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AbstrAkt
Diplomová práca sa zaoberá riešením dizajnu vstrekovacieho lisu. 
Jedná sa o typ priemyselného stroja, ktorý je určený pre výrobu 
plastových dielcov technológiou tvárnenia. Vstrekovací lis má vertikálne 
usporiadanie vstrekovacej a uzatváracej jednotky a disponuje rotačným 
stolom. 

Hlavnou náplňou práce je návrh originálneho tvarového riešenia 
vstrekovacieho lisu s výhľadom do budúcnosti. Celková koncepcia 
vychádza zo súčasných pokrokových konštrukčne-technologických 
riešení. Dizajn stroja je prispôsobený základným ergonomickým 
požiadavkam, ktoré spríjemnia prácu obsluhujúceho personálu.

Kľúčové slová
vstrekovací lis, dizajn priemyselného stroja, rotačný stôl

AbstrAct
Diploma thesis deals with the development of injection moulding 
machine design. It is a type of industrial machine, which is designed 
for production of plastic parts by technology of compression molding. 
Injection and closing units in the machine are vertical orientated to each 
other. Injection moulding machine is equipped with rotary table.

The main task of diploma work is to design an injection moulding 
machine with original shape for the future. Conception of the machine 
is based on present progresive technical solutions. Design of the 
machine tolerates main ergonomic demands and make the work for 
operating personnel easier.

Keywords
injection moulding machine, design of industrial machine, rotary table
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úvod

Témou spracovanej diplomovej práce je navrhnutie dizajnu 
vstrekovacieho lisu–priemyselného stroja určeného na výrobu 
plastových výliskov technológiou tvárnenia za tepla. Pri tomto výrobnom 
postupe sa plastový materiál nataví, vstrekne do dutiny formy a pri 
tuhnutí preberie jej tvar. V dnešnej dobe sa technológia vstrekovacieho 
lisovania veľmi rozmáha, patrí dokonca medzi najrozšírenejšie 
technológie spracovávania plastu. 

Dôvodom pre výber tejto témy bol hlavne môj záujem o priemyselné 
stroje. Konkretizácia vzišla z možnosti širokej teoretickej základne, 
ktorú mi ponúkla firma Esox-Plast s r.o.. Táto firma sa okrem iného 
zaoberá aj výrobou plastových produktov technológiou vstrekovacieho 
lisovania a disponuje množstvom vstrekovacích lisov. Vďaka možnosti 
konzultácií na dielni som nazrela hlbšie do problémov, ktoré sa 
vyskytujú v praxi a dokázala som pochopiť mnoho aspektov, ktoré sa 
týkajú danej tematiky. Firma Esox-Plast mi dokonca umožnila návštevu 
a školenie v rakúskej spoločnosti WittmanBattenfeld, ktorá sa priamo 
zaoberá výrobou vstrekovacích lisov a ktorá ma inšpirovala najmä v 
oblasti možného vývoja týchto strojov.

oBsah a východisKá diplomovej práce

Hlavnými východiskami pre vznik finálneho návrhu boli podrobné 
analytické štúdie danej problematiky v rámci predmetov zimného 
semestra - Ateliér-seminár k diplomovej práci I a Ateliér-preddiplomový 
projekt. Vďaka nim som získala širokú základňu v oblasti historického 
vývoja, technických kritérií a súčasných dizajnérskych trendov 
vstrekovacích lisov. 

Diplomová práca je rozčlenená do 9. častí. Na úvod sa zaoberá 
teoretickými analýzami danej problematiky v oblasti historického vývoja, 
nasleduje technický rozbor a zhrnutie dizajnu súčasných vstrekovacích 
lisov. Počnúc štvrtou kapitolou nasleduje vlastná  praktická časť 
diplomovej práce. Ako prvý je uvedený postup vývoja vlastného návrhu 
a rôzne variantné štúdie dizajnu. 
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úvod

Ďalšie kapitoly podrobne rozoberajú ergonomické, tvarové, farebné, 
grafické, prevádzkové a konštrukčné riešenie stroja. V poslednom 
oddiele som uviedla ďalšie funkcie navrhnutého dizajnu vstrekovacieho 
lisu. Jeho psychologické pôsobenie na človeka, stručný ekonomický 
rozbor a sociálnu funkciu kde sa venujem aj ekologickému aspektu.

záKladné ciele a význam diplomovej práce

Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť inovatívny a originálny 
dizajn vstrekovacieho lisu, ktorý bude zároveň podporovať jeho funkciu. 
Výsledkom by mal byť lis, na prvý pohľad odlíšiteľný od konkurencie. 
Do navrhovania strojov chcem vniesť nový invenčný prístup. Mojou 
úlohou bude opodstatniť dôležitosť dizajnu pri konštruovaní strojov, kde  
pojmom dizajn vyjadrujem multidisciplinárny odbor, ktorý zohľadňuje 
nie len estetické hodnoty produktu, ale aj jeho správnu ergonómiu, 
prihliada na technické, psychologické, sociálne a ekonomické funkcie 
a možnosti. Pri navrhovaní stroja sa chcem držať zásady, že dizajn 
nemôže byť samoúčelný, musí nutne odrážať správne fungovanie 
celku a vyzdvihnúť tak jeho konštrukčnú a technologickú dokonalosť.  
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vývojová analýza1| 

Vývoj technológie spracovania plastov sa začal iba v neďalekej minulosti. 
Logicky je odvodený od vynájdenia a uplatnenia prvých plastických 
hmôt na počiatku 20. storočia. Technický pokrok však plynule nadväzuje 
a všetky nové objavy úzko súvisia s dovtedy poznanými princípmi. 
Nemožno teda za počiatky vývoja strojov na vstrekovanie vnímať dobu 
vynájdenia plastov, korene siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Pôvod 
technológií spracovania a tvárnenia materiálov, z počiatku kovu, 
založené na princípe jeho roztavenia a následného naliatia do formy 
nachádzame už v dávnych časoch, dokonca tisíce rokov pred naším 
letopočtom

 prvé materiály a techniKy ich spracovávania1|1 

Prvé materiály, ktoré dokázal človek obrábať boli napríklad drevo, 
kameň či kosti. Veľký prelom nastal v dobe, kedy sa začali používať 
kovy. Ako prvé technológie použité na tvárnenie kovov boli kovanie a 
zlievanie. Práve výroba odliatkov a poznanie, že po natavení mení kov 
svoje skupenstvo a stáva sa tekutým, bol kľúčový pre ďalší vývoj. Kov 
sa nalial do formy, ktorá bola zhotovovaná z kameňa, piesku alebo 
hliny a mala väčšinou dva diely. Bohatými poznatkami disponovali už 
obyvatelia Mezopotámie asi 4000 rokov pred naším letopočtom. Sumeri 
objavili techniku výroby bronzu, ktorá však bola pomerne nákladná. 
Preto ju vytlačilo poznanie železa a neskôr jeho zdokonalenia v podobe 
ocele. Pomocou lepších materiálov zvládli ľudia vyrobiť kvalitnejšie 
nástroje a produkty. Výroba však bola ešte dlho ručná. Prvé náznaky 
nástrojov na zľahčenie remeselnej práce môžeme hľadať napríklad v 
starovekom Grécku či Ríme, kde sa využívali hrnčiarske kruhy, tkáčske 
stavy a dokonca jednoduché sústruhy na opracovanie dreva. 

 zahájenie “veKu energie“1|2 

Po rozpade rímskeho impéria existujú zmienky o čiastočnom nahradení 
ľudských svalov. Stavali sa stroje, ktoré dokázali využiť silu riek a 
vetra. Takéto zariadenia dosiahli veľký rozvoj hlavne neskôr v období 
stredoveku. 
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vývojová analýza

„Vodné kolesá poháňali okrem obilných mlynov a valcovní aj hámre na 
železo a píly na drevo, zariadenia na spracúvanie ľanu, na pradenie, na 
spracovanie drôtu a rôzne ďalšie stroje.“ [1.1.] Sila vetra tiež neostala 
nevyužitá. Rôzne veterné mlyny sa zachovali dodnes napríklad v 
Holandsku. Práve v stredoveku majú pôvod aj dnes veľmi moderné 
vodné elektrárne.  
V období renesancie bolo charakteristické spojenie techniky s umením. 
Vznikali nádherné architektonické diela, dokonalé bronzové sochy, pri 
ktorých sa uplatnil napríklad pokrok v kovolejárstve. 
Problémom rýchlejšieho rozvoja v tomto období však bolo málo 
dostupných odborných kníh. Tie bolo možné zachovať len v rukopise, 
čo obmedzilo vydanie technických diel na jednu či dve publikácie. 
Veľkým a dôležitým prelomom bol objav kníhtlače. Tá začala prenikať 
do viacerých krajín v rokoch 1465-1470.

špecializácia a priemyselná revolúcia1|3 

V 17. storočí môžeme pozorovať tendencie špecializácie a zánik 
všestranného povolania umelec-inžinier. Počet mechanizmov a súčastí 
strojov narastal a podnecoval nutnosť pre väčšiu odbornosť. 
Na prelome 16. a 17. storočia sa začína zavádzať mechanizácia výroby 
v textilníctve, s ktorou sa zahájila priemyselná revolúcia. S ňou sa blížil 
ďalší prevrat v oblasti energií - objav využitia parného pohonu v 16. a 17. 
storočí a vynájdenie hydraulických pohonov v 19. storočí. Z prvotných 
vynálezov spomeniem napríklad Fourneyronove turbíny, spustené 
okolo roku 1835, ktorými boli priamo poháňané práve textilky.
V 80. rokoch 19. storočia prišla na rad elektrická energia s obrovským 
potenciálom, ktorá nahradila mnohé dovtedy vynájdené pohony. Tento 
objav veľmi zrýchlil ďalšie technické napredovanie ľudstva.

rozvoj nových materiálov, poznanie plastov1|4 

Pred objavením samotných plastov vyrábaných synteticky, poznali 
ľudia polymérne materiály získavané prírodne. Príkladom spracovania 
prírodného materiálu podobným spôsobom akým sa neskôr 
spracovávali plasty pochádza z 12. storočia z Anglicka. Bol tu založený 
cech spracovateľov rohoviny. Tá pri teplote nad 125°C mäkne a dá sa 
tvarovať. 
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vývojová analýza

Ďalším príkladom je kaučuk. V Európe je tento materiál známy od 
18. storočia. Prvý vynájdený druh plastickej hmoty bol v roku 1855 
Angličanom Alexandrom Parkesom. Jedná sa o parkesin, známy aj pod 
názvom umelá slonovina. Ďalším objaveným plastickým materiálom 
bol Celluloid, podieľal sa na tom americký vynálezca John Wesley 
Hyatt. Spolu s bratom Isaiahom v roku 1872 patentovali prvý veľmi 
jednoduchý vstrekovací lis na jeho tvárnenie. V priemyselnej výrobe 
sa však výraznejšie uplatnil až bakelit. „Bakelit je fenolformaldehydový 
polykondenzát (živica), ktorý v roku 1907 ako prvý pripravil belgický 
chemik Leo Hendrik Baekeland. Bol vôbec prvou priemyselne vyrábanou 
umelou hmotou..“ [1.2.] Tento materiál sa v Európe úspešne rozšíril 
už v 30. rokoch 20. storočia. Produkty z neho zostrojené sa neskôr 
používali najmä v domácnostiach. 

S objavom plastov sa v tejto dobe začali rozvíjať aj technologické postupy 
na jeho spracovanie. K bakelitu, ktorý patrí medzi takzvané termosety 
sa onedlho pridali ďalšie plastické hmoty, termoplasty. Spracovateľské 
technológie sa vyvíjali rýchlym tempom, zdroj z roku 1961 už uvádza 
tri hlavné výrobné technológie a to:  lisovanie (tlačenie), lisovstrek a 
vstrekovanie [1]. 

vstreKovacie lisy1|5 

Strojom na vstrekovanie plastov predchádzali stroje na lisovanie a 
vstrekové liatie kovov. Práve stroje na vstrekové liatie kovov patrili k 
automatickým strojom už v období po roku 1918. Automatizácia bola 
dôležitý proces a veľmi sa šírila. Veľmi dobre sa aplikovala práve pri 
strojoch na liatie zinkových či neskôr hliníkových zliatin.  
Technológia vstrekovania termoplastov predstavovala už v 40. rokoch 
20. storočia veľmi produktívny spôsob tvárnenia plastov, ktorý sa dal 
takisto efektívne automatizovať. Prvé vstrekovacie lisy v Európe boli 

Príklad produktov vyrábaných 
z bakelitu. Typickými boli rádiá, 
telefóny, reproduktory ...

oBr. 1.1
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pravdepodobne skonštruované už v 40. rokoch 20. storočia. Mnohé 
firmy založené v tomto období pracujú na konštrukcii vstrekovacích 
lisov dodnes. Prvé veľké mená v plastickom lisovaní na území Európy 
sú nepochybne Negri Bossi z Talianska (prvý model lisu NB28 z roku 
1947), nemecký ARBURG a rakúske firmy - Engel založená v roku 
1945 Ludwigom Engelom a Battenfeld (dnes WittmannBattenfeld), 
pôsobiaca na trhu od roku 1948 pod vedením Wernera Battenfelda.
Dnes má každá zo spomenutých firiem mnoho pobočiek nielen v rámci 
Európy a predstavujú silné značky v oblasti výrobcov vstrekovacej 
techniky. 
Základný princíp konštrukcie vstrekovacích lisov sa výrazne nemenil, 
vyvíjali sa hlavne riešenia v rámci funkčného vylepšenia strojov.

Prvý vstrekovací lis firmy Engel.
 oBr. 1.2 

Vstrekovací lis firmy Arburg 
z roku 1960.

 oBr. 1.3 

Piestový hydraulický vstrekovací 
lis od Českej firmy TOS Rakovník 
(okolo roku 1949). 

 oBr. 1.4 
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počítače a riadiaca techniKa v stroji1|6 

Medzníkom v dejinách techniky bolo nepochybne vynájdenie počítačov 
a ich následná aplikácia do priemyselnej výroby. Stalo sa tak aj u 
vstrekovacích lisov. USA spolu s Britániou patrí prvenstvo v zavádzaní 
počítačovo riadených strojov v priemyselnej výrobe. Takéto stroje boli k 
dispozícii už okolo roku 1956. Zo začiatku šlo napríklad o programovo 
riadené frézky alebo vŕtačky. „Programované řezací stroje používané 
v Anglii a Norsku jsou schopny rozřezat témeř osmicentimetrové 
lodní pláty o rozměrech 3,65X12 m hospodárně a s velkou přestností. 
Programování sa také použilo při vrtání, soustružení a kování.“ [1.3.] 
Jedným spôsobom automatizácie výrobného procesu bolo zaviesť 
počítač do stroja, ďalšou efektívnou možnosťou je programovo riadiť 
všetky stroje na výrobnej hale pomocou jedného hlavného zariadenia. 
Riadi sa pomocou centrálneho počítača, ktorý zbiera údaje o 
jednotlivých strojoch. S takýmto typom automatizácie sa stretávame v 
60. rokoch 20. storočia. 
„V Calvert City( Kentucky) řídí počítače již od roku 1959 továrnu na 
vinylchlorid (používaný při výrobě umělých pryskyřic) a další na výrobu 
akrylonitrilu (k výrobě syntetické pryže).“ [1.4.] Programové riadenie 
vstrekovacích lisov, ktoré nesporne zjednošilo prácu obsluhe strojov 
a zjemnilo celkovú prácu stroju, uvádza napríklad firma Battenfeld na 
rok 1983. V dnešnej dobe sú stroje vybavené mikroprocesormi bežnou 
rutinou, takisto monitorovanie výroby pomocou centrálneho počítača. 
Ten umožňuje veľmi presný zber dát o kompletnom chode stroja, jeho 
operáciách, cykloch, poruchách a taktiež informácie o práci obsluhy 
strojov 

zhrnutie

Dnes si bez moderných výrobných strojov človek život nevie predstaviť.  
Zľahčujú nám život v mnohých smeroch. V priblížení histórie vidíme, 
akú cestu už ľudstvo prešlo a na čo všetko človek dokázal prísť. Dôležité 
je, aby sa tieto poznatky ďalej zdokonaľovali a vyvíjali v prospech ľudí 
a  celej Zeme.
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Vstrekovanie plastických hmôt je veľmi zložitý proces. Technológia 
vstrekovania je vhodná pre veľkosériovú a hromadnú výrobu. 
Dôvodom je veľký počiatočný finančný vklad. Stroje používané pre 
výrobu plastových produktov sa pohybujú cenovo desať až sto tisícoch 
EUR. Technológia vstrekovacieho lisovania dnes nesporne patrí medzi 
najrozšírenejšie technológie spracovania plastov. 

plasty a ich spracovanie2|1 

Dnešná doba ponúka na výber obrovskú škálu plastových materiálov. 
Pre technológiu vstrekovania sú najrozšírenejšou skupinou termo-
plasty. Podľa definície Lubomíra Zemana sú termoplasty : „ Materiály, 
které mění tvar působením tepla a smykovými silami. Po ochlazení je 
možné je opět působením tepla převést do taveniny.“ [2.1.] Termoplasty 
po roztavení nemenia chemickú štruktúru, preto je dej ohrievania a 
chladenia vratný. Táto špecifická vlastnosť ich odlišuje od iných druhov 
plastov a predurčuje na tvárnenie technológiou vstrekovania. Vstupný 
materiál je formovaný do podoby granulátu, ktorý ma tvar valčekov, 
kociek alebo guličiek. Medzi najrozšírenejšie termoplasty používané 
pri procese vstrekovania patria: polyetylén (PE), polypropylén (PP), 
polystyrénové hmoty (PS), polyvinylchlorid (PVC), polyamidy (PA).

technológia vstreKovania plastov.2|2 

Vstrekovanie plastov je nesporne jednou z najdôležitejších technológií 
pre ich tvárnenie. 
Zjednodušene povedané ide o proces, pri ktorom sa predpripravený 
plastický granulát v stroji nataví - zplastifikuje, a následne sa určitou 

Príklad produktov vyrobených 
vstrekovacím lisovaním.

oBr. 2.1



design vstrekovacieho lisu

25

technická analýza

rýchlosťou a pod určitým tlakom vstrekne do dutiny formy.  Materiál sa vo 
forme ochladí, zatuhne a preberie jej tvar. Stroj otvorí formu, nasledovne 
produkt - výlisok vyrazí. Po procese vstrekovania nadobúda výrobok 
svoj finálny tvar, prípadne sa jedná o polotovar na ďalšie spracovanie. 
Dôležitou charakteristikou procesu je jeho opakovateľnosť-cyklickosť. 
„Vstřikování je diskontinuální výrobní proces —jedná se o cyklickou 
výrobou, a proto je prvním předpokladem kvalitní výroby stabilita 
procesu, při zajištení ostatních optimalizovaných parametrů. To 
znamená, že je nutné zaručit, aby každý následný vstřikovací cyklus 
měl identický průběh jako cyklus předchozí.“ [2.2] 

vstreKovacie lisy2|3 

K spomínanej technológii slúžia špeciálne stroje – vstrekovacie lisy. 
Rozmery stroja sú oproti výslednému produktu nepomerne väčšie. V 
dnešnej dobe ide o moderné, technicky vyspelé stroje. Súčasný trend 
zavádza stroje plne automatické, produktivita práce tak môže byť veľmi 
vysoká. Aktuálny trh ponúka enormné množstvo typov vstrekovacích 
lisov. Zákazník si vyberá konkrétny typ stroja podľa výliskov, ktoré na 
ňom bude vyrábať. Medzi dôležité parametre, ktoré sa pri kúpe lisu 
zohľadňujú patria uzatváracia sila, kapacita plastifikačnej jednotky a 
medzné veľkosti formy. Vstrekovacie lisy sa svojimi parametrami a 
špecifickými vlastnosťami od seba odlišujú, stále však ide o akýsi funkčný 
kompex zložený z nasledujúcich častí - plastifikačnej/vstrekovacej 
jednotky, uzatváracej jednotky, formy, riadiacich a ovládacích prvkov. 
Základná schéma vstrekovacieho lisu je uvedená na obrázku.

 

oBr. 2.2

uzatváracia jednotka upnutie formy ovládací panel

vstrekovacia jednotka
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vstreKovacia jednotKa  2|3|1 

Plastifikačná alebo vstrekovacia jednotka má dve základné funkcie. 
Prvou je nahriatie a natavenie plastu na vysokú teplotu, druhou je 
vstreknutie roztaveného plastu do dutiny formy.  Úlohou plastifikačnej 
jednotky vo fáze topenia plastu je dosiahnutie čo najhomogénnejšej 
štruktúry taveniny. Zlé natavenie materiálu spôsobuje množstvo vád 
na výslednom produkte. 

uzatváracia jednotKa2|3|2 

Funkciou uzatváracej jednotky je otváranie a zatváranie formy. 
Rozlišujeme dve fázy zatvárania formy - prisúvaciu a dotváraciu. Stroj 
najskôr prisunie pohyblivú časť formy veľkou rýchlosťou, no neuzavrie 
ju úplne. V druhej časti a v menšej rýchlosti, avšak pod väčším tlakom 
formu natesno a presne uzatvorí. Tlak vyvinutý na formu musí byť 
väčší ako tlak, ktorým sa vstrekuje tavenina. Forma sa nesmie otvoriť 
pred stuhnutím plastu. Niektoré dôležité časti uzatváracej jednotky sú: 
upínacie dosky, vodiace tyče,  uzatvárací mechanizmus a mechanizmus 
na upnutie a držanie formy. 

Plastifikačná jednotka.
oBr. 2.3

Uzatváracia jednotka, hlavné časti.
oBr. 2.4
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vstreKovacie formy 2|3|3 

Forma je nástroj vstrekovacieho lisu. Je to konštrukčne veľmi zložitý 
celok. Jej výroba je finančne náročná a jedná sa o dlhodobý proces. 
Každá vyrobená forma je unikát, je navrhnutá a skonštruovaná pre 
každý jeden plastový výrobok. Pri procese odoláva vysokým tlakom, 
preto je potrebné použiť kvalitné materiály. Jej životnosť je obmedzená 
a počíta sa na počet výrobných cyklov-zdvihov. 

riadiaci systém2|3|4 

Vstrekovacie lisy disponujú pomerne zložitými riadiacimi panelmi. Celý 
stroj je riadený mikroprocesorom, ktorý má na novších typoch strojov 
ako výstup obrazovku. Na nej je možné sledovať celý proces lisovania. 
Ovládacími zložkami je mnoho tlačidiel, ktoré slúžia na nastavenie 
požadovaných parametrov stroja. Praktickým riešením sa stala 
integrácia dotykovej obrazovky ktorá je zároveň ovládacím prvkom. 

periférne zariadenia2|4 

Periférne zariadenia sú nevyhnutné pre zabezpečenie správneho 
procesu vstrekovacieho lisovania. Volia sa podľa konkrétne navrhnutej 
výrobnej technológie a poskytujú čiastočnú či plnú automatizáciu 
výroby. 

Ovládací systém UNILOG 04 
od firmy WittmannBattenfeld.

oBr. 2.5 
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Zoznam periférnych zariadení je nasledovný [zdroj 4]:

1. Zariadenia pre sušenie plastového granulátu.
2. Temperačné zariadenia pre udržanie teploty vstrekovacích foriem.
3. Dávkovače aditív do materiálu.
4. Separátory kovových častíc pri dávkovaní drviny.
5. Zariadenia pre dopravu granulátu do stroja.
6. Dopravníky určené pre dopravu hotových výrobkov. 
7. Roboty pre manipuláciu s výliskami a následné výrobné  operácie.
8.Odstraňovače vtokov - odpadový materiál, ktorý vzniká pri procese.
9. Drvičky a mlyny.
10. Kontrolné zariadenia, ktoré monitorujú kvalitu procesu.

Niektoré z týchto zariadení sa využívajú výnimočne, niektoré je naopak 
nutné využívať takmer pri každom technologickom procese. 

Temperačné zariadenie, slú-
ži na ohrev vstrekovacej for-
my na predpísanú teplotu 
technologickeho procesu, pri 
ktorej tavenina stuhne.

oBr. 2.6

Priemyselný robot určený k 
automatizácii výrobného pro-
cesu. V niektorých postupoch 
úspešne nahrádza ľudskú 
obsluhu pre manipuláciu s 
výliskami.

oBr. 2.7
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vzájomné polohy jednotieK2|5 

Polohy vstrekovacej a uzatváracej jednotky môžu byť rôzne. 
Najbežnejšie je horizontálne usporiadanie každej z častí. Plast sa tak 
vstrekuje kolmo na deliacu rovinu formy. Druhou najbežnejšou polohou 
je vertikálne umiestnenie jednotiek. 

Okrem týchto dvoch základných usporiadaní sa pri špeciálnych 
spôsoboch lisovania používajú ďalšie vzájomné polohy. Pre niektoré 
technológie vstrekovania plastov je možné použiť lisy s dvomi alebo 
tromi vstrekovacími jednotkami, ktoré nasledovne vstrekujú do dvoch 
alebo troch rovín formy. Takéto spôsoby sa nazývajú dvojkomponentné 
a trojkomponentné lisovanie. 

 oBr. 2.10 

Vertikálna poloha.
 oBr. 2.8 

Horizontálna poloha.
oBr. 2.9
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pohony vstreKovacích lisov2|6 

Vstrekovacia aj uzatváracia jednotka disponuje osobitnými pohonmi. 
Veľmi rozšírené sú hydraulické pohony jednotiek, ktoré dopĺňajú 
modernejšie priame elektrické pohony. Podľa použitia kombinácie 
pohonov rozdeľujeme lisy na plne hydraulické, plne elektrické 
alebo hybridné, ktoré využívajú kombináciu týchto dvoch riešení. 
Hydraulický pohon využíva k prenosu výkonu hydraulický olej. Ten 
je čerpadlami dodávaný pod tlakom v potrebnom množstve do 
jednotlivých hydraulických valcov alebo hydromotorov. Elektrické lisy 
využívajú elektrické servomotory alebo asynchrónne motory riadené 
frekvenčnými meničmi. Sučastné tendencie smerujú k využívaniu 
hybridných prípadne plne elektrických vstrekovacích lisov. 

zhrnutie

Technická problematika vstrekovacích lisov je veľmi obsiahla. Existuje 
množstvo rôznych konštrukčných riešení, ktoré vyvinuli výrobcovia 
týchto strojov a vzťahujú sa na ne patenty. Proces lisovania viditeľne 
smeruje k automatizácii, zrýchleniu výroby a čo najdokonalejšej 
precíznosti strojov. 
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Dá sa povedať, že vnímanie krásy a estetiky je akosi prirodzene ukotvené 
v ľudskej podstate a v priebehu rokov sa na tieto hodnoty kladie čoraz 
väčší dôraz. Dizajn je pomerne mladý odbor, ktorý sa začal značne 
vyvíjať v období zavádzania priemyselnej výroby. Častejšie je spájaný 
s vyrábanými produktmi než so strojmi, na ktorých ich výroba prebieha. 
Dôležitosť zásahu dezajnéra je však aj v tomto odvetví  opodstatnená. 
Dobre navrhnutý stroj dokáže značne spríjemniť každodennú prácu 
obsluhy.  Silu atraktívneho tvarovania si uvedomujú aj marketingový 
špecialisti. Popri primárnom hodnotení správnej funkcie výrobku je 
dizajn dôležitým kritériom v procese rozhodovania spotrebiteľa o jeho 
zakúpení.  

dizajn vstreKovacích lisov3|1 

Dizajn prvých priemyselných strojov bol značne odlišný od tých, s kto-
rými sa stretávame dnes. Spočiatku sa tvorili len holé konštrukcie bez 
úvah o ergonómii či estetike. Dizajn sa viac uplatnil na samotnom 
vyrábanom produkte. Pravidlom bolo, že človek sa musel prispôsobiť 
stroju a nie stroj človeku. Bežne sa vyberali k strojom pracovníci 
napríklad podľa vzrastu a dĺžky končatín aby dosiahli na jednotlivé 
ovládacie prvky. Medzník nastal až okolo polovice 20. storočia, keď si 
ľudia uvedomili, že tento prístup nie je správny a uvažovali o zahrnutí 
ľudského faktoru tak, aby stroj vyhovoval väčšine ľudí. 

Významnými osobnosťami 
na našom území v oblasti 
ergonomického dizajnu prie-
myselných zariadení bol 
nepochybne Vincent Makov-
ský a jeho žiak Zdeněk Kovář. 
Na obrázku je Zdeněk Kovář 
(prvý zľava) a jeho žiaci v 
Ateliéri tvarovania strojov a 
nástrojov. 

     oBr. 3.1
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tvarovanie stroja3|2 

Tvarovanie vstrekovacích lisov pôsobí často veľmi konštrukčne. Je to 
aj z dôvodu, že niektoré funkčné časti ostávajú nezakryté. Je to tak 
najmä pri tvarovaní vertikálne orientovaných lisov. 

V dizajne horizontálnych lisov sa dnes stretávame s lepšími riešeniami. 
Stroje sú zakryté rovnými plechmi a pôsobia súdržnejšie. Tvarovanie je 
väčšinou minimalistické, zložené zo základných geometrických tvarov, 
no bez výraznejšej inovácie. Prvky, ktoré dodávajú stroju osobitejší 
charakter sú najčastejšie: riešenie prvkov dverí, farebnosť a grafika. 

Zobrazený ver-
tikálny lis bol na-
vrhnutý čisto z 
funkčného hľadis-
ka.

 oBr. 3.2

Porovnanie nezakrytého a kompletne zakrytého svtrekovacieho lisu.

 oBr. 3.3  oBr. 3.4
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dizajn ovládacích a oznamovacích prvKov3|3 

Vstrekovacie lisy majú pomerne zložité ovládacie a oznamovacie 
panely. Hlavnými prvkami sú display a oblasť tlačidiel. Moderným 
riešením je veľký dotykový display. Mnoho z výrobcov lisov ovládací 
panel priamo nevyrába. Do stroja integruje štandardný typ panelu. 
Vzniká tak tvarová nejednotnosť prvkov. Veľmi pozitívne vnímam firmy, 
ktoré sa tejto problematike venujú a snažia navrhovať svoj ovládací 
mechanizmus – napríklad firma WittmannBattenfeld.

fareBné riešenie3|4 

Farebnosť vstrekovacích lisov sa volí štandardne podľa firemných farieb 
spoločnosti, ktorá lis vyrába. Časté  je použitie jedného podkladového 
odtieňa v kombinácii s firemnou farebnosťou.
 

 
dizajn periférnych  zariadení3|5 

Dizajn periférnych zariadení väčšinou nesúvisí s dizajnom lisu. 
Dôvodom je, že periférne zariadenie je zakúpené u inej firmy než čo 
vyrobila stroj. Len niektorý producenti strojov sa špecializujú aj na 
výrobu periférnych zariadení. Práve rôznorodosť prídavných prvkov 
pôsobí na dielni chaoticky. Zlé dodatočné umiestnenie takéhoto 
zariadenia môže prispieť k zmenšeniu voľnej plochy okolo stroja a k 
menšiemu pohodliu obsluhy. 

prehľad producentov vstreKovacích lisov3|6 

Momentálne je na trhu mnoho spoločností zaoberajúcich sa produkciou 
vstrekovacích lisov. Základné tvarové rozdelenie hmoty stroja majú 
výrobcovia podobné. Odlišnosť je najmä v riešení detailov. 
Ďalej uvádzam prehľad významných výrobcov týchto strojov, ktorý ma 
svojími riešeniami zaujali najviac.
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engel3|6|1 

Rakúska firma Engel má vedúcu pozíciu v oblasti techniky pre 
vstrekovanie plastov v Európe aj vo svete. Spoločnosť si zakladá 
najmä na komplexnosti škály výrobkov. Zameriava sa preto na výrobu 
vstrekovacích strojov, vstrekovaciu techniku aj automatizáciu. 
V produkcii vstrekovacích lisov ponúka Engel rôzne výrobné rady. 
Všetky výrobky majú spoločnú farebnosť. Dominantnou je zelená, 
základná farba pre jednotnú dizajnérsku identitu spoločnosti. 

Pre načrtnutie vývoja je na obrázku znázornený lis z roku 1959. 
Vstrekovacia aj uzatváracia jednotka je nezakrytá, dizajn je nejednotný 
a pôsobí veľmi technicky a neergonomicky.  

V súčasnej ponuke strojov firmy Engel vidíme oproti minulosti veľký 
pokrok. Odvážim sa dokonca tvrdiť, že Engel má na dnešnom trhu 
dizajnérsky najzaujímavejšie stroje.

rada victory

Predstavuje stroje pre univerzálne využitie. Dizajnérsky zaujímavo je 
riešený model Engel Spex Victory 50 uvedený na obrázku. Oproti os-
tatným značkám pôsobí dizajn firmy Engel dynamicky a sviežo. Sú vy-
užité protichodné línie a tvarovanie hmotových celkov. Uplatnené je to 
na vzájomnom tvarovom riešení ovládacieho panelu a dverí. Panel tak 
z hmoty dverí opticky vystupuje. 

 oBr. 3.5

oBr. 3.6
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vertiKálne rady

Špecifický vzhľad ponúkajú lisy z radu pre insert molding, teda stroje, 
použité pre vstrekovanie plastov so záliskami. Ako príklad takéhoto 
vertikálneho vstrekovacieho lisu uvádzam Engel insert V.  Lis má veľmi 
jednoduchý geometrický tvar. Lis pôsobí pomerne jednotne až na 
ovládací panel, ktorý je upevnený mimo základnej hmoty.

wittmann Battenfeld3|6|2 

Rakúska značka WittmannBattenfeld je v odvetví vstrekovacej tech-
niky takisto známa. Jednotnými prvkami dizajnu vstrekovacích lisov 
tejto spoločnosti sú použitie modro - bielej farebnosti, špecifický ovlá-
dací panel a minimalisticky pojaté tvarové riešenia s návratom k jedno-
duchosti v podobe schematických tvarových foriem a rovných línií. 
Zaujímavým príkladom dnešnej produkcie je stroj z kategórie malých 
vstrekovacích lisov - Plus 35t. Inovatívne je postavenie časti s ovlá-
dacím panelom v bočnej partii lisu, ktorá je umiestnená v pravom uhle 
oproti zvyšnej časti. 

oBr. 3.7

oBr. 3.8



design vstrekovacieho lisu

37

dizajnérska analýza

trendy v dizajne priemyselných strojov.3|7 

Dizajn vstrekovacích lisov sa odvíja od celkových trendov dizajnu 
priemyselných strojov. Preto v tejto kapitole uvádzam príklady dizajnu 
nie len vstrekovacích lisov. Riešenia pokladám za inovatívne, ich 
tvarové poňatie je inšpiratívne a zaujímavé.

zhrnutie

Je vidieť, že sa pri návrhu priemyselných strojov postupne berie do 
úvahy aj dôležitosť úlohy dizajnéra. U firiem, ktoré som rozobrala 
je badateľný istý pokrok v tvarovom riešení strojov. Stále sa však 
ešte nájdu aj odporcovia zavádzania dobrého dizajnu v oblasti 
priemyselných strojov. Verím však, že dobre riešené stroje užívatelia 
pozitívne ocenia a v budúcnosti budú pokladať kvalitný dizajn za jeden 
z nárokov. Správne tvarované stroje nemálo prispievajú k príjemnému 
pracovnému prostrediu a zvyšujú tak motiváciu a efektivitu práce 
obsluhy.

Zaujímavé oblé tvaro-
slovie CNC stroja od fir-
my PRECITRAME MA-
CHINES SA.
oBr. 3.9

Koncept hrotového CNC 
sústruhu z portfólia Brooks 
Stevens.
oBr. 3.10
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variantné štúdie dizajnu4| 

definovanie proBlémov a cieľov4|1 

Zo spracovanej rešerše a z praktického poznania technológie lisovania 
plastov vo firme Esox-Plast s r.o. som  si zadefinovala nájdené problémy 
spojené s konštrukciou a riešením vstrekovacieho lisu. Tie by som 
nasledovne chcela v riešení mojej diplomovej práce eliminovať. 

tvarové a ergonomicKé nedostatKy4|1|1 

Prvým bodom je samotné tvarovanie stroja, ktoré prednostne prihliada 
na jeho konštrukciu a technické riešenie. Estetický a ergonomický aspekt 
je zohľadnený v minimálnej miere. Keďže sa jedná o typ stroja, ktorého 
nepretržitý chod vo väčšine prípadov zabezpečuje ľudská obsluha, pri 
návrhu je nutné výrazne zohľadniť humánny aspekt. Inými slovami 
navrhnúť lis tak, aby sa manipulátorovi čo možno najviac zjednodušila 
práca. Je tiež všeobecne známe, že v príjemnejšom prostredí sú ľudia 
schopní lepšie a sústredenejšie vykonávať pracovné povinnosti. V 
nemalej miere sa to nasledovne prejaví v celkovom zvýšení efektivity 
výrobného procesu. 

prostredie stroja na dielni 4|1|2 

Ďalší nedostatok som postrehla pri samotnom usporiadaní stroja a 
príslušných periférnych zariadení na dielni. Tie sú k lisu externe pripojené 
rozvodovými hadicami, ktoré citeľne obmedzujú manipulačný priestor 
obsluhy. Niektoré zo zariadení  sú použité len v malej miere a zapájajú 
sa špecificky podľa potreby, no našla som také, ktoré sú zapojené v 
99 až 100 percentách technologických postupov. Ide prednostne o 
temperačné zariadenie a o zásobník materiálu, určený na udržanie 
kvality materiálu pred samotným spracovaním. Po analýze v praxi som 
zistila, že rôzne neštandardné a nevhodné riešenia bohužiaľ nie sú 
výnimkou.
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Za cieľ diplomovej práce si predovšetkým pokladám navrhnúť 
vstrekovací lis, ktorý vyrieši zmienené problémy. Súčastne bude 
prioritou vziať do úvahy správnu funkčnosť stroja a zvoliť progresívne 
konštrukčné riešenie. Uplatniť chcem aj estetické a ergonomické 
požiadavky, ktoré vstrekovaciemu lisu dodajú atraktívny a kompaktný 
vzhľad. Správne zvolený dizajn v podstatnej miere ovplyvní predajný 
potenciál produktu, posilní jeho konkurencieschopnosť a podtrhne 
moderné konštrukčné vybavenie.

Do vstrekovacieho lisu plánujem integrovať zásobník na granulát 
spolu s temperačným zariadením. Tým dopomôžem k efektívnejšej 
automatizácii procesu a k lepšej organizácii pracoviska. Zásobník 
materiálu bude slúžiť najmä na zabránenie navlhnutia materiálu 
a postará sa tak o skvalitnenie konečných výliskov. Temperačné 
zariadenie preberie funkciu ohrevu vody v stroji.   

zhodnotenie preddiplomového projeKtu4|2 

Výsledkom preddiplomového projektu bol návrh dvoch variánt 
vstrekovacieho lisu. Pri ich spracovaní som sa zamerala najmä na 
správne pochopenie technologického procesu a na konštrukčné 
vybavenie stroja. Vypracovala som návrh pre integráciu zásobníka pre 
materiál a temperačného zariadenia a ich umiestnenie v stroji.

Príklad vstrekovacích lisov v praxi. Neštandardným spôsobom je vy-
riešený zásobník na materiál v podobe plastových sudov pri lisoch.

 oBr. 4.1 oBr. 4.2
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Základom pre tvarovú úvahu bolo rozvrhnutie vzájomnej polohy 
primárnych funkčných celkov – vstrekovacej a uzatváracej jednotky. 
V preddiplomovom projekte som uvažovala o ich horizontálnom 
usporiadaní – návrh číslo 1, a vertikálnom usporiadaní – návrh číslo 
2. Väčší potenciál pre zaujímavé dizajnérske riešenie napokon 
predstavovalo vertikálne usporiadanie jednotiek. 

vstreKovacia 
jednotKa

uzatváracia
jednotKa

Prvá varianta - horizontálne usporiadanie jednotiek. 
Vizualizácia, funkčná schéma, model.

oBr. 4.3
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vstreKovacia 
jednotKa

uzatváracia
jednotKa

Druhá varianta - vertikálne usporiadanie jednotiek. 
Vizualizácia, funkčná schéma, model.
oBr. 4.4
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Prínos preddiplomového projektu vidím v uvedomení si konštrukčne – 
technologických princípov, definovaní základného tvarovania a v užšej 
špecifikácii riešeného zadania na vertikálny vstrekovací lis s rotačným 
stolom.

 
vývoj vertiKálnej varianty4|3 

Definitívne tvarovanie vertikálneho vstrekovacieho lisu malo 
samozrejme dlhý vývoj. Začalo sa pri prvých tvarových skicách, 
kde som hľadala inšpiráciu a nápad. Skicovanie mi pomohlo dostať 
konkrétnejšiu tvarovú predstavu o produkte. 

Po procese skicovania nasledovalo spracovanie na 3D softwari. Tvary 
som patrične očistila a zjednodušila. Taktiež som si viac uvedomila 
potrebné proporcie a súvislosť základných hmôt. Skúmala som 
možnosti využitia hranatého a oblého tvaroslovia. 

Ukážky skíc.
oBr. 4.5

 1. varianta dizajnu 
vertikálneho vstrekova-
cieho lisu.

oBr. 4.6
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Po rozobratí dizajnu strojov, ktoré ponúka terajší trh som sa presvedčila 
že prevláda veľmi strohé, nie príliš inovatívne tvarovanie, ktoré je 
často potlačené konštrukčným riešením. Zdá sa mi, že výrobcovia 
až na niektoré výnimky nemajú príliš záujem hľadať a skúšať niečo 
nové a originálne. Preto som sa rozhodla vniesť do tvarovania strojov 
menej obvyklé oblé prvky. Tieto tvary som sa však snažila aplikovať 
veľmi opatrne v takom množstve, aby neprekážali jednoduchosti 
konštrukčného riešenia. Pre túto úvahu som sa definitívne rozhodla 
pokračovať vo vývoji varianty číslo 3 , ktorá sa mi zdala najvhodnejšia 
z hľadiska usporiadania základných hmôt.

 2. varianta dizajnu 
vertikálneho vstrekova-
cieho lisu.

oBr. 4.7

 3. varianta dizajnu 
vertikálneho vstrekova-
cieho lisu.

 oBr. 4.8
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Varianta obsahuje jednoduché oblé prvky, ktoré vychádzajú zo 
základných geometrických tvarov. Tým je zachovaný potenciál pre 
jednoduchú vyrobiteľnosť stroja.

určenie proporcií4|3|1 

V ďalších krokoch som navrhla usporiadanie vnútorných častí lisu a 
utvrdila som si ich rozmery a polohu. Po tejto etape som určila definitívne 
proporcie vstrekovacieho lisu, ktoré budú vyhovovať jeho technickej 
výbave a konštrukcii. Zistila som, že oproti variante preddiplomového 
projektu musím podstatne zväčšiť výšku stroja a zúžiť jeho kvádrovú 
bočnú časť. Stroj tak získal priaznivejší štíhlejší tvar. Vybrala som 
štandardnú veľkosť rotačného stola, čím som si určila presný priemer 
valcovej základne. 

vývoj centrálneho panelu4|3|2 

Najväčším problémom bolo nájsť správne rozdelenie hmoty 
centrálneho valcového panelu. V tomto priestore bolo nutné tvarovo 
vyriešiť integráciu posuvných dverí. Zámerom bolo tiež včleniť do 
centrálnej časti náhľadové okno. Efektom bude odľahčenie hmoty a 
umožnenie vizuálneho vnímania pohyblivých častí stroja počas cyklu. 
Takéto riešenie má vystihnúť určitú dynamiku stroja, na prvý pohľad 
poukázať na to, že sa v stroji deje určitý proces. Človek by nemal mať 
pocit, že stojí pri mohutnom stacionárnom objekte, z ktorého sa zrazu 
vynorí produkt. Naopak, mal by vnímať aj priebeh a zrod produktu. 
Tieto úvahy ma motivovali vo využití priehľadných materiálov.
Prišla som na mnoho možností ako valcovú časť rozčleniť, nie každá 
sa však javila esteticky pozitívne. 

Zľava - varianta číslo 1, 2, 3.
oBr. 4.9
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Varianta číslo 1 príliš poškodzuje kompaktnosť valca. Posuvné dvere 
je navyše zbytočné ukladať až po vrch panelu. Dvere valca som preto 
zmenšila tak, že dosahujú výšku rámu hlavných posuvných dverí. 
Centrálny valec v tejto variante pôsobí síce hmotne, zároveň však veľmi 
čisto. Skúsila som preto zmeniť farbu priestoru okna na tmavú a opticky 
pokračovať v línii dverí. Nedosiahla som však predpokladaný efekt. 
V ďalších krokoch som sa rozhodla umiestniť nad dvere dodatočné 
náhľadové okno, ktoré by opticky odľahčilo túto časť a zároveň by 
dopomohlo vizuálne kontrolovať proces. Okno som rozčlenila do 3 
menších celkov, čo sa však javilo ako príliš mnoho. Vznikla ďalšia 
varianta s náhľadu pozostávajúceho z dvoch prvkov. 

Po dôslednom uvážení som vybrala ako definitívne riešenie variantu 
číslo 4. Náhľadový priezor kopíruje valcový tvar, rozčlenením na 
dve časti nenarušuje jeho celistvosť,  pôsobí esteticky vyvážene a 
pozitívne dopĺňa tvar celého vstrekovacieho lisu. Vybrala som aj druhé 
vhodné riešenie - variantu číslo 2. Pozitívum tohto riešenia je v jeho 
čistote a jednoduchosti základného tvaru. Problém vzniká s prípadnou 
mohutnosťou celku. Riešením môže byť aplikácia vhodného grafického 
prvku.   
S prihliadnutím na funkčnosť jednotlivých celkov som ďalej postupne 
spracovala definitívne tvarové riešenie stroja. Rozčlenila som jednotlivé 
steny na menšie časti, včlenila ovládací panel a ďalšie prvky. Ich 
tvarovaním sa podrobnejšie zaoberá kapitola tvarového riešenia. 

Zľava - varianta číslo 4, 5.
  oBr. 4.10
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idea definitívneho riešenia4|4 

Základnou myšlienkou definitívnej varianty je odraz procesu a funkcie 
stroja v jeho dizajne. Za základný tvarový prvok bol zvolený kruh, 
respektíve valec. Inšpiráciou pre tento prvok bol typický rotačný pohyb 
otočného stola, kde sú umiestnené spodné diely formy. Tento prvok 
vstrekovacieho lisu je pomerne dominantný a zároveň je aj pracovnou 
rovinou pre obsluhu a jeho pohyb je veľmi dobre viditeľný. Valcový tvar 
je ďalej aplikovaný na strednú časť lisu, kde sa takisto uskutočňuje 
rotačný pohyb, tentokrát závitovky. Rotácia tu však nie je jediným 
prebiehajúcim dejom, druhým je lineárny pohyb uzatváracích prvkov 
stroja. Tento pohyb je kolmý na plochu otočného stola a v tvarovaní 
je naznačený absolútnou priamosťou valcového plášťa smerom dolu. 
V bočnej časti vstrekovacieho lisu je kruhový prvok zopakovaný vo 
výraznom zaoblení hornej hrany. Toto zaoblenie taktiež odzrkadľuje 
následnosť vnútorného usporiadania technických celkov.Netypickým 
spôsobom som vyriešila integráciu ovládacieho panelu. Hmota panelu 
priamo špirálovito nadväzuje na časť stroja s pracovnou rovinou 
otočného stola a do tvaroslovia vnáša zaujímavý organický motív. 
V kruhovom tvarosloví je odrazená aj cyklickosť technologického 
procesu vstrekovacieho lisovania. Na obrázku je náhľad definitívneho 
tvarového riešenia vstrekovacieho lisu.

  oBr. 4.11
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potenciál finálnej varianty - zhrnutie4|5 

inovatívnosť a progresívnosť riešenia

Zvolená konečná varianta pre dizajn vstrekovacieho lisu na záliskovanie 
je inovatívna a prínosná v mnohých ohľadoch. Dnešný výrobcovia berú 
do úvahy najmä funkčnosť stroja. Neberú až taký ohľad na to, že pri 
stroji bude každodenne stáť obsluha. Vstrekovací lis by mal preto budiť 
pozitívny dojem a mal by byť vyrobený hlavne pre človeka. 
Zvolená varianta disponuje oblými tvarmi, ktoré podporujú funkciu stroja 
a taktiež zvyšujú jeho estetickú hodnotu. Zvolený dizajn netypicky člení 
prednú a zadnú časť stroja a prináša tak invenčný prístup oproti zažitej 
pravouhlej schéme. Je potrebné, aby bol lis prístupný zo všetkých strán, 
takže nevyžaduje striktnú kolmú zadnú plochu, ktorou by bol prisunutý 
ku stene. Tvarovanie má v sebe podiel inovatívnosti a originality. 

technicKé a technologicKé hľadisKo

Po stránke vyrobiteľnosti bude stroj zrejme náročnejší. Jeho ďalším 
premysleným členením a stavbou jednotlivých celkov je však možné 
dosiahnuť čo najjednoduchší výrobný proces.  
Integrácia zásobníka na materiál a temperačného zariadenia sa 
po rozbore v predmete zimného semestra - Diplomový konštrukčný 
seminár javí ako veľmi pozitívna a technicky aj technologicky možná. 
Výrobcovia lisov dnes toto zlučovanie zatiaľ príliš nepraktizujú. Cena 
zariadení je vplyvom ich separátnosti drahšia a zarába tak samozrejme 
viac firiem. Tendencie k začleňovaniu aspoň niektorých zariadení  určite 
postupne budú z praktických dôvodov čoraz rozšírenejšie.   

esteticKé hľadisKo

Po estetickej stránke vyzerá predbežná štúdia stroja rozhodne 
zaujímavo a netypicky. Mojím cieľom bude ďalej návrh rozpracovať 
a dotvoriť tak nekonvenčný originálny dizajn, ktorý má potenciál zo 
zvolenej varianty vzniknúť.
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ergonomicKé riešenie5| 

Pre návrh priemyselného stroja je aplikácia  ergonomických princípov 
veľmi dôležitá. Správne riešenie dokáže značne zefektívniť výrobný 
proces a uľahčiť prácu obsluhujúcemu personálu. Dôležitými 
ergonomickými parametrami sú najmä bezpečnosť, pohodlná 
manipulácia, jednoduchá ovládateľnosť a možnosť bezproblémovej 
údržby stroja. Pri návrhu vstrekovacieho lisu som sa držala 
antropocentrickej zásady - čo možno najviac prispôsobiť stroj človeku 
a zohľadniť antropometrické a psychofyziologické parametre človeka. 
Jednotlivé pracovné stanoviská vstrekovacieho lisu sú navrhnuté 
s rešpektovaním ľudských kritérií a tým sa snažia spríjemniť jeho 
obsluhu.

ergonomicKé parametre oBsluhy stroja5|1 

Z prieskumu vo firme Esox-Plast som zistila, že údržba a obsluha 
vstrekovacích lisov je prevažne mužská práca. Ženy vykonávajú 
manipuláciu s hotovými výliskami alebo polotovarom. Človek, ktorý 
pracuje s týmto strojom je dospelák v produktívnom veku – približne 
od 18 do 60 rokov a musí disponovať dostatočnou fyzickou silou a 
zručnosťou.
Pri navrhovaní vstrekovacieho lisu som vychádzala z proporcií a 
priestorových nárokov 95 percentilného muža. Priemerná výška 
takéhoto muža je 186 cm. 

typy oBsluhy vstreKovacieho lisu5|2 

Obsluha, ktorá je so vstrekovacím lisom prevažne v kontakte je servisný 
technik, nastavovač a manipulant. Servisný technik sa stará o údržbu 
stroja, pokročilé nastavenia a odstraňuje závažnejšie poruchy. Pri stroji 
sa zdržiava menej často, je privolaný len v špeciálnych prípadoch. 
Prístup musí mať zaistený takmer ku všetkým vnútorným častiam lisu. 
Nastavovači a manipulanti obsluhujú stroj počas bežnej každodennej 
prevádzky. Nastavovač pripevňuje časti formy do upínacích dosiek, 
uzatváracej jednotky a na rotačný stôl. 
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Stará sa o nastavenie technologických parametrov a kontroluje 
správny chod stroja. Spúšťa vstrekovací lis a rieši jednoduché poruchy. 
Úlohou manipulanta je zakladanie polotovarov do formy, nasledovné 
vynímanie hotových výrobkov, ich balenie a prípadne finálne ošetrenie. 
V moderných prevádzkach je zaznamenaná čoraz väčšia tendencia 
automatizácie výrobného procesu a teda nahrádzanie manipulátora 
priemyselným robotom.

pracovné polohy oBsluhy5|2|1 

Základná pracovná poloha všetkých troch typov obsluhy je stoj. Táto 
poloha je optimálna hlavne pre možnosť rýchleho premiestňovania a pre 
umožnenie väčšieho rozsahu pracovných pohybov. Pre manipulátora 
je však stoj v dlhých časových intervaloch dosť namáhavý. Je preto 
potrebné cyklické striedanie manipulátorov. Ide o štandardný postup, 
kedy si po určitých časových intervaloch manipulátori menia postupne 
miesta tak, aby pracovnú polohu v stoji nasledovala pracovná poloha v 
sede. Ďalším riešením môže byť pridanie výškovo nastaviteľnej stoličky 
k vstrekovaciemu lisu.

pracovné stanovištia oBsluhy5|3 

Stanovište manipulanta je v prednej časti vstrekovacieho lisu v 
blízkosti ovládacieho panelu. Pomocou neho na lise ovláda spúšťanie 
rotačného stola, prípadne kontroluje správnosť parametrov a kvalitu 
výrobku. Priamo pred sebou má miesto, v ktorom je upevnený spodný 
diel formy z ktorého vyberá hotový produkt.

Pracovné stanovište 
manipulanta.

 oBr. 5.1
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Nastavovač spúšťa výrobu každého nového produktu. V tomto prípade 
sa nachádza na stanovišti manipulátora. Na ovládacom paneli nas-
tavuje potrebné technologické parametre výroby. Panel je umiestnený 
približne vo výške jeho očí. Nastavovač na tomto mieste tiež rozhoduje 
o umožnení alebo znemožnení priameho prístupu k rotačnému stolu 
otvorením alebo zatvorením hlavných predných dverí. 

Druhé stanovište nastavovača je pri vstrekovacej a uzatváracej 
jednotke. Vtedy dochádza k manipulácii s vedľajšími dvermi lisu. Na 
tomto mieste sa stará o údržbu vstrekovacej a uzatváracej jednotky. K 
dispozícii má nahliadnutie na kontrolky s tlakom kvapaliny v okruhoch 
stroja.

Jeho ďalším stanovišťom je bočná časť lisu, v ktorej sa nachádzajú 
výklopné dvere pre doplnenie plastového granulátu do zásobníku. 
Dvere sú z praktických dôvodov umiestnené v spodnej časti lisu. 
Obsluha tak vynaloží podstatne menej fyzickej námahy pri nasýpaní 
materiálu smerom dole oproti zdvíhaniu vreca s granulátom do väčšej 
výšky dverí. Pri údržbe vnútorného priestoru zásobníka je možné celé 
dvierka vyňať. 

Posledným pracovným priestorom nastavovačov pri vstrekovacom lise 
je v zadnej časti – pri napájaní hlavných prívodov vody, vzduchu a 
elektriky. Tento priestor je navrhnutý čo najnižšie. Je to hlavne z dôvodu, 
aby napájacie hadice ležali na zemi a bol tým umožnený lepší pohyb 
okolo lisu. V inom prípade by sa hadice museli obťažne prekračovať 
alebo podliezať. 

 oBr. 5.2
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Pracovník technického servisu má okrem stanovíšť nastavovača lisu 
umožnený prístup k elektrickému a softwarovému vybaveniu. K tomu je 
potrebné povoliť kryty stroja a s pomocou servisného kľúča ich otvoriť 
a spravovať zariadenia. Podobným spôsobom sa dajú odmontovať v 
prípade potreby takmer všetky kryty vstrekovacieho lisu. 

manipulačná rovina5|4 
 

Základná manipulačná rovina pre obsluhu vstrekovacieho lisu je 
pomerne netypická. Jedná sa o priestor nad rotačným stolom, v mieste 
upevnenia spodného dielu formy. Výška tejto roviny je premenlivá 
podľa výšky upevnenej formy. Rotačný stôl je umiestnený vo výške 
940 mm od zeme.  Predpokladá sa, že forma môže tento rozmer zvýšiť 
maximálne o 170 mm. Výška manipulačnej roviny sa teda pohybuje v 
škále od 940 do 1110 mm. Pri polohe v stoji  je zvolená škála ideálna 
pre prácu vyžadujúcu zručnosť, montáž a pre ľahkú ručnú prácu. Dobre 
vyhovuje nastavovačovi aj manipulantovi lisu.

oBr. 5.3 oBr. 5.4
Nastavovač pri zásobníku na materiál a pri hlavnom napájaní.

940 mm
1110 mmMedzné rozmery hlavnej 

manipulačnej roviny.

  oBr. 5.5
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zóny dosahov5|5 

Zóny dosahov bolo potrebné vyriešiť na mieste manipulanta a na 
stanovišti nastavovača pri údržbe vstrekovacej a uzatváracej jednotky. 
Dosah nad otočným stolom je zabezpečený približne do jeho stredu. 
Na mieste nastavovača je dôležitý aj dosah do výšky. Návrh je riešený 
tak, aby sa nastavovač ideálne dostal ku všetkým potrebným funkčným 
celkom, ktoré obsluhuje. 
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené približné dosahové zóny 
obsluhy vo vzpriamenej polohe, v miernom predklone sa dosahy ešte 
zväčšia.

 

zorné podmienKy5|6 

Človek vníma ažn 80 percent podnetov prostredníctvom zraku. Pri prá-
ci je nutné mať dostatočne kvalitný prehľad o činnosti vstrekovacieho 
lisu. Podmienky pre dobré zrakové vnímanie určujú zorné polia. Ľudské 
oko je schopné zachytiť pomerne široký priestor, avšak ostrosť zraku sa 
znižuje postupne od centra zorného poľa po jeho okraje. Rozlišovacie 
schopnosti nie sú teda v každom mieste zorného poľa ideálne. 
Pri obsluhe vstrekovacieho lisu je nutné dosiahnuť čo najideálnejšie 
zrakové vnímanie v oblasti manipulačnej roviny - rotačného stola a v 
oblasti ovládacieho panela. Dôležité parametre sú práve už spomenuté 
zorné uhly (polia) a zorná vzdialenosť medzi pozorovaným objektom a 
okom. Na nasledujúcich obrázkoch sú naznačené zorné uhly a zorná 
vzdialenosť.

oBr. 5.6
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60
°

12
0°

60° - efektívny zorný  priestor

120° - maximálny zorný priestor

20° - optimálny zorný  priestor

60° - normálny zorný priestor

120° - funkčný zorný  priestor

220° - maximálny zorný priestor
           (s otočením hlavy) 

Zorné podmienky 
obsluhujúceho personálu.

 oBr. 5.7

Zorné podmienky obsluhujúceho personálu.

 oBr. 5.8

20°
60°

120°
220°
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rozBor prvKov so zvýšenými nároKmi na  ergonómiu5|7 

Na špeciálnejšie ergonomické požiadavky bolo potrebné dbať pri 
návrhu prvkov, ktorých sa človek často dotýka a s ktorými priamo 
manipuluje. Jedná sa o madlá dverí, dvere zásobníka na granulát, 
všetkých ovládacích a oznamovacích prvkov vstrekovacieho lisu.

madlá a dvere5|7|1 

Vstrekovací lis disponuje hlavnými posuvnými dverami, ktoré chránia 
priestor rotačného stola. Sú rozdelené na dve časti. Prvá časť je pre 
umožnenie prístupu manipulanta a druhá pre nastavovača lisu. Na 
každej časti je umiestnené madlo, pomocou ktorého sa otvárajú. 
Tvarovanie madla som vyvodila z typu pohybu akým sa dvere budú 
otvárať. Obsluha ich odsunie priložením ruky na hladkú časť, prípadne 
uchopí koncovú časť madla a zatlačí. Pre vynaloženie menšej sily je 
možné do dverí integrovať poloautomatické otváracie mechanizmy, 
ktoré pomáhajú dvere otvoriť. Pri úplnom možnom otvorení sa madlo 
dostane k ovládaciemu panelu tak, aby vznikol potrebný priestor pre 
ruku pri opätovnom uzatvorení dverí. Výška strednej – úchopovej časti 
madla je vo výške 1100 mm od zeme. Výška madla je približne 400 
mm. 

Koniec madla lemuje eliptický profil, ktorý umožňuje pohodlný úchop.
Počas prevádzky rátam s menšou frekvenciou otvárania a zatvárania 
týchto dverí. Počas cyklu sa pre zabezpečenie priestoru viacej využíva 

Výškové umiestnenie madla a detail tvarovania.

   oBr. 5.9 oBr. 5.10

1100 m
m
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laserový bezpečnostný alarm. Počítam s jeho umiestnením do rámu 
dverí. Týmto riešením sa podstatne zrýchli výrobný proces. Dvere 
majú väčší zmysel pri automatizácii pomocou priemyselného robota 
alebo pri ochrane funkčných častí keď stroj nie je v prevádzke.

Ďalšie dvere, ktoré obsluha ručne otvára sú určené pre dopĺňanie 
materiálu. Pohyb, ktorý umožní odklopenie tohto priestoru je pritiahnutie 
vrchnej časti smerom k sebe. Špeciálne tvarované madlo tu nie je 
príliš potrebné z dôvodu, že nastavovač materiál dopĺňa v ochranných 
rukaviciach. Výška vrchnej časti výklopných dverí je približne 760 mm. 
Veľkosť priestoru pre umiestnenie ruky pri otváraní je 104 mm do výšky 
a 300 mm do šírky.

 pohodlný prístup5|7|2 
Pre lepší prístup obsluhy k manipulačnej rovine som navrhla 12 centi-
metrový odskok lisu od zeme. Obsluhujúci personál sa vďaka tomu 
môže k stroju pohodlne priblížiť a navyše sa tým o niekoľko centimetrov 
zväčší dosah na manipulačnú rovinu. Tento prvok pôsobí pozitívne aj z 
estetickej stránky značným odhmotnením stroja. 

 

760 m
m

120 m
m

 oBr. 5.11

   oBr. 5.12
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ovládacie a oznamovacie prvKy5|7|3 

Činnosť vstrekovacieho lisu je riadená pomocou ovládacieho panelu. 
Je veľmi dôležité jeho správne umiestnenie. Najlepšou variantou 
bolo integrovať panel v blízkosti stanovišťa manipulátora, kde sa 
panel využíva najčastejšie. Výšku ovládacích a oznamovacích prvkov 
som zvolila tak, aby vyhovovala adekvátnym zorným podmienkam 
obsluhy. 

Ovládací panel sa skladá z dotykovej obrazovky, tlačidiel a vstupov 
pre rôzne pamäťové médiá. Na obrazovke je vykreslený celý 
pracovný cyklus a technologické parametre. Množstvo informácií sa 
líši od použitého softwarového vybavenia. Najdôležitejšie tlačítka sú 
pre zapnutie a vypnutie programu vstrekovacieho lisu a tlačidlo pre 
bezpečné zastavenie stroja v prípade poruchy. Najmä toto tlačidlo 
bolo nutné farebne aj tvarovo odlíšiť a umiestniť ho tak, aby bolo ľahko 
dostupné pre každého. 

 oBr. 5.13  oBr. 5.14

tlačítko pre bezpečné zastavenie 
stroja.
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Ďalším oznamovacím prvkom na vstrekovacom lise sú kontrolky, ktoré 
ukazujú tlak kvapaliny v okruhoch. Slúžia len na kontrolné nahliadnutie, 
presné číselné hodnoty sú zobrazené na ovládacom paneli, kde 
nastavovač mení parametre.

Bezpečnosť práce.5|8 

Výrobcovia musia dať veľký dôraz na záruku bezpečnosti pri obsluhe 
a údržbe priemyselných strojov. Základné bezpečnostné požiadav-
ky na konštrukciu strojov sú vymedzené Európskou úniou hlavne v 
normách ČSN EN 60204-1 ed.2 a ČSN EN 954-1. Výrobcovia musia 
na každom stroji vykonať analýzu všetkých rizík ktoré môžu vzniknúť 
pri práci so strojom. Nasledovne podľa týchto analýz navrhnú také 
opatrenia, ktoré pri správnom aj prípadnom nesprávnom použití stroja 
zamedzia ohrozenie osôb na pracovisku.
Pri dizajnérskom návrhu stroja som nemohla rozanalyzovať všetky 
možnosti rizík, na to by boli potrebné odborné konzultácie a testovanie 
návrhu. Zamerala som sa teda na odstránenie základných rizík, ktoré 
môžu vzniknúť pri prevádzke vstrekovacích lisov. K vyriešeniu ostatných 
špecifických rizík by došlo pri prípadnom zostrojení prototypu a jeho 
testovaní.

Základným bezpečnostným kritériom je zamedziť, aby došlo k ne-
bezpečnému stavu pri všetkých ručných zásahoch a takisto počas 
automatickej prevádzky. Z princípu rozlišujeme dva rôzne druhy nebez-
pečenstiev – 1. nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom, 2. 
nebezpečenstvo spôsobené pohybmi stroja. Bezpečnostné systémy, 
ktoré by mali zabrániť týmto stavom buď núdzovo zastavia pohyb 
rizikových prvkov alebo stroj núdzovo vypnú. Každý elektrický pohon 
je preto vybavený prvkom s funkciou bezpečného zastavenia. 
Zmienená funkcia zastavenia má prednostné postavenie pred všetkými 
ostatnými funkciami stroja.   

oBr. 5.15
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navrhnuté Bezpečnostné opatrenia5|9 

Kryty stroja5|9|1 

Prvým a základným bezpečnostným opatrením je samotné zamedzenie 
kontaktu obsluhy s vnútornými funkčnými časťami stroja pomocou 
krytov a dverí. S väčšinou pohyblivých častí stroja smie prísť do styku 
len poverený a vyškolený pracovník pri opravách, údržbe alebo iných 
špecifických úkonoch, ktoré sa robia mimo bežného výrobného procesu. 
Spôsob zakrytia vstrekovacieho lisu sa podieľa aj na estetickej stránke 
a na vytvorení lepšieho pocitu bezpečia u obsluhy. 

zaKrytie pohyBlivých častí stroja

K nebezpečným pohybom na stroji dochádza najmä v oblasti vstreko-
vacej a uzatváracej jednotky. Riziko ohrozenia je automaticky zmenšené 
ich vysokým umiestnením v centre lisu. Samozrejmé je aj ich dôkladné 
upevnenie k nosnému rámu stroja. V časti vstrekovacej jednotky 
navyše dochádza k taveniu plastu za pomerne vysokých teplôt, preto je 
nutná teplotná izolácia taviacej komory. Pre zamedzenie akéhokoľvek 
prípadného kontaktu neškolenej obsluhy som celú centrálnu časť lisu 
zakryla a vybavila prístupovými posuvnými dvierkami. Ich funkciou je 
najmä ochrana pri prípadnom vystreknutí horúceho plastu. Plechovými 
krytmi som zabezpečila aj základňu s pohonom rotačného stola a 
elektrorozvodňu, celú bočnú aj zadnú časť stroja. 

Problémovým miestom bolo zabezpečiť striedavý prístup k hlavnej 
manipulačnej rovine lisu – oblasti rotačného stola s formou. Obsluha 
smie vstúpiť do tohto priestoru len po skončení činnosti vyhadzovačov 
výlisku. K zamedzeniu prístupu musí dôjsť pri rotácii stola. Podľa 
zvoleného technologického postupu som navrhla dve možné riešenia. 
Prvým sú predné posuvné dvere s bezpečnostnou poistkou. Tá 
znemožní rotáciu stola, pokiaľ dvere nie sú uzavreté. Druhým riešením 
je vypnutie poistky dverí a použitie laserového systému umiestneného 
vo vrchnom ráme posuvných dverí. Ide o bežne používané moderné 
riešenie, ktoré je praktické pri rýchlych cykloch. Laserové lúče sa 
aktivujú s rotáciou stola a pri zaznamenaní cudzieho predmetu v tomto 
priestore výrobný proces zastavia. 
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Pri automatizácii procesu a zapojení priemyselného robota sa použije 
riešenie bezpečnostných dverí s poistkou. Platí zásada, že pri práci 
robota nesmie nikto vstúpiť do jeho pracovnej dráhy. Fyzická zábrana 
má v tomto prípade praktické opodstatnenie.

zaKrytie zariadení s eleKtriKou

Všetky zariadenia, ktorými prechádza elektrický prúd musia mať 
dokonalú izoláciu. Do tela vstrekovacieho lisu sa pripevnia ako hotový 
funkčný izolovaný celok. 
Vonkajšie kryty chránia dodatočne všetky časti vstrekovacieho lisu tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu personálu pri nesprávnom zaobchádzaní. 
K takýmto celkom má prístup iba poverený odborník.

signalizácia porúch5|9|2 

Na každom priemyselnom stroji musí byť umiestnený signalizátor, ktorý 
v prípade poruchy rýchlo upozorní nastavovača. Rozlišujeme zvukovú 
a vizuálnu signalizáciu. Potrebné je, aby stroj disponoval každou 
z nich. Zvukový vnem dokáže človek zachytiť rýchlejšie ako vnem 
optický. Problém čisto zvukovej signalizácie vzniká v prípade, že na 
výrobnej hale pracuje viac strojov. Vtedy má opodstatnenie integrácia 
vizuálneho alarmu. Pomocou neho dokáže nastavovač jednoznačne 
určiť stroj s poruchou.  V návrhu vstrekovacieho lisu bolo upustené od 
integrácie klasického alarmu – majáku. Namiesto toho je po obvode 
centrálneho valcového panelu rozložený pás led-diód. 

Ukážka stroja v porucho-
vom stave, pás led-diód je 
osvetlený na červeno.

 oBr. 5.16
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Aby bol alarm zaznamenaný z čo najväčšej diaľky, bolo potrebné led-
diódy umiestniť do čo najväčšej výšky stroja. Tento druh svetelnej 
signalizácie má mnoho výhodných vlastností. Prakticky využiteľnou 
môže byť napríklad možnosť zmeny farby led-diódy podľa elektrického 
napätia. Stroj tak môže signalizovať poruchu alebo umožniť 
manipulátorovi privolať nastavovača pri bežnom probléme.

zaBezpečenie Kvality pracovisKa5|10 

Príjemné pracovné prostredie bez rušivých vplyvov pozitívne pôsobí 
na psychiku obsluhy. Pracovisko by malo byť navrhnuté s ohľadom 
na zabezpečenie čo najmenšej psychickej a fyzickej námahy 
pracovníkov. 
Pri riešení návrhu stroja sa naskytá otázka hlučnosti prevádzky a vzniku 
vibrácií. K tichšiemu chodu stroja napomáha použitie elektrických 
pohonov. Tlmenie vibrácií technici riešia vhodným návrhom nosnej 
konštrukcie a podstavy stroja.
Nepríjemným prvkom pri technológii vstrekovacieho lisovania sú 
nebezpečné výpary spôsobené tavením niektorých druhov plastu. Aj 
z tohto je zakrytie centrálneho panelu lisu dobrou voľbou. Ideálnym 
riešením je dodatočne umiestniť nad centrálny panel zariadenie na 
odsávanie nebezpečných výparov. 
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Základné tvarové riešenie vstrekovacieho lisu logicky vychádza z jeho 
funkcie a z postupnosti procesov, ktoré sa pri vzniku nového výlisku 
dejú. Žiadna časť stroja by nemala byť samoúčelná, preto som sa 
snažila každý tvar navrhnúť tak, aby bol funkčný a vzájomne príbuzný 
s technologickým a technickým riešením. 

tvarovanie záKladných hmôt.6|1 

Telo vstrekovacieho lisu je rozdelené na tri základné hmotové celky. 
Prvým je valcová podstava s rotačným stolom a ovládacím panelom, 
druhým je hranová časť v zadnej partii stroja a posledným je valco-
vé teleso v strede lisu. Každý celok som odvodila od základného 
geometrického tvaru. Pre dizajn stroja mi pripadá použitie geometric-
kých tvarových foriem vhodné, pôsobiace čisto a elegantne. Oproti 
komplikovanému organickému členeniu povrchov je prijateľnejšie aj 
pre výrobu vstrekovacieho lisu. 

Telesá som ďalej transformovala a vzájomne tvarovo prepojila. Vznikli 
pri tom plynulé línie, ktoré pomohli vytvoriť kompaktný výraz stroja a 
výrazne ho odlíšili od dnešnej konkurencie. 

hranolová časť

centrálna valcová 
časť

valcová podstava

oBr. 6.1
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Základňa, na ktorej je umiestnený rotačný stôl vychádza z valca. Pre 
integráciu ovládacieho panelu som jednoduchý valec rozvinula do 
zaujímavého špirálového tvaru. Vznikol tak organický motív. Špirála 
často znázorňuje určitý vývoj a proces, čo sa k výrobnému stroju 
hodí. Touto transformáciou sa jasne odčlenila predná a zadná strana 
vstrekovacieho lisu. V prednej časti som zvolila priehľadné posuvné 
dvere, ktoré otvárajú hlavnú pracovnú rovinu. Aby nevznikol dojem 
výrezu z hmoty a straty identity základného tvarového prvku, dvere sú 
tónované. Spodná časť je odľahčená odsadením lisu od zeme.

Na boku stroja je na základňu naviazaná hranolová časť. Proporcie 
tejto časti boli odvodené od technického riešenia stroja. 
Zaujímavým prvkom je riešenie spodnej partie, ktorej plocha prechádza 
do spodného odsadenia valcovej základne. Dochádza tak k lepšiemu 
spojeniu častí a vytvorení vizuálne spojitejšieho objektu. 

Motív špirály odzrkadľuje 
vývoj a proces v stroji.

  oBr. 6.2

oBr. 6.3
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Hranolová hmota dosahuje výšku takmer 3,5 metra a pôsobí veľmi 
mohutne, jej hornú hranu som preto transformovala výrazným 
rádiusom. Zaoblenie naznačuje smer procesu a vytvára plynulý prechod 
k poslednému tretiemu valcovému prvku vstrekovacieho lisu. Práve 
tu sú umiestnené dôležité funkčné prvky celého stroja. Steny valca 
smerujú kolmo dole, po ich myslenom predĺžení valec dosahuje presne 
do stredu rotačného stola. Vrchná časť valca je konvexne prehnutá a 
tým razantnejšie priznáva miesto napojenia na hranolovú hmotu lisu.

filozofia záKladného tvarovania.6|2 

Hlavnou filozofiou a ideou pre finálne tvarovanie jednotlivých častí 
do uceleného objektu je dokonalé odrazenie postupnosti procesu 
vstrekovacieho lisovania v dizajne stroja. 

(1)    V spodnej časti, na boku lisu sú umiestnené výklopné dvere pre 
         nasypanie granulátu. V tomto priestore sa zaháji celý proces. 

(2)   Materiál sa zo zásobníku špeciálnym vzduchovým mechanizmom
       hadicou presunie do násypky stroja na vrchu lisu. Tento pohyb
       znázorňuje vysoká bočná hranolová časť. Jej výrazné zaoblenie 
       presne kopíruje smer hadice v ktorej sa presúva plastový 
      granulát. Oblúk pokračuje do hornej časti stroja, kde priamo 
      nadväzuje na vrchný diel stredného valcového dielu. 

(3)    Priamo pod konvexnou vypuklinou dielca sa nachádza násypka, 
        v ktorej tento pohyb končí. Profilová línia stroja v tomto mieste 
        taktiež radikálne mení smer kolmo na zem. Stredový valec 
       disponuje najväčším množstvom procesov a pohybov. Je preto 
       na povrchu viditeľne členený. Smer plastového materiálu 
       v tejto partii kopíruje profilovú priamu líniu stredovej hmoty. 

(4)  Ďalším stanoviskom materiálu – už vo forme finálneho plastového 
      výrobku je zadná časť rotačného stola priamo pod centrálnym  
      stredovým dielom. Posledný pohyb spôsobí otočenie stola 
      a premiestnenie výlisku z tohto stanoviska do manipulačného
      priestoru k obsluhe. Jedná sa o rotačný pohyb, ktorý je opäť 
      odrazený vo valcovom tvarovaní základne. 
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hľadanie ideálneho tvarovania menších prvKov6|3 

Podoba lisu prešla od zvolenia finálnej varianty po jej konečnú podobu 
mnohými tvarovými úpravami jednotlivých menších prvkov a detailov. 
Objemové tvarovanie sa už podstatne nemenilo, no práve dizajn detailov 
a členenie hlavných častí podtrhlo a umocnilo dojem kompaktnosti a 
tvarovej súdržnosti objektu. 

(1) (2)

(3) (4)

oBr. 6.4

Postupnosť technologického procesu je odrazený v tvarovej koncepcii 
vstrekovacieho lisu.
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členenie hmôt6|3|1 

Správne členenie jednotlivých hmôt výrazne zlepšuje estetický dojem a 
dotvára vizuálny efekt reálnosti. Delenie je zároveň nutné aj z pohľadu 
technológie výroby stroja. Na obrázkoch je znázornené delenie 
jednotlivých plôch na menšie celky.

6|3|2 

 Pohľady na vstrekovací lis, členenie hmôt.

oBr. 6.5
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tvar jednotlivých prvKov6|3|3 

Pri tvarovaní menších celkov som vychádzala z dominantného 
kruhového a oblúkového prvku, z ktorého je vystavaný hlavný objekt. 
Použitie polkruhovej a oblúkovej tvarovej formy je jednotným znakom 
pre dizajn celého vstrekovacieho lisu. Zvoleným prístupom sa dosiahla 
prepojenosť a súdržnosť stroja.
Pre nájdenie správnych proporcií a pre dokonalé umiestnenie prvkov 
bolo vypracovaných viac variánt. 

varianty vetracích otvorov6|3|4 

Pri návrhu vetracích otvorov bolo dôležité zohľadniť ich funkčnosť a 
určiť podľa toho ich polohu. Pre odvod nadmerného tepla bolo nutné 
otvory umiestniť na vrchnú časť centrálneho valca a na spodný diel 
základovej časti s rotačným stolom. 
Hľadanie ideálneho rozloženia pre vetracie otvory na vrchnej časti 
lisu je znázornené na obrázku. Otvory sú orientované po obvode 
vrchnej podstavy valca a sú zakončené oblúkovým tvarom. Vylúčila 
som varianty s veľkým počtom otvorov, ktoré vzbudzovali skôr dojem 
otvorov pre ventilátor. Zaujímavejšie sa mi javil efekt väčších otvorov, 
kde viac vyniklo koncové zaoblenie. Najlepším riešením z estetického 
aj funkčného hľadiska je varianta číslo 2. 

Varianty 1,2,3 (zľava). Vhodné a nevhodné tvarovanie vetracích 
otvorov.

 oBr. 6.6
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Otvory v spodnej časti stroja na základni s rotačným stolom boli 
odvodené od tvaru otvorov vrchnej centrálnej časti. Ich línia kopíruje 
valcovú podstavu a je zakončená oblúkom. Z dôvodu bezpečnosti sú 
tieto otvory menšie, aby sa zabránilo vniknutiu neželaných malých 
častí do stroja.
  

varianty tvarovania madiel6|3|5 

Ďalšou úlohou bolo nájdenie optimálneho tvaru madliel posuvných dverí 
vstrekovacieho lisu. Východiskom boli opäť kruhové formy. Takmer 
všetky oblé prvky stroja mali zatiaľ jednotnú orientáciu a kruhový tvar 
bol najviditeľnejší v pohľadu zvrchu na lis. Tentokrát sa črtalo zaujímavé 
oživenie návrhom oblúkových madiel, ktoré by svojou orientáciou 
boli kolmé na doposiaľ navrhnuté kruhové motívy. Na obrázkoch sú 
zobrazené rôzne varianty. Vylúčila som verzie jednoduchej ohnutej 
tyče, ktoré sa mi javili ako prvoplánové a príliš návrhu nesedeli. 

možnosti tvarovania hlavného napájania6|3|6 

Vstrekovacie lisy s ktoré som videla, mali napájanie médií riešené veľmi 
jednoducho. V zadnej časti stroja bol navrhnutý otvor, ktorým obsluha 
napájacie hadice natiahla na spodok lisu a tu ich obtiažne zapojila. Z 
estetického aj z praktického dôvodu som sa snažila napájanie médií 
sústrediť do jedného celku, ktorý bude obsluhou bezproblémovo 
prístupný. 
Prvá varianta predstavovala výsek v spodnej časti lisu. Táto možnosť 
však nezapadala do celkovej koncepcie. Zvolila som teda druhú 
variantu, kde som napájanie tvarovala v súlade s oblým tvarom 
ostatných prvkov.

Varianta madla v podobe ohnutej trubky a plného madla.
oBr. 6.7
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V príbuznej tvarovej forme napájania som vyriešila aj integráciu 
vizuálnych kontroliek tlaku vody v stroji.
  

tvarové riešenie svetelného alarmu6|3|7 

V riešení svetelnej signalizácie som nepoužila bežný alarm, ktorý by do 
koncepcie nesedel. Využila som aplikáciu led - diód, ktoré sú pre tento 
účel rovnako vhodné. Umiestnila som ich na vrch centrálneho valca, 
aby bol alarm z diaľky dobre viditeľný. Ich vlastnosti mi dovoľovali 
umiestniť led - diódy do vodorovného pásu, ktorý kopíruje povrch 
valca. Nenápadné začlenenie takto navrhnutého alarmu nenarušuje 
tvarovanie stroja a je výrazné len v prípade potreby.  

zhodnotenie tvarovej KompaKtnosti6|4 

Tvar jednotlivých prvkov som sa snažila vzájomne naviazať, ich 
pomyslené predĺžené linky pokračujú do tvarovania ďalších susedných 
celkov. Na stroji je tým vytvorený efekt prepojenosti a prúdenia línií po 
objekte. 

Tvarová 
príbuznosť ozna-
movacích prvkov 
a hlavného napá-
jania médií.

 oBr. 6.8
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fareBné a graficKé 7| 
riešenie

fareBné riešenie7|1 

Pre dizajn stroja je vhodné použiť jednoduchú farebnosť, ktorá príliš 
nerozptyľuje v pracovnom prostredí. Farba dodá vstrekovaciemu lisu 
osobitý charakter, preto je dôležitý uvážený výber. 
Zvolená bola základná svetlo šedá farba pre všetky plechové kryty 
stroja. Doplnkovou farbou je tmavá šedá. Posúvacie dvere a priehľady 
centrálneho valca sú vyrobené z priehľadného materiálu tónovaného 
do čierna. Tmavou šedou je zvýraznená časť podstavy a priestor 
ovládacieho panelu. Táto farba bola použitá aj na menšie prvky – 
kontrolky pre teplotu tekutiny a v priestore napájania. 
Navrhnutá farebnosť bude na obsluhu pôsobiť neutrálnym dojmom, 
stroju dodá  elegantnú a dôstojnú podobu. Ďalšou pozitívnou variantou 
bola aplikácia modro-šedého odtieňu v kombinácii s tmavou šedou. 
Modrá má pozitívny vplyv na pracovné naladenie obsluhy.

oBr. 7.1
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Nevhodné farebné riešenie dokáže podstatne narušiť dobrý dojem 
z produktu. Konkrétne v prípade vstrekovacieho lisu považujem za 
nevhodné a neodporúčam použiť výrazné farby. Stroj je pomerne 
mohutný a plochy napríklad v červenej farbe budú pôsobiť agresívne 
a rušivo. 

graficKé riešenie7|2 

Na plochy vstrekovacieho lisu som nepoužila žiadnu výraznú grafiku z 
dôvodu zachovania čistoty plôch. Navrhla som aplikáciu jednoduchého 
logotypu – názvu stroja VR 50t VECOM. Názov bol vytvorený zo 
začiatočných písmen slov vertical compactor, čo v preklade znamená 
vertikálny lis, ďalšie písmená značia typ stroja – VR 50t – stroj s 
rotačným stolom s uzatváracou silou 50 ton. 
Zvolený font pre logotyp je nasledovný:
VECOM – font MASQUE, vr 50t    – font Arial Bold
Varianty logotypu s názvom stroja:

   VECOM vr 50t        vr 50tVECOM

Na obrázkoch uvádzam možné aplikácie logotypu, pričom sa prikláňam 
k variante číslo 2. Za nevhodné považujem umiestniť logotyp na 
plochách, ktoré sú príliš členené – napríklad centrálny valec. Takisto 
je nevhodné umiestniť logotyp na zadnú časť stroja, kde by prakticky 
nebol viditeľný, tým pádom by to nemalo žiadny význam.Vhodné farby 
pre navrhnutú značku sú tmavá šedá alebo odtiene modrej. Tmavá 
šedá vhodne ladí s ostatnou farebnosťou vstrekovacieho lisu. Modrá 
ju zas decentne a nie príliš rušivo dopĺňa. 

 oBr. 7.2
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KonštruKčne-technicKé8| 
     riešenie

Navrhnutý vstrekovací lis patrí do skupiny strojov, ktoré materiál 
spracovávajú technológiou tepelného tvárnenia. Názov naznačuje, že 
patrí do skupiny lisov. Konkrétny odborný názov stroja je vertikálny 
vstrekovací lis. Prívlastok vertikálny je odvodený od zvislého smeru 
vstrekovania plastu do dutiny formy. Pri bližšej špecifikácii je nutné  
dodať že lis disponuje rotačným stolom. Existuje totiž ďalšia skupina 
vertikálnych vstrekovacích lisov, ktorá je charakterizovaná systémom 
s posuvnou doskou. 
Tento typ vstrekovacieho lisu je určený na takzvané “záliskovanie“. Ide 
o technologický postup pri ktorom je potrebné do plastového dielcu 
zalisovať časť z iného materiálu, najčastejšie z kovu. Preto sú výsledné 
produkty zväčša použité v elektrotechnickom priemysle.

záKladné technicKé východisKá8|1 

Pred samotným návrhom stroja som si musela určiť jeho technické 
špecifikácie, zvoliť základné parametre a kategóriu stroja. Z týchto 
špecifikácií som následne odvodila potrebné proporčné rozmery prvkov 
vstrekovacieho lisu a jeho vnútorné usporiadanie. Východiskom mi 
tiež bola plánovaná integrácia zásobníku na materiál a temperačného 
zariadenia, ktoré bolo potrebné vhodne umiestniť. 
Základným určujúcim prvkom bolo zvolenie približnej medznej veľkosti 
formy, ktorú je možné do lisu upnúť. Tá udáva aj maximálny rozmer 
produktu – výlisku, ktorý stroj dokáže vyrobiť. Z toho som odvodila 
štandardný rozmer rotačného stola, veľkosť a objemy jednotlivých 
funkčných prvkov. Podľa brožúr od výrobcov lisov som odhadla 
maximálnu uzatváraciu silu stroja. Tá zaradila stroj do kategórie 
vstrekovacích lisov na výrobu plastových dielcov menšej gramáže. Z 
týchto základných parametrov sa ďalej odvíjali ďalšie údaje nevyhnuté k 
celkovému návrhu, postupne až k výsledným rozmerom vstrekovacieho 
lisu.
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záKladné zvolené parametre:

max rozmer formy: 
šírka x výška x dĺžka: 500mm x 350mm x 330 mm

objem vstrekovacej jednotky: 35 cm3

uzatváracia sila stroja: 500 kN (50t)

odvodené parametre:

priemer rotačného stola: 1200mm

približná hmotnosť lisu: 3 tony

rozmery vertikálneho vstrekovacieho lisu: 
šírka x výška x dĺžka: 2500 mm x 3300 mm x 1600 mm 

Základné rozmerové riešenie 
vstrekovacieho lisu.

 oBr. 8.1
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popis záKladných častí stroja8|2 

Stroj je rozčlenený na niekoľko základných funkčných celkov, ktoré 
môžeme identifikovať pohľadom na uzavretý vstrekovací lis. Sú 
nimi: 1.celok s rotačným stolom, 2. prvky vstrekovacej jednotky, 
3. prvky uzatváracej jednotky, 4. priestor rozvodových hadíc, 
5.priestor temperačného zariadenia,  6. zóna zásobníku materiálu, 7. 
elektrorozvodňa s panelom pre softwarové a 8. hardwarové vybavenie 
a ovládacie a oznamovacie prvky.  

postupnosť technologicKého procesu8|3 

Kompletný technologický proces, ktorý na vertikálnom vstrekovacom 
lise prebieha je nasledovný: 

1. Obsluha vysunie dvere zásobníka materiálu a nasype do neho 
plastový granulát. Z tohto zariadenia je pomocou vzduchového 
nasávacieho systému materiál transportovaný do násypky situovanej 
vo vrchnej časti vstrekovacieho lisu. 

2.  Z násypného valca je presne odmerané množstvo granulátu 
pomocou závitovky nabraté do priestoru taviacej komory. Tu sa 
materiál postupne zohreje na nastavenú teplotu a postupne sa roztopí. 
Po kompletnej homogenizácii taveniny sa na závitovke aktivuje spätný 
uzáver. Ten jej umožní roztavený plast lineárnym pohybom vstreknúť 
do pripravenej uzavretej formy.

1

8

7

3

2
4

5

6

oBr. 8.2
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3. Po vstreknutí plastu do formy a po jeho dokonalom vychladnutí 
(vychladnutie trvá len niekoľko sekúnd) sa aktivuje uzatváracia 
jednotka. Tá formu otvorí odsunutím celého systému smerom nahor.

4. Výlisok ostáva v spodnej časti formy, ktorá je pripevnená na rotačný 
stôl. Otočením stola o 180° sa výlisok dostane k manipulantovi. V tejto 
polohe sa aktivuje vyhadzovacie zariadenie, ktoré dopomôže obsluhe 
hotový výlisok vyňať z formy.

5. Manipulant výrobok skontroluje, prípadne ošetrí a uloží na 
dopravníkový pás alebo do škatule. Nasledovne do prázdnej polovice 
formy vloží polotovar, umiestni do neho príslušnú kovovú časť a 
pomocou tlačidla oznámi stroju dokončenie tohto úkonu. Rotačný stôl 
sa opäť otočí o 180°, čím polotovar presunie do časti pod centrálny 
valec a k manipulantovi sa dostáva ďalší hotový výrobok. 

6. V poslednom kroku sa znovu aktivuje uzatváracia jednotka, doko-
nale uzatvorí formu a proces sa začína cyklicky opakovať od bodu 1.

výBer KonKrétnych funKčných celKov8|4 

Výberom čo najprogresívnejších funkčných celkov som sa začala 
zaoberať už v zimnom semestri počas predmetu Diplomový konštrukčný 
seminár. Moderne vyzerajúci stroj by mal disponovať pokrokovým 
technickým vybavením. Snažila som sa prostredníctvom mnohých 
teoretických analýz a skúmaní v praxi vybrať čo najadekvátnejšie 
moderné riešenie. Keďže som nemala možnosť konzultácie s 
odborníkom na konštrukciu takýchto strojov, vychádzala som z 
aktuálnych riešení, ktoré ponúkajú dnešné firmy. 

výBer vhodných pohonov8|4|1 

Vo vnútri vstrekovacieho lisu sa nachádzajú pomerne zložité 
technologické celky, ktoré je najideálnejšie poháňať zvlášť. Vznikne 
tak možnosť paralelných pohybov, ktoré urýchlia výrobný proces.
Pri výbere pohonu jednotlivých uzlov som dlho zvažovala pomer 
výhod a nevýhod hydraulického a elektrického typu. Vývojový trend 
zaznamenáva čoraz väčšiu inklináciu k používaniu elektrických 
servomotorov. Zvyčajne však vhodnosť použitia zvoleného pohonu 
záleží od konkrétneho technologického procesu, ktorý bude zákazník 
na lise vykonávať. Napríklad pri nutnosti dlhších cyklov a väčšej 
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uzatváracej sily je výhodné zvoliť hydrauliku, naopak pri potrebe 
rýchleho cyklu je výhodnejší elektrický pohon. Firmy preto ponúkajú 
lisy s veľmi rôznou kombináciou pohonov jednotlivých častí lisu.
Pre vstrekovaciu jednotku som hneď na začiatku zvolila plne 
elektrický pohon. Dôvodom bolo zaistenie takmer 100 percentnej 
reprodukovateľnosti cyklu a dokonalá precíznosť, čo je v sériovej 
výrobe veľmi dôležité kritérium. Pri uzatváracej jednotke som 
však váhala dlhšie. Vo vertikálnej polohe je použitie servomotorov 
komplikovanejšie. Uzatvárací mechanizmus je vtedy pákový a jeho 
konštrukcia je zložitejšia než štandardný piestový systém pri použití 
hydrauliky. Táto skutočnosť sa odrazí v kalkulácii ceny stroja. Kvality 
elektrického pohonu však zvíťazili. Náklady na zaobstaranie lisu 
sa vykompenzujú jeho prevádzkovými nákladmi. Uvádza sa, že 
servomotory oproti hydraulickým pohonom ušetria takmer 50 percent 
energie. Výhodou sú tiež nižšie množstvá emisií hluku a menšie riziko 
znečistenia hydraulickým olejom. Zásadnou mierou sú tak skvalitnené 
pracovné podmienky a zlepšená údržba stroja.
Ďalšou hnanou časťou stroja je otočný stôl. Jeho rotáciu som 
vyriešila štandardným spôsobom - použitím ozubeného mechanizmu 
poháňaného opäť servomotorom. 
Posledným celkom, ktorý potrebuje elektrický pohon je vyrážací 
mechanizmus, ktorý pomáha pri vyberaní výrobku z formy. 

pohony vstreKovacej 
jednotKy:
            
            pohon závitovKy      
            pohon vstreKu

pohon uzatváracej 
jednotKy

pohon rotačného 
stola

pohon vyrážača

oBr. 8.3
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vstreKovacia - plastifiKačná jednotKa8|4|2 

Vstrekovacia jednotka má niekoľko dôležitých celkov. V jej vrchnej 
časti ústi trubica, do ktorej sa vlastnou gravitáciou dostáva granulát 
z násypky. V tomto mieste je nutné pridať chladiaci článok , ktorý 
zabraňuje nahriatiu materiálu pred vstupom do taviacej komory. 
Ten sa postupne nahrieva podľa zadaných teplotných parametrov 
až na homogénnu taveninu. Taviaca komora pozostáva z viacerých 
samostatne vyhrievaných zón. Najvyššiu teplotu dosahuje logicky zóna 
pri tryske. Vstrekovacou tryskou sa privádza plast do dutiny formy a je 
vlastne spojnicou medzi vstrekovacou jednotkou a formou. 

Základným článkom, slúžiacim pre 
dopravenie roztopeného plastu do dutiny 
formy je buď piest alebo závitovka. Podľa 
toho sa delia plastifikačné jednotky na 
piestové alebo so závitovkou. Dnes 
prevláda práve závitovkový typ, ktorý má 
mnoho výhod, preto som sa aj ja rozhodla 
použiť práve takúto plastifikačnú jednotku. 
Závitovky sú vyrábané kusovo a špeciálne 
pre daný vstrekovací lis. Určujúcim 
parametrom je jej priemer a dĺžka.  Ja som 
navrhla závitovku s vnútorným priemerom 
20 mm a dĺžkou 760 mm.  

uzatváracia jednotKa8|4|3 

Uzatváraciu jednotku som doplnila tak, aby vyhovovala elektrickému 
pohonu. Jej základnou funkciou je zabezpečiť dokonalé uzavretie 
formy pod určitým tlakom tak, aby nevznikla medzera na vystreknutie 
plastu. Mechanizmus, ktorý sa používa v kombinácii so servopohonom 
je kĺbový. 
Ďalšími prvkami uzatváracieho priestoru sú vodiace tyče a upínacie 
dosky. Vodiace tyče slúžia na správne dokonalo kolmé vedenie systému.  
Väčšina výrobcov montuje do strojov systém so 4 vodiacimi tyčami. 

      oBr. 8.4

Hlavné prvky vstrekovacej jednotky.
      násypka                    závitovka
      chladiaci článok           taviaca komora 
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Každá tyč je umiestnená v jednom rohu upínacej 
dosky, je tak zabezpečený ich dokonale presný 
pohyb. Firma Engel vyvinula prevratné riešenie 
—stroj bez vodiacich tyčí. Funkciu tyčí preberá 
takzvaný C rám, ktorý veľmi presne vymedzuje 
pohyb dosiek. Táto patentovaná konštrukcia 
má mnohé výhody z hľadiska upínania formy. 
Vodiace tyče neprekážajú v manipulácii s 
formou, takisto je možné na stroj upnúť aj formy 
väčších rozmerov. Preto som zvolila práve tento 
spôsob vedenia formy.
Upínacie dosky slúžia na upevnenie vrchnej 
časti formy na vstrekovací lis. Dolné časti formy 
sa upnú na rotačný stôl.

prvKy rotačného stola 8|4|4 

Rotácia stola, na ktorý sú upnuté spodné časti formy je vyriešená 
pomocou ozubeného mechanizmu, ktorý je poháňaný servomotorom. 
Stôl sa otáča striedavo o 180° v smere a v protismere hodinových 
ručičiek. To zabraňuje skríženiu a pretrhnutiu prívodových hadíc, ktoré 
sú vedené stredom stola k spodným dielom formy. 

 

 oBr. 8.5
Schéma kĺbovej uzatváracej jednotky.

  oBr. 8.6

Naznačenie mechanizmu ro-
tačného stola. Servopohon pohá- 
ňa ozubený mechanizmus
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posuvné dvere8|4|5 

Pre zamedzenie kontaktu s formou počas výrobného cyklu slúžia 
bezpečnostné posuvné dvere. Zakrývajú pomerne veľký priestor, preto 
som ich rozčlenila na dve samostatné časti. Jedna časť zabraňuje 
kontaktu s vstrekovacou jednotkou a otvára sa minimálne. Druhá 
časť dverí sa otvorí pokiaľ pri vstrekovacom lise pracuje manipulant. 
Pri otvorení dverí sa zároveň aktivuje bezpečnostný laserový systém, 
ktorý kontroluje nebezpečné vniknutie do výrobného priestoru. 
Otvorenie dverí je umožnené ich posunutím v oblúkovej dráhe, ktorá 
kopíruje rám. V ráme sú dvere zasadené do drážok. Obidve časti dverí 
sú vybavené madlom. 
Posuvné dvere sú navrhnuté aj na centrálnom valcovom dieli lisu. Ich 
funkciou je zabrániť priamemu styku s funkčnými časťami. Ich otváranie 
je vyriešené automaticky pomocou tlačidla. 

zásoBníK materiálu8|4|6 

Do vertikálneho vstrekovacieho lisu som sa rozhodla včleniť zásobník 
pre plastový granulát. Modely lisov, s ktorými som sa stretla majú 
problém zásobovania stroja materiálom vyriešený pomerne nevhodným 
spôsobom. Zákazník si musí dokúpiť špeciálny sud na materiál, ktorý 
prisunie k lisu a z ktorého vyvedie hadicu do vrchnej násypky. Do tohto 
sudu nasype suchý materiál zo sušiaceho zariadenia. Problém je 
hlavne s opätovným navĺhaním materiálu v dôsledku zlej vzduchovej 
izolácie. Niekedy sa napojené sušiace zariadenie hadicou priamo 
prepojí s vrchnou násypkou. Rýchlosť sušiaceho zariadenia však často 
nepostačuje úbytku materiálu v násypke. 

  oBr. 8.7

Smer otvárania 
obidvoch častí 
posuvných dverí.
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Pre integráciu zásobníka na materiál som sa rozhodla pre vyriešenie 
zmieneného problému. Hlavný nárok na zariadenie je jeho 
vzduchotesnosť, ktorá zabráni navĺhaniu granulátu. Po otvorení dvierok 
sa materiál nasype do priestoru zásobníka.  K vzduchovému utesneniu 
pri uzavretí dôjde pomocou vhodne navrhnutej izolácie dverí. 
Zo zásobníka materiálu si vstrekovací lis automaticky naberá potrebné 
množstvo materiálu do násypky. K transportu materiálu slúži nasávacia 
hadica. Objem zásobníka je 50 litrov. To postačuje približne na 8 hodín 
nepretržitej produkcie pri výrobe stredne veľkých výliskov. 

temperačné zariadenie8|4|7 

Temperátor patrí medzi periférne zariadenia vstrekovacích lisov. Slúži 
na ohriatie formy na potrebnú teplotu pri ktorej má plastová tavenina 
vstreknutá do dutiny správne vychladnúť. Je použitý v takmer 100 
percentách technologických postupov. Chladiace médium môže byť 
olej alebo voda. Z temperačného zariadenia je vstupnými hadicami 
toto médium vedené do všetkých častí formy. Výstupné hadice vedú 
médium z formy naspäť do zariadenia. Vzniká tak uzavretý okruh. 
V mojom prípade vzniknú tri nezávislé okruhy, pre 3 časti formy. 
Dokopy je potrebné vyviesť z temperátora 6 hadíc. 4 hadice sú 
vyvedené stredom otočného stola pre spodné časti formy a 4 hadice 
sú vyvedené v zadnej časti otočného stola pri vstrekovacej jednotke 
pre vrchný diel formy. Temperačné zariadenie som umiestnila náležite 
v blízkosti otočného stola. 

 oBr. 8.8

Schematické zná-
zornenie napojenia 
dielov formy na ha-
dice temperačného 
zariadenia. Modrá pre 
vstup vody a červená 
pre výstup.
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vnútorné funKčné usporiadanie schéma lisu8|5 

riadiaci systém lisu8|6 

V dnešnej dobe už definitívne odzvonilo mechanickému ovládaniu 
strojov. Bez automatického ovládania pomocou mikroprocesorového 
riadiaceho systému si už prevádzku ani nevieme predstaviť. Preto 
bolo samozrejmosťou včlenenie ovládacieho panelu, ktorý disponuje 
najmodernejšími technológiami v oblasti riadiacej techniky vstrekovacích 
lisov. Nastavovač môže dozerať prakticky na celý proces z jedného 
miesta. Do ovládacieho panelu som integrovala veľkú prehľadnú 
dotykovú obrazovku, panely s tlačidlami a vstupy pre rôzne pamäťové 
médiá. Pri spúšťaní nového výlisku tu nastavovač nastavuje všetky 
technologické parametre a spúšťa výrobu. Pomocou tlačidiel ovláda aj 
základné prvky stroja. 
Hardwarové zariadenie je umiestnené v spodnej časti ovládacieho 
panelu pod odnímateľným krytom. Prístup má k nemu len školený 
pracovník pomocou servisného kľúča.
 

 oBr. 8.9

vstrekovacia jednotka

uzatvárací mechanizmus

zásobník na materiál

temperačné zariadenie

mechanizmus rotačného 
stola

servopohon rotačného 
stola

elektrorozvodňa

pohony vstrekovacej a 
uzatváracej jednotky
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hlavné napájanie stroja8|7 

Napájanie stroja je umiestnené v zadnej časti. V praxi sú lisy 
rozostavené pozdĺž hlavného prívodového kanálu, ktorý na každom 
pracovisku poskytuje napájanie všetkých potrebných médií. 

voda

Veľmi dôležitým médiom je voda. Poskytuje chladenie stroja v oblasti 
pod násypkov a vyhrievanie formy pomocou temperačného zariadenia. 
Voda sa v ňom nahreje na potrebnú teplotu a pri spustení procesu 
vchádza do chladiacich kanálikov formy. Týmto spôsobom rozohreje 
formu na potrebnú teplotu. Každý plastový materiál má pri procese 
tuhnutia svoje špecifické teplotné parametre. Zvolená teplota sa 
udržiava aj po vstreknutí taveniny do dutiny formy. Voda vtedy prúdi 
cez chladiaci systém späť do temperačného zariadenia a odvádza 
prebytočné teplo z formy.    
Pri napojení vody sa na lis pripevnia dve hadice. Jedna pre vstup média 
a druhá pre jeho výstup. 

oBr. 8.10

Napájanie stroja. Z napá-
jacieho kanálu v podlahe 
znázorneného tmavo- 
-šedou vedú hadice pre 
vstup a výstup vody a 
pre vzduch.
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vzduch

Pre napojenie vzduchu je určené jedno vstupné napájanie. Vzduch sa 
používa pri nasávaní materiálu zo zásobníka do vrchnej násypky a v 
prípade automatizácie výroby sa vytvorí jeden okruh pre priemyselného 
robota. Ten pomocou vzduchového systému vyberie výlisok z formy a 
uloží na dopravníkový pás.

eleKtriKa

Ďalším nevyhnutným médiom pre vstrekovací lis je elektrická energia. 
Privedená je káblami z rozvodového kanálu priamo do elektrorozvodne. 
Tam sa nachádzajú elektrické rozvody, ktoré zabezpečujú prísun 
elektrickej energie do jednotlivých celkov. V elektrorozvodni sú 
umiestnené aj zabezpečovacie prvky, ako napríklad ističe a prúdové 
ochrany.

upnutie formy na lis8|8 

Pri konštrukcii stroja je dôležité navrhnúť adekvátny systém upnutia 
formy na lis. Bežne sa využíva upnutie pomocou skrutkového spojenia. 
Zaujímavou alternatívou je upnutie pomocou elektropermanentných 
magnetických systémov. Príkladom sú upínacie zariadenia Quad 
Press od firmy MAG Centrum. Spoločnosť je zástupcom talianskej 
firmy Tecnomagnete S.r.I. pre Český a Slovenský trh. „Inovácia 
magnetických dosiek umožňuje upínať akúkoľvek veľkosť vstrekovacích 
foriem len výmenou foriem bez potreby demontáže vstrekovacieho 
lisu. Magnetizačný čas upnutia dosky sa pohybuje okolo 1-2 sekundy.“ 
[8.1] Vidíme teda výrazné šetrenie časom, bežná mechanická výmena 
môže trvať aj niekoľko desiatok minút. Správne upnutie formy je 
docielené pomocou špeciálnych senzorov nachádzajúcich sa vo vnútri 
dosiek. Ďalšou výhodou tohto typu upnutia je rovnomerné rozloženie 
sily po celom kontaktnom povrchu formy. Bežné mechanické upnutie 
to neponúka a forma je na miestach spojenia po čase deformovaná. 
Štruktúra upnutia je ideálna v poradí upínacia doska stroja, magnetická 
doska, forma. V prípade upnutia na rotačný stôl je možné magnetickú 
dosku priamo integrovať do stola, alebo umiestniť v poradí stôl, 
magnetická doska, forma.
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nosná KonštruKcia vstreKovacieho lisu8|9 

Všetky funkčné celky a ochranné plechové kryty sú upevnené na 
základnej  nosnej oceľovej konštrukcii. Pri jej návrhu musia odborníci 
zohľadniť najmä statiku stroja, otázku vibrácií a hluku pri procese. 
Konštrukcia môže byť zostavená z normalizovaných profilov, ktoré sú 
vzájomne zvarené. Na obrázku je znázornená zjednodušená schéma 
vnútornej konštrukcie vstrekovacieho lisu. 

použité materiály a technológia výroBy8|10 

Pre vstrekovací lis bolo zvolené použitie dnes dostupných materiálov, 
ktoré sa bežne používajú pri konštrukcii strojov. Ochranné kryty stroja 
môžu byť vyrobené z pásov oceľového plechu alebo ľahkých kovov. 
Presné rozmery plechu sa vykroja a v prípade oblých krytov sa ohnú 
v potrebnom rádiuse. Následne sa primontujú k hlavnej konštrukcii 
lisu. Plechové kryty bývajú opatrené vhodnou povrchovou úpravou, 
ktorá zlepší ich vlastnosti proti nežiadúcim vplyvom. Posuvné dvere a 
náhľadové okná v centrálnom panely je vhodné vyrobiť z tónovaných 
polykarbonátových panelov LEXAN. Tento materiál má množstvo 
vhodných vlastností. Pre použitie na dverách vstrekovacieho lisu sú 
opodstatnené výhody napríklad v jeho teplotnej odolnosti, vysokej 
odolnosti proti nárazu, nízkej špecifickej hmotnosti a výbornej 
tvarovateľnosti. Nemal by preto byť problém ani s jeho ohnutím. 

zvarený rám

c - rám

  oBr. 8.11

Schematicky nazna-
čená možnosť vnú-
tornej konštrukcie 
lisu.
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automatizácia výroBy 8|11 

Pri návrhu vstrekovacích lisov je potrebné počítať s automatizáciou 
procesu. Lis je navrhnutý tak, aby sa dali ľahko umiestniť a zapojiť 
potrebné automatizačné zariadenia. Ide napríklad o priemyselného 
robota a dopravníkové pásy. V prípade použitia robota rátam s jeho 
namontovaním o rám dverí, alebo s jeho umiestnením na podlahu.
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rozBor ďalších funKcií 9| 
     dizajnérsKeho návrhu

psychologicKá funKcia9|1 

Psychologické aspekty a pôsobenie dizajnu na človeka je veľmi 
dôležité. Takisto ako v medziľudskej komunikácii, aj pri vzťahu produktu 
a užívateľa hrá dôležitú úlohu počiatočný „prvý dojem“. Na prvý pohľad 
si nesporne každý všimne práve dizajn. 
Pri priemyselných strojoch je to iste špecifickejšie, nákupca ako prvé 
zhodnotí parametre stroja a jeho technické vybavenie. Avšak aj samotný 
tvar vstrekovacieho lisu môže vyslať určité pozitívne informácie. 
Kupujúceho vhodne navrhnutý lis určite viac osloví a predajca má lepší 
predpoklad stroj predať. 
Dizajn vstrekovacieho lisu je navrhnutý moderne, veľmi originálne 
a jedinečne. Značne tak vyniká oproti lisom, ktoré sú dnes na trhu. 
Logické usporiadanie hmôt a rozloženie technických celkov pôsobia 
dojmom funkčnosti stroja. Nezaprela som jeho mohutnosť, stroj preto 
pôsobí stabilne, bezpečne a s určitým rešpektom. Oblé prvky lisu 
naopak dodávajú dojem elegancie a prívetivosti. Oblé tvaroslovie na 
človeka pôsobí príjemnejšie a humánnejšie. Práve tieto znaky som sa 
snažila do charakteristického dojmu priemyselného stroja vniesť. 

Psychologická funkcia dizajnu vstrekovacieho lisu sa najviac odrazí u 
samotnej obsluhy stroja. Manipulanti a nastavovači trávia pri strojoch 
aj 12 hodinovú pracovnú smenu. Je preto veľmi dôležité aby stroj 
navodzoval a dotváral príjemné pracovné prostredie a podnecoval 
chuť k práci. Veľkým pozitívom vstrekovacieho lisu, ktoré vplýva na 
kvalitu pracovného prostredia je jeho plne elektrický pohon. Oproti 
hydraulickým pohonom to znamená tichšiu a čistejšiu prevádzku. 
Tieto dve výhody sú odrazené aj v aplikácii svetlej farby na väčšinu 
plochy stroja. Svetlá šedá má na obsluhu z psychologického hľadiska 
neutrálny vplyv, nie je agresívna, pôsobí skôr chladnejším a nerušivým 
dojmom. Manipulant sa tak môže lepšie sústrediť na svoju prácu. 
Pracovnú morálku na dielni podnecujú aj priehľady do vnútra stroja. 
Vďaka nim je vidieť, že zariadenie nie je stabilné, že sa vo vnútri 
odohráva technologický proces, je možné sledovať takmer celý postup 
vytvorenia nového produktu. Dopomôže to obsluhu držať v strehu a v 
rýchlejšom pracovnom nasadení.
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Zlepšenie kvality pracoviska prináša aj včlenenie zásobníka materiálu 
a temperačného zariadenia do lisu. To umožňuje vyčistenie a možnosť 
lepšej organizácie priestoru okolo lisu. V chaotickom prostredí môže 
človek ľahko stratiť sústredenie a u mnohých ľudí navodzuje dokonca 
pocit úzkosti. Na psychickej pohode obsluhy sa preto určite odrazí 
možnosť voľnejšieho a prehľadnejšieho pracovného priestoru. 
Na zákazníka by teda zvolený tvar stroja mal zapôsobiť funkčne, 
pokrokovo a tiež bezpečne. Mal by mu zaručiť dobré technické zázemie 
a mal by ho rázne odčleniť od konkurencie. V dielni stroj prinesie 
skvalitnenie pracovnej atmosféry, prispeje k pozitívnemu naladeniu 
obsluhy a tak k zefektívneniu práce. 
Pri bezpečne navrhnutom zakrytom stroji sa obsluha lepšie cíti a 
odvádza efektívnejší výkon.

eKonomicKá funKcia9|2 

Z ekonomickej stránky patrí navrhnutý vstrekovací lis do vyššej cenovej 
kategórie. Približná cena by sa dnes mohla pohybovať v rozmedzí od 
70 000 do 100 000 EUR. Cenu však príliš nenavyšuje samotný dizajn, 
no nadštandardné technické vybavenie. S výhľadom do budúcnosti 
však treba počítať s použitím progresívnych a moderných technických 
celkov. Technologický pokrok napreduje rýchlym tempom, nové riešenia 
výrazne napomáhajú k zefektívneniu a skvalitneniu výroby. Vyššiu 
počiatočnú finančnú investíciu tak istotne vyváži efektivita výrobného 
procesu, nízke prevádzkové náklady a nižšie náklady na údržbu stroja. 
Vhodne navrhnuté riešenia dopomáhajú k zrýchleniu výrobných cyklov. 
Každá firma sa snaží cyklus čo najviac skrátiť, aby za krátky čas vyrobila 
čo najviac kvalitných kusov. Prvky, ktoré umožňujú výrazne ušetriť čas 
sú najmä elektropohony, integrácia temperačného zariadenia, vhodné 
rozloženie celkov a tým docielená ideálna organizácia práce. Včlenenie 
zásobníka na materiál, ktorý zabezpečí dokonale suchý materiál vedie 
k zníženiu nepodarkovosti výrobkov. Nemenej podstatným dôvodom 
pre výber kvalitného stroja je aj dojem na potencionálneho zákazníka, 
ktorý si vyberá firmu, ktorá bude pre neho vyrábať výlisky. Prostredie 
na výrobnej hale má preto pôsobiť moderne, čisto a usporiadane. 
Kvalitne navrhnuté stroje vzbudzujú v zákazníkovi predpoklad nízkych 
výrobných nákladov a logicky tak nižšiu cenu výliskov.
V rámci konkurencieschopnosti je pre výrobcov plastových dielov 
nevyhnutné disponovať modernou a kvalitnou technikou.
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sociálna funKcia9|3 

Vertikálny vstrekovací lis je určený do dielní s nepretržitou prevádzkou. 
Pri stroji sa strieda viac typov obsluhy, ktorej by mal navrhnutý dizajn 
hlavne spríjemniť a zjednodušiť prácu. Tým samozrejme prispeje 
k zefektívneniu, skvalitneniu  a možnému urýchleniu pracovného 
procesu, čo pre firmu znamená nemalé peniaze. 
Nesporne je veľmi dôležité ľuďom poskytnúť príjemné a kvalitné 
pracovné prostredie. Každý človek strávi v práci podstatnú časť dňa a 
aj života. Preto by sa mal brať väčší ohľad na pracovníkov na dielňach, 
ktorý tu majú mnohokrát horšie podmienky než ľudia v kanceláriách. 
Malo by im byť umožnené pracovať s kvalitne navrhnutými strojmi, 
ktoré im vytvoria prostredie bez nadmerného hluku, vibrácií, toxických 
výparov a znečistenia.  Vo svojom návrhu som sa snažila rešpektovať 
tieto základné ľudské nároky. Použila som šetrný elektrický pohon, 
ktorým stroj získal tichší chod. Oproti hydraulickým pohonom sa prejaví 
aj v zlepšení čistoty pracovného prostredia v dôsledku odstránenia 
potreby veľkého množstva hydraulického oleja. Elektrický pohon 
je navyše schopný ušetriť až o 50% energie než starší hydraulický 
typ pohonu. Znížia sa tým nielen náklady na stroj pre firmu, ale aj 
ekologické dôsledky na životné prostredie.
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záver
Finálnym riešením diplomového projektu je pomerne komplexný 
návrh dizajnu vstrekovacieho lisu. Pri navrhovaní som sa snažila 
dodržiavať základné estetické, konštrukčné a ergonomické zásady. 
Tvar vstrekovacieho lisu sa vyznačuje inovatívnosťou a odlišnosťou od 
bežne dostupných strojov. Vstrekovací lis pôsobí pomerne elegantne a 
príjemne, zároveň v tvarosloví odráža technologický proces. Jednotlivé 
prvky sú navrhnuté hlavne tak, aby skvalitnili pracovné podmienky na 
výrobnej hale.  
Počas práce som sa snažila vyzdvihnúť opodstatnenie roly dizajnéra 
pri návrhu priemyselných strojov. Snažila som sa nájsť nový pohľad na 
dizajn strojov a načrtnúť jeho budúce smerovanie. Nové prvky, ktoré sa 
možno dnes zdajú zložité a nákladné podnietia konštruktérov vymyslieť 
moderné riešenia a v budúcnosti sa nebudú javiť ako problém. Dizajnér 
tak môže vnuknúť nápad konštruktérovi a naopak. V tejto filozofii vidím 
veľké pozitívum a potenciál pre neustály pokrok.
Z dôvodu obšírnosti témy som sa prednostne zamerala na dizajn 
hlavných prvkov vstrekovacieho lisu. V prípade podrobnejšieho 
spracovania by sa detailnejšie vyriešil napríklad grafický dizajn 
ovládacích a oznamovacích prvkov, ktoré som v práci aspoň základne 
naznačila. Takéto riešenie by však bolo na ďalšiu diplomovú prácu. V 
rámci obsahu, rozsahu aj dosiahnutých výsledkov si myslím, že som v 
práci splnila čo som si predsavzala.
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