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ABSTRAKT 

HERALT Aleš: Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl 
je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, 
s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá část práce obsahuje výpočty parametrů 
potřebných pro výrobu spolu s technicko-ekonomickým hodnocením zvoleného 
konstrukčního provedení. 

 
 

Klíčová slova: Horký vtok, odvzdušňovací systém, plast, smrštění, temperační systém, 
termoplast, vstřikovací cyklus, vstřikovací lis, vstřikovací systém, vstřikování plastických 
hmot, vyhazování výstřiků 

 
 
 
 
 

ABSTRACT  

HERALT Aleš: Production technology of mobile phone plastic cover 

  
The master´s thesis is focused on technology of injection plastics. The specified part is 

guard cover of mobile phone. The first part of thesis is focused on description of technology 
with priority on construction of form. The second part of thesis includes calculations of 
parameters, which are needed for production, along with techno-economic evaluation of 
selected construction design. 
 

 
Keywords: Hot runner, ventilation system, plastic, shrinkage, annealing system, 
thermoplastic, moulding cycle, injection moulding machine, injection system, injection 
moulding, mould ejection, injection moulding piece 
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1  Úvod [8] 

S využitím plastů se setkáváme čím dál častěji a to i v místech, kde by to ještě před 
pár lety nikoho ani nenapadlo. Největším odvětvím, které se zasloužilo o jeho rozšíření, je 
automobilový průmysl, který klade stále větší nároky na lehčí a levnější díly při zachování 
nebo zlepšení jejich vlastností.  

Jednou z novinek, která je vyráběná z materiálu Makrolon AG2677 (polykarbonát) 
technologií vstřikování je větrná clona neboli deflektor sportovního vozu X-Bow (Obr. 1.1.) 
Vlastnosti polykarbonátu byly oproti sklu tak výhodné, že se vyplatilo investovat do 
technologie vstřikování, ikdyž produkce tohoto vozu bude kusová. Vlastnosti, které mluvily 
ve prospěch polykarbonátu, byly jak o 40% nižší váha, tak vynikající odolnost proti nárazu. 

Další odvětví pro uplatnění plastu, které by ještě před pár lety nikdo nečekal, jsou 
nádoby na stlačený vzduch. Společnost Schmitz Cargobull vyvinula tlakovou nádobu na 
stlačený vzduch (Obr. 1.2), určenou pro tahače k ovládání především brzdového systému 
a pneumatického odpružení, vyrobenou ze tří polyamidů Ultramid. Nejprve je vyrobena 
trubka technologií vytlačování z polyamidu 6 Ultramid, poté jsou na tuto trubku navinuta 
skelná vlákna napuštěné stabilizovaným Ultramidem. Nakonec jsou technologií vstřikování 
vyrobena víka z třetího typu polyamidu. Všechny díly jsou poté spojeny speciální technologií 
svařování, která zajistí dokonalou tlakovou těsnost. 

Využití plastů se stále zvyšuje, nachází se stále nová a nová odvětví pro jejich 
uplatnění, a to zejména kvůli úsporám na hmotnosti a také díky vlastnostem, které mohou 
být i lepší než u klasických materiálů jako například odolnost vůči korozi, nárazu atd. 
 
 
 

 
  

Obr. 1.1 Větrná clona vozu KTM X-Bow [8] 

Obr. 1.2 Tlaková nádoba z plastů *8+ 
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Cílem diplomové práce je navrhnout kompletní technologický postup a konstrukční 

návrh vstřikovací formy, pro výrobu krytu mobilního telefonu ( XObr. 1.3X). Tento kryt bude 

sloužit pouze pro konkrétní typ mobilního telefonu a to Sony Ericsson W810i. Z tohoto 

důvodu musí být forma navržena co nejekonomičtěji, protože na trh přichází stále nové 

a nové typy telefonů, takže poptávka po tomto modelu krytu bude relativně krátká. Kryt se 

skládá ze dvou částí, které budou v sobě držet pomocí několika jednoduchých zámků po 

stranách. Požadované výrobní množství je 200 000 ks a termín dodání je stanoven na 

2 měsíce. 

 

Obr. 1.3 Zadaná součást - Kryt mobilního telefonu 
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2   Vstřikování [2], [3], [4], [5] 

Výrobky vyrobené technologii vstřikování se vyznačují dobrou rozměrovou i tvarovou 
přesností a vysokou reprodukovatelností mechanických a fyzikálních vlastností. Vstřikováním 
se vyrábějí takové výrobky, které mají buď charakter konečného výrobku, nebo to jsou 
polotovary nebo díly pro další zkompletování samostatného celku. 

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je materiál zpracovávaný v pomocné 
komoře, po dávkách vstřiknut  vysokou rychlostí a pod vysokým tlakem do uzavřené dutiny 
kovové formy, kde ztuhne ve finální výrobek. Zásoba vstřikovaného materiálu se neustále 
doplňuje během cyklu v tlakové komoře, která je součástí vstřikovacího stroje.  

Výhody vstřikování jsou krátký čas výrobního cyklu, schopnost vyrábět součásti 
složitých tvarů s dobrými tolerancemi rozměrů a velmi dobrou povrchovou úpravou, ale také 
konstrukční flexibilita, která umožňuje odstranění konečných montážních operací a operací 
na úpravu povrchu. Hlavní nevýhodou v porovnání s ostatními metodami zpracování plastů 
jako je například lisování, tvarování, přetlačování válcování atd. jsou vysoké investiční 
náklady, dlouhá doba nutná na výrobu formy a nutnost použití strojního zařízení, které je 
neúměrně velké v porovnání s vyráběným dílcem. 

 

 

Obr. 2.1 Ukázky výrobků [9] 
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2.1 Materiály pro vstřikování [2], [4], [5] 

2.1.1 Termoplasty  

Nejdůležitější skupinou materiálů použitelných pro vstřikování jsou termoplasty, 
poněvadž umožňují velmi produktivní a levné zpracování a současně nabízejí velkou škálu 
vlastností a barev. Jsou vyráběny v sortimentu od levných plastů širokého použití až 
k drahým tzv. konstrukčním plastům, které mají chemickou odolnost a větší pevnost za 
zvýšených teplot. Množství různých termoplastů se neustále rozšiřuje a vývoj jde dvěma 
směry. Modifikacemi již existujících polymerů a syntézami nových polymerů. Syntéza je velmi 
náročný a hlavně drahý proces. Proto se využívá spíše první možnost vývoje nových druhů 
termoplastů, jako jsou různé modifikace, kopolymery, plněné polymery atd. na bázi 
především levných tzv. základních plastů. 

Tímto druhým způsobem můžeme upravit jednotlivé vlastnosti výrobku, jako jsou 
například vyšší houževnatost, pevnost, odolnost vůči stárnutí vlivem povětrnostních 
podmínek, odolnost vůči hoření tzv. samozhášivost, zvýšit tvarovou stálost za tepla atd. 

Termoplasty jsou makromolekulární látky s lineárními nebo rozvětvenými řetězci.  Při 
zahřívání přecházejí do plastického stavu. Do tuhého stavu přejdou ochlazením pod teplotu 
tání Tm (semikrystalické plastyF

1
F), resp. teplotu viskózního toku Tf (amorfní plastyF

2
F). Protože 

při zahřívání nedochází ke změnám chemické struktury lze proces měknutí a následného 
tuhnutí opakovat teoreticky bez omezení. Proces měknutí a ztuhnutí je čistě fyzikální proces.  

Termoplasty jsou buď homogenní bez přísad a plniv nebo heterogenní s přísadami, 
které zlepšují jejích fyzikální vlastnosti jako je odolnost proti hoření, povětrnostním vlivům 
atd. nebo s plnivy pro zlepšení mechanických vlastností. 

Zpracovatelnost termoplastů je určována zejména odolností materiálu proti tepelné 
degradaci během vstřikování a tekutostí tj. schopností dokonale vyplnit dutinu formy. 

K termoplastům patří většina zpracovávaných hmot, jako je polyetylén (PE), 
polypropylen (PP), polystyren (PS), polyvinylchlorid (PV), polyamid (PA) atd. 
 

2.1.2 Reaktoplasty 

Reaktoplasty mají pro vstřikování mnohem menší význam než termoplasty. Použití 
reaktoplastů na výrobky strojírenského zaměření je omezeno zejména nízkou rázovou 
a vrubovou houževnatostí. Hlavní uplatnění nachází hlavně v oblasti elektroizolačních 
součástí. Ve strojírenství se používají na staticky namáhané součásti při zvýšené teplotě, na 
tepelně izolační rukojeti apod.  

Proti termoplastům mají vysokou tuhost a tvrdost, teplotní odolnost a tvarovou 
stálost za tepla, odolnost proti povětrnostním vlivům. Modul pružnosti není tolik závislý na 

                                                       
1 semikrystalické plasty - vykazují určitý stupeň uspořádanosti. Ten se označuje jako stupeň krystalinity 
(pohybuje se od 40 do 90 %) a vyjadřuje relativní podíl uspořádaných oblastí uložených mezi oblastmi 
amorfními. Nemůže nikdy dosáhnout 100 %, a proto se krystalické plasty označují jako semikrystalické. Patří 
sem PE, PP, PA, PTFE, POM atd. Jsou mléčně zakalené, index lomu je větší a jsou charakterizovány 
houževnatostí materiálu.  Pevnost a modul pružnosti roste se stupněm krystalinity. Použitelnost 
semikrystalických plastů je do teploty tání Tm. [4] 
 
2 amorfní plasty -  makromolekuly zaujímají zcela nahodilou pozici. Patří sem např. PS, PMMA, PC apod. Jsou 

charakteristické tvrdostí, křehkostí, vysokou pevností, modulem pružnosti a jsou vzhledem k nízkému indexu 
lomu (1,4 až 1,6) průhledné, resp. dle propustnosti světla čiré (92 % propustnosti světla), transparentní anebo 

průhledné (60 % propustnosti světla). Součinitel teplotní roztažnosti  je menší než u semikrystalických 
polymerů. Použitelnost amorfních polymerů je do teploty zeskelnění Tg. [4] 
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teplotě jako je tomu u termoplastů, a proto se mechanické vlastnosti v rozmezí používaných 
teplot příliš nemění. Nevýhodou je příliš malá tažnost.  

Reaktoplasty jsou makromolekulární látky (dříve nazývané termosety), které rovněž 
v první fázi zahřívání měknou a lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího 
zahřívání dochází k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury k tzv. vytvrzování. 
Výrobek je možno považovat za jednu velkou makromolekulu. Ochlazování reaktoplastů 
probíhá mimo nástroj, neboť zajištění rychlého ohřevu formy pro vytvrzení a následné rychlé 
ochlazení materiálu by bylo obtížné. Ztuhnutý reaktoplast již nelze roztavit ani rozpustit. 
Dalším zahříváním dojde k rozkladu hmoty (degradaci).  

Vstřikovací reaktoplasty mají horší tekutost, a proto obsahují syntetickou pryskyřici 
a plnivo, které vylepšují jejich tekutost a zabíhavost. Při vstřikování nastává silná orientace 
plniva, což způsobuje anizotropii vlastností a způsobuje velké vnitřní pnutí, které může díky 
velké křehkosti reaktoplastů vyústit až k prasknutí výstřiku. 

Patří sem fenolformaldehydové hmoty, epoxidové pryskyřice, polyesterové hmoty 
apod. 

 
Přehled značení nejpoužívanějších plastu spolu s jejich obchodními názvy 

viz XPříloha č. 1X. 
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2.2 Postup vstřikování [4] 

Vstřikovací cyklus tvoří sled přesně specifikovaných úkonů (XObr. 2.2X). Jedná se o 
neizotermický proces, během něhož prochází plast teplotním cyklem, který ho mění 
z granulátu na taveninu a poté na pevnou hmotu. Za počátek cyklu se považuje okamžik 
impulsu k uzavření formy. 

Plast se v  podobě granulí nasype do násypky, z níž je odebírán pracovní částí 
vstřikovacího stroje (šnekem, pístem), která hmotu dopravuje do tavící komory, kde za 
současného účinku tření a tepla z topných elementů stroje plast taje a vzniká tavenina. 
Tavenina je následně vstříknuta do dutiny formy, kterou zcela zaplní. Jelikož plast při 
chladnutí vlivem smrštění zmenší svůj objem, následuje dotlaková fáze, která zajistí doplnění 
materiálu a tím kompenzuje její úbytek. Plast se ve formě ochlazuje odvodem tepla přes 
stěny formy, až do ochlazení a ztuhnutí ve finální výrobek na manipulační pevnost. Potom se 
forma otevře a výrobek je vyhozen a celý cyklus se opakuje. 

 

 

Obr. 2.2 Vstřikovací cyklus [3]  

 
Vstřikovací cyklus můžeme posuzovat i z hlediska zpracovaného plastu jako závislost 

tlaku v dutině formy na čase. Tento tlak se nazývá vnitřní tlak a značí se pi ( XObr. 2.3X). 
Na začátku vstřikovacího cyklu je dutina formy prázdná a forma je otevřená. Stroj 

dostane impuls k zahájení vstřikovacího cyklu, pohyblivá část formy se přisune k pevné, 
forma se uzavře a zamkne. Na uzavření formy se musí vynaložit jen malá síla Fp, zatímco na 
uzamknutí formy je třeba vynaložit až třikrát vyšší tzv. uzavírací sílu Fu, neboť musí být 
zaručeno, že se forma během vstřikování plastu neotevře. Následuje pohyb šneku v tavící 
komoře a začíná vlastní vstřikování roztavené hmoty do dutiny formy. V této fázi vykonává 
šnek pouze axiální pohyb, plní pouze funkci pístu. Po naplnění formy je proveden tzv. dotlak, 
což je maximální hodnota tlaku během celého vstřikovacího cyklu. 

Okamžitě po vstupu taveniny do formy začne tavenina předávat teplo vstřikovací 
formě a chladnout. Chlazení trvá až do otevření formy a vyjmutí výstřiku. V praxi se rozlišuje 
doba chlazení při plném vstřikovacím tlaku a doba chlazení při klesajícím tlaku. Doba chlazení 
je závislá na teplotě formy TF a tloušťce stěny výrobku. Během chladnutí se výstřik smršťuje 
a zmenšuje svůj objem. Aby se netvořily na výstřiku staženiny a propadliny, kompenzuje se 
toto zmenšení objemu dodatečným dotlačením taveniny do dutiny vstřikovací formy 
tzv. dotlakem. Dotlak může být konstantní ( )nebo se může po několika sekundách snížit  
( ). Proto rozlišujeme dotlak izobarický a izochorický. Pro dotlak je nezbytně nutný 
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tzv. polštář, což je menší množství plastu před čelem šneku. Tento objem nesmí být příliš 
velký, aby nedocházelo k tepelné degradaci hmoty. 

Po skončení dotlaku začíná plastikace nové dávky plastu. Šnek se začne otáčet, pod 
násypkou nabírá plast v podobě granulátu, plastikuje ho a vtlačuje do prostoru před čelem 
šneku. Současně se šnek posouvá dozadu. Ohřev plastu během plastikace probíhá převážně 
převodem tepla ze stěn válce podporovaný dále frikčním teplem, které vzniká třením plastu 
o stěny tavící komory a o povrch šneku a dále přeměnou hnětací práce šneku v teplo. Během 
neustálého ochlazování se tlak ve formě nadále snižuje až na hodnotu tzv. zbytkového tlaku 
pZ, což je tlak, pod nímž se hmota nachází ve formě těsně před jejím otevřením. Příliš vysoký 
zbytkový tlak způsobuje vysoké vnitřní pnutí, které může u křehkých hmot vyústit až 
k samovolnému prasknutí výstřiku. Po zchladnutí výstřiku na manipulační pevnost se forma 
otevře a výstřik se vyhodí nebo vyjme z formy. 

 

 

Obr. 2.3 Průběh vnitřního tlaku pi v dutině formy během procesu vstřikování [4] 

sK – pohyb šneku, sN – pohyb nástroje (formy),  

ts1 – doba uzavírání formy, ts2 – doba přisouvání vstřikovací jednotky k formě, ts3 – doba otevírání 
formy, tm – doba otevření formy, tv – doba vstřikování, td – doba dotlaku, tpl – doba plastikace,   

tch – doba chlazení,  

pi – vnitřní tlak, pz – zbytkový tlak při otevírání formy, 

A – začátek vstřikování, B – konec plnění formy, C – začátek dotlaku, D – konec dotlaku,                 
E – konec plastikace (pohybu šneku), F – začátek pohybu formy 
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2.3 Vstřikovací stroje [4], [5] 

Vstřikovací proces probíhá na moderních strojích většinou plně automaticky, takže se 
dosahuje vysoké produktivity práce. Pořizovací cena strojního zařízení i vstřikovací formy je 
však značně vysoká. Z těchto důvodů je tato technologie vhodná pouze pro velkosériovou 
a hromadnou výrobu. 

Vstřikovací stroj ( XObr. 2.4X) se skládá ze vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky 
a jednotky pro řízení a regulaci. 

 

Obr. 2.4 Vstřikovací lis [3] 

Vstřikovací jednotka ( XObr. 2.5X) má pouze dva úkoly. Prvním je přeměna granulátu 
plastu na homogenní taveninu o dané viskozitě a druhým je vstřiknout taveninu vysokou 
rychlostí a pod velkým tlakem do dutiny formy. První vstřikovací jednotky byly použity již 
v polovině minulého století.  Byly to pístové jednotky. Ty se udržely až do poloviny 
20. století, kdy byly zcela vytlačeny šnekovými vstřikovacími jednotkami, které jsou ve všech 
ohledech výhodnější. Umožňuji dokonalejší homogenizaci roztaveného plastu, zaručují 
přesné dávkování hmoty, na vstřikovací teplotu se ohřívá jen nezbytně nutné množství 
hmoty, takže nedochází k její teplotní degradaci kvůli příliš dlouhému působení tepla. 

 
Uzavírací jednotka ( XObr. 2.6X) má za úkol uzavírat formu dle procesu vstřikování 

a zajistit uzavření formy takovou silou, aby se forma vlivem vstřikovacího tlaku neotevřela. 
Uzavírací jednotky mohou být koncipovány jako mechanické, hydraulické, kombinace 
hydraulického a mechanického způsobu a začínají se používat i elektrické systémy. 

 
Uzavírací a vstřikovací jednotky mohou mít vůči sobě různou polohu. Nejčastější 

uspořádání vstřikovacího stroje je horizontální, které umožňuje vstřikování kolmo na dělící 
rovinu. V některých případech jako je například vícekomponentní vstřikování, kdy jsou 
zapotřebí dvě nebo i více vstřikovacích jednotek, zakládání zálisků atd. může být vzájemné 
uspořádání odlišné viz XObr. 2.7X. 
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Obr. 2.5 Vstřikovací jednotka [4] 

 

Obr. 2.6 Uzavírací jednotka – hydraulická [11] 

 

Obr. 2.7 Uspořádání vstřikovacího stroje [4]  
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2.4 Vstřikovací forma [1] 

Forma je nástroj, který se upíná na vstřikovací stroj ( XObr. 2.8X, XObr. 2.9X). V  průběhu 
vstřikovacího cyklu je naplněna roztaveným plastem. Po zchladnutí je zhotoven výstřik 
s požadovaným tvarem a funkčními vlastnostmi. 

Vstřikovací forma má tyto hlavní části: 

- dutina formy, 
- vtokový systém, 
- temperační systém, 
- vodící a středící elementy, 
- vyhazovací systém. 

 
Aby forma splnila požadovanou funkci, je potřeba správně navrhnout její hlavní části. 

Ukázka konstrukce vstřikovací formy s popisem hlavních části viz XObr. 2.10X. 
Konstrukce plastového dílce je mnohem složitější než konstrukce plechového 

výrobku. Při jeho výrobě musí konstruktér brát v úvahu také to, co se během vstřikování děje 
v dílu z plastu. Například při použití materiálu vyztuženého skelnými vláky musíme brát ohled 
na proudění plastu v dutině formy. Nejdůležitější vlastnost materiálu je však jeho smrštění, 
které nám mění po ztuhnutí plastu výsledné rozměry výrobku. 

Pro konstrukci plastového dílce jsou dány jisté konstrukční omezení týkající se tvarů 
a vlastností. 

Z hlediska konstrukce formy musí tvar její dutiny umožnit především vhodné 
zaformování. Tímto hlediskem je určena i dělící plocha. Na dělící plochu je pak vázána celá 
koncepce formy s vtokovým systémem, s vyhazováním, temperací, odvzdušněním apod. 

Jelikož výroba formy je finančně velmi náročná, je vhodné používat tzv. násobné 
formy, které umožňují vyrábět více součástí na jeden vstřikovací cyklus. Volba optimální 
násobnosti je závislá na mnoha faktorech. Posuzuje se například z hlediska: 

- charakteru a přesnosti výstřiku, 
- velikosti a kapacitě vstřikovacího stroje, 
- požadovaného množství a termínu dodávky, 
- ekonomiky výroby. 

Protože vysoká násobnost formy sebou přináší také vyšší nepřesnost a nižší kvalitu 
výstřiku, je obecně výhodnější používat násobnost co nejmenší. Tvarově náročné 
a velkorozměrové výstřiky se většinou vyrábějí v jednonásobných formách. Násobnost formy 
nám také kromě tvaru a přesnosti výstřiku ovlivňuje také samotný vstřikovací stroj. Omezení 
ze strany stroje je z hlediska vstřikovací kapacity, plastikačního výkonu a uzavírací síly. Stroj 
musí zajistit dostatečné zaplnění tvarové dutiny s dostatečnou rezervou. Rezerva uzavírací 
síly a objemu taveniny má být 20%. 
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Obr. 2.8 Pohyblivá deska vstřikovací formy *4] 

 

Obr. 2.9 Pevná deska vstřikovací formy *4] 
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Obr. 2.10 Vstřikovací forma – popis hlavních částí [1] 

 
2.4.1 Dutina formy [1], [2], [4], [5] 

Dutina formy je zvětšena především kvůli smrštění plastu. Výrobní tolerance se 
stanoví podle technologie výroby s ohledem na toleranci výstřiku. Přídavek na opotřebení 
dutiny formy se bere v úvahu jen u velkých sérií, kde je nebezpečí, že ovlivní funkční rozměry 
výstřiku. Tepelná roztažnost se uvažuje jen u rozměrných výstřiků vyráběných při vysokých 
teplotách formy z materiálu s velkou teplotní roztažností jako je např. hliník nebo měď. 
 

2.4.1.1 Smrštění [1], [2], [4], [5] 
Velikost smrštění je dána rozdílem rozměrů zhotovené dutiny formy a výslednými 

rozměry u výstřiku, pokud se neuvažují další přídavky. Udává se v procentech. Velikost je 
ovlivněna jak druhem plastu, tak tvarem výstřiku, technologií vstřikování, ale i vstřikovací 
formou (vtokovou soustavou a teplotou temperace). Vliv některých činitelů je na XObr. 2.11X. 
Při zjišťování přesné velikosti smrštění je třeba tyto faktory brát v úvahu. 

Od jeho velikosti se odvíjí konstrukce formy (vtoková soustava, temperace formy 
apod.). Její stanovení je velmi obtížné, proto se využívá tabulek, ve kterých je pro jednotlivé 
druhy plastů smrštění již vypočítané. Stanovení smrštění z těchto tabulek však není vždy 
dostačující. U přesných výstřiků je třeba dutinu formy dimenzovat tak, aby jí bylo možné 
v případě nutnosti opravit (tvárník vyrobit větší, tvárnici menší). 

Velikost smrštění v jednotlivých směrech výstřiku nemusí být totožné. Vzniklá 
struktura (asymetrické plnivo - vlákna) u semikrystalických plastů a také směr proudu 
taveniny způsobuje anizotropiiF

3
F. V tomto případě je definována jako rozdíl smrštění ve 

směru a kolmo na směr toku taveniny. Je důležité ji zohlednit při volbě umístění ústí vtoku. 

                                                       
3 Anizotropií se rozumí nestejnoměrnost vlastností v různých směrech souřadného systému. Vyjadřuje se 
v procentech. [15] 
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Smrštění se dělí do dvou fází. První fáze je tzv. výrobní smrštění stanovené 
24 hodinami po výrobě výstřiku. Představuje až 90% celkového smrštění. Druhá fáze 
smrštění je dodatečné smrštění, které probíhá v delším časovém intervalu závislém na druhu 
plastu. Dodatečné smrštění lze urychlit temperováním nebo kondicionováním F

4
F. Průběh 

smrštění je na XObr. 2.12X. 
 

 

Obr. 2.11 Vliv nejdůležitějších činitelů na velikost smrštění [1] 

 

 

Obr. 2.12 Průběh smrštění výstřiků [1] 

 

                                                       
4 Kondicionování je umělé vpravení vlhkosti do materiálu výstřiku, kterou ztratil sušením granulátu, aniž by 
výstřik měnil své rozměry (bobtnal). *15] 
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2.4.2 Vtokový systém *1], [5] 

Je to systém kanálů a ústí vtoku, který má za úkol zajistit správné naplnění dutiny 
formy termicky homogenní taveninou plastu v nejkratším možném čase a s minimálními 
odpory, snadné odtržení nebo oddělení od výstřiku a snadné vyhození vtokového zbytku.  

Tvar, rozměry, umístění vtoku a ústí vtoku do dutiny ovlivňuje: 

- rozměry, vzhled a vlastnosti výstřiku, 
- spotřebu plastu, 
- náročnost začištění vtoku na výstřiku, 
- energetickou náročnost výroby. 

Vtoková soustava a její celkové uspořádání je dáno konstrukcí formy a počtem 
tvarových dutin (násobností). Zejména u termoplastů má druh a umístění vtoku podstatný 
vliv na proudění taveniny ve formě, vytváření tzv. studených spojů, orientaci makromolekul 
a plniva, rovnoměrnost krystalizace, anizotropii vlastností a rozměrů, povrchový vzhled apod. 
Vtok má být řešen tak, aby naplnění formy proběhlo co nejkratší možnou cestou bez 
teplotních a tlakových ztrát a pokud možno všude ve stejném čase. Pokud je forma řešena 
jako vícenásobná, musí dojít k naplnění všech dutin současně a při stejných technologických 
podmínkách, a tedy při stejné teplotě taveniny a při stejném vnitřním tlaku. 

Uspořádání tvarových dutin, jak je vidět na XObr. 2.13X., je možné buď do hvězdy, nebo 
v řadě. Z pohledu plnění tvarových dutin je lepší uspořádání do hvězdy, jelikož k zaplnění 
dochází ve stejný čas a při stejném tlaku. Naproti tomu při uspořádání v řadě je toto možné 
pouze při provedení korekce ústí vtoku tzn. změnou rozměrů rozváděcích kanálů směrem ke 
vzdálenějším dutinám. 

Charakter výstřiku, způsob a ekonomika výroby pak určí, zda se použije: 

- studený vtokový systém, který je vhodný pro jednodušší výstřiky a malosériovou 
výrobu,  

- horký vtokový systém, který je vhodnější pro složitější výstřiky a hromadnou výrobu. 
 

 

Obr. 2.13 Uspořádání vtokového systému *1] 
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2.4.2.1 Studený vtokový systém 
Průtokem taveniny studeným vtokovým systémem roste její viskozita na vnějším 

povrchu (plast tuhne). Ztuhlá povrchová vrstva tak vytváří tepelnou izolaci stále tekutému 
vnitřnímu proudu, který zaplní celou vnitřní dutinu formy. V okamžiku zaplnění dutiny 
prudce vzroste vnitřní odpor a poklesne průtok. Odvodem tepla do stěn formy pokračuje 
tuhnutí plastu v dutině a ve vtocích. Vlivem dotlaku dochází k vývinu tepla ve vtokovém ústí 
a tím se oddaluje úplné zatuhnutí taveniny. Při nárůstu protitlaku vlivem tuhnoucí taveniny 
na hodnotu, kterou již stroj není schopen překonat, dojde k poklesu vstřikovací rychlosti 
a k úplnému ochlazení plastu. 

Existuje několik druhů vtoků. Jejich použití je dáno tvarem výrobku, požadavky na 
zaplnění dutiny formy a požadavky na začištění stopy po vtoku. Příklady použití jednotlivých 
vtoků viz XObr. 2.14X. 

 

 

Obr. 2.14 Příklady použití jednotlivých vtoků *1] 

 
2.4.2.2 Horký vtokový systém  

S ohledem na ekonomickou stránku vstřikování, která je ovlivněna množstvím 
potřebného plastu na výrobu jednoho výstřiku, vznikla metoda vstřikování bez vtokového 
zbytku. Dnešní metodě vstřikování bez vtokového zbytku předcházela řada jednodušších 
systémů, které se postupně zdokonalovaly. Prvním způsobem byl zesílený vtok, izolovaný 
vtokový systém s předkomůrkami apod. V dnešní době se používají systémy s vyhřívanými 
tryskami, které zajišťují minimální úbytek tlaku i teploty v systému a optimální tok taveniny. 
Tato metoda je možná díky výrobě miniaturních topných těles umístěných v trysce. 

Vstřikování s použitím vyhřívané vtokové soustavy spočívá v tom, že tavenina po 
naplnění formy zůstává v tekutém stavu v celém vtokovém systému, tedy od vtoku až po 
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jeho ústí. Díky tomu je možné použít jen bodové vyústění s malým průřezem, které je 
vhodné pro širokou oblast vyráběných výstřiků a navíc dovoluje i částečné použití dotlaku. 

 
Vyhřívaná tryska 

Tryska má vlastní topný článek nebo jí lze vyhřívat nepřímo. Výrazně zlepšuje 
technologické podmínky vstřikování. 

Nepřímo vyhřívané trysky mají dvě konstrukční provedení ( XObr. 2.15X): 

- vytápěné vyústění izolovaného rozvodu vtoku - miniaturní topné těleso je 
zabudováno do ocelového pouzdra a špička zasahuje do ústí vtoku, 

- přenos tepla z vyhřívaného rozvodu vtoků na trysku - používá se pro vícenásobné 
formy. 

 

Obr. 2.15 Vyhřívaná tryska *1] 

a) vytápěná tryska vlastním topením,  b) vytápěná tryska rozvodným blokem 

 
Vytápěné rozváděcí bloky ( XObr. 2.16X) 

Používají se v kombinaci s vyhřívanými nebo s izolovanými tryskami s předkomůrkou 
k rozvodu taveniny u vícenásobných forem. Jejich tvar je konstrukčně přizpůsoben potřebné 
poloze rozváděcích kanálů. Vyrábí se ve tvaru I, H, X, Y apod. Jejich vytápění je zajištěno 
vnějším nebo vnitřním elektrickým odporovým topením. Od ostatních částí formy se obvykle 
izoluje vzduchovou mezerou. Kanály pro rozvod musí být vyrobeny bez mrtvých koutů. 

 Vyhřívané vtokové soustavy se používají především u forem pro velkosériovou 
a hromadnou výrobu. Jelikož je soustava rozvodu taveniny značně tepelně i mechanicky 
namáhána, vyžaduje větší tuhost formy a tedy i větší přesnost jejich výroby. Tím se zvýší také 
výsledná cena formy. Proto nejsou tyto formy ekonomicky vhodné pro krátkodobý nebo 
přerušovaný provoz. 

U jednonásobné formy je vstřikovací tryska napojena přímo na ústí do dutiny formy. 
U vícenásobných forem je součástí vyhřívané vtokové soustavy vyhřívaný rozváděcí blok 
s tryskami, který pak ústí přímo do dutiny formy nebo do pomocných kanálů. 

Správná teplota taveniny je řízena regulátorem ovládaným snímači. U náročnějších 
a větších forem se používá více nezávislých topných okruhů. 

 
Příklad formy s vyhřívaným rozváděcím blokem a vyhřívanými tryskami viz XObr. 2.17X. 
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Obr. 2.16 Vyhřívaný rozváděcí blok *14] 

 

 

Obr. 2.17 Forma s vyhřívaným rozváděcím blokem a vyhřívanými tryskami *10] 
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2.4.3 Temperační systém [1], [4], [5] 

Temperační systém je soustava kanálů a dutin, jimiž proudí vhodná kapalina, která 
udržuje teplotu jednotlivých částí formy na požadované hodnotě. 

Účelem temperace je udržet konstantní teplotní režim formy. Cílem je dosáhnout 
optimálně krátkého pracovního cyklu vstřikování při dodržení všech technologických 
požadavků na výrobu. Toho se dosahuje ochlazováním, případně vyhříváním celé formy nebo 
její části. 

Během vstřikování se do formy přivádí roztavený plast, který v její dutině chladne až  
na teplotu vhodnou pro vyjmutí výstřiku. Temperace ovlivňuje zaplnění formy a zajišťuje 
optimální tuhnutí a chladnutí plastu. Opakovaným vstřikováním plastu do dutiny se forma 
stále více ohřívá.  Proto je třeba přebytečné teplo odvést temperačním systémem. 

Naopak je tomu při zpracování některých plastů vyžadující vyšší teplotu formy (PC až 
120°C). V takových případech jsou tepelné ztráty vyšší než je ohřátí formy od vstřikované 
taveniny a forma se musí naopak ohřívat. Stejně tak při zahájení výroby je třeba formy 
nejprve nahřát na provozní teplotu. 

Odlišnou teplotou jednotlivých částí formy se zvyšují rozměrové a zejména tvarové 
úchylky výstřiku. V některých případech se však záměrně temperují různé části formy 
odlišně, čímž se eliminují tvarové deformace způsobené anizotropií smrštění plastu. 

 
Úkolem temperace je: 

- zajistit rovnoměrnou teplotu formy na optimální výši po celém povrchu dutiny, 
- odvést teplo z dutiny formy naplněné taveninou tak, aby celý pracovní cyklus měl 

ekonomickou délku. 

Dobře řešený temperační systém spolu s dostatečnou hmotností formy zajistí dobrou 
tepelnou stabilitu a malé nebezpečí deformace formy při vysokých vstřikovacích tlacích. 

 
2.4.3.1 Charakteristika temperačního systému 

Ohřívání, případně ochlazování formy na požadovanou teplotu záleží na celkové 
energetické bilanci formy i okolního prostředí. Největší část tepla odvádí z formy právě 
temperační systém. Zbytek tepla se odvádí upínacími plochami stroje, okolním vzduchem 
a vyzářením do okolí. 

Aby na jednotlivých částech formy nebyl příliš velký rozdíl teplot, je třeba správně 
zvolit velikost a rozmístění temperačních kanálů, ale také rychlost a teplotu temperačního 
média. 

Při zpracování plastů vyžadující vyšší teplotu se používá ohřev prostřednictvím 
elektrického proudu. 

Temperační systém může být umístěn buď v pevné, nebo v pohyblivé části formy. 
Každý z okruhů je možné řešit samostatně podle způsobu zaformování výstřiků a ostatních 
technologických podmínek. 

Množství tepla, které projde stěnou formy do/z temperačního kanálu je závislé 

zejména na tepelné vodivosti materiálu , tloušťce stěny a rozdílu teplot. Průběh teploty 
v kanálu a ve stěně je znázorněn na XObr. 2.18X. Jelikož největší vliv má teplotní vodivost, 

využívají se pro tvarové části formy vložky ze slitin Cu, CuBe, které mají  mnohem vyšší než 
běžně používaná ocel. Příklady materiálů s jejich teplotními vodivostmi jsou v XTab. 2.1X. 
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Obr. 2.18 Průběh teplot v kanále s médiem a ve stěně formy *1] 

K – teplota stěny kanálu,  T – teplota chladiva,  F1,F2,F3 – teplota stěny dutiny formy 

1- beryliový bronz,  2- konstrukční ocel,  3- chromová ocel 

 

Tab. 2.1 Součinitelé teplotní vodivosti materiálů *1] 

MATERIÁL  [W/mK] 
Stříbro 410 

Hliník 204 

Měď 395 

CuBe2 113 

Ocel měkká 44 

Ocel chromová 40 

Ocel niklová 26 

Plasty 0,2 – 1,2 

Vzduch 0,04 

Voda 0,19 

Olej 0,16 
 
 

2.4.3.2 Obecné zásady volby temperačních kanálů 
Rozměry a rozmístění temperačních kanálů se volí tak, aby vzdálenost kanálů od 

funkční dutiny příliš nesnížila tuhost a pevnost stěn dutiny formy. Povrch temperačních 
kanálů slouží jako plocha pro přestup tepla z povrchu dutiny formy do temperačního média, 
případně naopak. Je proto vhodnější používat spíše více kanálů s menším průřezem a menší 
roztečí než kanály s větším průřezem a roztečí. Toto řešení zajistí menší kolísání teploty, jak 
je naznačeno na XObr. 2.19X. 

 



 

 

30 

 

Obr. 2.19 Vliv rozmístění temperačních kanálů na průběh teploty ve stěně formy *1] 

 
Velikost průřezu kanálu se volí v závislosti na velikosti výstřiku, druhu plastu 

a rozměrů rámu formy. Nejčastěji se používá kruhový průřez kanálů. Jejich zvětšovaní je 
zbytečné, jelikož intenzita výměny tepla se zvýší jen o zanedbatelnou hodnotu a naopak 
vzroste spotřeba temperačního média a sníží se tuhost formy. 

Protože u malých tvárníků by byla temperace pomocí kanálů nemožná, aniž by se 
zajistila dostatečná tuhost a pevnost, je možné temperací zajistit pomocí temperačních 
trubic nebo temperačními vložkami, které se vyrábějí z materiálů s velkou tepelnou vodivostí 
(Cu, BeCu, Al, …). 
 
 

2.4.3.3 Temperační prostředky 
Jako tepelné prostředky označujeme média, která svým řízeným působením udržují 

formu na optimální pracovní teplotě. Volba vhodného temperačního média závisí především 
na koncepci formy, na požadavcích na temperaci a na technologii výroby. 

Rozdělují se na dva základní druhy, které se většinou kombinují: 

- aktivní (XTab. 2.2X) - jsou přímo zdrojem temperace ve formě –  podle potřeby buď 
odvádějí, nebo přivádějí teplo (kapaliny, elektrické tepelné zdroje, …) 

- pasivní -  ovlivňují tepelný režim formy svými fyzikálními vlastnostmi. Mohou to být 
tepelně vodivé nebo izolační materiály, tepelné trubice apod. 

Nejčastějším aktivním médiem je voda, která proudí v temperačních kanálech uvnitř 
formy. Účinnost přestupu tepla je dána velikostí a kvalitou styčné plochy kanálu, způsobem 
proudění a také teplotním rozdílem média. Proudění by mělo být turbulentní (𝑅𝑒 >> 2300) 
a rozdíl teploty média na vstupu a výstupu 3 až 5°C. 

 
Temperace elektrickými články se používá zejména při nutnosti temperovat formu na 

vyšší teplotu, kdy ztráty do okolí jsou větší než teplo dodané vstřikovaným plastem. Vyrábí se 
v různém provedení jako pevné patrony, ohebné nebo prstencové topné tělesa. 
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Tab. 2.2 Aktivní temperanční prostředky *1] 

TYP VÝHODY NEVÝHODY 
voda dobrý přestup tepla, 

nízká viskozita, nízká cena, 
ekologická nezávadnost 

použitelné do 90 °C *), 
vznik koroze**), 
usazování kamene 

olej možnost temperace i nad 100 °C zhoršený přestup tepla 

glykolyF

5 omezení koroze a ucpání systému stárnutí, znečišťování prostředí 

Vysvětlivky: 
 

*) v tlakových okruzích možno vodu používat i při vyšších teplotách 
**) lze potlačit upravením vody 

 
Jako pasivní temperační média se velmi často používají tepelně izolační materiály. 

Používají se jako izolační vrstvy mezi formou a upínací deskou stroje. Nejběžnější jsou 
materiály na bázi vyztužených reaktoplastů, nekovových organických látek apod. (sklotextil 
ARU, sklotextil SI, …). Pokud má forma příliš vysokou teplotu, rostou i ztráty vyzařováním. 
V takovém případě se doporučuje povrch leštit nebo pokrýt hliníkovou fólií. 

K odvodu tepla z částí formy obtížně temperovatelných (vtokové trysky, tenké 
tvárníky, …) nebo z tvarových částí formy, kde je třeba urychlit temperaci a zároveň zachovat 
pevnost, korozní odolnost, rozměrovou stabilitu apod. se s výhodou používají materiály 
s velkou tepelnou vodivostí, jako jsou slitiny Cu, Be, Al apod. 

 
2.4.4 Odvzdušnění formy [1], [4], [5] 

V dutině formy je před vstříknutím plastu vzduch. Při jejím plnění je vzduch v dutině 
stlačován a jeho tlak narůstá. Tento nárůst tlaku může vyústit až k zažehnutí vzduchu a ke 
spálení plastu. Tomuto jevu se říká Dieselův efekt ( XObr. 2.20X). Vzduch v dutině formy také 
negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti výstřiku tvořením bublin, které zůstávají uzavřené 
ve stěnách výstřiku. Z těchto důvodů je třeba zajistit dobré odvzdušnění formy. 

V průběhu vstřikování roste tlak taveniny. Velikost protitlaku stlačeného vzduchu je 
závislá na odvzdušnění. Je-li nutné zvýšit vstřikovací tlak díky nedokonalému odvzdušnění, 
bude to mít za následek vnesení zbytečných vnitřních pnutí do výstřiku. 

U výstřiků s tenčími stěnami díky nižší teplotě taveniny, nedostatečném tlaku 
a rychlosti plnění se soustřeďuje vzduch na protilehlé straně od vtoku. Není-li umožněné 
vzduchu uniknout, vzniká nedotečený výstřik. K této vadě může dojít i při nízké teplotě formy 
nebo malé dávce plastu. 

Při určitých technologických parametrech a větších tloušťkách stěn výstřiků, vzduch, 
který nemohl uniknout, vnikne do taveniny a při zchladnutí vytvoří bubliny. Bubliny vzniklé 
nedostatečným odvzdušněním od bublin vzniklých jiným způsobem lze rozeznat tak, že jsou 
rozloženy na protilehlé straně vtoku. Bubliny vzniklé například z důvodu vlhkosti polymeru 
nebo přehřátím (rozkladem) jsou naopak téměř rovnoměrně rozptýleny v celém objemu 
výstřiku. 

                                                       
5 Glykoly jsou (obecně řečeno) polyfunkční alkoholy. Jsou, bezbarvými, viskózními kapalinami rozpustnými v 
alkoholu a vodě. Mají vysoký bod varu a nízký bod tuhnutí. [15] 
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Obr. 2.20 Dieselův efekt [4] 

 
Určit místo pro odvzdušnění formy je někdy zřejmé z tvaru výstřiku, jindy může být 

jeho určení obtížnější. Je třeba brát v úvahu směr a způsob zaplnění dutiny taveninou. 
V nejpozději naplněném místě bude třeba zajistit dostatečné odvzdušnění. 

Pokud je určení místa natolik obtížné, že nejde stoprocentně určit úvahou, musí se 
udělat taková opatření, aby bylo možné odvzdušnění dodatečně snadno realizovat. Poté 
následují praktické zkoušky formy, při kterých se snadno identifikují místa pro odvzdušnění 
(nedotečený výstřik, spálené místo, …). 

V některých případech, kdy bylo nutné větší odvzdušnění, mohou vzniknout na 
výstřiku stopy. Pokud vznikne tato stopa na místě, kde jsou vzhledové vady nepřípustné, 
musí se zajistit, aby k defektu nedošlo. Toho se dá docílit především vhodnou volbou vtoku, 
jeho umístění nebo nastavením technologických parametrů. 
 

2.4.5 Vyhazovací systém [1], [4] 

Protože výstřiky při chladnutí ulpívají na tvarových částech formy, je třeba vyhazovací 
systém, který zajistí vyhození nebo vysunutí výstřiku z dutiny nebo tvárníku otevřené formy. 

Pracuje ve dvou fázích: 

- pohyb vpřed (vlastní vyhazování), 
- pohyb vzad (návrat vyhazovacího systému do původní polohy). 

Pro správnou činnost vyhazovacího systému je třeba, aby měl výstřik hladký povrch 
a stěny měly úkosy minimálně 0°30´. Vyhazovací systém musí výstřik vysouvat rovnoměrně, 
aby se zamezilo příčení výstřiku a tím vzniku trvalých deformací nebo dokonce k poškození. 
Tvar, rozložení a umístění vyhazovačů je velmi rozmanitý a záleží na tvaru výstřiku. 
V některých případech lze vyhazovače využít i k výrobě funkčních dutin nebo jako části 
tvárníku. U hlubokých tvarů umožňují odvzdušnění. 

Ve většině případů zanechávají vyhazovače stopu na výstřiku. V takových případech, 
pokud je tato stopa na závadu, se výstřik buď dodatečně opraví, nebo se vyhazovače umístí 
na stranu, kde stopa po jejich činnosti nebude vadit. 

Kromě vyhazování výstřiků se vyhazují také vtokové zbytky. V některých případech 
uspořádání je dokonce možné oddělit vtokový zbytek od výstřiku. 
 



 

 

33 

Vyhazovací síla 
Vyhazovací systém musí vyvodit dostatečně velkou vyhazovací sílu. Velikost této síly 

závisí na: 

- velikosti smrštění a jakosti povrchu funkčních ploch tvárníku formy, 
- technologických podmínkách vstřikování (tlaku, teplotě plastu a formy, době 

chlazení), 
- pružných deformacích formy. 

Její velikost se stanoví z podmínky, že tlak mezi výstřikem a formou způsobený 
smrštěním vyvolá tření, které je nutné touto silou překonat. 

Faktorů, které ovlivňují velikost vyhazovací síly, je velké množství a jejich určení bývá 
mnohdy obtížné.  Proto se v praxi nezjišťují. Jsou to například: 

- modul pružnosti v tahu při teplotě vyhazování,  
- velikost smrštění při teplotě vyhazování, 
- opracování tvarových ploch. 

Jelikož bývá vyhazovací síla, především při mechanickém vyhazování, 
předimenzovaná, není výpočet nutný. Tlaky vyvozené hydraulicky a pneumaticky se pro 
správnou funkci díky jejich snadné seřiditelnosti odzkouší. 
 

2.4.5.1 Mechanické vyhazování 
Nejčastější způsob vyhazování výstřiků je mechanický princip buď pomocí 

vyhazovacích kolíků, nebo pomocí stíracích desek, stíracích kroužků apod. V řadě případů se 
jednotlivé způsoby kombinují. 

Vyhazovací kolíky jsou obvykle válcové. Jejich uložení ve formě bývá nejčastěji 
v tolerancích H7/g6, H7/h6, H7/j6 podle požadované funkce a tekutosti plastu. Tímto 
uložením se získá dostatečná vůle, která zajistí odvzdušnění formy. 

 
2.4.5.2 Vzduchové vyhazování 

Vzduchový systém vyhazování je nejvhodnější pro tenkostěnné výstřiky větších 
rozměrů ve tvaru nádob, které vyžadují při vyhazování odvzdušnit, aby se nedeformovaly. 
Běžné mechanické vyhazování používané u větších výstřiků vyžaduje velký zdvih vyhazovače 
a tím také větší délku formy. 

Pneumatické vyhazování přivádí stlačený vzduch mezi výstřik a líc formy. Tím je 
dosaženo rovnoměrného oddělení výstřiku od tvárníku, vyloučí se tím místní přetížení 
a nevzniknou stopy po vyhazovačích. Použití tohoto způsobu je omezeno pouze na některé 
tvary výstřiků. 

Přívod vzduchu do formy je přes ventily, a to talířové, jehlové nebo různé kolíky. 
Otevření ventilu je řízeno tlakem a zavření pomocí pružiny. Pro automatické formy je třeba 
volit dva nezávislé systémy tak, aby oba dokázaly zabezpečit vyhození výstřiku. Používá se 
kombinace s mechanickým vyhazováním. 

 
2.4.5.3 Hydraulické vyhazování 

Hydraulický vyhazovač se vyrábí jako uzavřená hydraulická jednotka, která se 
zabuduje přímo do připraveného místa ve formě. Používá se hlavně k ovládání mechanických 
vyhazovačů, jako jsou kolíky, stírací desky apod. Umožňuje pružnější pohyb a větší flexibilitu. 

Charakteristickým znakem je velká vyhazovací síla a kratší a pomalejší zdvih.  
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3  Tvarování za tepla [3], [4] 

Jako alternativní technologie pro 
výrobu zadaného plastového krytu přichází 
v úvahu technologie tvarování termoplastů 
za tepla s dodatečným vystřižením otvorů. 

Tvarování za tepla se používá pro 
výrobu velkoplošných výrobků 
z termoplastů. Jako výchozí polotovar se 
používají desky, fólie, tyče a trubky. Před 
samotným tvarováním se polotovar na 
tvářeném místě nejprve nahřeje například 
infrazářičem a pak se pomocí přípravku nebo 
složitějších nástrojů ohýbá, ohraňuje nebo 
lisuje. Při vakuovém hlubokém tažení 
(Obr. 3.1) je např. rovnoměrně prohřátá 
deska z termoplastu vtlačena atmosférickým 
tlakem do dutiny chlazené formy, ve které 
ztuhne ve tvaru, který mu dá dutina formy. 
Větší díly ze silnějšího materiálu, jako například trupy lodí nebo zahradní bazény menších 
rozměrů, jsou do formy vtlačovány pomocí lisu nebo stlačeného vzduchu. 

Po skončení ohřevu je deska nejprve přetvarována pomocným tvárníkem, který desku 
vtlačí do dutiny formy. V okamžiku kdy tvárník dosáhne určité hloubky, zapojí se odsávání 
vzduchu. Vzniklý podtlak dotvaruje desku do konečného tvaru a výtažek se ve formě ochladí. 
Plocha pomocného tvárníku by neměla přesáhnout 70% celkové tvarované plochy desky 
a hloubka přetvarování se volí také cca 70% konečné hloubky. Aby tvárník plast příliš 
neochlazoval, vyrábí se z materiálu, který má špatnou vodivost, např. tvrdé dřevo, vrstvená 
tkanina nebo z PA, musí to být materiál, který bude dobře snášet tvarovací teplotu. Další 
variantou je dutý tvárník, do něhož se vhání horký vzduch, který vytváří mezi deskou 
a tvárníkem vzduchový polštář zabraňující přímému kontaktu desky a tvárníku. 

Výhoda tvarování termoplastických desek spočívá v možnosti používat jednoduché 
a zpravidla jednodílné tvarovací formy, protože druhý díl formy zastává okolní přetlak 
vzduchu. Jelikož tvarovací síly jsou malé, mohou se formy vyrábět z méně pevných materiálů. 
Jediným požadavkem je, aby materiál krátkodobě snesl teplotu v rozmezí od 20°C do 
cca 200°C. 

Pro výrobu několika kusů nebo pro zkušební formy se dá použít sádra, která však 
vlivem teplotních změn praská. Dřevěné formy jsou trvanlivější, ale vlivem změny teploty se 
rychle mění kvalita jejich povrchu. Tvárníky z vrstvených tkanin vydrží až 20 000 pracovních 
cyklů, ale stejně jako u dřeva je problém s jejich leštěním. Pro velké série jsou nejvhodnější 
formy odlévané z lehkých slitin s obrobenými funkčními plochami. 

Aby bylo zajištěno dostatečné odsátí vzduchu, musí být v dutině formy dostatečné 
množství otvorů. Jejich průměr ale nesmí být příliš velký, aby nezanechaly stopu na výtažku. 

Tvarovací síla musí působit na výtažek po celou dobu chladnutí, aby nedošlo k jeho 
deformaci. Aby byla doba chlazení co nejmenší, je ve formě vyrobena soustava kanálů, v níž 
cirkuluje voda, podobně jako u vstřikovacích forem. Pro zvýšení intenzity chlazení se může 
výtažek ofukovat vzduchem. Větší efekt má však rozprašovaná vodní mlha. 
  

Obr. 3.1 Hluboké vakuové tažení [3] 
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4  Návrh optimální technologie výroby 

Vzhledem k tvaru zadané součásti přichází v úvahu jako technologie výroby výše 
zmíněné vstřikování a tvarování za tepla. 

Při použití technologie tvarování za tepla by sice samotný nástroj vyšel 
mnohonásobně levnější, ale bylo by mnohem složitější vytvořit otvory ve výrobku. Jedna 
z možností by byla vytvořit na tvárníku střižné hrany, nebo by bylo zapotřebí vyrobit další 
„pomocný“ nástroj, který by zajistil vystřižení těchto otvorů. Další nevýhodou by byl velký 
odpad, jelikož pro výrobu je nezbytná příruba, která by se musela odstřihnout. Tato 
technologie by nezajistila dostatečný počet kusů (200 000 ks) za požadované 2 měsíce. 

Vzhledem ke značným nevýhodám technologie tvarování za tepla tedy vychází jako 
jednoznačně nejvýhodnější technologie pro výrobu vstřikování. Tato technologie má jak 
minimální spotřebu materiálu, tak zajistí zhotovení výrobku do finální podoby bez 
zbytečných mezioperací, a to během velmi krátké doby ve srovnání předchozí technologií. 
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5  Konstrukční návrh formy 

Násobnost formy: 
Vzhledem k neustálému vývoji nových typů mobilních telefonů, a tedy časově 

relativně krátké době požadavků trhu na tento typ krytu, bude výhodnější vyrobit horní i 
spodní díl krytu v jedné formě. Forma bude tedy navržena jako 1 + 1 násobná, místo dvou 
samostatných forem. 
 
Odvzdušnění formy: 
 Odvzdušnění formy bude realizováno pomocí úzkých štěrbin (0,02 mm) umístěných 
v rozích dutiny, které by měly být taveninou plastu zaplněny jako poslední a mohlo by tam 
tudíž dojít k uzavření vzduchu, který by mohl způsobit vady ve výstřiku, jako například 
nezaplnění celé dutiny, bubliny nebo dokonce až spálení vlivem Dieselova efektu. 
 
Vyhození výrobku: 
 Vzhledem k tomu, že všechny plochy rovnoběžné s dělící rovinou jsou pohledové, 
nemůže být pro vyhození výstřiku použit vyhazovací kolík, jelikož by na výstřiku zanechal 
stopu. Proto budou pro vyhození použity stírací desky, které budou rozmístěny po obvodu 
výstřiku. Jejich pohyb bude zajištěn vyhazovacím mechanismem stroje. 
 
Volba vtoku: 

Vzhledem k průhlednosti krytu je kladen velký nárok na absolutní hladkost povrchu 
dílců, tedy bez známky vyhazovačů a tedy i bez jakýchkoliv stop po vtoku. Z tohoto důvodu 
byl zvolen filmový vtok, který bude ústit do výrobku přes jedinou plochu, která není 
pohledová, a to přes tloušťku stěny. Výpočet rozměrů viz kapitola 5.2. 
 

5.1 Volba materiálu výrobku [3], [5], [6], [12], [13] 

Jelikož zadaný plastový kryt slouží jako ochrana proti poškození displeje, je nutné, aby 
materiál byl průhledný. Z tohoto důvodu přichází v úvahu jen tři materiály, a to polystyrén, 
polymethylmethakrylát a polykarbonát. 
 
Polystyrén (PS) 

- prodává se pod obchodním názvem KRASTEN 154 
 
UVlastnosti 

- amorfní materiál, čirý, lehce barvitelný 
- tvrdý, křehký, tuhý a citlivý na náraz, hladká a kompaktní povrch 

 
Použití 

- misky, dózy, Petriho misky, šroubové uzávěry, skříně a kryty strojů a zařízení 
 
UTechnologické parametry 

- teplota formy 55 - 80°C 
- sušení granulátu není obvykle nutné, v případě zvlhnutí předsoušet 1 až 2 hod. při 

70 – 80°C 
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Polymethylmethakrylát (PMMK) 
- prodává se pod obchodním názvem plexisklo, umaplex nebo plexiglas.  

 
UVlastnosti:  

- amorfní materiál, bezbarvý, čirý jako sklo, nezkresluje průhled, 
- tvrdý, houževnatý, odolný proti rozbití, tvárný za studena (v horkém oleji),  
- zdravotně nezávadný, 
- odolný proti zředěným kyselinám a louhům i atmosférickým vlivům. Není odolný 

proti acetonu, benzínu, horké vodě, atd. 
- technické parametry viz XTab. 5.1X. 

 
UPoužití: 

- skla ochranných brýlí, průhledné kryty, kryty zadních světel automobilů apod. 
 
UTechnologické parametry: 

- teplota formy 50 - 80°C  
- granulát se suší až 8 hod. při teplotě 80 – 100°C 

 
 
Polykarbonát (PC) 

- prodává se pod obchodním názvem Makrolon. 
 
UVlastnosti: 

- amorfní materiál, bezbarvý, čirý jako sklo, stálý na světle, nezkresluje průhled, 
- velká pevnost, houževnatost a odolnost proti rozbití nárazem, 
- zdravotně nezávadný, 
- odolný proti zředěným kyselinám, 
- tvarová stálost při změně teploty, dlouhodobá rozměrová stálost, dobré izolační 

elektrické vlastnosti, dobrá zpracovatelnost při vstřikování, 
- technické parametry viz XTab. 5.1X. 

 
UPoužití: 

- nerozbitné zasklení, kryty svítidel, pravítka pro rýsování, mnohapólové přístrojové 
konektory apod. 

 
UTechnologické parametry: 

- teplota formy 85 - 120°C  
- granulát se suší 4 - 8 hod. při teplotě 110 – 120°C 
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Tab. 5.1 Přehled vlastností PS, PMMK a PC [6], [12], [13] 

VLASTNOST PS (KRASTEN 154) PMMK PC 
Hustota  1,05 g/cm3 1,19 g/cm3 1,2 g/cm3 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI    
Pevnost v tahu 45 MPa 73 MPa 70 MPa 

Tažnost 3% 3,5 % >80 % 

E – modul pružnosti v tahu 3100 – 3300 MPa 3200 MPa 2350 – 2400 MPa 

Tvrdost podle Brinella 150 MPa (H358/30) 195 MPa (H961/30) 95 MPa (H358/30) 

Charpy-rázová houževnatost při 
23 °C (ISO 179/1eU) 

10 KJ/m2 20 KJ/m2 bez lomu 

TEPELNÉ VLASTNOSTI    
Tepelná vodivost 0,17 – 0,18 W/°C.m 0,19 W/°C.m 0,20 W/°C.m 

Koeficient délkové roztažnosti 80 10-6/°C 80 10-6/°C 70 – 80 10-6/°C 

Teplota tavení Tm 100 °C 160 °C 267 °C 

Teplota skelného přechodu Tg 90 – 92 °C 105 °C 148 °C 

Tvarová stálost za tepla A  
ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 

86 °C 95 °C 125 °C 

Tvarová stálost za tepla B  
ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 

98 °C 100 °C 138 °C 

max. teplota krátkodobá 80 °C 100 °C 140 °C 

max. teplota dlouhodobá 70 °C 90 °C 125 °C 
JINÉ VLASTNOSTI    

Smrštění  0,2 – 0,5 % 0,3 – 0,8 % 0,7 – 0,8 % 

Nasákavost při normálních 
podmínkách 

<0,1 % 0,6 % 0,12 % 

Nasákavost při vlhkosti 50%, 23°C <0,1 % 2 % 0,3 % 

Průsvitnost průhledný průhledný průhledný 

    

cena 23,8 Kč/kg 31,8 Kč/kg 66,2 Kč/kg 

 
Z hlediska hmotnosti si budou kryty jak z PMMK, tak z PC rovny, z PS bude o něco 

málo lehčí, ale vzhledem k rozměrům krytu je tento rozdíl zanedbatelný. 
Jelikož hlavním účelem krytu bude ochrana mobilního telefonu před nárazem, je 

z mechanických vlastností nejdůležitější rázová houževnatost. Podle tohoto parametru 
vychází jako nejvhodnější materiál PC. 

Co se týče teplotních vlastností, jsou rozhodující zejména z hlediska výroby, jelikož 
samotný mobilní telefon je určen pro použití v běžných teplotách. Vzhledem k energetickým 
nárokům na vytápění vstřikovací jednotky a formy jsou teplotní vlastnosti PS nejpříznivější. 

Vzhledem k tomu, že kryt bude na telefonu držet jen díky malým „zámkům“, je nutné, 
aby vnitřní tvar krytu přesně kopíroval vnější rozměry telefonu. Z tohoto důvodu je 
nezbytné, aby výstřik po vyjmutí z formy a zchladnutí na normální teplotu již neměnil tvar. 
Protože vlhkost v materiálu zhoršuje jak mechanické vlastnosti, tak kvalitu povrchu výrobku, 
je vhodnější použít PS, který má mnohem menší nasákavost. Stejně tak smrštění, která je pro 
přesnost rozměrů nejdůležitější, vychází nejpříznivější u PS. 

Z hlediska ceny materiálu vychází nejlépe PS.  
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Tab. 5.2 Přehled výhodných vlastností PS, PMMK a PC 

VLASTNOSTI PS (KRASTEN 154) PMMK PC 
Hustota/Hmotnost    
Mechanické vlastnosti    
Tepelné vlastnosti    
Jiné vlastnosti    
Cena     

Legenda:   nemá vliv           nejvýhodnější          nejméně výhodné 
 

Z Tab. 5.2 tedy jasně vyplývá, že nejvhodnější materiál je tedy polystyrén. Kompletní 

materiálový list viz Příloha č. 2. 

5.2 Stanovení rozměrů filmového vtoku [7] 
 

𝐷 =  𝑠 ÷
4

3
∙ 𝑠 + 𝑘  𝐷 = 𝑠 + 𝑘 

k …parametr zahrnující vliv dráhy 
toku taveniny a tloušťky dílce 
 𝑘 = 2𝑚𝑚 pro krátkou 
délku dráhy tečení a velkou 
tloušťku stěny dílce 
 𝑘 = 4𝑚𝑚 pro dlouhou 
délku dráhy tečení a malou 
tloušťku stěny dílce 
- vzhledem poměrně malé 

tloušťce dílce v porovnání 
s ostatními rozměry volím 
𝑘 = 4 𝑚𝑚 

𝐷 = 𝑠 + 𝑘 = 1,3 + 4 
𝑫 = 4,3  𝟒, 𝟓 𝒎𝒎 
 

𝐿𝑓 = 0,5 𝑎ž 2 𝑚𝑚  volím 2 mm 

 
𝐻 =  0,2 𝑎ž 0,7 ∙ 𝑠  𝐻 = 0,4 ∙ 𝑠 
𝐻 = 0,4 ∙ 1,3 
𝑯 = 𝟎, 𝟓 𝒎𝒎 
 
Šířku filmového vtoku volím 𝒍 = 𝟏𝟓 𝒎𝒎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.1 Filmový vtok 

(5.1) 
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5.3 Výpočet parametrů pro výrobu [7] 

Tab. 5.3 Materiálové a technologické parametry PS (KRASTEN 154) [6], [7] 

PARAMETR JEDNOTKA 

Hustota   1,05 g.cm-3
 

Koeficient rovnice dráhy toku taveniny plastu m 160 - 

Koeficient rovnice dráhy toku taveniny plastu n 1,76 - 

Faktor schopnosti tečení taveniny plastu Kf 1,3 bar.min-1
 

Doporučený vstřikovací tlak pV 
650 – 1550 
(65 – 155) 

bar 
(MPa) 

Korekční součinitel vlastností plastu KV 0,4 – 0,6 - 

Korekční součinitel pro plněné plasty KP 1 - 

Teplota taveniny TM 200 °C 

Teplota formy TW 60 °C 

Střední vyhazovací teplota TE 80 °C 

Měrná tepelná vodivost aeff 0,086 mm2.s-1
 

Maximální obvodová rychlost šneku v 0,9 m.s-1
 

 
 

Výpočet objemu 𝑽 [𝒄𝒎𝟑] dílců 

- hodnoty byly získány pomocí programu SolidWorks 2008 
 
horní:  𝑉 = 6427,3 𝑚𝑚3 
spodní: 𝑉𝑆 = 9335,9 𝑚𝑚3 

celkem: 𝑽 = 15753,2 𝑚𝑚3 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟔 𝒄𝒎𝟑 
 
 
Výpočet hmotnosti 𝑮 [𝒈] dílců 

- hodnoty byly získány pomocí programu SolidWorks 2008 
 
horní: 𝐺 = 6,8 𝑔 
spodní: 𝐺𝑠 = 9,8 𝑔 

celkem: 𝑮 = 𝟏𝟔, 𝟔 𝒈 
 
Stanovení délky dráhy toku taveniny 𝒇 [𝒎𝒎] 

 
 
 
 𝑓 = 2 ∙  10 + 70 + 10          (5.2) 
𝑓 = 𝟏𝟖𝟎 𝒎𝒎 
 
  
 

 
 Obr. 5.2 Stanovení délky dráhy toku taveniny 
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Stanovení maximální výpočtové délky dráhy toku taveniny 𝑳 [𝒎𝒎] 

 𝐿 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑠𝑛𝑡          (5.3) 

  s … tloušťka stěny  
   𝑠 = 1,3 𝑚𝑚 

  pro PS: 
  mt … koeficient rovnice dráhy toku taveniny plastu 
   𝑚 = 160 
  nt … exponent rovnice dráhy toku taveniny plastu 
   𝑛 = 1,76 
 
 𝐿 = 160 ∙ 1,31,76  
 𝐿 = 𝟑𝟓𝟒 𝒎𝒎 
 

- aby byla tavenina schopna zaplnit obě dutiny formy, musí být splněna podmínka: 

   𝐿 > 𝑓         (5.4) 

𝟑𝟓𝟒 𝒎𝒎 > 180 𝑚𝒎  VYHOVUJE, tavenina zaplní obě dutiny 
 
 
Výpočet minimálního plnícího tlaku 𝒑𝒇 [𝑴𝑷𝒂] 

 𝑝𝑓 = 3 ∙ 𝐾𝑓 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠−1,6        (5.5) 

  pro PS: 
  Kf … faktor schopnosti tečení taveniny plastu 
   𝐾𝑓 = 1,3 𝑏𝑎𝑟 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

 
 𝑝𝑓 = 3 ∙ 1,3 ∙ 180 ∙ 1,3−1,6 

 𝒑𝒇 = 𝟒𝟔𝟏 𝒃𝒂𝒓 

 
- musí platit podmínka: 

 𝑝𝑣 > 𝑝𝑓         (5.6) 

 pro PS: 
- doporučený vstřikovací tlak  𝑝𝑣 = 650 − 1550 𝑏𝑎𝑟 

 
𝟔𝟓𝟎 − 𝟏𝟓𝟓𝟎 𝒃𝒂𝒓 > 𝟒𝟔𝟏𝒃𝒂𝒓  VYHOVUJE, můžeme použít vypočtený  

plnící tlak 461 barů 
 
 
Výpočet průměru rozváděcího kanálu 𝑫𝒓𝒌 [𝒎𝒎] 

- průměr rozváděcího kanálu se spočítá z průměru vtokového kanálu ve vtokové vložce 
- pro vtokovou vložku bude použita normálie firmy HASCO s označením 

Z51/24x46/4,5/15,5 (DIN ISO 10072) (rozměry viz Obr. 5.3) 
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Obr. 5.3 Vtoková vložka Z51/24x46/4,5/15,5 [14] 

 
 𝐿𝑣𝑘 = 46 +  23 − 1,5        (5.7) 
 𝑳𝒗𝒌 = 𝟔𝟕, 𝟓 𝒎𝒎 
 
 𝒅𝒗𝒌 = 𝟒, 𝟓 𝒎𝒎 
 

 𝑡𝑔𝛼𝑣𝑘 =
𝑋

𝐿𝑣𝑘
            𝑋 = 𝐿𝑣𝑘 ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑣𝑘      (5.8) 

    𝑋 = 67,5 ∙ 𝑡𝑔1°30´ 
    𝑿 = 𝟏, 𝟕𝟕  
 
 𝐷𝑣𝑘 = 𝑑𝑣𝑘 + 2 ∙ 𝑋        (5.9) 
 𝐷𝑣𝑘 = 4,5 + 2 ∙ 1,77 
 𝑫𝒗𝒌 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒎𝒎 
 
 𝐷𝑟𝑘 = 𝐷𝑣𝑘 ∙ 𝐾𝑉 ∙ 𝐾𝐶 ∙ 𝐾𝑃        (5.10) 

  pro PS: 
  KV … korekční součinitel vlastností plastu (viz Tab. 5.4) 
   𝐾𝑉 = 0,4 − 0,6    0,5 
 

Tab. 5.4 Korekční součinitel vlastností plastu *5] 

PLAST PE, PS PP, PA ABS, PBT PC, POM, mPVC PMMA, PVC, FEP 

KOREKCE KV 0,4-0,6 0,5-0,8 0,6-0,8 0,7-0,9 0,8-1,0 
 
  KP … korekční součinitel pro plněné plasty (viz Tab. 5.5) 
   𝐾𝑃 = 1 
 

Tab. 5.5 Korekční součinitel pro plněné plasty *5] 

PLNĚNÍ POLYMERU *%+ 0 16 30 
Korekce KC 1,0 1,1 1,2 
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pro délku kanálu 𝐿𝑣𝑘 = 50 𝑚𝑚 : 
KC … korekční součinitel délky rozváděcího kanálu (viz Tab. 5.6) 

  𝐾𝐶 = 1 
 

Tab. 5.6 Korekční součinitel délky rozváděcích kanálů *5] 

DÉLKA KANÁLŮ *mm] 60 60-100 100-160 160-220 220-300 300-400 
Korekce KP 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 
 
 𝐷𝑟𝑘 = 8,04 ∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1 
 𝑫𝒓𝒌 = 4,02  𝟒 𝒎𝒎 
 
 
Výpočet objemu rozváděcích kanálů 𝑽𝒓𝒌 [𝒄𝒎𝟑] 

  

𝑉𝑟𝑘 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑘

2

4
∙ 50 

  𝐿𝑟𝑘  … délka rozváděcích kanálů 

   𝐿𝑟𝑘 = 50 𝑚𝑚 (Obr. 5.4) 

 

𝑉𝑟𝑘 =
𝜋 ∙ 42

4
∙ 50 

𝑽𝒓𝒌 = 628 𝑚𝑚3 = 𝟎, 𝟔𝟑 𝒄𝒎𝟑 

 

 

Výpočet vstřikovacího objemu 𝑽𝑫 [𝒄𝒎𝟑] 

𝑉𝐷 = 𝑉 + 𝑉𝑟𝑘 +  2 𝑎ž 3        (5.12) 

𝑉𝐷 = 𝑉 + 𝑉𝑟𝑘 + 3 

𝑉𝐷 = 15,76 + 0,63 + 3 

𝑽𝑫 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟗 𝒄𝒎𝟑 

 
Stanovení doby vstřikování 𝒕𝑽 [𝒔] 

- doba vstřikování se určuje podle viskozity plastu viz Tab. 5.7 a podle vstřikovací dávky 
VD viz Tab. 5.8. 

Tab. 5.7 Viskozita materiálů [5] 

VISKOZITA VSTŘIKOVANÝ MATERIÁL 
nízká PE lineární, PA 6, PA 6.6, PA 6.10, PA 11, PET, PBT 

střední PS, ABS, PPO, PVC měkké, PE rozvětvený, PP, PA 12 

vysoká PVC tvrdé, PMMC, PC 
 

(5.11) 

Obr. 5.4 Délka rozváděcích kanálů 
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(5.13) 

Tab. 5.8 Doba vstřikování tV [5] 

VSTŘIKOVANÝ OBJEM 
[cm3] 

přes - do 

DOBA VSTŘIKOVÁNÍ *s+ 

Nízkoviskozní 
materiál 

Středněviskozni 
materiál 

Vysokoviskozni 
materiál 

1 – 8  0,2 – 0,4  0,25 – 0,5 0,3 – 0,6 

8 – 15  0,4 – 0,5  0,5 – 0,6 0,6 – 0,75 

15 – 30  0,5 – 06  0,6 – 0,75 0,75 – 0,9 
 

- podle vypočtené vstřikovací dávky, která činí 19,14 cm3 a střední viskozitě PS 
(𝜂 = 73 𝑃𝑎 ∙ 𝑠) byla zvolena doba vstřikování 𝒕𝑽 = 𝟎, 𝟕 𝒔 

 
 
Výpočet doby chlazení 𝒕𝒄𝒉 [𝒔] 

 

𝑡𝑐 =
𝑠2

𝜋 ∙ 𝑎𝑒𝑓𝑓
∙ 𝑙𝑛  

8

𝜋2
∙
𝑇𝑀 − 𝑇𝑊

𝑇𝐸 − 𝑇𝑊
  

 pro PS: 
 TM … teplota taveniny 
  𝑇𝑀 = 200°𝐶 

TW … teplota formy 
  𝑇𝑊 = 60°𝐶 

TE … střední vyhazovací teplota 
  𝑇𝑀 = 80°𝐶 
 aeff … měrná tepelná vodivost polysterénu 
  𝑎𝑒𝑓𝑓 = 0,086 𝑚𝑚2 ∙ 𝑠−1 

 

𝑡𝑐 =
1,32

𝜋 ∙ 0,086
∙ 𝑙𝑛  

8

𝜋2
∙

200 − 60

80 − 60
  

𝒕𝒄𝒉 = 𝟏𝟎, 𝟗 𝒔 
 
Výpočet doby vstřikovacího cyklu 𝒕𝑪 [𝒔] 

𝑡𝐶 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡𝑉 + 𝑡𝑐 + 𝑡3 + 𝑡4      (5.14) 

 t1 … doba potřebná na uzavření formy 
  𝑡1 = 1 − 1,5    𝟏, 𝟓 𝒔 

t2 … doba potřebná na přisunutí vstřikovací jednotky 
  𝑡2 ~ 0,5 𝑠 

t3 … doba potřebná na otevření formy a vyhození výstřiku 
  𝑡3 = 1 − 1,5    𝟏, 𝟓𝒔 

t4 … prodleva 
  𝑡4 ~ 0,5 
 
𝑡𝐶 = 1,5 + 0,5 + 0,7 + 10,9 + 1,5 + 0,5 
𝒕𝑪 = 15,6       𝟏𝟔 𝒔 
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Výpočet termínované násobnosti 𝒏𝑻 

 

𝑛𝑇 =
𝑁 ∙ 𝑡𝐶

𝜏𝑃 ∙ 𝐾 ∙ 3600
 

 K … faktor využití času 
  𝐾 = 0,7 − 0,9    𝟎, 𝟕 
 P … požadovaný termín dodání (při třísměnném provozu) 
  𝜏𝑃 = 2 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 = 60 𝑑𝑛í = 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒏 
 N … vyráběný počet kusů 
  𝑁 = 200000 𝑘𝑠 
 

𝑛𝑇 =
200000 ∙ 16

1440 ∙ 0,7 ∙ 3600
 

𝒏𝑻 = 0,9  𝟏 
 

Výpočet minimální vstřikovací kapacity 𝑪𝑽 [𝒄𝒎𝟑] vstřikovacího stroje 

𝐶𝑉 ≥ 1,1 ∙ 𝑛𝑇 ∙  𝑉 + 𝑉𝑟𝑘         (5.16) 
𝐶𝑉 ≥ 1,1 ∙ 1 ∙  15,76 + 0,63  
𝑪𝑽 ≥ 𝟏𝟖, 𝟎𝟑 𝒄𝒎𝟑 

 

Výpočet minimální plastikací kapacity 𝑪𝑷 [𝒌𝒈 ∙ 𝒉𝒐𝒅−𝟏] vstřikovacího stroje 
 

𝐶𝑃 ≥
4 ∙ 𝑛𝑇 ∙ 𝜌 ∙  𝑉 + 𝑉𝑟𝑘  

𝑡𝐶
 

 pro PS: 

  … hustota materiálu 
  𝜌 = 1,05 𝑔 ∙ 𝑐𝑚−3 
 

𝐶𝑃 ≥
4 ∙ 1 ∙ 1,05 ∙  15,76 + 0,63 

16
 

𝑪𝑷 ≥ 𝟒, 𝟑 𝒌𝒈 ∙ 𝒉𝒐𝒅−𝟏 
 
Výpočet minimální přidržovací síly 𝑭𝑷 [𝒌𝑵] vstřikovacího stroje 

𝐹𝑃 ≥ 1,1 ∙ 10−3 ∙ 𝑛𝑇 ∙ 𝑝𝑉 ∙  𝐴 + 𝐴𝑆 + 𝐷𝑟𝑘 ∙ 𝐿𝑟𝑘      (5.18) 

pro PS: 
 pV … potřebný vstřikovací tlak 
  𝑝𝑉 = 65 − 155 𝑀𝑃𝑎    𝟏𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 

 Ah(S) … plocha průmětu dílu do dělící roviny 
(spočítáno pomocí programu 
AutoCAD 2009 - viz Obr. 5.5) 
𝐴 = 3365 𝑚𝑚2 
𝐴𝑆 = 4685 𝑚𝑚2 

 

 𝐹𝑃 ≥ 1,1 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 100 ∙  3365 + 4685 + 4 ∙ 50  
 𝑭𝑷 ≥ 𝟗𝟎𝟕, 𝟔 𝒌𝑵 
 
 

(5.15) 

(5.17) 

Obr. 5.5 Plocha průmětu dílů 
do dělící roviny 
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Určení optimálního průměru šneku 𝑫𝑺 [𝒎𝒎] vstřikovacího stroje 

    7,5 ∙  𝑉𝐷
3 < 𝐷𝑆 < 10,5 ∙  𝑉𝐷

3       (5.19) 

7,5 ∙  19,4
3

< 𝐷𝑆 < 10,5 ∙  19,4
3

 
      𝟐𝟎 𝒎𝒎 < 𝑫𝑺 < 28 𝑚𝑚 
 

- průměr šneku byl zvolen podle výrobní řady: 20, 25, 30, 35, 40, …  25 mm 
 
Stanovení délky dráhy pohybu šneku 𝑳𝑺 [𝒎𝒎] pro vstříknutí dávky VD 

 

𝑉𝐷 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑆

2

4 ∙ 103
∙ 𝐿𝑆       𝐿𝑆 =

𝑉𝐷 ∙ 4 ∙ 103

𝜋 ∙ 𝐷𝑆
2  

𝐿𝑆 =
19,39 ∙ 4 ∙ 103

𝜋 ∙ 252
 

𝑳𝑺 = 𝟑𝟗, 𝟓 𝒎𝒎 
 

- pro ověření dráhy šneku musí být splněna podmínka: 
1 ∙ 𝐷𝑆 < 𝐿𝑆 < 3 ∙ 𝐷𝑆         (5.21) 
1 ∙ 25 < 𝐿𝑆 < 3 ∙ 25 
   2𝟓 < 𝟑𝟗, 𝟓 < 75    VYHOVUJE, délka dráhy šneku tedy bude  

39,5mm 
 

Určení otáček šneku 𝒏𝑺 [𝒎𝒊𝒏−𝟏] vstřikovacího stroje pro plastikaci 

- určí se z maximální obvodové rychlosti šneku 
 

𝑛𝑆 =
60 ∙ 103 ∙ 𝑣

𝜋 ∙ 𝐷𝑆
 

pro PS: 
v … maximální obvodová rychlost šneku 
 𝑣 = 0,9 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑛𝑆 =
60 ∙ 103 ∙ 0,9

𝜋 ∙ 25
 

𝒏𝑺 = 𝟔𝟖𝟕, 𝟓 𝒎𝒊𝒏−𝟏 
 

Výpočet vstřikovací rychlosti 𝒗𝑺 [𝒄𝒎𝟑 ∙ 𝒔−𝟏] 
 

𝑣𝑆 =
𝑉𝐷

𝑡𝑉
 

𝑣𝑆 =
19,39

0,7
 

𝒗𝑺 = 𝟐𝟕, 𝟕 𝒄𝒎𝟑 ∙ 𝒔−𝟏 
 

(5.20) 

(5.22) 

(5.23) 
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Výpočet průhybu desek vstřikovací formy 

Spojité zatížení desky od jednotlivých částí plochy průmětu dílů a rozváděcích kanálů 
se nahradí jedinou silou F umístěnou v těžišti T těchto ploch průmětů. Těžiště bylo spočítáno 
pomocí programu SolidWorks 2008 (umístění těžiště viz Obr. 5.6) 

 

 

Obr. 5.6 Výpočet průhybu desky vstřikovací formy 

 
Výpočet výsledné zatěžující síly 𝑭 [𝑵] 

𝐹 = 𝑆𝑃 ∙ 𝑝𝑉          (5.24) 

 kde: 
 SP … celková plocha průmětu dílců a rozváděcích kanálů do dělící roviny 

        (viz Obr. 5.6) 

  𝑆𝑃 = 𝐴 + 𝐴𝑆 + 𝐴𝑟𝑘       (5.25) 

  𝑆𝑃 = 3366 + 4685 + 200 

  𝑺𝑷 = 𝟖𝟐𝟓𝟏 𝒎𝒎𝟐 
𝐹 = 8251 ∙ 100 
𝑭 = 𝟖𝟐𝟓𝟏𝟎𝟎 𝑵 
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Výpočet průhybu desek 𝒚𝒎𝒂𝒙  𝒎𝒎  od ohybového namáhání silou F  
 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑏2

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴
 

  kde: 
  a,b … vzdálenost od okraje k místu, kde se bude počítat průhyb desky (těžiště 

          plochy průmětu dílců a rozváděcích kanálů viz Obr. 5.6) 
E … modul pružnosti v tahu  
 𝐸 = 2,1 ∙ 105𝑀𝑃𝑎 pro ocel 
𝐼 … kvadratický moment průřezu 

 

𝐼 =
𝐵 ∙ 𝑆𝐷

3

12
 

𝐼 =
296 ∙ 823

12
 

𝑰 = 𝟏𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝟒𝟏𝟏 𝒎𝒎𝟒 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
825000 ∙ 782 ∙ 822

3 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 13 600 411 ∙ 160
 

𝒚𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝒎𝒎 
 

- maximální dovolený průhyb desek pod tvarovou dutinou je pro amorfní plasty (PS, 
PMMA, PC) 0,02 až 0,03 mm 
 
𝑦𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑦𝐷          (5.28) 

𝟎, 𝟎𝟐𝟓 ≤ 𝟎, 𝟎𝟐 𝒂ž 𝟎, 𝟎𝟑    VYHOVUJE, průhyb nebude mít  
negativní vliv na tvar a vyjmutí  
výstřiku z formy 

 
Stanovení minimálního otevření formy 𝒁𝑭 [𝒎𝒎] 

- potřebné otevření je závislé na délce vtokového zbytku, který musí být úplně vysunut 
z vtokové vložky 

𝑍𝐹 ≥ 𝐿𝑉𝐾          (5.29) 

 kde: 
 LVK … délka vtokového kanálu (vtokového zbytku 
  𝐿𝑉𝐾 = 67,5𝑚𝑚 

𝒁𝑭 ≥ 𝟔𝟕, 𝟓   volím 100 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.27) 

(5.26) 
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5.4 Návrh temperačního systému vstřikovací formy 

Přestože má vyráběná součást malou tloušťku stěny, nelze jako chladící médium, 
vzhledem k vysoké teplotě taveniny (270°C), použít pouze proudící vzduch. Toto proudění by 
nedokázalo ochladit formu dostatečně rychle na vyhazovací teplotu 80°C. Proto byla jako 
temperační médium zvolena voda. 

 
Předběžné stanovení geometrie temperačních kanálů (rozměry 
𝒅  𝒎𝒎 , 𝒂  𝒎𝒎 , 𝒃 [𝒎𝒎]) v závislosti na tloušťce výstřiku 𝒔 [𝒎𝒎] 

- pro předběžné stanovení jednotlivých parametrů (viz Obr. 5.7) podle tloušťky výstřiku 
𝒔 = 𝟏, 𝟑 𝒎𝒎 byly použity empirické hodnoty z tabulky Tab. 5.9 

 

Tab. 5.9 Orientační hodnoty geometrie temperačních kanálů *7] 

Tloušťka stěny 
výstřiku 𝒔 [𝒎𝒎] 

přes – do 

Vzdálenost os 
kanálů od líce 
tvarové dutiny 

𝒂 [𝒎𝒎] 
přes – do  

Rozteč os 
temperačních 

kanálů 𝒃 [𝒎𝒎] 
přes - do 

Průměr 
temperačních 

kanálů 𝒅 [𝒎𝒎] 
přes - do 

0,0 – 1,0 11 – 15 10 – 13  5 – 6 

1,0 – 2,0 15 – 21  13 – 18  6 – 8,5 

2,0 – 4,0 21 – 27  18 – 23  8,5 – 11 

4,0 – 6,0 27 – 35  23 – 30  11 - 14 
 

- podle tabulky byly zvoleny tyto hodnoty: 
 vzdálenost os temperačních kanálů od dutiny 𝒂 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎 
 rozteč os temperačních kanálů 𝒃 = 𝟏𝟖 𝒎𝒎 
 průměr temperačních kanálů 𝒅 = 𝟔 𝒎𝒎 

 

 

Obr. 5.7 Rozložení temperačních kanálů ve tvarových deskách 
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Volba střední teploty temperačního média 𝑻𝑻𝑴 [°𝑪] 

- rozdíl tepoty povrchu formy a středu temperačního kanálu se doporučuje 10 - 30°C 
(volím 20°C) 

𝑇𝑇𝑀 = 𝑇𝑊 − 20        (5.30) 
𝑇𝑇𝑀 = 60 − 20 
𝑻𝑻𝑴 = 𝟒𝟎°𝑪 

 
Vybrané fyzikální vlastnosti vody pro teplotu 40°C jsou uvedeny v Tab. 5.10. 

Tab. 5.10 Fyzikální vlastnosti vody při 40°C [15] 

PARAMETR JEDNOTKA 

Hustota temperačního média TM 992,22 kg.m-3 

Specifická tepelná kapacita CTM 4178,4 J.kg-1.K-1 

Dynamická viskozita  0,658.10-6 Pa.s 

Tepelná vodivost TM 0,6315  W.m-1.K-1 

Prandtlovo číslo Pr 4,34 - 
 
 

Výpočet tepla 𝑸 
𝑭𝑻  𝑾  vneseného taveninou plastu do formy 

𝑄 
𝐹𝑇 =

∆ ∙ 𝜌 ∙ 𝑉

𝑡𝐶
 

  
 V … objem dílců 

  𝑉 = 15,76 𝑐𝑚3 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟑 
  tC … celkový čas vstřikovacího cyklu 
   𝑡𝐶 = 16 𝑠 

 
pro PS: 

 h … rozdíl entalpií (viz Obr. 5.8) 

  ∆ = 𝑇𝑀
− 𝑇𝐸

= 330 − 80 = 250 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 =  𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏 

  … hustota polystyrénu 

  𝜌 = 1,05 𝑔 ∙ 𝑐𝑚−3 = 𝟏𝟎𝟓𝟎 𝒌𝒈 ∙ 𝒎−𝟑 
 

𝑄 
𝐹𝑇 =

250000 ∙ 1050 ∙ 15,76 ∙ 10−6

16
 

𝑸 
𝑭𝑻 = 𝟐𝟓𝟗 𝑾 

  

(5.31) 
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Obr. 5.8 Specifická entalpie pro amorfní plasty *7] 

 
Výpočet vzdálenosti temperačních kanálů od stěny formy 𝒂 [𝒎𝒎] 

 

𝑇𝑇𝐾 = 𝑇𝑊 −
𝑄 

𝐹𝑇 ∙ 𝑎

𝜆𝑀 ∙  𝐴𝑆 + 𝐴 
    𝑎 =

𝑇𝑊 − 𝑇𝑇𝐾

𝑄 
𝐹𝑇

∙ 𝜆𝑀 ∙  𝐴𝑆 + 𝐴  

 kde: 
 TW … teplota formy 
  𝑇𝑊 = 60°𝐶 

 TTK … teplota povrchu stěny temperančních kanálů  
          (rozdíl teploty temperačního média a povrchu temperačních kanálů se  

         doporučuje 1 – 5°C    volím 3°C) 
 𝑇𝑇𝐾 = 𝑇𝑇𝑀 + 3      (5.33) 
 𝑇𝑇𝐾 = 40 + 3 
 𝑻𝑻𝑲 = 𝟒𝟑°𝑪 
AS … plocha průmětu spodního dílu do dělící roviny 
 𝐴𝑆 = 4,685 ∙ 10−3 𝑚2 
AS … plocha průmětu horního dílu do dělící roviny 
 𝐴 = 3,366 ∙ 10−3 𝑚2 

pro ocel: 

M … součinitel teplotní vodivosti pro ocel 
 𝜆𝑀 = 30 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1   
 

𝑎 =
60 − 43

259
∙ 30 ∙  4,685 ∙ 10−3 + 3,366 ∙ 10−3  

𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝒎 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 

- jelikož vzdálenost mezi stěnou kanálu a stěnou tvarové desky při hodnotě rozměru 
𝑎 = 16 𝑚𝑚 vychází ~2,5 𝑚𝑚, volím 𝒂 = 𝟐𝟏 𝒎𝒎 

 

(5.32) 
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Výpočet měrného tepelného toku 𝒒   𝑾. 𝒎−𝟐  
 

𝑞 =
𝑄 

𝐹𝑇

𝐴𝑆 + 𝐴
 

𝑞 =
259

4,685 ∙ 10−3 + 3,366 ∙ 10−3
 

𝒒 = 𝟑𝟐𝟏𝟕𝟎 𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 

 

Výpočet teplotního toku 𝑸 
𝑻𝑴 [𝑾] vneseného do temperačního média 

𝑄 
𝑇𝑀 = 𝑞 ∙  𝐴𝑆 + 𝐴 ∙  1 − 𝑐𝑞       (5.35) 

 kde: 
 cq … koeficient podílu přirozeně odvedeného tepla z formy 
  𝑐𝑞 = 0,25 

 

𝑄 
𝑇𝑀 = 32170 ∙  4,685 ∙ 10−3 + 3,366 ∙ 10−3 ∙  1 − 0,25  

𝑸 
𝑻𝑴 = 𝟏𝟗𝟒 𝑾 

 

Výpočet objemového průtoku temperačního média 𝑽 𝑻𝑴  𝒎𝟑 ∙ 𝒔−𝟏  
 

𝑉 
𝑇𝑀 =

𝑄 
𝑇𝑀

 𝑇2 − 𝑇1 ∙ 𝜌𝑇𝑀 ∙ 𝐶𝑇𝑀
 

 kde: 
 𝑇2 − 𝑇1 … rozdíl teploty temperačního média na vstupu a výstupu 
   𝑇2 − 𝑇1 = 2 − 5 °𝐶  𝑣𝑜𝑙í𝑚 4°𝐶 

 pro teplotu temperačního média 𝑇𝑇𝑀 = 40 °𝐶: 

 TM … hustota temperačního média 
  𝜌𝑇𝑀 = 992,22 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 
 CTM … měrné teplo temperačního média 
  𝐶𝑇𝑀 = 4178,4 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
 

𝑉 
𝑇𝑀 =

194

 4 ∙ 992,22 ∙ 4178,4
 

𝑽 𝑻𝑴 = 𝟏, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 ∙ 𝒔−𝟏 
 

Výpočet rychlosti průtoku temperačního média 𝒗𝑻𝑴  𝒎 ∙ 𝒔−𝟏  v temperančním 
kanálu 

 

𝑣𝑇𝑀 =
4 ∙ 𝑉 

𝑇𝑀

𝜋 ∙ 𝑑2
 

𝑣𝑇𝑀 =
4 ∙ 1,2 ∙ 10−5

𝜋 ∙ 0,0062
 

𝒗𝑻𝑴 = 𝟎, 𝟒 𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 
 

(5.34) 

(5.37) 

(5.36) 
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Výpočet hodnoty Reynoldsova čísla 𝑹𝒆 
 

𝑅𝑒 =
4 ∙ 𝑉 

𝑇𝑀

𝜂 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
 

 kde: 

  … kinematická viskozita 
  𝜂 = 0,658 ∙ 10−6 𝑚2 ∙ 𝑠−1 (pro 𝑇𝑇𝑀 = 40 °𝐶) 
 

𝑅𝑒 =
4 ∙ 1,2 ∙ 10−5

0,658 ∙ 10−6 ∙ 𝜋 ∙ 0,006
 

𝑹𝒆 = 𝟑𝟖𝟕𝟎 

- pro správnou intenzitu chlazení se doporučuje turbulentní proudění, tedy 𝑅𝑒 > 2300 

 VYHOVUJE 

 

Výpočet koeficientu přestupu tepla do temperačního média 𝜶𝑻𝑴  𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏  
 

𝛼𝑇𝑀 =
𝜆𝑇𝑀

𝑑
∙  𝑅𝑒0,75 − 180 ∙ 0,037 ∙ 𝑃𝑟0,42  

 kde: 

 TM … tepelná vodivost vody 
  𝜆𝑇𝑀 = 0,633 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1  (pro 𝑇𝑇𝑀 = 40 °𝐶) 
 Pr … Prandtlovo číslo 
  𝑃𝑟 = 4,35 (pro 𝑇𝑇𝑀 = 40 °𝐶) 
 

𝛼𝑇𝑀 =
0,633

0,006
∙  38700,75 − 180 ∙ 0,037 ∙ 4,350,42  

𝜶𝑻𝑴 = 𝟐𝟐𝟒𝟗 𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏 

 

Výpočet celkové plochy temperačního kanálu 𝑨𝑻𝑲  𝒎𝟐  
 

𝐴𝑇𝐾 =
𝑄 

𝑇𝑀

𝛼𝑇𝑀 ∙  𝑇𝑇𝐾 − 𝑇𝑇𝑀 
 

𝐴𝑇𝐾 =
194

2249 ∙  43 − 40 
 

𝑨𝑻𝑲 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 𝒎𝟐 
 
Stanovení rozteče os temperačních kanálů 𝒃 [𝒎𝒎] 
 

𝑏 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙
𝐴𝑆 + 𝐴

𝐴𝑇𝐾
 

𝑏 = 𝜋 ∙ 0,006 ∙
4,685 ∙ 10−3 + 3,366 ∙ 10−3

0,029
 

𝒃 = 𝟓, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 𝒎 ~ 𝟔 𝒎𝒎 
 
 
 

(5.39) 

(5.40) 

(5.41) 

(5.38) 
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- pro kontrolu musí platit podmínka: 

𝑏 ≥ 𝑑 + 4 

6 ≥ 6 + 4 

𝟔 ≱ 𝟏𝟎  NEVYHOVUJE   volím 𝒃 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

 
Výpočet hodnoty Biotova čísla 𝑩𝒊 

 

𝐵𝑖 =
𝛼𝑇𝑀 ∙ 𝑑

𝜆𝑊
 

 kde: 

 M … tepelná vodivost nástroje (oceli) 
  𝜆𝑊 = 30 𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1  
 

𝐵𝑖 =
2249 ∙ 0,006

30
 

𝑩𝒊 = 𝟎, 𝟒𝟓 
 
Kontrola zvlnění (nehomogenity) teplotního toku 𝒋 [%] 
 

𝑗 = 2,4 ∙  𝐵𝑖 0,22 ∙  
𝑏

𝑎
 

2,8∙ 𝑙𝑛 
𝑏
𝑎  

 

𝑗 = 2,4 ∙  0,45 0,22 ∙  
0,01

0,021
 

2,8∙ 𝑙𝑛 
0,01

0,021  

 

𝒋 = 𝟎, 𝟒% 

- pro rovnoměrný teplotní tok musí platit podmínka: 
           𝑗 ≤ 5 − 10% 𝑚𝑎𝑥 
𝟎, 𝟒% ≤ 𝟓 − 𝟏𝟎% max  

 VYHOVUJE, teplotní tok bude rovnoměrný 
 

Zvlnění teplotního (Obr. 5.9) toku vyšlo 
zanedbatelné. Z tohoto důvodu je možné zvětšit 
rozteč temperačních kanálů na 𝒃 = 𝟏𝟖 𝒎𝒎, čímž 
docílíme rovnoměrného rozmístění vzhledem 
k dutině formy, která má rozměr 𝑚 = 53 𝑚𝑚.  
 

𝑗 = 2,4 ∙  𝐵𝑖 0,22 ∙  
𝑏

𝑎
 

2,8∙ 𝑙𝑛 
𝑏
𝑎  

 

𝑗 = 2,4 ∙  0,82 0,22 ∙  
0,018

0,021
 

2,8∙ 𝑙𝑛 
0,018
0,021  

 

𝒋 = 𝟐, 𝟏% 

- pro rovnoměrný teplotní tok musí platit podmínka: 
         𝑗 ≤ 5 − 10% 𝑚𝑎𝑥 
𝟐, 𝟏% ≤ 𝟓 − 𝟏𝟎% max  VYHOVUJE, teplotní tok bude rovnoměrný i při  

rozteči 18mm 

(5.42) 

(5.43) 

Obr. 5.9 Zvlnění teplotního toku 
[7] 
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Výpočet celkové tlakové ztráty v temperačním okruhu ∆𝒑𝑻𝑲  𝑷𝒂  
 

∆𝑝𝑇𝐾 =  𝜉 ∙
𝑙𝑇𝐾

𝑑
+ 𝑛𝑊 ∙ 𝜉𝑊 ∙

𝜌𝑇𝑀

2
∙ 𝑣𝑇𝑀

2 

  Kde: 
  𝜌𝑇𝑀  … hustota temperačního média 
   𝜌𝑇𝑀 = 992,22 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 (pro 𝑇𝑇𝑀 = 40 °𝐶) 
  𝜉𝑊  … koeficient tření v ostrých ohybech 
   𝜉𝑊 = 1,9 
  

Koeficient tření 𝝃 
 

𝜉 =
0,316

𝑅𝑒0,25
 

𝜉 =
0,316

38700,25
 

𝝃 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 
 

Délka temperačních kanálů 𝒍𝑻𝑲  𝒎  
 

𝑙𝑇𝐾 =
𝐴𝑇𝐾

𝜋 ∙ 𝑑
+ (2 ∙ 𝑚 − 𝑏) 

  kde: 
  m … šířka dutiny (jádra) Obr. 5.10 

   𝑚 = 53 𝑚𝑚 = 0,053 𝑚 
 

𝑙𝑇𝐾 =
0,029

𝜋 ∙ 0,006
+ (2 ∙ 0,05 − 0,018) 

𝒍𝑻𝑲 = 𝟏, 𝟔𝟑 𝒎 
 
 

Celkový počet ostrých 90° ohybů 𝒏𝑾 

- každá dutina (jádro) bude mít „pod sebou“ 2 kanály  4 ostré 90° ohyby 

na jednu tvarovou desku  8 ostrých 90° ohybů na celý nástroj 

 

∆𝑝𝑇𝐾 =  0,045 ∙
1,62

0,006
+ 8 ∙ 1,9 ∙

992,22

2
∙ 0,42 

∆𝒑𝑻𝑲 = 𝟐𝟏𝟕𝟕 𝑷𝒂 
 
 
Výpočet požadovaného (minimálního) výkonu oběhového čerpadla 𝑵𝑷 [𝑾] 

𝑁𝑃 = 𝑉 
𝑇𝑀 ∙ ∆𝑝𝑇𝐾         (5.47) 

𝑁𝑃 = 1,2 ∙ 10−5  ∙ 2177 

𝑵𝑷 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑾 
 
 

(5.44) 

(5.46) 

Obr. 5.10 Rozměry jádra (dutiny)  

(5.45) 
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5.5 Konstrukce formy 

Jelikož bude forma používána relativně krátkou dobu, měla by být co nejlevnější 
a výrobně co nejméně náročná. Proto bude složena převážně z normalizovaných dílů 
vybraných ze sortimentu firmy HASCO. Na těchto dílech se pouze vyrobí otvory, aby bylo 
možno použít zvolený systém vyhazování výstřiků, do vtokové vložky se vyrobí rozváděcí 
kanály a podobně.  

I když se v podobných případech volí tvarová dutina jako vložka do normalizované 
desky, v tomto případě bude zvolena tvarová dutina jako pevná součást této desky. Tato 
varianta byla zvolena, z důvodu relativně velkých rozměrů tvarové dutiny vůči rozměrům 
desky. Úběr materiálu kvůli vytvoření dutiny pro tvarovou vložku by byl příliš velký. Naopak 
náklady na vytvoření otvorů pro vodící sloupky a další spojovací prvky, které se nachází 
v desce, jsou vůči ztrátám na odebraném materiálu po vytvoření dutin pro vložky 
zanedbatelné. 

Pro výrobu tvarových dutin a jader bude vzhledem k jejich složitosti nejvýhodnější 
použít technologií vyjiskřování. Tato technologie je rovněž vhodná pro výrobu temperačních 
kanálů, které jsou pro konvenční způsob výroby vrtáním příliš malého průměru (6 mm) 
vzhledem k jejich délce (246 mm).  

Jako materiál pro výrobu tvarové desky byl zvolen materiál 1.2343, který v ČSN 
normě odpovídá materiálu 19 552. Jedná se o nástrojovou, středně legovanou Cr-Mo-V ocel 
určenou pro práci za tepla.  

Protože zadaný díl je z průhledného plastu, je nezbytné, aby funkční plochy byly bez 
jakýchkoliv vad. Proto bude nutné dutiny i jádra vyleštit. 
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5.6 Volba stroje 

Pro volbu stroje jsou z vypočtených parametrů nejdůležitější tyto: 

- minimální vstřikovací kapacita, 
- minimální plastikací kapacita, 
- přidržovací síla, 
- průměr šneku, 
- minimální otevření formy, 

a dále rozměry formy, které činí v uzavřeném stavu 296x296x258 a v otevřeném stavu 
296x296x358 mm, které jsou potřebná ke kontrole minimální výšky formy, kterou jde na 
stroji použít. 
 

Podle těchto parametrů byl zvolen stroj firmy ARBURG s označením ALLOUNDER A 

typ 470 A (1000-170) viz Obr. 5.11. Porovnání požadovaných hodnot s parametry stroje jsou 

v Tab. 5.11 (přehled vybraných vlastností stroje viz Příloha č. 4, úplná technická specifikace 

stroje viz Příloha č. 3). 

Tab. 5.11 Porovnání parametrů stroje 470 A [11] 

PARAMETR STROJE 
POŽADOVANÁ 

HODNOTA 
HODNOTA 

STROJE 

Minimální vstřikovací kapacita CV [cm3] 18,3 59/85/105  

Minimální plastikací kapacit CP [kg.hod-1] 4,3 10/13,5/16  

Přidržovací síla FP [kN] 907,6 1000  

Průměr šneku DS [mm] 25 25/30/35  

Otevření uzavírací jednotky ZF [mm] 100 350  

Minimální výška formy 
(uzavřená/otevřená) [mm] 

258/358 250-500  

 
 

 

Obr. 5.11 Vstřikovací lis ALLROUNDER 470 A *11] 
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6  Technicko-ekonomické zhodnocení 

Technicko-ekonomické zhodnocení bude provedeno na základě ceny nakupovaných 
normalizovaných dílů, nákladů na provoz stroje a obsluhy. 
 
Poznámka: Tato kalkulace je jen předběžná. Přesnou kalkulaci lze provést až po zaběhnutí 
formy, tedy až se projeví všechny okolnosti, které se při výrobě mohou vyskytnout. 
 

6.1 Výpočet výrobních nákladů 

Tab. 6.1 Vstupní hodnoty pro výpočet [7] 

HODNOTA JEDNOTKA 

Cena materiálů Am 23,8 Kč/kg 

Cena elektrické energie EE 4,5 Kč/kWh 

Doba vstřikovacího cyklu tC 16 s 

Velikost série N 200 000 ks 

Příkon stroje PS 26 kW 

Hrubá mzda dělníka Nd 150 Kč/h 

Koeficient opotřebení stroje K 0,8 - 

Hmotnost výstřiku G 16,6 g 

Hmotnost vtokového zbytku Gz 1,97 g 

Násobnost formy (termínovaná) nT 1 - 
 
Náklady na materiál na jeden výstřik 𝑵𝒎  𝑲č  

𝑁𝑚 =
𝐴𝑚 ∙ 𝐺𝐶

𝑛𝑇
 

 𝐺𝐶  … celková hmotnost výrobků a vtokového zbytku 
  𝐺𝐶 = 𝐺 + 𝐺𝑍 = 16,6 + 1,97 = 18,57 𝑔 
  𝑮𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟓𝟕 𝒌𝒈 

𝑁𝑚 =
23,8 ∙ 0,01857

1
 

𝑵𝒎 = 𝟎, 𝟒𝟒 𝑲č 
 

Náklady materiálu pro celou sérii 𝑵𝒕  𝑲č  

𝑁𝑡 = 𝑁𝑚 ∙ 𝑁 

𝑁𝑡 = 0,44 ∙ 200 000  

𝑵𝒕 = 𝟖𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝑲č 
 
Náklady na odpad 𝑵𝑶  𝑲č  

- procentuální podíl vtokového zbytku z celkového vstřikovaného objemu činí: 
𝐺𝑍

𝐺
∙ 100 =

1,57

16,6
∙ 100 = 𝟏𝟐% 
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𝑁𝑂 = 𝑁𝑡 ∙ 12% 
𝑁𝑂 = 88 000 ∙ 12% 
𝑵𝑶 = 𝟏𝟎 𝟓𝟔𝟎 𝑲č 

 
Hodinové náklady na provoz stroje 𝑵𝑺  𝑲č/𝒉  

𝑁𝑆 =
𝑃𝑆 ∙ 𝐸𝐸

𝐾
 

𝑁𝑆 =
26 ∙ 4,5

0,8
 

𝑵𝑺 = 𝟏𝟒𝟔, 𝟑 𝑲č 
 
Čas potřebný na celou sérii 𝑯𝑺  𝒉  

𝐻𝑆 =
𝑡𝐶

𝑛𝑇
∙ 𝑁 

𝐻𝑆 =
4,44 ∙ 10−3

1
∙ 200 000 

𝑯𝑺 = 𝟖𝟖𝟖 𝒉 
 
Náklady na provoz stroje za celou sérii 𝑵𝑺𝑪  𝑲č  

𝑁𝑆𝐶 = 𝑁𝑆 ∙ 𝐻 

𝑁𝑆𝐶 = 146,3 ∙ 888 

𝑵𝑺𝑪 = 𝟏𝟐𝟗 𝟗𝟏𝟓 𝑲č 
 
Náklady na zpracování jedné dávky plastu 𝒁  𝑲č  

𝑍 =
 𝑁𝑆 + 𝑁𝑑 ∙ 𝑡𝐶

𝑛𝑇
 

𝑍 =
 146,3 + 150 ∙ 4,44 ∙ 10−3

1
 

𝒁 = 𝟏, 𝟑 𝑲č 
 
Náklady na výrobu formy 𝑵𝒇  𝑲č  

- náklady na nákup normalizovaných dílů činí 1068,66 € ~ 𝟐𝟖 𝟔𝟏𝟗 𝑲č (viz Tab. 6.2) 
+ úprava normalizovaných dílů (výroba otvorů pro vyhazovače, atd.) ~ 20% ceny 
upravovaných normalizovaných dílů (vyhazovací deska, mezilehlá deska, upínací 
desky, vtoková vložka, středící kroužek) 
 cena upravovaných dílů: 697,93 € ~ 18 690 𝐾č 

 cena úpravy dílů: 17 750 ∙ 20% ~ 𝟑 𝟕𝟑𝟖 𝑲č 

 + náklady na konstrukční práce: 50 000 𝐾č 
+ výroba tvarových desek a vyhazovačů 
 

 odhad nákladů na výrobu formy 𝑵𝒇 = 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑲č 
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Tab. 6.2 Přehled nakupovaných dílů od firmy HASCO [14] 

NÁZEV OZNAČENÍ KS CENA *€/KS] 

 
Upínací deska, se středícím 
vysoustruženým vybráním 

K10/246x296x27/1.1730 2 142,56 

 Středící příruba, pevná strana K100/90 x 13 2 21,2 

 Mezilehlá deska K30/246x296x46/1.1730 1 167,38 

 Lišty  K40/246x296x76/1.1730 1 72,97 

 Sada vyhazovacích desek K60/70/246x296/1.1730 1 136,22 

 Vodící sloupek se středícím nákružkem Z00/46/22 x 165 4 33,04 

 Vodící pouzdro se středícím nákružkem Z10/36/22 4 12,26 

 Středící pouzdro Z20/30 x 140 4 13,4 

 Pružící přítlačný šroub Z36/8x16 1 1,95 

 Šroub s nákružkem Z381/8x10 1 6,05 

 Vyhazovací jehla Z442/S10x125/8x65 1 7 

 Vtoková vložka Z51/24 x 46/4,5/15,5 1 51,43 

 Přidržovač vtoku Z53/24 x 36 1 15,38 

 Dorazová podložka Z55/18 x 3 4 1,46 

 Uzavírací zapuštěná podložka  Z691/8 x 2 4 0,06 

 Závěsný šroub Z71/10 2 1,26 

 Západka Z73/16x25x63 1 32 

 Koncovka hadice Z87/9/10x1 16 0,46 

 Celkem *€+ 1 068,66 

 Celkem *Kč+ 28 619 

 

Upravované díly 7  

 Celkem *€+ 697,93 

 Celkem *Kč+ 18 690 

Poznámka:   …. dodatečně upravované díly 

 
Celkové náklady na celou sérii (200 000 ks) 𝑵𝒊  𝑲č  

𝑁𝑖 = 𝑁𝑓 + 𝑁𝑡 + 𝑁𝑆𝐶  

𝑁𝑖 = 250 000 + 88 000 + 129 915 

𝑵𝒊 = 𝟒𝟔𝟕 𝟗𝟏𝟓 𝑲č 
 
Celkové náklady na jeden kompletní obal 𝑵𝑲  𝑲č  

𝑁𝐾 =
𝑁𝑖

𝑁
 

𝑁𝐾 =
467 915

200 000
 

𝑵𝑲 = 𝟐, 𝟑 𝑲č 
 
Jak je zřejmé z výpočtu, nejnákladnější část formy budou díly vyráběné ve vlastní 

režii, tedy tvarové desky a vyhazovače. Jejich cena byla odhadnuta podle složitosti dutin 

(jader) na ~ 170 000 𝐾č. Cena nakupovaných dílů tedy tvoří jen malou část nákladů z celkové 
ceny samotné formy. 
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Druhou nejvyšší položkou ve výrobních nákladech jsou náklady na provoz stroje 

a jeho obsluhu, které byly vyčísleny na ~ 130 000 𝐾č. 

Samotné náklady na materiál 200 000 𝑘𝑠 ochranných krytů byly stanoveny na 

88 000 𝐾č. Při sečtení těchto dílčích nákladů se dostaneme na konečnou částku 
~ 468 000 𝐾č. Cena jednoho kompletního krytu byla stanovena na 2,3 𝐾č, z toho přibližně 
20% tvoří náklady na materiál.  
 
Jiné konstrukční varianty 

Abychom mohli říct, že toto konstrukční řešení je vhodné, je třeba ho porovnat 
s dalšími variantami. 

 
Použití horké vtokové soustavy je jedna z možných variant, která přináší úsporu 

v podobě ušetření potřebného materiálu, který u studené vtokové soustavy je spotřebován 

na vtokový zbytek. Tato úspora by činila 10 560 𝐾č. Použitím horkého systému by se také 
zkrátila doba vstřikovacího cyklu. Ovšem velkou nevýhodou by byla pořizovací cena horké 
vtokové trysky. Cena vhodné trysky se pohybuje od 650 𝑑𝑜 750 €, 𝑐𝑜ž 

je ~17 200 𝑎ž 19 850 𝐾č. Jelikož se vstřikuje horní i spodní díl současně, bylo by zapotřebí 2 

tyto trysky, tedy navýšení nákladů až o 40 000 𝐾č.  
 
Změna násobnosti formy by byla další možná konstrukční varianta. Snížení 

násobnosti, nebo v našem případě spíše výroba každého dílu krytu v samostatné formě, by 
přinesla téměř dvojnásobné náklady, tudíž toto řešení není vhodné. Naopak zvýšení 
násobnosti na 2 a výše, s sebou nese riziko mnohem větší zmetkovitosti a hlavně náročnosti 
na vstřikovací proces, jelikož jsou na díly kladeny velké nároky na kvalitu a hlavně na 
přesnost. Bylo by mnohem složitější zajistit rovnoměrné zaplnění všech dutin. Tato varianta 
by zřejmě vyžadovala použití horkých vtoků, které by mohly eventuelně některé tyto 
nedostatky omezit. Navýšení násobnosti by však s sebou neslo mnohem vyšší náklady jak na 
normalizované díly, tak zejména na výrobu tvarových desek a v neposlední řadě také 
v eventuálním pořízení horkých vtokových trysek. 

 
Z výše uvedeného tedy můžeme konstatovat, že zvolené konstrukční řešení (Obr. 6.1) 

je nejvýhodnější jak z pohledu ceny, tak z pohledu technické realizovatelnosti. 

 

Obr. 6.1 Navržené konstrukční řešení vstřikovací formy  
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7  Závěr  

Zadáním diplomové práce bylo zpracovat literární studii zaměřenou na technologii 
vstřikování plastických hmot, a v druhé části navrhnout vstřikovací formu pro výrobu zadané 
součásti, kterou byl ochranný kryt na mobilní telefon. Součástí zadání bylo také technicko-
ekonomické zhodnocení navrhovaného konstrukčního řešení. 

Literární studie obsahuje charakteristiku materiálů vhodných pro vstřikování, popis 
procesu vstřikování a také popis vstřikovací formy zaměřený na její hlavní části spolu s 
výčtem základních pravidel pro jejich návrh. Jelikož hlavním problémem při vstřikování 
plastických hmot je smrštění při jejich zpracování, je této problematice věnována kapitola 
2.4.1.1, která popisuje vliv smrštění na jednotlivé části formy, jako je dutina, temperační 
systém, vyhazovací systém atd. Závěr literární studie je technologii tavívání za tepla, která by 
mohla být alternativou pro výrobu této součásti. 

Praktická část je zaměřena na volbu vhodného materiálu pro zadanou součást podle 
zadaných parametrů. Hlavním kritériem byla průhlednost materiálu a z tohoto důvodu byl 
výběr vhodného materiálu zúžen na tři materiály. Byl to polystyrén (PS), plexisklo (PMMK) 
a polykarbonát (PC). Z těchto materiálů byl nakonec zvolen jak kvůli vlastnostem, tak kvůli 
ceně PS. Dalším krokem bylo zvolit vhodný vtok, který by zajistil správné zaplnění dutin 
a přitom nezanechal na výrobku stopu. Z těchto důvodů byl zvolen filmový vtok. Další postup 
spočíval ve výpočtu parametrů potřebných pro výrobu zadané součásti. Tento výpočet 
spočíval ve stanovení plnícího tlaku, rozměrech vtokového systému, časových parametrech 
vstřikovacího cyklu (doba vstřikování, chlazení, …), průměru šneku vstřikovací jednotky 
a kontrole formy z hlediska průhybu desek vstřikovací formy, který byl způsoben 
vstřikovacím tlakem. Druhá část výpočtu je zaměřena na návrh temperačního systému formy 
zahrnující stanovení parametrů temperačních kanálů tak, aby zajistily správné ochlazení 
dutiny formy po vstříknutí roztaveného plastu. Podle vypočtených hodnot byl zvolen 
vstřikovací stroj od firmy ARBURG s označením ALLROUNDER 470 A . 

Technicko-ekonomické zhodnocení je zaměřeno na předběžnou kalkulaci nákladů na 
výrobu vstřikovací formy. Přesnější kalkulaci lze provést až při zavedení formy do výroby, kdy 
již budou známy veškeré okolnosti, které měly vliv na výrobu a odladění formy. Výpočet 
zohlednil převážně náklady na vstřikovaný materiál, provoz stroje, náklady na mzdy obsluhy 
stroje a také náklady na nákup normalizovaných dílů použitých na výrobu formy. Náklady na 
díly, které budou vyráběny ve vlastní režii, byly odhadnuty podle konstrukčně podobných 
forem po konzultaci s vedoucím práce. 

Konstrukční řešení formy bylo navrhnuto následovně. Forma je řešena jako 
1 + 1 násobná, tedy v provedení, kdy se bude vstřikovat horní i spodní díl krytu současně. 
Tvarové desky s dutinami a jádry budou vyráběny jako celistvé bez použití tvarových vložek. 
Tyto desky budou mít 2 nezávislé temperační okruhy pro každou desku, tedy celkem 4 na 
celou formu. Každý okruh bude zajišťovat temperaci pouze jedné dutiny, případně jádra 
tvarové desky. Vzhledem k vysokým nárokům na jakost všech ploch výrobku byl zvolen jako 
způsob vyhazování systém pomocí stíracích desek, které výstřik rovnoměrně „setřou“ z jádra 
formy a nezanechají na výrobku žádné stopy. Vtokový zbytek bude vyhozen spolu 
s výstřikem a bude oddělen dodatečně obsluhou stroje. Na zbývající části formy budou 
použity normalizované díly z nabídky firmy HASCO, které se dodatečně upraví, aby bylo 
možno použít zvolený systém vyhazování. 
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Seznam použitých veličin 

OZNAČENÍ  NÁZEV JEDNOTKA  

A Rozteč vodících desek [mm] 
Ah Plocha průmětu horního dílu do dělící roviny [mm2] 
Am Cena materiál *Kč+ 
Ark Plocha průmětu rozváděcích kanálů do dělící roviny [mm2] 
AS Plocha průmětu spodního dílu do dělící roviny [mm2] 
ATK Celková plocha temperačních kanálů [m2] 

a1, b1 Vzdálenost od okraje k místu, kde se bude počítat průhyb desky [mm] 
a Vzdálenost os temperačních kanálů od dutiny  [mm] 
B Šířka vstřikovací formy [mm] 
Bi Biotovo číslo [-] 
b Rozteč os temperačních kanálů [mm] 
CP Minimální plastikací kapacita [kg.hod-1] 

CTM Měrné teplo temperačního média [J.kg-1.K-1] 
CV Minimální vstřikovací kapacita [cm3] 
cq Koeficient podílu přirozeně odvedeného tepla z formy [-] 
D Průměr zásobníku filmového vtoku [mm] 

Drk Průměr rozváděcího kanálu [mm] 
DS Optimální průměr šneku [mm] 
Dvk Výstupní průměr vtokového kanálu [mm] 
d Průměr temperačních kanálů [mm] 

dvk Vstupní průměr vtokového kanálu [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
F Výsledná zatěžující ohybová síla [N] 
FP Minimální přidržovací síla [kN] 
f Délka dráhy toku taveniny [mm] 
G Celková hmotnost výrobků a vtokového zbytku [kg] 
Gh Hmotnost horního dílu [kg] 
GS Hmotnost spodního dílu [kg] 
GC Hmotnost celková (horní + spodní díl) [kg] 
GZ Hmotnost vtokového zbytku *Kč+ 
H Výška filmu [mm] 
HS Čas potřebný na celou sérii [hod] 

hD Výška dílce [mm] 
hTE Entalpie při vyhazovací teplotě 80°C [J.kg-1] 
hTM Entalpie při teplotě tavení plastu 200°C [J.kg-1] 

I Kvadratický moment průřezu [m4] 
j Zvlnění teplotního toku [%] 
K Faktor využití času [-] 
KC Korekční součinitel délky rozváděcího kanálu [-] 
Kf Faktor schopnosti tečení plastu [bar.min-1] 
KP Korekční součinitel pro plněné plasty [-] 
KV Korekční součinitel vlastnosti plastu [-] 
k Parametr zahrnující vliv dráhy toku a tloušťky dílce [mm] 
L Maximální vypočtená délka dráhy toku taveniny [mm] 
Lf Délka filmového vtoku [mm] 
LS Dráha pohybu šneku [mm] 



 

 
 

Lvk Délka vtokového kanálu [mm] 
l Šířka zásobníku filmového vtoku [mm] 

lTK Délka temperačních kanálů [m] 
m Šířka dutiny (jádra) formy [m] 
mt Koeficient rovnice dráhy toku taveniny plastu [-] 
N Vyráběný počet kusů [ks] 
Nf Náklady na výrobu formy *Kč+ 
Ni Celkové náklady ne celou sérii *Kč+ 
NK Celkové náklady na jeden výstřik *Kč+ 
Nm Náklady na materiál na jeden výstřik *Kč+ 
NO Náklady na odpad *Kč+ 
NS Hodinové náklady na provoz stroje *Kč+ 
NSC Náklady na provoz stroje na celou sérii *Kč+ 
NP Požadovaný výkon oběhového čerpadla [W] 
Nt Náklady materiálu pro celou sérii *Kč+ 
nS Otáčky šneku [min-1] 
nT Termínovaná násobnost [-] 
nt Exponent rovnice dráhy toku taveniny [-] 
nW Počet ostrých 90°ohybů [ks] 
Pr Prandtlovo číslo [-] 
pf Minimální plnící tlak [bar] 
pv Doporučený vstřikovací tlak [bar] 

𝑸 
𝑭𝑻 Teplo vnesené taveninou plastu do formy [W] 

𝑸 
𝑻𝑴 Teplotní tok vnesený do temperačního média [W] 

𝒒  Měrný tepelný tok [W.m-1] 
Re Reynoldsovo číslo [-] 
SD Celková výška zatěžujících desek [m] 
SP Celková plocha průmětu dílců a rozváděcích kanálů do dělící roviny [mm2] 
s Tloušťka stěny výrobku [mm] 
TE Střední vyhazovací teplota *°C+ 
TM Teplota taveniny *°C+ 
TTK Teplota povrchu stěny temperačního kanálu *°C+ 
TTM Teplota temperačního média *°C+ 
TW Teplota formy *°C+ 
T1 Teplota temperačního média na vstupu *°C+ 
T2 Teplota temperačního média na výstupu *°C+ 
tC Doba vstřikovacího cyklu [s] 
tch Doba chlazení [s] 
tV Doba vstřikování [s] 
t1 Doba potřebná na uzavření formy [s] 
t2 Doba potřebná na přisunutí vstřikovací jednotky [s] 
t3 Doba potřebná na otevření formy a vyhození výstřiku [s] 
t4 Prodleva  [s] 

V Objem celkový (horní + spodní díl) [cm3] 

VD Vstřikovaný objem [cm3] 

Vh Objem horního dílu [cm3] 

Vrk Objem rozváděcích kanálů [cm3] 

VS Objem spodního dílu [cm3] 



 

 

𝑽 𝑻𝑴 Objemový průtok temperačního média [m3.s-1] 
v Maximální obvodová rychlost šneku [m.s-1] 
vS Vstřikovací rychlost [cm3.s-1] 

vTM Rychlost průtoku temperačního média [m.s-1] 
X Pomocná hodnota při výpočtu výstupního průměru Dvk [-] 
yD Maximální dovolený průhyb desek [mm] 

ymax Průhyb desek od ohybového namáhání [mm] 
Z Náklady na zpracování jedné dávky plastu *Kč+ 
ZF Minimální otevření formy [mm] 
   
   

αeff Měrná tepelná vodivost polystyrénu [mm2.s-1] 
αTM Koeficient přestupu tepla do temperačního média [W.m-2K-1] 
αvk Úhel rozšiřování vtokového kanálu *°+ 

h Rozdíl entalpií [J.kg-1] 

pTK Celkové tlakové ztráty v temperačním okruhu [Pa] 

 Kinematická viskozita [m2.s-1] 

W Součinitel teplotní vodivosti plastu [W.m-1K-1] 

TM Součinitel teplotní vodivosti vody [W.m-1K-1] 
π Ludolfovo číslo [-] 

 Hustota plastu [kg.m-3] 

TM Hustota temperačního média [kg.m-3] 
τP Vyráběný počet kusů [hod] 

 Koeficient tření [-] 

W Koeficient tření v ostrých ohybech [-] 
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Příloha č. 1 Přehled značení plastů a jejich obchodních značek *5] 

SYMBOL CHEMICKÝ NÁZEV PŘÍKLADY OBCHODNÍCH ZNAČEK  
ABS  akrylonitril/butadien/styren  FORSAN, LUSTRAN, TERLURAN  

ASA  akrylonitril/styren/akrylester  CENTREX, GELOY, LURAN S  

COC  cykloolefinový kopolymer  TOPAS, ZEONOR  

E-CTFE  ethylen/chlortrifluorethylen kopolymer  HALAR  

ETFE  ethylen/trifluorethylen kopolymer  TEFZEL  

LCP  polymer s tekutými krystaly  VECTRA, XYDAR, ZENITE  

MABS  methylmethakrylát/ABS  TERLUX  

PA  polyamid  NYLON, CHEMLON, DURETHAN, 
RILSAN, SILON, TECAMID, TECHNYL, 
ULTRAMID, ZYTEL  

PA 6  PA – poly - kaprolaktam  

PA 66  PA – polyhexamethylendiamindiapan  

PA/ABS  blend PA+ABS  TERBLEND N, TRIAX  

PBT  polybutylentereftalát  CELANEX, CRASTIN, POCAN, 
ULTRADUR  

PC  polykarbonát  LEXAN, MAKROLON  

PC/ABS  blend PC+ABS  BAYBLEND, CYCOLOY  

PE  polyethylen  BRALEN, HOSTALEN, LITEN  

PE-HD  PE vysokohustotní  BORSTAR, BRALEN, HOSTALEN  

PE-LD  PE nízkohustotní  EXCEED, BORECENE, LUPOLEN  

PE-LLD  PE lineární nízkohustotní  ERACLEAR, ESCORENE, EXXCEED  

PE-UHMW  PE ultravysokomolekulární  HOSTALEN GUR  

PET  polyethylentereftalát  DACRON, IMPET, RYNITE, TERYLENE  

PI  polyimid  KAPTON, VESPEL  

PMMA  polymethylmethakrylát  PLEXIGLAS, AKRYLON, LUCITE, 
PERSPEX,  

POM  polyoxymethylen (polyacetal)  DELRIN, HOSTAFORM, ULTRAFORM  

PP  polypropylen  DAPLEN, MOSTEN, NOVOLEN, 
METOCENE  

PP-LFT  PP vyztužený dlouhými vlákny  CELSTRAN LFT  

PPS  polyfenylensulfid  FORTRON, PRIMEF, RYTON, SUPEC  

PS  polystyren  POLYSTYROL, KRASTEN  

PS-E  PS expandovaný (pěnový)  STYROPOR, KOPLEN, NEOPOR, 
PERIPOR  

PS-X  PS extrudovaný  STYRODUR, STYROFOAM  

PTFE  polytetrafluorethylen  TEFLON, ALGOFLON, FLUON, 
HOSTAFLON  

PUR  polyurethan  DESMOFLEX, ELASTOFOAM, 
MOLITAN  

PVC  polyvinylchlorid  VINIDUR, VESTOLIT, NERALIT, 
SLOVINYL  

SAN  styren/akrylonitril  LURAN, LUSTRAN  

SB  styren/butadien kopolymery  STYROCLEAR, STYROLUX  

 



 

 
 

Příloha č. 2 Materiálový list Polystyrénu *6] 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Příloha č.2 Materiálový list Polystyrénu *6] - pokračování 

 
 
  



 

 

Příloha č. 3 Úplná technická specifikace stroje ALLROUNDER 470 A *11+ 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 



 

 

Příloha č. 4 Vybrané údaje o stroji Allrounder 470 A (1000-170) [11] 

TYP STROJE    470 A 
Mezinárodní velikost stroje dle EUROMAP 1)   1000-170 
Uzavírací jednotka    
Uzavírací síla max.  kN 1000 
Otevření max.  mm 350 
Výška formy min.  mm 250-500 
Světlost mezi upínacími deskami max.  mm 600-850 
Vzdálenost mezi vodícími sloupy 6)  mm 470x470 
Velikost upínací desky (b x h)  mm 635x637 
Vyhazovací síla max.  kN 40 
Zdvih vyhazovače max.  mm 175 
Hydraulika, pohon, všeobecně    
Doba cyklu nasucho při otevření 3)  s-mm 0,9-329 
Celkový příkon stroje 2)  kW 26 
Vstřikovací jednotka   170 
Průměr šneku  mm 20/30/35 
Poměr šneku  L/D 24/20/17 
Dráha šneku max.  mm 120 
Objem dávky max.  cm3

 59/85/115 
Hmotnost vstřikovací dávky max.  g PS 54/77/105 
Kapacita zpracování materiálu 7) max. 

max.  
kg/h PS 
kg/h PA 6.6 

10/13,5/16 
5/7/8 

Vstřikovací tlak 4)5) max.  bar 2500/2000/1470 
Dotlak max.  bar 2300/1600/1170 
Vstřikovací rychlost (objemová) 4)5) max.  cm3/s 98/142/194 
Rychlost šneku max.  m/min 51/61/71 
Krouticí moment šneku max.  Nm 210/250/290 
Přítlačná síla trysky max.  kN 50 
Objem nádoby na granulát  l 50 
Rozměry a hmotnost základního stroje    
Čistá hmotnost  kg 5220 
Elektrické napájení 2)7)  A 80 
 

1) 1. údaj: uzavírací síla stroje (kN) 
2. údaj: max. objem dávky (cm3) x max. vstřikovací tlak (kbar) 

2) Hodnoty odpovídající 400 V / 50Hz. Zatížení je symetricky rozděleno na tři fáze (při instalaci nového 
zařízení dodržte fázové zatížení) 

3) Podle EUROMAP pro základní provedení stroje. (Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují ke stroji 
vybavenému vyšší technologickou úrovní řízení) 

4) Kombinace max. vstřikovacího tlaku a max. vstřikovací rychlosti (max. vstřikovací výkon) může být 
oboustranně vyhrazena, v závislosti na výkonu čerpadla, kterým je stroj vybaven (neplatí pro 
ALLROUNDER A) 

5) u 630 S ECO: možné zvýšení vstřikovací rychlosti při redukovaném vstřikovacím tlaku prostřednictvím 
diferenčního zapojení (ne ve spojení s regulací polohy šneku) 

6) Průměr otočného stolu stroje ALROUNDER T 
7) Rozdíly v závislosti na nastavení procesu a druhu materiálu jsou možné 
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