebo je od-
sávána zpět do nádrže. Celý proces musí proběhnout dostatečně rychle, aby nedošlo k degradaci 
materiálu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.3 Více-komponentní a vícebarevné vstřikování [1], [20] 
Tato technologie umožňující vstřikovat v jednom cyklu výstřiky ze dvou materiálů nebo barev. 
Existuje tak možnost zlepšení designu a funkčnosti výstřiků v rámci úsporného a plně automa-
tizovaného procesu. Dochází zde ke spojení dvou rozdílných materiálů pomocí adhezních sil. 
Nejčastěji se tato technologie používá ke spojení termoplastu a termoplastického elastomeru. 

Proces vstřikování je od klasického způsobu odlišný. Při této technologii musí forma 
umožňovat vstřikování dvou různých materiálů v jednom cyklu. K formě jsou tedy připojeny 
dvě nebo více vstřikovacích jednotek. Každá z těchto jednotek má rozdílně nastavené parame-
try podle druhu zpracovávaného materiálu. Umístění se liší podle počtu vstřikovacích jednotek.  
Nejpoužívanějším je vstřikování dvoukomponentní. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 - Vstřikování s podporou vody [1] 

Obr. 28 – Princip dvoukomponentního vstřikování [1] 
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 Proces dvoukomponentního vstřikování je následující. Nejdříve je do dutiny formy 
vstříknut první materiál, poté se forma pootočí a dochází ke vstřikování druhého materiálu a 
následnému spojení v jeden konečný plastový díl. Vstřikovací jednotky jsou u dvoukomponent-
ního vstřikování uspořádány nejčastěji do L, tedy jedna horizontálně a druhá vertikálně. 

3.4 Vstřikování sendvičů [1] 
Vstřikování sendvičů spočívá v tom, že dochází ke kombinaci povrchového materiálu a mate-
riálu jádra. Oba zpracované materiály by měly mít podobné zpracovatelské vlastnosti. Tato 
technologie se používá hlavně tam, kde je potřeba vyztužit materiál. Často se však také využívá 
možnosti vstřikovat do jádra výrobku recyklát. 
 Proces vstřikování je obdobný s klasickým vstřikovacím procesem. Nejdříve je do 
formy vstřikována tavenina povrchové vrstvy výstřiku. V následujícím kroku se do jádra vý-
střiku vstřikuje tavenina, která vytvoří jádro výstřiku. Nakonec je vstřikován povrchový mate-
riál pro uzavření jádra v povrchu výstřiku. 

Vstřikovací stroj spojuje dvě vstřikovací jednotky jednou speciální tryskou řídící celý 
proces. Pro optimalizaci procesu je nejzásadnější nalézt správné objemy vstřikovaných materi-
álů a vhodný čas přepnutí vstřikovaných materiálů. 

Obr. 29 Princip technologie vstřikování sendvičů [1] 

 
3.5 Vstřikování strukturních pěn [2], [21], [22], [23] 
Vstřikování strukturních pěn je speciální technologie vstřikování vyvinutá zejména pro zabrá-
nění výskytu propadlin a jiných povrchových vad součástí. První pokusy o odstranění propadlin 
součástí vznikaly zabudováváním vyztužujících žeber pomocí přidání malého množství jedlé 
sody do polymerní taveniny. Z této myšlenky poté vznikly první termoplastické pěny. Postu-
pem času bylo zjištěno, že tato technologie pozitivně ovlivňuje také vnitřní pnutí a deformace.  

Takto vyrobené výrobky zpočátku nacházely využití v elektrotechnice na málo viditel-
ných místech, vlivem špatného povrchu součástí. Po optimalizování ochlazování a tlaku v du-
tině formy bylo možné používat tyto výrobky na viditelných místech, zejména v automobilo-
vém průmyslu, elektrotechnice a podobně. 

Existuje několik způsobů, jak dosáhnout napěněné struktury polymeru. Napěněná struk-
tura se získává chemickými nebo fyzikálními nadouvadly. Tyto výrobky mají následně tvrdou 
povrchovou vrstvu a napěněné jádro. 

Při použití chemického nadouvadla dochází při ohřátí k chemické reakci a aktivaci na-
douvadla. Materiál má při procesu vstřikování vlivem nadouvadla nižší viskozitu. Oproti běž-
nému procesu vstřikování, není potřeba při vstřikování pěn dotlak. Jeho funkci plní rozpínající 
se plyn v tavenině. S ohledem na tento faktor je adekvátně snížen objem vstřikované taveniny. 
Proces ochlazování je vlivem vlastností pěn výrazně pomalejší. 
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 Druhou použitelnou technologií je, jak již bylo zmíněno výše, použití fyzikálního na-
douvadla (dusík, CO2). Častěji tuto technologii najdeme pod označením „Mucell“ (Microcellar 
Foam Molding-mikrobuněčné pěnové tvarování). Tato technologie byla vyvinuta firmou Trexel 
a spočívá v lehčení výrobků z plastů. Plyn je do taveniny vpravován speciálním injektorem při-
pojeným ke vstřikovací jednotce stroje. Pro zaručení homogenizace taveniny je použitá speci-
ální geometrie šneku. Vlivem nízkého vstřikovacího tlaku během procesu je možné lépe kon-
trolovat deformace a vnitřní pnutí ve výstřicích. V důsledku vlastností vstřikovaného plynu je 
také možné dosáhnout jemnější struktury pěn a tím snížení hmotnosti vyrobených součástí. 
Protože plyn přebírá funkci dotlaku a snižuje objem vstřikované taveniny, dochází ke zkrácení 
celkového procesu vstřikování. Nevýhodou je však často nevyhovující struktura povrchu sou-
částí, lesk a zvýšené náklady na přídavná zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 
 
3.6 Reakční vstřikování [2], [24] 
Tato technologie je výrazně odlišná od standartního postupu při technologii vstřikování. Do 
dutiny formy je místo taveniny vstřikována kapalina s mnohem nižší viskozitou. Ke ztuhnutí 
výstřiku dojde následnou chemickou reakcí-polyreakcí. Nejpoužívanějším materiálem pro re-
akční vstřikování je polyuretan. Mezi hlavní složky patří isokyanát a polyol. 
 Proces reakčního vstřikování začíná s polymerními tekutinami zavřenými v tancích roz-
váděnými pomocí pump. Materiál teče do formy, kde dojde k promíchání. Vytvrzují se buď 
ihned ve formě, nebo částečně ve formě a následně mimo ni. Odtud přebytečný materiál proudí 
zpět do tanků. 
  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Obr. 30 – Struktura napěněného dílu technologií 
Mucell [21] 

Obr. 31 – Popis procesu reakčního vstřikování [2] 
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Vlivem nižších tlaků v průběhu celého procesu dochází k celkové cenové úspoře. Dále 
je možné, díky materiálům s vysokou tekutostí, touto technologií vstřikovat velké a složité díly, 
kde by při běžném vstřikování obtížně zatékal materiál. Dochází ke snížení vnitřních pnutí a 
smrštění. Využití tato technologie nachází jak v automobilovém, tak leteckém průmyslu. Dále 
pak také v lékařství, elektrotechnice, nebo při výrobě spotřebního zboží. 

3.7 Technologie zastřikování [2], [19], [20], [25] 
Jedná se o kombinování plastových materiálů s materiály vloženými. Nejčastěji se jedná o 
kovy, textilie a plasty. Princip spočívá v tom, že materiál vložený ve vstřikovací formě je za-
stříknut dávkou taveniny plastu, přičemž dochází k vytvoření spoje mezi těmito materiály.  

Tato technologie má dva způsoby výroby. Zastřikované díly mohou být vytvořeny vlo-
žením do vstřikovací formy, nebo může být vytvořena dutina pomocí vytavitelného jádra. Tech-
nologii vkládání je možné rozdělit do dvou kroků. Nejdříve je do dutiny formy vložen první 
materiál, který se následně pomocí základní technologie vstřikování zastřikuje taveninou dru-
hého materiálu. Při této technologii musí být přesně vyrobeny oba výstřiky a při vkládání musí 
být zaručena dobrá vzájemná přilnavost obou materiálů. Technologie vytavitelného jádra se 
používá k vytvoření dutých výlisků, podobně jako u technologie vstřikování s podporou plynu 
nebo vody. Tato technologie však odstraňuje nevýhody spojené s kvalitou povrchu výstřiku. 
Jádro je nejprve vyrobeno z kovu s nízkou teplotou tavení, poté zastříknuto sekundárním ma-
teriálem. Materiál jádra je následně vytaven a vzniká konečný dílec.  

Mezi hlavní výhody dílů vyrobených touto technologií patří zejména dobrá kvalita po-
vrchu, možnost vstřikování geometricky složitých dílů, úspora materiálu, možnost vstřikování 
při vysokých tlacích v dutině formy. Nevýhodou jsou však vysoké náklady na vstřikovací stroje 
a materiály jader. 
 

 

 

 

 

 
Obr. 32 – Příklady dílů vyrobených zastřikováním [25] 

 

3.8 Vstřikování reaktoplastů [2], [21], [26], [27] 
Vstřikování reaktoplastů je nejefektivnějším zpracováním těchto materiálů. Vzhledem k vy-
soké pevnosti a tuhosti je možné využít tyto výstřiky například v oblastech motorového pro-
storu osobních vozidel, kde je zapotřebí vysoká odolnost a pevnost. 

 Ve srovnání se vstřikováním termoplastů zde lze nalézt rozdíly. Mezi základní patří 
rozdíly ve formě, řídícím systému, vstřikovací jednotce a celkových teplotách procesu vstřiko-
vání. Reaktoplasty jsou zpracovávány v plastifikační jednotce za nižších teplot. Naopak forma 
má oproti běžnému vstřikování termoplastů teplotu vyšší (vytvrzovací teplota). Teplota formy 
bývá obvykle až o 100 °C vyšší než teplota v plastifikační jednotce. Doba chlazení je tedy na-
hrazena dobou vytvrzování. 
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Při tomto procesu vstřikování je nutné odvzdušnění. Při ohřevu materiálu zde vznikají 
plyny, které je zapotřebí z dutiny formy odstranit. Odvzdušňuje se buďto pomocí odvzdušňo-
vacích kanálů, nebo pomocí pootevření formy. K pootevření formy dochází po vstříknutí vět-
šího procenta objemu součásti (řádově 80–95%). Po pootevření (0,1–0,2 mm) se forma znovu 
uzavře a doplní se zbytkový objem výstřiku. 

 

 

 

 

 

 

3.9 Vstřikování silikonů [2], [28], [29] 
Silikony jsou společně s termoplasty a reaktoplasty dalším druhem materiálu, který je možno 
vstřikovat. Vstřikování silikonů je proces, který umožňuje tvarovat silikony do různých vý-
robků. Nejčastěji používanými materiály jsou silikony a akryly v kapalné podobě.  

Celý proces vstřikování probíhá za výrazně nižších teplot a tlaků. Teplota při plastifikaci 
se pohybuje okolo 20–30 °C. Kapalný silikon proudí ze dvou nádob. V nádobě A se nachází 
hlavní složka. V nádobě B potom katalyzátor. Tyto dvě složky poté proudí v poměru 1:1 do 
mixéru, kde dojde k promíchání a pomocí uzavíracího ventilu je směs přiváděna do vstřikova-
cího válce. Na rozdíl od běžného procesu vstřikování je potřeba pružinová tryska, aby nedošlo 
k ucpání stroje. Pružina umožňuje, aby byl vstřikovací tlak vyšší než tlak pístu. Chladná směs 
je vstříknuta do vyhřáté formy o teplotách 180–200 °C. Po vstříknutí se tryska uzavře a stroj 
nahromadí dávku směsi pro následující cyklus. Oproti běžnému vstřikovacímu procesu je tedy 
doba chlazení nahrazena dobou vulkanizace, kdy dochází k vytvrzení silikonů.  
 Mezi hlavní výhody silikonových výstřiků můžeme zařadit zejména vysokou produkci, 
nízkou kontaminaci takto vyrobených výrobků, krátký vstřikovací cyklus, úplnou automatizaci 
a tím zaručenou bezpečnost provozu, vysokou chemickou i teplotní odolnost, dobré mechanické 
vlastnosti, izolační vlastnosti atd. 
 Výstřiky vyrobené touto technologií nachází uplatnění zejména v medicíně, kde se vy-
užívá hlavně dobrých fyzikálních vlastností silikonů a jejich chemické a tepelné odolnosti. V 
automobilovém průmyslu lze využít dobré mechanické vlastnosti silikonů (o-kroužky, těsnění 
a součásti kabeláže). Dále pak v potravinářském průmyslu nebo v elektrotechnice. 

 

 

 

 

 

 

Obr.33 – Rozdíl teplot jednotlivých materiálů při vstřikovacím procesu [26] 

Obr. 34 – Schéma procesu vstřikování silikonů [28] 
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Obr. 36 – Vstřikovací stroj ENGEL e-motion [32] 
 

3.10 Vstřikování s dolisováním-Technologie Coinmelt [2], [30], [31], [32] 
Tato technologie je alternativou standartního vstřikovacího procesu s možností snížení krutu, 
lepší homogenitou výstřiků a propracovaným povrchem součástí.  

Během vstřikovacího procesu je vstřikovací forma ponechána pootevřená o definova-
nou vzdálenost. Tím se docílí snížení plnícího tlaku a tahového namáhání v tavenině výstřiku. 
Po naplnění je vstřikovací forma uzavírací silou uzavřena. Tato fáze nahrazuje fázi dotlaku. 
Tlak uzavírací síly je rovnoměrný po celé ploše a nižší než tlak vstřikovací, což umožňuje sní-
žení vnitřního pnutí. 

Na rozdíl od běžného vstřikovacího procesu jsou v procesu vstřikování výrazně nižší 
vstřikovací tlaky (až o 50–70 %), nižší vnitřní pnutí vlivem orientace makromolekul a nižší 
uzavírací síly. Geometrie výstřiků je však oproti běžné technologii omezená. 

Tato technologie se využívá pro výrobu CD, DVD nosičů, velkoplošných výstřiků, op-
tických součástí, čoček, skel apod. 

 

Obr. 35 – Princip vstřikování s dolisováním [31] 
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4 ZÁVĚRY 

Tato bakalářská práce je literární rešerší technologie zpracování plastů. Z širokého spektra mož-
ností zpracování těchto polymerních materiálů se zaměřuje na problematiku technologie vstři-
kování plastů a následně na speciální technologie, které vznikly postupným rozvojem z obec-
ného, v této práci rozebraného, výrobního procesu. 
 Vstřikování plastů je jednou z nejprogresivnějších metod, a to nejen díky rychlé a auto-
matizované výrobě, ale hlavně díky možnosti vyrábět často tvarově složité součásti s poměrně 
vysokou přesností s využitím například v automobilovém, elektrotechnickém a potravinářském 
průmyslu, nebo v lékařství. Na začátku tohoto procesu stojí výběr vhodného materiálu, od kte-
rého se následně odvíjí další parametry procesu. Podle vybraného materiálu se v důsledku roz-
dílného chování při zahřívání upravuje teplota ve vstřikovací jednotce, vstřikovací rychlost, 
vstřikovací tlak, druh nástroje ve vybraném horizontálním nebo vertikálním stroji, druh použí-
vaného nástroje, tryska a samozřejmě druh formy a způsob zaformování výrobku. Tato práce 
se však, s ohledem na rozsah, formě a ostatním náležitostem s ní spojenými nevěnuje. Optima-
lizace těchto zmíněných parametrů je důležitým prvkem k dosažení reprodukovatelné, plně au-
tomatizované a rozměrově přesné výroby bez defektů. 
 Speciálních technologií vstřikování existuje dnes celá řada. Firmy jako například Ar-
burg nebo Engel poskytují svým zákazníkům široké pole působnosti. Lze zde zařadit například 
technologie vstřikování s podporou, díky kterým je možné vyrábět duté výstřiky za účelem sní-
žení hmotnosti vyráběných součástí. Za zmínku stojí také vstřikování strukturních pěn, kde se 
vlivem zpomalení celého procesu dosahuje výrazně nižších vnitřních pnutí a jemnější struktury 
vyrobených výstřiků. Dále také vstřikování sendvičů, které umožňuje dále zpracovávat a vstři-
kovat recyklát a mnoho dalších. 
 V průběhu dalších několika let se můžeme dočkat dalšího rozvoje speciálních technolo-
gií vstřikování, jako jsou například vstřikování silikonů (bez dalších úprav), vstřikování kovů, 
problematika tlustostěnných výstřiků používaných v automobilovém průmyslu (zejména v op-
tice), atd. Ke zlepšení může docházet ať už vlivem nově vznikajících materiálů se zlepšenými 
vlastnostmi, tak vlivem stále více se rozvíjejícího trhu a zvyšujícími se nároky na kvalitu vyro-
bených součástí. Důležitým prvkem pro rozvoj v oblasti vstřikování je automatizace procesu. 
Vylepšení v oblasti softwaru umožnuje lepší analýzu a úpravu součástí ještě před výrobou. Dále 
pak zařazení robotů a kooperativních robotů do výrobního procesu, což znamená zvýšení rych-
losti a efektivity. Vývoj v oblasti vstřikování je opravdu rychlý a vznik nových, nebo vylepše-
ných technologií, je jen otázkou času.



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

1. LENFELD, Petr. Technická univerzita Liberec-Fakulta strojní-Katedra strojní techno-
logie-Oddělení tváření kovů a plastů: Skripta technologie II.- Technologie zpracování 
plastů [online]. 2010 [cit. 2018-03-11]. Zpracování plastů. Dostupné z: 
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/02.htm 
 

2. LENFELD, Petr. Technologie vstřikování [online]. 2016, [cit. 2018-03-11]. ISBN 978-
80-88058-74-8. Dostupné z: https://publi.cz/books/184/Impresum.html 

3. AUSPERGER, Aleš. Technologie zpracování plastů [online]. 1. Svitavy, 2016 [cit. 
2018-03-11]. ISBN 978-80-88058-77-9. Dostupné z: https://publi.cz/bo-
oks/183/Uvod.html 

4. ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: Úvod do vstřikování termoplastů. 1. Praha: 
BEN-technická literatura, 2009, 248 s. ISBN 978-80-7300-250-3. 

5. Injection Mould. In: Jor-Al [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: http://jor-al.ca/pro-
ducts/injection-mould/

6. Produkty. In: Pastor&syn,s.r.o. [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: http://fine-
train.com/business-opportunity-injection-moulded-products/

7. BĚHÁLEK, Luboš. Polymery [online]. 2016 [cit. 2018-03-11]. ISBN 978-80-88058-  
68-7. Dostupné z: https://publi.cz/books/180/Uvod.html 

8. DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., 
přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 280 s. ISBN 80-708-0617-6. 

9. Hodinky Sport. In: Hodinky-sport [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 
https://www.hodinky-sport.cz/serie-vector/284-pasek-pro-suunto-vector-elasto-
mer.html

10. Kvalitní vaření [online]. In: . [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: http://www.kvalit-
nivareni.cz/kategorie-produktu/branq-plastove-vyrobky-koupelna/ 

11. Bakelitový otočný přepínač. In: Kuchyne-bohemian [online]. [cit. 2018-03-21]. Do-
stupné z: http://www.kuchyne-bohemian.cz/bakelit/bakelitovy-otocny-prepinac-c-1-5-
6-7

12. SEIDL, Martin. Stroje pro zpracování polymerních materiálů [online]. Svitavy, 2016 
[cit. 2018-03-11]. ISBN 978-80-88058-71-7. Dostupné z: https://publi.cz/bo-
oks/181/01.html 

13. Asyndar [online]. Praha: Asyndar, 2013 [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 
http://www.asyndar.com/vstrikovani-princip.html 

14. NEUHÄUSL, Emil. Vady výstřiků – 1. díl: Příčiny vzniku vad a studené spoje. MM 
Průmyslové Spektrum [online]. 2010, (3), 58 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
https://www.mmspektrum.com/clanek/vady-vystriku-1-dil-priciny-vzniku-vad-a-stu-
dene-spoje.html 

15. NEUHÄUSL, Emil. Vady výstřiků – 2. díl: Vady tvaru a rozměrové vady. MM Prů-
myslové Spektrum [online]. 2010, (4), 64 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
https://www.mmspektrum.com/clanek/vady-vystriku-2-dil-vady-tvaru-a-rozmerove-
vady.html 

16. CIBULKA, Lukáš. Autodesk Moldflow. TD-IS [online]. 2016 [cit. 2018-03-21]. Do-
stupné z: http://td-is.autodeskclub.cz/2016/07/autodesk-moldflow/ 

17. KOHOUTEK, Jan. Konstrukční provedení vstřikovacích lisů. MM Průmyslové spek-
trum: Trendy / Plasty [online]. 2009, (090108), Strana 30 [cit. 2018-03-11]. ISSN 



 
 

090108. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/konstrucni-provedeni-
vstrikovacich-lisu.html  

18. Injection molding|Injection molding Machine|Injection molding Process|Injection mol-
ding on Plastics. Mechscience [online]. 2015 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 
http://www.mechscience.com/injection-moldinginjection-molding-machineinjection-
molding-processinjection-molding-on-plastics/

19. GOODSHIP, Vanessa. Practical Guide to Injection Moulding [online]. 1. Shrewsbury: 
Arburg, 2004 [cit. 2018-03-27]. ISBN 1-85957-444-0. Dostupné z: http://www.dyna-
cure.nl/download/Arburg%20practical%20guide%20to%20injection%20moulding.pdf 

20. Vstřikování: Procesy. Arburg [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: https://www.ar-
burg.com/cs/cz/spektrum-sluzeb/vstrikovani/procesy/ 

21. MuCell® Technology Foam Molding. In: Umhipt [online]. [cit. 2018-03-31]. Do-
stupné z: http://www.u-mhipt.co.jp/injec_e/tec/mucell/index.htm 

22. HEIM, Hans-Peter. Specialized Injection Molding Techniques. 1. NY: Elsevier, 2016. 
ISBN 978-0-323-34100-4. 

23. ŘEHULKA, Zdeněk. Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů: Poly-
mery. 1. Brno: Akademické nakladatelství cerm , 2013. ISBN 978-80-7204-833-5. 

24. RIM technologie pro výrobu plastových výrobků. MM Průmyslové Spektrum [online]. 
2004, (1), 18 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/cla-
nek/rim-technologie-pro-vyrobu-plastovych-vyrobku.html 

25. Zastřikování zálisků. In: Termosety [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 
http://www.termosety.cz/zastrikovani-zalisku 

26. Thermoset Injection Moulding. In: Aareplast [online]. Switzerland: aareplast [cit. 
2018-04-15]. Dostupné z: http://www.aareplast.ch/en/thermoset-processes/thermoset-
injection-moulding 

27. MENGES, Georg, Walter MICHAELI a Paul MOHREN. How to make injection 
molds. 3rd ed. Munich: Hanser, 2001, 612 s. ISBN 34-462-1256-6. 

28. LIQUID SILICONE RUBBER (LSR) INJECTION MOLDING. In: SIMTEC SILI-
CONE PARTS [online]. North America: SIMTEC SILICONE PARTS, 2018 [cit. 
2018-04-17]. Dostupné z: https://www.simtec-silicone.com/capabilities/liquid-sili-
cone-rubber/ 

29. LSR Injection Molding Introduction. In: Albright Silicone[online]. Leominster: Al-
bright Technologies [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://albrightsilicone.com/liquid-
silicone-injection-molding/ 

30. KOHOUTEK, Jan. Speciální technologie vstřikování plastů. MM Průmyslové Spek-
trum [online]. 2012, (1), 46 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://www.mmspek-
trum.com/clanek/specialni-technologie-vstrikovani-plastu.html 

31. Engel be the first [online]. Austria: Engel, 2009 [cit. 2018-05-02]. ISBN 51030-0201. 
Dostupné z: http://www.lakara.si/wp-content/uploads/2012/09/Aplication-technology-
EN.pdf 

32. ENGEL e-motion. In: ENGEL [online]. Schwertberg: ENGEL AUSTRIA [cit. 2018-
05-18]. Dostupné z: https://www.engelglobal.com/en/at/solutions/injection-moulding-
machines/e-motion.html 
 
 

 
 



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 
D Průměr nástroje [mm] 
Fp Síla přisunutí  [N] 
Fu Síla uzavírací [N] 
L Délka nástroje [mm] 
ph Systémový tlak [Mpa] 
pi Tlak v dutině formy [Mpa] 
pv Vstřikovací tlak [Mpa] 
pz Zbytkový tlak [Mpa] 
QP Plastifikační kapacita [kg/h] 
QV Vstřikovací kapacita [cm3] 
S Plocha průmětu výstřiku [mm2] 
td Doba dotlaku [s] 
TF Teplota viskózního toku [°C] 
TF Teplota formy  [°C] 
Tg Teplota skelného přechodu [°C] 
tch Doba chlazení [s] 
Tm Teplota tání [°C] 
tpl Doba plastifikace [s] 
ts1 Doba uzavření formy [s] 
ts2 Doba přisunutí trysky k formě  [s] 
tv Doba vstřikování [s] 
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