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ABSTRAKT 
 

Tato práce je zaměřena na problematiku výroby vstřikovacích forem. 
Obsahuje jednak rozbor jednotlivých částí vstřikovacích forem, popis jejich 
funkce a možnosti konstrukčního řešení, ale také především souhrn 
stávajících technologií výroby těchto forem, jejich výhody a nevýhody. 
Součástí této práce je návrh konstrukce vstřikovací formy pro plastový dílec, 
návrh výroby vybraných tvarových částí formy, simulace a vlastní obrábění. 
 
 
 
 
Klíčová slova 

 Vstřikovací forma, polymer, elektroerozivní obrábění, vysokorychlostní 
obrábění, obrábění za sucha, obrábění velmi tvrdých materiálů. 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
 This thesis is focused on a production of injection molds. It contains 
some analyses of the various parts of the injection molds, a description of their 
functions and the possibility of structural design. A summary of existing 
technologies for the production of these molds, their advantages and 
disadvantages is included. This thesis deals with design of the component 
parts for injection of plastics, strategy of machining and a simulation of 
machining. 
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ÚVOD 
 V současné době nás obklopuje mnoho věcí vyrobených z klasických 
materiálů jako jsou kovy, sklo, dřevo, ale také ve stále větší míře plasty. Někdy 
dokonce jsou tyto klasické materiály s úspěchem plasty nahrazovány. Dnes, 
když se podíváme kolem sebe, téměř už nenajdeme výrobek pro každodenní 
použití na němž by nebyla alespoň jedna součástka z plastu. Ale vždy tomu 
tak nebylo, první látka, které lze říkat plast se objevila  až v roce 1850, kdy 
jejím vynálezcem byl Alexander Parkes a byla pojmenována parkesin, 
nedlouho po něm následoval celuloid a první umělá pryskyřice bakelit. Po 2. 
světové válce se začali vyvíjet další plastické hmoty – termoplasty a bakelit 
patřící mezi termosety, začal ustupovat částečně do pozadí. 

 Spolu s vývojem plastických hmot se začali vyvíjet i metody jejich 
zpracování. První plasty bylo možné zpracovávat většinou tvářením nebo 
odléváním a postupem času se přidalo plnivo a barvivo. Tyto směsi se 
válcovali do desek pak rozdrtily na prášek, který se následně pod vysokým 
tlakem lisoval ve formě do potřebného tvaru. S nástupem termoplastů také 
přišel nový způsob jejich zpracování – stříkání potažmo vstřikování do 
kovových forem.  

 Plastové výrobky se začaly uplatňovat v mnoha oblastech, především 
to byl automobilový průmysl, elektrotechnika, ale i řada dalších průmyslových 
odvětví . Začal se klást větší důraz na přesnost a kvalitu povrchu plastových 
výrobků, tím pádem i na technologii výroby vstřikovacích forem.  

 Jelikož strojírenství se neustále vyvíjí a zdokonaluje, začaly vznikat 
speciální softwary jejichž pomocí lze mnohem rychleji navrhovat celé formy ve 
3D, vytvářet programy pro obrábění jednotlivých částí forem, můžeme jimi 
provádět různé simulace a zamezit tak případné kolizi v důsledku chybné 
konstrukce ještě před tím, než se vůbec forma začne vyrábět. Toto vše 
značně zkracuje celkový čas výroby a snižuje náklady.  

 Plastový výrobek může mít rozmanitou strukturu povrchu, může být jak 
hladký, tak i různě zdrsněný, lesklý či matný a s tímto souvisí také technologie 
výroby tvarových částí formy. Ty se ve většině případů vyrábí na CNC 
obráběcích centrech, vysokorychlostním obráběním (dále jen HSC)  nebo 
pomocí elektroerozívního obrábění. Existují i jiné méně používané metody 
výroby vstřikovacích forem jako je např. galvanoplastika.  

  
 

Obr. 1.  Příklad vstřikovací formy pro plastový dílec  
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1. PLASTY 
 Plasty jsou materiály tvořené makromolekulárními látkami, které lze 
tvarovat a tvářet do požadovaného tvaru ve většině případů teplotou a tlakem. 
Označují celou skupinu syntetických a polosyntetických polymerních 
materiálů. Jejich základní stavební jednotkou je nízkomolekulární sloučenina 
monomer, z něhož je možno polyreakcemi (polymerace, polykondenzace a 
polyadice) připravit vysokomolekulární látky polymery. Ty můžeme dělit podle 
různých hledisek. 
 
1.1 Rozdělení polymer ů 
 Polymery se mohou dělit: 
 
– podle chemické struktury makromolekul  

• organické a anorganické (jsou složeny buď z přírodních látek 
      nebo vyrobeny chemickou cestou), 
 
• homopolymery a kopolymery (jejich makromolekuly jsou složené 

z monomerů téhož typu nebo se skládají ze dvou nebo více 
monomerů); 

 
– podle tvaru makromolekul 

• lineární (tvoří jeden dlouhý přímý řetězec monomerních molekul 
  těsně za sebou), 

• rozvětvené (kromě hlavního řetězce mají i boční větve), 
 
• zesítěné (spojení několika lineárních nebo rozvětvených 
      makromolekul mezi sebou vazbami); 
 

 
Obr. 1.1  Tvar makromolekul 

a) lineární, b) rozvětvené, c) zesítěné [7] 
 

– podle uspo řádání nadmolekulární struktury 
• amorfní (bez pravidelně uspořádané struktury), 

• semikrystalické (pravidelně uspořádaná struktura); 
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– podle obsahu částic - plnidel 

• nevyztužené (množství přísad neovlivňuje vlastnosti), 

• vyztužené – kompozity (plnivo ovlivňuje jeho mechanické a  
      fyzikální vlastnosti); 
 

– podle chování za zvýšených teplot 

• termoplasty (polymery, které lze opakovaně roztavit a ochlazením 
      přivést zpět do tuhého stavu), 

• reaktoplasty (hustě zesíťované polymery, které lze zpracovávat 
      pouze jedenkrát, po zpracování jsou zpravidla nerozpustné a  
      neroztavitelné),  

• elastomery, kaučuky a pryže (makromolekulární látky, které se 
      rychle vrací do původního tvaru a rozměrů z nichž byly podstatně 
      deformovány malou silou).  

 
1.2 Vlastnosti plast ů 
  V současnosti je na světovém trhu k dostání nezměrné množství druhů 
plastů. V technické praxi se ovšem používá jen malá část této světové 
produkce. Jejich sortiment se ale neustále zvětšuje a to buď vývojem nových 
polymerů nebo modifikacemi těch stávajících. Tento nárůst je především díky 
požadavkům zákazníků, aby se snížila cena plastového dílce, ale zároveň 
zůstaly jeho mechanické a fyzikální vlastnosti. 

 Mezi hlavní kladné vlastnosti většiny plastů patří jejich nízká měrná 
hmotnost, korozní odolnost, vynikající zpracovatelské vlastnosti, jsou dobré 
jako elektrické a tepelné izolanty a tlumí rázy. Některé polymerní směsi ovšem 
dosahují tak dobrých mechanických vlastností, že v tomto ohledu převyšují i 
některé kovy. Příkladem můžou být polyamidy typu 6 a 66 plněné skelnými 
vlákny, které se svými mechanickými vlastnostmi kovům vyrovnají. Každý 
polymer má jiné vlastnosti, záleží na tom pro jaký účel a použití byl vyvinut. 
Hmotnost plastových výrobků je mnohem nižší než výrobků kovových, přičemž 
i jejich výroba je levnější a v drtivé většině už nevyžaduje další úpravy. 
Naopak mezi negativní vlastnosti plastů řadíme jejich závislost mechanických 
vlastností na čase a na přírodních vlivech (slunce, vítr, déšť, …). S rostoucí 
dobou jejich používání se u většiny plastů mechanické vlastnosti zhoršují. 
Dalším negativem je jejich ekologický dopad na přírodní prostředí. Z tohoto 
důvodu se výrobci snaží nahrazovat reaktoplasty termoplasty, které jsou 
snadno recyklovatelné. [17] 

 Jednou z největších výhod plastů je jejich snadná zpracovatelnost, 
především tvárnost za zvýšené teploty. Mohou se upravovat vstřikováním, 
válcováním, litím, stříkáním, svařováním, ale i obráběním. Další poměrně 
velkou výhodou je možnost jednoduchého skladování granulátu, který je ve 
většině případů vyřešen balením v pytlích, což značně zjednodušuje jeho 
dopravu a manipulaci. 
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2. TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ PLAST Ů 
  Plasty lze zpracovávat mnoha způsoby. To, kterou technologii zvolíme, 
ovlivňují především technologické vlastnosti použitého plastu a také jaký tvar a 
funkci bude daný výrobek během své životnosti plnit. Technologie výroby lze 
také dle potřeby a charakteru výrobku mezi sebou kombinovat. Základní 
dělení můžeme provést podle toho, jakým způsobem se daný materiál bude 
zpracovávat.  
 
 Tyto technologie se dělí na: 
 

• tvářecí (patří sem technologie, při nichž se výchozí tvar 
základního matriálu mění výrazným způsobem, dochází 
k velkému přemisťování částic polymeru. Proces probíhá za 
zvýšené teploty a tlaku. Můžeme sem zahrnout vstřikování, 
lisování, odlévání, válcování a další), 

• tvarovací (u těchto technologií nedochází k přílišnému 
přemisťování částic polymeru, jelikož se vychází z polotovaru. 
Zvýšená teplota a tlak zde není podmínkou. Sem patří např. 
tvarování desek nebo ohýbání trubek), 

• doplňkové (tyto technologie zahrnují jak úpravu materiálu před 
zpracováním jako je granulace nebo sušení, tak i úpravu finálních 
výrobků jako je např. potisk nebo pokovování). 

 
 V drtivé většině případů kdy vyrábíme nějaký plastový dílec můžeme 
uplatnit všechny tři typy uvedených technologií. Každý výrobek musí totiž projít 
těmito fázemi: příprava hmoty (granulátu), proces zpracování a případné 
dokončovací operace [17]. V České republice mezi předcházejícími 
plastikářskými technologiemi jednoznačně převládá vstřikování, následuje 
vytlačování a vyfukování jak ukazuje následující graf. [42] 
 

 
 
 
 

Plastiká řské technologie v ČR po roce 2001

24%

5% 5% 3% 4%

59%

vstřikování

vytlačování

vyfukování

směšování

lisování

ostatní technologie

 
Obr. 1.2  Plastikářské technologie v ČR [42] 
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2.1   Vstřikování 
  Vstřikování je nejrozšířenější technologický proces zpracování plastů, 
kdy je řádně vysušeným granulátem příslušného polymeru naplněna násypka 
a odtud je postupně odebírán do tavící komory vstřikovacího stroje, roztaven, 
zhomogenizován a následně pod vysokým tlakem je vstříknut do uzavřené 
dutiny formy. Tam se ochladí a nechá ztuhnout v konečnou podobu výrobku 
(výstřiku). Touto technologií lze zpracovávat bezmála všechny druhy 
termoplastů a v menším množství také reaktoplasty a kaučuky. Její předností 
je rychlý pracovní cyklus, nízké nároky na obsluhu a také poměrně vysoký 
stupeň automatizace. Vstřikováním mohou být vyráběny buď polotovary 
k dalšímu zpracování případně kompletaci celků nebo to mohou být už hotové 
výrobky. [17] 
 
2.1.1 Postup vst řikování plastu  

 Jako první úkon je provedeno uzavření formy, následuje přisunutí 
vstřikovací jednotky a začne plnění prázdné dutiny formy dávkou roztaveného 
plastu o předem vypočteném množství z ohledem na objem výstřiku, jeho 
smrštění a velikost vtokového zbytku. Po naplnění formy, které je provedeno 
pohybem šneku vpřed, tlak ve formě i v hydraulice stroje prudce stoupne a 
vstřikovací  rychlost poklesne, aby nedošlo k enormní tlakové špičce. A 
nastává další fáze – dotlačování (doplňování). Tato fáze má rozhodující vliv na 
vlastnosti výstřiku, je zde nahrazován úbytek materiálu ve formě vyvolaný 
smršťováním hmoty při chlazení ze zpracovatelské teploty na teplotu formy. 
Následuje plastikace – jejím účelem je připravit homogenní taveninu plastu a 
shromáždit jí před čelem šneku. Polymer, který se bude vstřikovat se nejprve z 
granulátu přivede to stavu taveniny, která je pomocí šneku případně pístu 
dopravována před ústí trysky, kde je připravena ke vstříknutí do formy. Další 
fáze je odsunutí vstřikovací jednoty a konečně následuje otevření formy a 
pomocí vyhazovačů je výstřik i s vtokem (pokud forma nemá horký vtokový 
systém) vyhozen z formy. [17] 

 

 
Obr. 2.1  Cyklus vstřikování [17]: a) uzavření vstřikovací formy, b) plnění dutiny formy 

a dotlak, c) plastikace, d) otevření formy a vyhození výstřiku 
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2.1.2 Vstřikovací stroje  

 Vstřikovací stroje se používají díky své vysoké produktivitě většinou 
v hromadné nebo velkosériové výrobě. Jejich provoz může být nepřetržitý a 
téměř bezobslužný. V současnosti existuje velká škála výrobců těchto strojů. 
Jejich dělení může být podle různých hledisek, jedním z hlavních dělení je 
podle zpracovávaného materiálu (pro vstřikování termoplastů, reaktoplastů, 
eleastomerů nebo keramiky), nebo podle polohy vstřikovací a uzavírací 
jednotky (horizontální, vertikální nebo úhlové), stejně tak můžeme tyto stroje 
dělit podle objemu vstřikované taveniny (to jsou malo, středo a 
velkogramážní), nebo podle typu vstřikovacího systému (pístové, šnekové a 
kombinované). [14] 

 Každý vstřikovací stroj má několik hlavních částí. Je to vstřikovací 
jednotka, uzavírací jednota (nejčastěji hydraulická) a řízení společně s 
regulací vstřikovacího procesu. Stroj lze také doplnit manipulátory, roboty, 
sušárnami nebo různými dopravníky tak, aby tvořil částečně nebo plně 
automatizovaný celek. [17] 

 
 

Obr. 2.2  Schéma vstřikovacího stroje [17] 

 Proto, aby se dosáhlo dobré kvality výstřiku, je důležitá vhodná volba 
vstřikovacího stroje pro danou vstřikovací formu. Stroj musí zabezpečit 
dostatečnou vstřikovací kapacitu, uzavírací a přidržovací sílu, vstřikovací tlak, 
ale mimo jiné musí mít také vhodné konstrukční parametry jako je světlost 
mezi sloupky, vhodnou velikost upínacích desek, dostatečné otevření 
respektive uzavření v závislosti na stavební výšce formy, atd. 

 
 

 

Obr. 2.3  Vstřikovací stroj Arburg ALLROUNDER 720 S GOLDEN EDITION [22] 
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2.1.2.1 Uzavírací jednotka stroje  

 Hlavní funkce uzavírací jednotky vstřikovacího stroje je uzavírat a 
otevírat formu, přidržovat ji silou větší než je síla vyvolaná tlakem taveniny na 
stěny dutiny formy. Uzavírací jednotka může být buď kompletně hydraulická 
nebo s kloubovým mechanismem, který může být poháněn jak hydraulicky tak 
i elektricky. Hydraulické uzavírání má tu výhodu, že síly potřebné k uzavření 
formy jsou v každém okamžiku regulovatelné a zpravidla jsou větší než u 
mechanických uzavíracích jednotek. Drtivá většina se skládá z pohyblivé 
upínací desky, která se pohybuje po vodících sloupcích, pevné (opěrné) desky 
a nějakého pohybového mechanismu (viz. výše). Některé mechanismy jsou 
konstruovány bez vodících sloupků pomocí tzv. C rámu, což značně zlehčuje 
upínání forem na stroj. [14, 16] 
 

 
Obr. 2.4  Uzavírací jednotka vstřikovacího stroje, podle [16] – upraven:  1 – vodící  
sloupek, 2 – pohyblivá upínací deska, 3 – pevná upínací deska, 4 – zařízení pro 

     nastavení výšky formy, 5 – vyhazovač hotového výstřiku, 6 – lineární ložiska 
     vedení pohyblivé desky 
 
2.1.2.2 Vstřikovací a plastika ční jednotka stroje  

 Slouží k přeměně granulátu plastu na materiálově i teplotně homogenní 
taveninu o předem dané viskozitě. Tuto taveninu pak velkou rychlostí a za 
vysokého tlaku vstřikuje do uzavřené dutiny formy. Plast, ze kterého má být 
budoucí výrobek, je dopraven v podobě granulí do násypky a dále do tavící 
komory, kde se nejdříve taví, pak hněte, homogenizuje a nakonec se dopraví 
dvojím pohybem šneku (otáčení a pohyb zpět) před jeho čelo. Ohřev polymeru 
je prováděn jak přívodem tepla ze stěn topného válce, tak i třecím teplem 
pohybu šneku. Plast v podobě taveniny nesmí zůstat dlouho v tavící komoře, 
jinak by teplem zdegeneroval. V praxi rozlišujeme dva typy vstřikovacích a 
plastikačních jednotek:  

• pístové (v dnešní době už  zastaralá metoda, měla řadu nevýhod 
jako je například nedokonalá homogenita materiálu, vysoký 
příkon při topení, nižší plastikační výkon nebo nepřesné 
dávkování hmoty) 

• šnekové (tato metoda z velké míry nahradila pístové plastikační 
jednotky a odstranila jejich nevýhody) 
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 Existují ovšem vstřikovací jednotky, kde mohou být oba uvedené typy. 
Jsou to vstřikovací jednotky s předplastikací. Plastikace je prováděna zvlášť 
pomocí šneku (výjimečně pístu) a homogenizovaná tavenina je dopravena do 
vstřikovací jednotky před píst, který ji vstříkne do formy. Předplastikace 
umožní zkrátit celý výrobní cyklus a zvýšit výkon stroje. [14, 17] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 2.5  Šneková plastikační a vstřikovací jednotka, podle [40] - upraveno 
 

2.1.3 Vstřikovací formy  

 Vstřikovací forma je vlastně nástroj a je vedle plastikační jednotky 
nejdůležitější část stroje. Není ovšem jeho pevnou součástí, je to výměnné 
zařízení. Na jednom stroji můžeme používat více forem podobného typu, 
velikosti a hmotnosti. Dává tavenině plastu výsledný tvar výrobku a zachovává 
jej až do ztuhnutí. Forma jako celek se skládá z mnoha součástí, které lze 
rozdělit zpravidla na tvářecí části, vtokový, temperanční a vyhazovací systém, 
vodící a upínací elementy. Ty části, které zabezpečující správnou funkci 
nástroje nazýváme konstrukčními a částem stýkající se s roztaveným plastem 
říkáme funkční. Velké množství vstřikovacích forem se dnes sestavuje z dílů, 
které jsou u většiny forem podobné nebo stejné. Proto se některé firmy začali 
specializovat výhradně na výrobu těchto normalizovaných součástí. To, že se 
většina forem skládá stavebnicovým způsobem značně zkrátilo časy potřebné 
k výrobě jedné vstřikovací formy. V současné době existuje celá řada typů 
forem, která se dá rozdělit podle několika základních hledisek [14, 17]: 
 
 • podle počtu dutin na   –  jednonásobné  
    –  vícenásobné  

 •  podle typu vstřikovacího stroje  –  se vstřikováním do osy 
    –  se vstřikováním do dělící roviny  

 •  podle uspořádání vtoku na   –  dvoudeskové 
    –  třídeskové 
    –  z horkým vtokem 

 •  podle konstrukce na  –  jednoduché 
    –  čelisťové 
    –  s výsuvnými jádry 
    –  vyšroubovávací 
    –  etážové 
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 • podle vstřikovaného materiálu  –  pro termoplasty 
    –  pro reaktoplasty 
    –  pro elastomery 
 
2.1.3.1 Násobnost vst řikovací formy     

 Násobností vstřikovací formy se rozumí kolik bude mít tvarových dutin. 
Při volbě násobnosti se musí brát zřetel na složitost a velikost tvarové dutiny, 
požadované výrobní množství a parametry vstřikovacího lisu. Nejkvalitnější a 
nepřesnější výstřiky jsou u forem s malou násobností, nejlépe u 
jednonásobné. U více násobných forem by se mělo rozložení tvarových dutin 
volit tak, aby dráha toku taveniny byla co možná nejkratší a stejně dlouhá, 
případně je nutno upravit vtokové ústí. Násobnost forem můžeme vypočítat 
s ohledem na [1]: 
 
a) vst řikovací kapacitu stroje   

][
8,0

−
⋅

⋅
=

AM

M
n C  (2.1) 

 
kde:  M … je hmotnost jednoho výstřiku [g], 
 MC…vstřikovací kapacita stroje [g], 
 A …. koeficient vtokového zbytku (1,05 – 2). 
 
b) na plastika ční výkon stroje  

][
6,3

8,0
−

⋅⋅
⋅⋅

=
MA

tQ
n CP  (2.2) 

kde:  M … je hmotnost jednoho výstřiku [g], 
 A … koeficient vtokového zbytku (1,05 – 2), 
 QP… plastikační kapacita stroje [kg⋅h-1], 
 tC ….doba vstřikovacího cyklu [s]. 
 
c) uzavírací sílu stroje  

][
8,0 −

⋅
⋅=

Sp

F
n

V

 (2.3) 

 
kde:  F…. je uzavírací síla stroje [N], 
 pV …vstřikovací tlak [MPa], 
 S … plocha průmětu výstřiků včetně vtokových kanálků do směru 
  uzavírání formy [mm2]. 
 
d) na požadovaný termín dodávek výrobk ů 
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−
⋅⋅
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kde:  N…. je celková požadovaná produkce výstřiků [ks], 
 tC … doba vstřikovacího cyklu [s], 
 tP … doba produkce [h], 
 k …. koeficient využití výrobního času (0,7 – 0,9). 
 
e) ekonomické hledisko (optimální násobnost formy)   

][
3600

−
⋅

⋅⋅
=

f

PC
opt k

KtN
n  (2.5) 

 
kde:  N…. je celková produkce během životnosti formy [ks], 
 tC … doba vstřikovacího cyklu [s], 
 kf … konstanta úměrnosti (kf / N … míra amortizace formy)  [–], 
 KP …provozní náklady [Kč]. 
 

 
 

Obr. 2.6   Příklad trojnásobné vstřikovací formy [21] 

      
2.1.3.2 Temperační systém forem  

 Důležitou součástí vstřikovacích forem je temperanční systém. Je to 
soustava kanálků uvnitř formy, kterými proudí chladící médium a udržuje 
teplotu formy na předepsané hodnotě (liší se podle druhu vstřikovaného 
plastu). Cílem temperace je, aby se vstříknutá hmota ochlazovala co 
nejrychleji a nejrovnoměrněji v celém objemu, jinak by mohlo nastat 
zdeformování finálního výstřiku. Celý temperační systém je navrhován 
z ohledem na celkovou koncepci formy jako je systém vtokových kanálků, 
tvarových vložek, vyhazovačů a jiných částí formy. Průřez kanálků je většinou 
kruhový a jejich vzdálenost od líce formy je přesně propočítán, aby 
nedocházelo z nerovnoměrnému ochlazování a nesnížila se tuhost a pevnost 
stěny dutiny. Z důvodu lepšího přestupu tepla se většinou volí více kanálků 
menšího průřezu s menší roztečí, než méně kanálků většího průřezu a velké 
rozteče. Průtok kapaliny je orientován od nejteplejšího k nejstudenějšímu 
místu formy. Některé složitější vstřikovací formy, kde by mohl nastat problém 
s nerovnoměrným odvodem tepla, mohou mít několik na sobě nezávislých 
temperančních systémů. [17] 
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 Některé plasty při svém zpracování vstřikováním vyžadují vyšší teplotu 
než je teplota formy a v tomto případě kanálky slouží k ohřívání tvarových 
částí formy. To musí být rovněž provedeno před prvním plněním dutiny formy.  
 

      
 

Obr. 2.7  Příklady temperace častí formy [12, 13] 

 
 To, jak moc se bude muset forma ohřát nebo naopak ochladit, aby se 
docílila požadovaná teplota, závisí na celkové energetické bilanci jak formy, 
tak okolního prostředí. Největší podíl tepla vnáší nebo odvádí právě 
temperační systém, následují upínací desky a proudění okolního vzduchu. Jak 
velké množství tepla se od/přivede temperačnímy kanálky závisí především na 
jejich poloze, tepelné vodivosti materiálu formy a rozdílu teplot. Obecně platí, 
že teplo odvedené se musí rovnat teplu přivedenému roztaveným plastem 
[14]. 

Teplo odvedené do okolí [14]: 

][JQQQQ SKVO ++=  (2.6) 

Teplo přivedené nebo odvedené temperačním médiem [14]: 

][JQQQ POTM −=  (2.7) 

      
 
 

Obr. 2.8  Tepelná bilance formy: QTM – teplo přivedené nebo odvedené temperačním 
médiem, QP – teplo přivedené taveninou plastu, Qv – teplo odvedené vedením, QK – 

  teplo odvedené kondukcí (prouděním), QS – teplo odvedené sáláním 
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2.1.3.3 Vtokový systém forem  

Další nedílnou součástí vstřikovacích forem musí být vtokový systém. 
Je to opět soustava kanálků sloužících k dopravě roztaveného plastu od ústí 
trysky vstřikovacího válce až k tvarové části formy. Tvar,velikost a rozmístění 
rozváděcích kanálků má velký vliv na to jak bude tavenina ve formě proudit, 
jestli se nebudou vytvářet studené spoje, staženiny nebo jaký bude mít výstřik 
povrch. V zásadě se volí taková konstrukce soustavy vtokových kanálků tak, 
aby se tavenina dostala do tvarové části co možná nejkratší cestou a bez 
větších tlakových a teplotních ztrát. Při volbě tvaru a rozložení vtoků je nutno 
brát v potaz jakou má forma násobnost. V tomto případě se volí takové řešení, 
aby se roztavený plast dostal ke všem tvarovým dutinám pokud možno ve 
stejném časovém intervalu a o stejném tlaku. V případě, že to z technického 
hlediska není možné, provede se korekce vtokových kanálků, respektive jeho 
ústí. Tvarů vtokových ústí je velké množství a používají se podle toho, jakého 
charakteru je vstřikovaná součást. Mohou to být vtokové ústí bodové, 
deštníkové, talířové, tunelové a další. [14, 17] 
 

                
                           Symetrické                                           Nesymetrické 
 

Obr. 2.9   Příklad rozložení rozváděcích kanálků u vícenásobné formy [17] 

  
 Kromě studených vtokových systému (viz. výše) mohou být také horké 
vtokové systémy. Ty mají oproti studeným tu výhodu, že odstraňují vtokový 
zbytek a tím pádem není nutné dodatečné začišťování výstřiku, zkrátí se 
vstřikovací cyklus a uspoří část vstřikovaného polymeru. Ovšem mají i svoje 
nevýhody jako jsou například vyšší ceny formy nebo náročnější opravy 
vzhledem ke složitosti formy. Při konstrukci forem se používají čtyři základní 
typy horkých vtokových systémů [14]:  
 

• komůrkové vtoky (vyznačují se poměrně krátkými vstřikovacími cykly 
a vyžadují pravidelný provoz, aby plast v komůrce zcela neztuhnul), 

 
• izolované rozváděcí kanálky (používají se u třídeskových forem a pro 

rozváděcí kanálky velkého průřezu, mohou být doplněny i o 
vstřikovací trysku formy), 

 
• vyhřívané rozváděcí kanálky (celý obsah kanálků je roztavený, 

jelikož rozváděcí část formy je opatřena tepelně izolovaným 
samostatně vyhřívaným blokem), 
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• vyhřívaná tryska formy (je součástí formy, bohužel ji nelze použít 

vždy, je to omezeno velikostí trysky a dostupného místa ve formě).  
 

        
 

Obr. 2.10   Vyhřívané trysky formy (různé provedení) [9] 

 
2.1.3.4 Vyhazovací systém forem  

 Výstřiky z termoplastických hmot se při ochlazování smršťují a pevně 
ulpívají na stěnách tvarových částí vstřikovacích forem. K jejich vyhození a 
vyhození vtokového zbytku ven z formy slouží vyhazovací systém. Je to 
soustava vyhazovacích kolíků různého průřezu (i trubkového), nebo to může 
být i tzv. stírací deska potažmo stírací kroužek (především u výstřiků 
válcového tvaru). Kromě těchto mechanických způsobů vyhození výstřiku 
existují i jiné mechanismy vyhazování, jako například pomocí stlačeného 
vzduchu nebo různých manipulátorů. Pohyb vyhazovačů je odvozen buď od 
pohybu částí formy nebo působením pružin, ale ve většině případů od 
hydraulického vyhazovacího systému vstřikovacího stroje. Vyhazovací síla je 
vždy počítána s ohledem na smrštění výstřiku, na adhezi plastu k líci formy, na 
podtlak vznikající při vyhození a  na pružných deformacích formy. [14] 
 

 
 

Obr. 2.11  Vyhazovací systém formy: 1 – opěrná deska, 2 – kotevní deska 
3 – vodící pouzdra, 4 – válcové vyhazovače, 5 – trubkový vyhazovač 
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2.1.3.5 Odvzdušn ění vst řikovacích forem  

 Při vstřikování taveniny plastu do prázdné dutiny formy se musí vzduch, 
který je v dutině dostat nějaký způsobem ven z formy, jinak hrozí nárůst tlaku 
vzduchu, což ve spojení z horkou taveninou může vyvolat jeho zažehnutí a 
degradaci výstřiku. Tento jev byl pojmenován Diesedlův efekt. Kromě této 
vady může vzduch uzavřený v dutině vytvořit v tavenině bubliny nebo 
v případě, kdy je vstřikovací tlak malý, může dojít k nedotečení (nedostříknutí), 
což se po ztuhnutí výrobku  projeví na jeho vzhledu a mechanických 
vlastnostech. Místo odvzdušnění proto bývá v takovém místě, kam se 
tavenina dostane nejpozději. V některých případech se toto místo musí 
určovat pomocí zkoušek. Odvzdušnění může být provedeno pomocí otvorů, 
různých trnů a vložek. Velmi často je odvzdušnění zajištěno vyhazovači, kde 
mezera několik setin mezi vyhazovačem a dírou pro vyhazovač v tvarové 
dutině postačí k odvzdušnění formy. Jedním z dalších způsobů jak formu 
zbavit stlačeného vzduchu v tvarové dutině je pootevření formy po naplnění 
dutiny na 80 – 95 % objemu o 0,1 – 0,2 mm, dojde k odvzdušnění a pak se 
forma opět uzavře a proběhne dostříknutí objemu. Toto se praktikuje 
především při zpracování reaktoplastů. [1, 17] 
 
 
2.1.3.6 Materiály pro výrobu vst řikovacích forem  

 Cena každé vstřikovací formy je z určité části odvozena od ceny 
materiálu, ze kterého je vyrobena. Žádná forma není vyrobena pouze 
z jednoho druhu materiálu. Její části jsou nejvíce namáhány na tlak, 
opotřebení a podle druhu vstřikovaného plastu také na korozi. Na konstrukční 
části formy (to jsou např. různé rozpěrky, opěrné a kotevní desky) jsou 
kladeny jiné nároky než na časti funkční (tvarové vložky, vodící trny, 
vyhazovače, atd.). Důležitými faktory při volbě materiálu je druh vstřikovaného 
polymeru, velikost a složitost výrobku, odolnost proti opotřebení a korozi, 
počet vyráběných kusů, obrobitelnost, požadované fyzikální a mechanické 
vlastnosti, ale mimo jiné také jeho cena.  

 Nejdůležitějšími a nenahraditelnými materiály pro výrobu vstřikovacích 
forem jsou oceli. Těch je ovšem velké množství, každá má svoje specifické 
vlastnosti a to zužuje okruh jejich použití. Pro výrobu tvarových dutin a 
mechanicky namáhaných částí formy se často používá ocel nástrojová, 
cementační nebo legovaná. Velmi důležité je také tepelné zpracování na 
funkčních a tvarových částech formy, špatné teplené zpracování mnohdy vede 
k znehodnocení celého nástroje nebo k velkým potížím za provozu. Některé 
firmy si dokonce nechávají vyrábět vstřikovací formy z ocelí, které si samy 
vyvinuly přímo pro daný druh plastu.  

 Kromě ocelí se při výrobě forem používají i jiné materiály jako je hliník, 
dural, měď, mosaz a nejrůznější izolační a ochranné materiály. Z hlediska 
životnosti formy je velmi důležité již zmiňované tepelné nebo chemicko-
tepelné zpracování, povrchová úprava (leštěný povrch je odolnější vůči korozi) 
a v neposlední řadě také vlastní zacházením s formou. [8, 17] 
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Tab.2.1 Některé z doporučených ocelí pro konstrukci vstřikovacích forem [2] 

DIN ČSN Vlastnosti a použití 
Orient .
cena 

[kč/kg]

1.2162 19 487 

Cementační ocel, dobře obrobitelná, leštitelná. 
Použití pro tvarové díly a součásti forem s 
povrchovou odolností proti opotřebení, nevhodné pro 
větší úběr materiálu po kalení. V základním stavu 
dobře svařitelná. HRC 58 – 62  

50 

1.2312 19 520 

Zušlechtěná ocel pro namáhané desky a jiné 
součásti forem (desky tvarových vložek, kotevní 
desky vyhazovačů, atd. ), vhodná i pro velké tvarové 
díly, dobře obrobitelná, dezénovatelná a leštitelná. 

60 

1.2343 19 552 

Nejpoužívanější kalitelná ocel pro tvarové díly forem. 
Dobrá prokalitelnost, pevnost a houževnatost, 
vysoká odolnost proti tepelnému namáhání. Dobrá 
leštitelnost, vhodná k nitridaci a povlakování. Méně 
odolná proti opotřebení. Při zvýšených požadavcích 
na čistotu a strukturu (pro leštění) předepsat v  
provedení ESP ( elektrostruskově přetavená). 
Použitelná pro těla šoupat a klíny. HRC 48 – 53  

 120, 
145 

(ESP) 

1.2344 19 554 
Kalitelná ocel pro tvarové díly forem. Obdobné 
vlastnosti a použití jako 1.2343, lepší leštitelnost. 

 140, 
165 

(ESP) 

1.2379 19 573 

Kalitelná ocel pro tvarové díly forem s vysokým 
namáháním a s odolností proti opotřebení 
(otěruvzdornost). Pro nejvíc namáhané vložky, 
vytáčecí trny, vtoková pouzdra, uzavírací a vodicí 
lišty. Obtížně obrobitelná. HRC 58 – 62 

135 

1.2767 19 655 

Kalitelná ocel pro tvarové díly forem se zvýšeným 
namáháním a s odolností proti opotřebení, s vysokou 
houževnatostí a tvarovou stálostí po tepelném 
zpracování. Dobrá leštitelnost.Při zvýšených 
požadavcích na čistotu a strukturu (pro leštění) 
předepsat v provedení ESU. HRC 50 – 56 

 120, 
145  

(ESP) 

1.2842 19 312 

Kalitelná ocel pro univerzální použiti na menší 
tvarové díly forem, vodicí a přítlačné lišty šoupat, 
trny, strhovací a vodicí pouzdra, příložky. Vysoká 
tvrdost při dostatečné houževnatosti, nízkonákladová 
nástrojová ocel. HRC 56 – 64 

65 

1.1191 12 050 

Jakostní konstrukční ocel pro méně namáhané díly 
forem, jako středicí kroužky, vyhazovací tyče, táhla, 
podložky, přepravní třmeny a desky. Obtížně 
svařitelná. 

30 

1.7131 14 220 

Cementační ocel. Použití pro součásti forem s 
povrchovou odolností proti opotřebení, jako vodící 
sloupky, pouzdra, šikmé kolíky. V základním stavu 
dobře obrobitelná a svařitelná. 

30 
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3. TECHNOLOGIE VÝROBY VSTŘIKOVACÍCH FOREM 
 Výroba vstřikovacích forem má v České republice velkou tradici a je 
velice ceněným odvětvím dnešního strojírenství. Velké množství forem je 
vyráběno z nástrojových ocelí obráběním třískovým nebo elektroerozivním, ale 
začínají se vyrábět formy i jinými technologiemi jako je galvanoplastika. Asi 
největší podíl ze všech technologií má obrábění frézováním. Neustálý tlak na 
snížení strojních časů a výrobních nákladů vede k rozvoji frézovacích metod a 
využívání např. vysokorychlostního obrábění (HSC), obrábění velmi tvrdých 
materiálů nebo obrábění za sucha a také využití moderních 5-osých 
obráběcích center. Současné trendy v třískovém obrábění vedou ke zvyšování 
řezných rychlostí, odebírání větších objemů materiálu a to mnohdy bez 
přítomnosti jakékoliv procesní kapaliny. Mimo obráběcí stroj schopný 
dosáhnout požadované řezné rychlosti, tuhosti a bezpečného upnutí, je nutno 
mít i speciálně konstruovaný nástroj.  
  
 
3.1 Elektroerozivní obráb ění 
 Je to nekonvenční způsob obrábění zahrnující více metod, jejichž 
společným fyzikálním principem je úběr materiálu odtavováním a odpařováním 
pomocí opakujících se elektrických případně obloukových výbojů. Nevznikají 
zde třísky jako u klasického obrábění řeznými nástroji, je to proces bez použití 
jakýchkoliv řezných sil. Podmínkou pro elektroerozivní obrábění je, že obrobek 
musí být z elektricky vodivého materiálu. Obrábění funguje na principu dvou 
elektrod, z nichž jedna je obrobek (anoda) a druhá nástroj (katoda). Obě 
elektrody jsou ponořeny do dielektrické kapaliny (kapalina s vysokým 
elektrickým odporem jako je strojní nebo transformátorový olej, petrolej, různé 
solné roztoky a další) a jsou odděleny jiskrovou mezerou. Celý proces 
odebrání materiálu je složen ze střídavých impulsních výbojů rozložených po 
celé ploše nástroje. Při každém výboji dojde k narušení materiálu a vytvoření 
malého kráteru jak na obrobku tak i na nástroji. Mikročástice ve tvaru dutých 
kuliček, které se při procesu odtavují a odpařují, jsou odplavovány z místa 
narušení proudícím dielektrikem. Nástroj se postupně přibližuje k obráběné 
ploše a někdy může i kmitat, což zlepšuje proudění dielektrika a odplavování 
částic z jiskrové mezery. Teplota, při které dochází k odpařování materiálu se 
liší podle toho, zda je použit elektrický oblouk (teplota 3600 až 4000°C za 
dobu 0,1 ms až 0,1 s) nebo jiskrový výboj (teplota až 10000°C za dobu 0,01 
až 0,1 ms). Elektroerozivní obrábění se může členit podle podmínek, za 
kterých dochází k úběru materiálu na obrábění: 
 

• elektrojiskrové, 
• elektrokontaktní, 
• anodomechanické. 

 
 Z předchozích třech způsobů elektroerozivního obrábění je z hlediska 
výroby tvarových dutin vstřikovacích forem nejpoužívanější právě 
elektrojiskrové obrábění. [11, 26] 
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Obr. 3.1  Princip elektroerozivního obrábění [26] 

 
3.1.1 Elektrojiskrové obráb ění – hloubení  

 Je to základní a nejvíce používaný typ elektroerozivní metody obrábění. 
Používá se především k výrobě složitých tvarových částí forem, zápustek, 
střižných nástrojů a dalších, které nelze vyrobit jinou technologií nebo jen 
velmi obtížně. Jsou to například díry se zakřivenou osou nebo úzké štěrbiny. 
Touto metodou se obrábějí všechny vodivé materiály bez ohledu na jejich 
mechanické vlastnosti. Povrchy, takto vyrobené mají i velice dobrou jakost 
povrchu (Ra 0,2 µm), nejsou mechanicky namáhané a na hranách se 
nevytváří otřepy. Bohužel zde je nepřímá úměra mezi produktivitou obrábění 
(zvláště u měkkých materiálů) a jakostí povrchu obrobené plochy. [11] 

 Princip hloubení je takový, že nástroj se posouvá proti obrobku, přičemž 
se musí dodržovat neustále stejná jiskrová mezera, která se pohybuje 
v rozmezí od 0,01 do 0,5 mm. Jelikož elektroda (nástroj) je negativem 
obrobené plochy, kopíruje se její tvar do obrobku pomocí jiskrových výbojů. 
V některých případech lze velmi složitý tvar vyrobit jedou nebo několika 
jednoduchými elektrodami, které se pohybují po předem naprogramovaných 
drahách. Z tohoto důvodu se při elektrojiskrovém obrábění často používají 
stroje s CNC řízením. [11, 26] 

 

 

1 – posuv nástroje (elektrody) 
2 – elektroda  
3 – generátor  
4 – pracovní vana 
5 – dielektrikum  
6 – obrobek  
7 – elektrický výboj 
a – velikost jiskrové mezery 
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Obr. 3.2   Výroba tvarových dutin a povrchů kombinací tvaru a pohybů elektrody [26] 

   a) kruhové, b), c) obdélníkové, d) osmihranné, e) kuželové, f) kulové, g) průchozí  
   nekruhová díra, h) uzavřená drážka, i) drážka ve šroubovici, j) díra ve tvaru   
   kruhového oblouku 
   1 – elektroda, 2 – obrobek, 3 – pohyb elektrody  

 

 
 
 

Obr. 3.3  Elektroerozivní hloubení dutiny formy [16] 

 
 

3.1.1.1 Způsoby vyplachování dielektrika  

 Při elektrojiskrovém obrábění vznikají v jiskrové mezeře mikročástice 
odtaveného materiálu a aby byla dodržena co nejlepší kvalita povrchu musejí 
se tyto mikroskopické částice odplavovat ven z pracovního prostoru, to platí 
především pro hluboké tvarové dutiny . Existuje několik způsobů výplachu. 
Prvním způsobem je přívod dielektrika pod tlakem vnitřkem elektrody do místa 
obrábění, vnitřní stěny vyráběné dutiny mají ale menší tvarovou přesnost. 
Jako další způsob je možné použít vyplachování vnější nebo popřípadě 
vyplachování odsáváním. Odsávání dielektrika je prováděno skrz nástroj nebo 
obrobek, dosahuje se tak velice dobrá tvarová přesnost obráběné dutiny. Při 
elektrojiskrovém hloubení načisto se velmi často uplatňuje vyplachování 
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pulzní, při kterém se elektroda během obráběcího procesu oddálí od obrobku, 
zvětší se jiskrová mezera, tím se docílí dokonalého propláchnutí a poté se 
elektroda opět přiblíží na předepsanou hodnotu pracovní mezery a započne 
obrábění. Toto vše proběhne v rozmezí od 0,15 až 10 s. V některých 
případech tvarově složitých dutin se používá vyplachování tzv. kombinované, 
je to kombinace vnitřního tlakového vyplachování a odsávání. [26] 

 
Obr. 3.4  Způsoby vyplachování dielektrika mezi elektrodou a obrobkem, podle [26] 

   – upraven: a) vnější, b) tlakové vnitřní, c), d) odsáváním, e) pulzní, f) kombinované 
   1 – elektroda, 2 – pracovní vana, 3 – dielektrikum, 4 – obrobek, 5 – přívod  
    dielektrika, 6 – odsávání dielektrika 
 
 
3.1.1.2 Nástrojové elektrody 

 Jak již bylo řečeno (viz. výše), nástrojová elektroda je negativem 
vyráběné tvarové dutiny obrobku, proto se její materiál musí volit s ohledem 
na složitost tvaru, potřebnou jakost povrchu, materiál obrobku a opotřebení 
elektrody během procesu obrábění. Každý materiál pro výrobu nástroje musí 
splňovat několik základních parametrů. Především je to velmi dobrá elektrická 
vodivost, vysoký bod tavení, dobrá obrobitelnost a pevnost.  

 Nástrojové elektrody pro elektrojiskrové hloubení se mohou vyrábět 
více způsoby. Největší procento z celkové produkce elektrod je vyráběno 
obráběním (hlavně frézováním a soustružením), následuje lisování, prášková 
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metalurgie, stříkání nebo galvanoplastika. Vzhledem k tvarové složitosti 
některých elektrod mohou náklady na její výrobu dosáhnout až 50% 
z celkových výrobních nákladů.  

 Elektroda se během používání opotřebovává a to na bocích, na koncích 
elektrody, ale hlavním kritériem podle čeho se stanovuje trvanlivost nástroje je 
opotřebení rohů. Největší vliv na trvanlivost má teplota tavení použitého 
materiálu, proto se elektrody musí pravidelně kontrolovat. [11, 26] 

 

    
 

Obr. 3.5  Měděná elektroda (vlevo) použitá k výrobě formy pořadače (vpravo) 
 
 Při určování a počítání rozměrů elektrod je bráno v potaz mnoho 
parametrů jako  je výchozí rozměr vyráběné dutiny, velikost jiskrové mezery 
(většinou závisí na parametrech stroje), jakost finálního povrchu, způsobu 
vyplachování dielektrika a také je důležitá hodnota, o kterou musí být 
elektroda menší, aby bylo dosaženo požadovaných rozměrů dutiny. Například 
rozměr hrubovací elektrody k hloubení válcové dutiny lze stanovit pomocí 
vztahu (3.1) a rozměr dokončovací elektrody dle vztahu (3.2).  
 

 
Obr. 3.6  Stanovení průměru elektrody pro hrubování, podle [26] - upraveno 

 
Průměr hrubovací elektrody [26]: 

][2)(2 max mmMdzRaDd m−=++−=  (3.1) 
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a rozměr dokončovací elektrody podle vztahu [26]: 

][2 mmaDd −=  (3.2) 

kde: D …. je požadovaný rozměr dutiny [mm], 
 a….. velikost jiskrové mezery [mm], 
 Ramax..požadovaná jakost obrobeného povrchu [µm], 
 z ….. tloušťka narušeného povrchu [mm], 
 Mm … minimální hodnota, o kterou musí být nástroj menší pro dosažení 
  požadovaného průměru dutiny [mm]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.3.1 Materiály nástrojových elektrod [11]  

Materiál Charakteristika 

Grafit 
Nejčastěji používaný materiál, je dobře obrobitelný a 
vykazuje nízké opotřebení. Nevýhodou grafitu je 
znečišťování hloubicího stroje. 

Měď 

Má dobrou elektrickou vodivost, vykazuje nízké opotřebení. 
Měděné elektrody nepracují tak dobře jako elektrody z 
grafitu nebo mosazi. Jsou vhodné pro obrábění karbidu 
wolframu. Dosahovaná drsnost povrchu obrobené plochy 
je menší než Ra = 0,5 µm. 

Měď - wolfram 
Stříbro - wolfram 

Jde o drahé materiály. Používají se pro výrobu elektrod na 
hluboké drážky. Elektrody jsou vyráběny slinováním 
wolframu s mědí nebo stříbrem. Po slinutí již nemůže být 
elektroda tvarována v důsledku křehkosti materiálu. 

Měď - grafit 
Tento materiál je 1,5 až 2krát dražší než grafit, je vhodný 
pro obrábění karbidu wolframu. 

Mosaz 
Relativně levný a snadno obrobitelný materiál, vykazuje 
však vysoké hodnoty opotřebení. 

Wolfram Pro výrobu malých děr, ∅ D < 0,2 mm. 

                   
Obr. 3.7  Grafitové elektrody 
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3.1.2 Elektrojiskrové obráb ění – řezání 

 U této metody elektrojiskrového obrábění platí stejné fyzikální principy 
elektroeroze jako u hloubení popsaného výše. Rozdíl zde je ve tvaru 
nástrojové elektrody, která má tvar tenkého vodivého drátu. Kromě toho, že 
touto metodou můžeme provádět řezy s minimální šířkou po libovolné křivce, 
odpadá zde problém s nadměrným opotřebením, jelikož drátová elektroda je 
navinuta na bubnu a  postupně se odvíjí a skrze vodící zařízení prochází 
místem řezu. Stejně jako u hloubení je celý obrobek v dielektriku (voda, 
vzduch, olej, petrolej, atd.). Drátové elektrody mají průměr v rozmezí od 0,03 
až 0,35 mm a jsou vyráběny buď z mosazi, mědi a jejích slitin, molybdenu (pro 
jemné řezání) a nebo se používají dráty povlakované jejichž jádro je tvořeno 
slitinou mědi a povlakem s obsahem zinku, který zaručuje stálost výboje. [11] 

 
 

Obr. 3.8  Princip elektrojiskrového řezání [11] 

  
 Podmínkou pro to, aby se docílilo co nejpřesnějšího řezu je kromě 
stroje také kvalitní řízení. V současnosti se používá CNC řízení, kde lze řídit 2 
i více os. Výjimkou nejsou ani 4-osé drátořezy, které mohou řezat podle stěn 
3D modelu, to ovšem vyžaduje přesnou kontrolu polohy vodítek. Nejvíce se 
ale používají 2-osé drátořezy umožňující pohyb po kontuře a natočení drátové 
elektrody vůdčí svislé ose maximálně o 30°. V ětšina současných strojů je 
vybavena automatickým děrovacím zařízením, sloužící k výrobě díry malého 
průměru, kterou se následně provlékne drátová elektroda. [11] 

   
 

Obr. 3.9  Desky formy řezané drátovou elektrodou [32] 
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 Tato metoda elektroerozivního obrábění má velkou výhodu v tom, že jí 
lze řezat materiály o velmi vysoké pevnosti a tvrdosti, jako jsou slinuté karbidy, 
kalená ocel, slitiny titanu a další. Jedinou podmínkou je jako u hloubení to, že 
materiál musí být elektricky vodivý. U vstřikovacích forem se touto metodou 
mohou vyrábět různé tvarové vložky, elektrody a jiné díly. Přesnost řezání 
závisí na napnutí drátu, přesnosti stroje a CNC řízení. Při dodržení všech 
předepsaných parametrů lze dosáhnout jakosti obrobeného povrchu Ra 0,15 – 
0,3 µm a rovnoběžnosti 2 µm na 100mm. [26] 
 

       
 

Obr. 3.10  Řezání drátovou elektrodou [4, 41] 
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3.2 Galvanoplastická výroba tvarových částí forem 
 Galvanoplastika je v oblasti výroby vstřikovacích forem málo používaná 
metoda a je vhodná především pro výrobky produkované v malých sériích.  
Formy vyráběné touto technologií jsou levnější než formy vyráběné z ocelí 
třískovým nebo elektroerozivním obráběním. Celý princip metody je založen 
na výrobě skořepin pomocí některé technologie povrchových úprav. 
Galvanoplastika také umožňuje dokonalé kopírovaní předlohové součásti 
(modelu) i s jejím dezénem. Celý proces zhotovení formy má několik fází. 

 První fází je vytvoření modelu, který může být z vosku, dřeva, umělého 
dřeva nebo i z nízkotavitelného kovu. Jeden model může být vyroben jako 
celek nebo zkompletován z více částí, které se k sobě lepí speciálními tmely. 
Poté se provádějí dodatečné úpravy povrchu. Následuje druhá fáze výroby a 
tím je vytvoření vlastní skořepiny, která má tloušťku od 0,8 do 4 mm a je na 
povrch modelu nanášena buď galvanicky (u elektricky vodivých modelů) nebo 
žárovým nástřikem. Jako materiál skořepiny se nejvíce používá měď a nikl a 
pro žárové stříkání hliník a zinek. Tato metoda má tu nevýhodu, že vylučování 
kovu na povrchu nemusí být ve všech místech stejné tudíž skořepina může 
mít různou tloušťku (zvláště u velmi členitých modelů) nebo může být problém 
udržet nízkou teplotu povrchu (při žárovém stříkání). Poté co je zhotovena 
skořepina o požadované tloušťce stěny se musí model z vnitřku skořepiny 
odstranit. A to tak, že se celá skořepina ohřeje v parní nebo elektrické peci na 
stanovenou teplotu a roztavený model vyteče ven. 

 Když je skořepina dokonale očištěna, může se dodatečně upravit 
klasickým třískovým obráběním a je upevněna do vlastního tělesa formy 
společně s temperačnímy kanálky. Tato metoda je výhodná především 
z ekonomického hlediska a také proto, že je poměrně rychlá a hodí se pro 
navrhování nových výrobků. [33, 40] 
 

 
Obr. 3.11   Galvanoplastická výroba formy: vlevo voskový model, vpravo galvanicky 

vytvořená skořepina [33] 
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3.3 Výroba tvarových částí formy vtla čováním za studena 
 Tato způsoby výroby tvarových částí vstřikovacích forem je méně 
známou a poměrně málo používanou technologií, patří do technologií 
objemového tváření za studena. Tváření probíhá při teplotě výrazně nižší než 
je teplota rekrystalizace, kdy dochází ke zpevňování materiálu a nárůstu 
odporu proti dalšímu tváření a mnohdy až do stavu kdy je plasticita materiálu 
úplně vyčerpána. Vlivem zpevnění materiálu se mění mechanické hodnoty 
(vzrůstá mez pevnosti a mez kluzu, ale klesá tažnost). Velkou výhodou je 
poměrně vysoká přesnost rozměrů a dobrá jakost povrchu. Naopak 
nevýhodou je použití velkých tvářecích sil. 

 Princip výroby spočívá ve vtlačování trnu, který je stejně jako v případě 
obrábění elektroerozivním hloubením negativem výsledného tvaru, do 
polotovaru válcového tvaru. Materiál částečně teče v opačném směru než se 
pohybuje trn (průtlačník) a částečně se pěchuje. Polotovar bývá z oceli 1.2341 
a před vlastním tvářením je nejprve vyžíhán na měkko a po provedení otisku 
trnu dodatečně opracován do potřebného tvaru a následně zakalen. 
Vtlačovaný trn je z nástrojové oceli (19 830, 62 HRC) a je vyráběn většinou 
soustružením a frézováním. Následně je také tepelně zpracován kalením, 
broušen a leštěn. Před vlastním vtlačováním se na trn nanese tenká vrstva 
modré skalice (síran měďnatý – CuSO4⋅5H2O), nechá zaschnout a poté se na 
tuto vrstvu nanese ještě tenká vrstva molyky. Tato procedura se provádí proto, 
aby nedošlo k zadírání vtlačovaného trnu. Samotné vtlačování se provádí na 
hydraulickém lisu tlaky okolo 20 MPa. Trn musí mít velmi dobrou jakost 
povrchu, pevnost a tvrdost. Touto technologií se většinou vyrábějí tvarové 
části forem pro plastové dílce rotačního tvaru s malou výškou jako jsou různé 
uzávěry a víčka. 

 Tato metoda výroby tvarových částí vstřikovacích forem je sice málo 
používaná, ale v porovnání s elektroerozivním obrábění velice produktivní. 
Stejný tvar vyráběný elektrojiskrovým hloubením trvá mnohem déle, než když 
se totožný tvar vyrobí vtlačováním. 
 

 
 

Obr. 3.12  Výroba tvarových částí forem vtlačováním  
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a) b) 

c) d) 

 
3.4 Třískové obráb ění  
 Je to technologický proces, při kterém dochází k vytváření nových 
povrchů a rozměrů polotovaru odstraňováním materiálu v podobě třísky 
řezným nástrojem. Z hlediska výroby vstřikovacích forem se z oblasti 
třískového obrábění nejčastěji používají technologie soustružení, broušení, 
vrtání, ale asi největší podíl tvoří technologie frézování. 

 Frézování je nenahraditelnou technologií třískového obrábění, kde 
hlavní řezný rotační pohyb vykonává vícebřitý nástroj a pomocné pohyby 
(posuv a přísuv) obrobek. Dříve se frézování používalo výhradně k obrábění 
rovinných ploch, ale postupným technickým vývojem a rozvojem víceosých 
strojů se začali obrábět jakékoliv tvary obrobků, různé otvory, dutiny nebo 
třeba i závity, které se dříve obráběli výhradně soustružením. Kromě stroje a 
volby řezných podmínek má  největší vliv na jakost obrobeného povrchu 
nástroj. Způsob řízení dráhy nástroje prodělal také velký rozvoj a díky 
dnešnímu CNC řízení a podpory CAD/CAM softwarů je možné naprogramovat 
dráhu nástroje téměř ve všech směrech. Současné trendy v oblasti výroby 
vstřikovacích forem si žádají stále větší zkracování výrobních časů a snižování 
nákladů na výrobu což vede k vývoji nových nástrojů, frézovacích strategií a 
použití moderních frézovacích center, která umožňují obrábět i složité tvarové 
díly. Jde především o co největší úběr materiálu v co nejkratším čase. Při 
obrábění se používají procesní kapaliny, které zlepšují celý proces obrábění, 
ovšem jejich složení (většinou na bázi ropy) může mít špatný vliv nejen na 
zdraví člověka, ale také na životní prostředí. Proto se začínají prosazovat 
technologie jako je vysokorychlostní, suché a tvrdé obrábění, u kterých použití 
procesních kapalin není podmínkou. [36] 
 

            
 

             
 

Obr. 3.13  Příklady frézování moderními řeznými nástroji [36]: a) čelní fréza CoroMill  
  century, b) ,c) čelní stopková fréza s kulovým čelem a okrouhlými VBD, d) čelní  
  válcová fréza s břity do šroubovice 
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3.4.1 Vysokorychlostní obráb ění 

 Samotná definice vysokorychlostního obrábění (dále jen HSC - High 
Speed Cutting) není jednoznačně daná. Nelze přesně stanovit hranice, kde 
začíná a kde končí HSC obrábění z hlediska řezné rychlosti, vše závisí na 
materiálu obrobku, na  konkrétní obráběcí operaci a na řezných podmínkách. 
Obecně se ale dá říci, že řezné rychlosti jsou přibližně 5x až 10x vyšší než při 
klasickém konvenčním frézování. Nejenže se touto technologií dají zkrátit 
celkové výrobní časy, ale také je možno dosáhnout velmi dobré kvality 
povrchu. Nejvíce se  HSC technologie v současnosti využívá především ve 
frézování, soustružení nebo vrtání, hlavně v oblasti výroby tvarově složitých 
dutin vstřikovacích forem nebo zápustek. 
 
Tab.3.2 Řezné rychlosti při HSC z hlediska obráběných materiálů  
a obráběcí operace [15] 

Materiál 
Řezná rychlost 

[m ⋅⋅⋅⋅min -1] 
Obráběcí 
operace 

Řezná rychlost 
[m ⋅⋅⋅⋅min -1] 

Ocel 800 – 1100 Soustružení  800 – 8000  

Slitiny Ti 100 – 150  Vrtání 100 – 1100  

Slitiny Ni 160 – 280  Frézování 560 – 6000  

Litina 900 – 1600  Protahování 12 – 70  

Slitiny Al 3000 – 6000  Vystružování 10 – 250  

Zpevněné plasty 2800 – 8000  Řezání 70 – 200  

Bronz a mosaz 1100 – 3000  Broušení 6000 – 9500  

 
 Hlavní rozdíl mezi konvenčním a HSC frézováním kromě řezné rychlosti 
je v mechanismu tvoření třísky. Při vysokých řezných rychlostech se teplota 
třísky blíží teplotě tavení obráběného materiálu a mění se její mechanické a 
chemické vlastnosti. Podrobným zkoumáním řezného procesu bylo zjištěno, 
že čím vyšší je řezná rychlost, tím menší je oblast primární plastické 
deformace v oblasti třísky, dříve se dosáhne střihové meze pevnosti a dojde 
k oddělení třísky skluzem v rovině střihu pod střižným úhlem Φ. Tříska po 
průchodu rovinou střihu téměř skokově zvýší svoji teplotu, změkne a tím 
pádem se sníží síla, kterou působí tříska na čelo nástroje. Klesne tak celkový 
řezný odpor a třecí síla mezi nástrojem a třískou, čímž se sníží i celková řezná 
síla. Díky rychlému odchodu třísky z oblasti styku s čelem nástroje nedojde k 
jejímu dodatečnému zahřátí vlivem tření a tříska nestačí předat svoje teplo do 
nástroje ani do obrobku. Poklesem řezných sil a odvedením přibližně 99% 
veškerého vzniklého tepla třískou se zvýší i přesnost obrábění a také 
trvanlivost nástroje. Jednou z výhod také může být to, že tříska je krátká a při 
použití suchého obrábění také bez zbytků procesní kapaliny, což usnadňuje 
její následné zpracování. [15, 43] 
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 HSC obrábění má oproti konvenčnímu tu výhodu, že při stejné tloušťce 
třísky, ale při zvýšené řezné rychlosti se zvyšuje i hodnota posuvu, čímž je 
docíleno vyššího úběru materiálu za jednotku času (a to až o 30%). Zlepšení 
jakosti obráběného povrchu (lze dosáhnout až Ra 0,2 µm) může v některých 
případech nahradit další dokončovací operace a zkrátit celkové náklady na 
výrobu. Hlavní výhodou ale je to, že se sníží celková teplota jak nástroje tak 
obrobku. Ovšem jsou tu i některé zápory jako je zvýšené riziko úrazu 
obsluhujícího personálu vlivem velmi rychlých pohybů částí stroje nebo 
zvýšenou hladinou hluku, musí být tudíž zajištěna dostatečná ochrana 
(neprůstřelné kryty, protihlukové úpravy). Softwarová nebo hardwarová chyba 
může mít nedozírné následky. Vyšší dynamické účinky při rozběhu a 
zastavování vřetena vedou k vyššímu opotřebení ložisek, kuličkových šroubů 
a vodících částí stroje a tím také k jeho nákladné pravidelné údržbě. Oproti 
konvenčním obráběcím strojům mají HSC stroje mnohonásobně vyšší výkon a 
také umožňují provádět široké spektrum technologických operací (především 
5-osá obráběcí centra). Díky 5 řízeným osám se mohou obrábět takové 
plochy, které byly na klasickém 3-osém stroji jen obtížně obrobitelné. 
V některých případech může obrábění v 5 osách nahradit elektroerozivní 
hloubení a tím snížit počet elektrod a náklady na jejich výrobu.  [43, 3] 
 

 
 

Obr. 3.14   Vysokootáčkové vřeteno pro automatickou výměnu nástrojů 
s integrovaným asynchronním motorem pro řízený nebo regulovatelný  

provoz [39] 

 
 

Obr. 3.15   5-osé vysokorychlostní obráběcí centrum HERMLE [19] 
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3.4.1.1 Obrábění za sucha 

 Když se mluví o obrábění za sucha nebo o obrábění velmi tvrdých 
materiálů, tak v mnoha případech v souvislosti s vysokorychlostním obrábění. 
V současné době, kdy vše vede ke zrychlování a zjednodušování celého 
výrobního procesu a snižování nákladů na výrobu, začíná se stále více 
prosazovat obrábění za sucha, tedy bez použití procesních kapalin. Odpadají 
tak i hygienické, ekologické a částečně i některé technické problémy 
související s jejím používáním. V některých technologických procesech se bez 
ní ale stále ještě neobejdeme. Při obrábění za sucha je hlavní důraz kladen na 
materiál a geometrii nástroje, který musí odolávat velmi vysokým teplotám, 
vznikající při absenci procesní kapaliny.  

 
 

Obr. 3.16  HSC frézování za sucha [34] 

 Materiály nástrojů musí mít dostatečnou pevnost, tvrdost a 
otěruvzdornost při teplotách řezání nad 1000°C. Proto se p ři této technologii 
obrábění téměř nepoužívají nástroje z rychlořezné oceli (RO) mající velice 
rychlý pokles tvrdosti už při teplotě kolem 500°C. Naopak velice dobré 
vlastnosti vykazují řezné materiály jako jsou cermety, řezná keramika, kubický 
nitrid boru, polykrystalický diamant, slinuté karbidy, popřípadě různé ochranné 
povlaky. Vyrábějí se ve většině případů jako vyměnitelné břitové destičky. 
Trvanlivost nástrojů dosahuje při obrábění za sucha vyšších hodnot než při 
použití řezné kapaliny, kde se procesní kapalina téměř okamžitě vypaří a 
nemá žádný chladící účinek a naopak dochází ke střídavým tepelným rázům 
(zejména u frézování), což může zapříčinit vznik mikroskopických trhlin a 
následného lomu břitu.  

 Jelikož při suchém obrábění vznikají velmi horké třísky a ochlazování 
proudem vzduchu je nedostatečné, musí být zajištěno jejich dodatečné 
ochlazení a odstranění z místa řezu, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění 
obrobku, zvláště při hromadění v dutinách při vrtání. To je mnohdy prováděno 
odsáváním nebo vyfukováním stlačeným vzduchem, ovšem musí k tomu být 
přizpůsoben i stroj, aby nedošlo k zanesení kovových střepin do jeho ložisek a 
vodících částí. [23, 24] 
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 Při vysokorychlostním obrábění je hloubka třísky relativně malá a tím se 
zkracuje doba, kdy je břit v záběru a tím se možnost přenosu tepla do nástroje 
a obrobku eliminuje na minimum, takže není třeba používat procesní (chladící) 
kapalinu. Jak již bylo řečeno, trvanlivost nástroje je za použití suchého 
způsobu obrábění vyšší než „za mokra“. Ovšem existují případy, kdy použití 
procesních kapalin je nezbytné. Především je to u frézování hlubokých drážek, 
obrábění tepelně odolných slitin nebo tenkostěnných součástí. Zde chladící 
kapalina zabraňuje geometrické deformaci obrobku. Při obrábění hliníku a 
jeho slitin dochází k adhezi (nalepování třísek na břit i na obrobek) a procesní 
kapalina tomuto pomáhá zabránit. V případě  „mokrého“ způsobu obrábění je 
nutno použít takový řezný materiál, který umožňuje obrábění za sucha i za 
mokra. Procesní kapalina ale znečišťuje jak stroj tak i obrobek, který musí být 
dodatečně čištěn. [3] 

 Velmi rozšířenou metodou mazaní při HSC obrábění je mazání olejovou 
mlhou nebo tzv. metodou minimálního použití procesní kapaliny (MQL - 
Minimal Quantity Lubrication). Obě tyto metody fungují na principu směšování 
procesní kapaliny s tlakových vzduchem a přivedení této směsi přímo do 
místa řezu. Takto se při správném seřízení zařízení pro MQL může dosáhnout 
spotřeby 50 ml procesního média na jednu hodinu práce [28]. Obrobek, 
nástroj i tříska při tomto typu mazání zůstávají téměř suché a není třeba 
dalšího dočišťování. Sníží se také i součinitel tření a teplota řezu oproti použití 
suchého obrábění. MQL má také svoje úskalí a tím jsou miniaturní kapičky 
rozprášené ve vzduchu. To klade důraz na hygienu pracovního prostředí, 
tudíž účinné odsávání, filtrování a utěsnění pracovního prostoru stroje. Většina 
těchto zařízení je mobilní a dají se umístit téměř na každý obráběcí stroj.  
 

                   
 

Obr. 3.17  Směšovací zařízení a použití MQL [20, 38] 
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3.4.1.2 Obrábění velmi tvrdých materiál ů 

 Tato technologie je v mnoha případech kombinací vysokorychlostního a 
suchého obrábění, není to ale pravidlem. Materiály, které se takto 
opracovávají mohou dosahovat tvrdosti až 60 HRC a pevnosti přes 1800 MPa. 
Při výrobě forem a zápustek se používají různé tepelně zpracované nástrojové 
oceli nebo těžkoobrobitelné legované oceli, které těchto parametrů pevnosti a 
tvrdosti dosahují. Ovšem tyto materiály se vyznačují špatnou obrobitelností, 
což vede k neustálému vývoji řezných materiálů použitelných pro tuto metodu 
obrábění. Dochází zde k abrazivnímu opotřebovávání břitu nástroje vlivem 
velmi tvrdých mikročástic v obráběného materiálu. Proto se zde stejně jako u 
obrábění za sucha prakticky téměř nepoužívají řezné materiály 
z rychlořezných ocelí, ale většinou nástroje s VBD ze slinutého karbidu 
(povlakované), kubického nitridu boru, řezné keramiky nebo povlakované 
tvrdokovové materiály na bázi karbidu wolframu a kobaltu s velmi 
jemnozrnnou strukturou, které mají vůči abrazi zvýšenou odolnost. Musí 
rovněž odolávat vysokým teplotám, které při obrábění vznikají. 

 Při dokončovacích operacích vstřikovacích forem je požadována 
vysoká kvalita povrchu a zde se prosazuje technologie tvrdého obrábění, která 
je schopna odebrat zakalenou vrstvu přídavku a dosáhnout tak požadované 
jakosti povrchu i bez dodatečného a nákladného leštění. Aby se dosáhlo 
kvalitních výsledků, musí být dobrý nejenom nástroj, ale také způsob jeho 
upnutí, kvalitní výkonný stroj, řídící systém a vhodná obráběcí strategie. 
Obdobně jako u předchozí metody HSC se u obrábění velmi tvrdých materiálů 
dosahuje vyšší trvanlivosti nástroje za sucha než při použití procesních 
kapalin.  [25, 29] 
   

 
 

Obr. 3.18  HSC frézování kalené litiny řeznou keramikou [35] 
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3.4.2 Strategie frézování dutin vst řikovacích forem 

 Při obrábění tvarových částí vstřikovacích forem, většinou ve tvaru 
dutin, se v největší míře používá frézování. Spolu s vývojem moderních 
víceosých frézovacích center, upínacích systémů a nástrojů je velký důraz 
kladen na rozvoj frézovacích strategií. Nové strategie společně s vhodnou 
volbou řezných podmínek, které jsou dány výrobcem frézovacího nástroje, 
značně zkracují časy a snižují náklady na výrobu. Umožňují dosáhnout velmi 
dobrých geometrických i jakostních vlastností obrobeného povrchu. Kvalitní 
CAD/CAM systémy usnadňují konstruktérům a technologům práci při 
modelování tvarových částí forem, následně při generování drah obráběcího 
nástroje a vytváření NC programů. 

 
3.4.2.1 Hrubování 

 Hrubování je ta část frézování, kdy se odebírá největší objem materiálu 
co nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem, aby se co nejvíce přiblížilo 
požadovanému tvaru. V současné době je snaha výrobců zdokonalit 
hrubovací strategie, aby přiblížení k požadovanému tvaru bylo natolik malé a 
nemuselo být použito předdokončování. Nejlepších výsledů se dosáhlo 
použitím nástrojů osazenými VBD kruhového tvaru, které se lépe přizpůsobí 
cílovému povrchu než VBD čtvercové nebo kosočtvercové. Velmi důležité při 
frézování je plynulý záběr, pokud možno sousledný a jednotlivé frézovací 
dráhy na sebe navazovaly tak, aby nedocházelo k žádným prudkým změnám 
směru a kinematika stroje byla co možná nejplynulejší. V oblasti HSC 
frézování tvarových dutin vstřikovacích forem se nejvíce uplatňuje tzv. 
kapsování – frézování probíhá po drahách ve tvaru spirály, viz. obr. 3.20 a), 
nebo lineární, kde se nástroj pohybuje po přímkách, viz.  obr. 3.20 b). [30] 

 
Obr. 3.19  Příklady frézovacích strategií při hrubování [30]: a) rohovou frézou  

        (χr = 90°), b) frézou s kruhovými VBD – kombinace fréz ovacích směrů, c) frézou 
        s kruhovými VBD, d) rohovou frézou (χr = 90°) 
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Obr. 3.20  Frézování a) kapsováním, b) lineární [31,36] 

 
3.4.2.2 Obrábění na čisto (dokon čování) 

 Obrábění na čisto vždy následuje po hrubovacích operacích, kterých 
může být více. I dokončovacích operací může být několik, nikoliv pouze jedna. 
Zde je cílem se přiblížit požadované kontuře s nulovým přídavkem, tedy 
přesně daný tvar kopírovat a odstranit tak přídavek po hrubování. 
Dokončovacích strategií je nepřeberné množství a způsob jejich volby závisí 
na tvaru obráběné plochy. Ty, které mají minimální nebo nulový sklon se 
mohou frézovat spirálově nebo vrstevnicově, kdy lze zachovat stejné záběrové 
podmínky. Ovšem některé problematické partie (vnitřní rohy, úzké a hluboké 
dutiny, lopatky, atd.) se musejí obrábět pomocí speciální NC funkcí. Výrobci 
frézovacích softwarů se neustále snaží vytvářet nové nebo zdokonalovat 
stávající strategie, aby celý proces obrábění byl co nejefektivnější. Tyto 
softwary po zadání všech vstupních parametrů a zvolení vhodné strategie 
obrábění automaticky vypočítají dráhy pohybu frézovacího nástroje. Stejně 
jako u hrubování je zde kladen důraz na plynulé navazování drah a žádné 
skokové změny směru. [30] 
 

 
 
 
 

 
 

 
Obr. 3.21  Příklad frézovacích dokončovacích strategií: a) spirála, b) řádkování [31] 

a) 

 

b) 

a) 

b) 
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3.4.2.3 Obrábění roh ů 

 Při obrábění rohů dutin částí forem se mnohdy používá nástroj jehož 
poloměr je totožný s poloměrem vyráběného rádiusu. Ovšem toto řešení není 
vždy vhodné, protože dochází u lineárního pohybu při změně směru pohybu 
nástroje k velmi krátkému zastavení v tzv. zlomovém bodě. To má za 
následek větší tření a tudíž zvýšení teploty a v případě většího přídavku v rohu 
větší hloubka záběru a mohou vzniknout i vibrace, což má negativní vliv jak na 
nástroj tak na obrobek. Z těchto důvodů je výhodnější použít nástroj menšího 
průměru a daný roh obrobit pomocí kruhové interpolace, tím se zamezí 
zastavení nástroje a vznik zlomového bodu. [30] 

 
Obr. 3.22  Kruhová interpolace při obrábění rohů [36] 

 
3.4.2.4 Najíždění nástroje do řezu  

 Najíždění nástroje do řezu může ovlivnit celý proces řezání. Vždy, když 
se břit nástroje dostává do řezu je vystaven určitému šokovému zatížení a 
může dojít k jeho destrukci. Proto je velmi důležité v jakém místě se břit 
dostane do záběru. Jedním ze způsobů obrábění dutin je předvrtání otvoru do 
požadované hloubky a následné použití frézy, která dutinu vyhrubuje některou 
z hrubovacích strategií. Tento způsob nájezdu ovšem vyžaduje 2 nástroje – 
vrták a frézu, to prodlužuje celkový výrobní čas výměnou nástrojů. Mnohem 
ekonomičtější je použití kulové frézy a postupného zavrtávání do požadované 
hloubky řezu, odfrézuje se potřebná vrstva, opět se provede zavrtání a 
odfrézování, dokud není hotová celá dutina. Výhodnější ale je dosáhnout plné 
hloubky řezu kruhovou interpolací ve šroubovici. Jednou z nejvíce 
používaných metod zahlubování je tzv. rampování. Je to lineární najetí na 
plnou hloubku řezu, může začít do středu nebo od středu, podle rozměrů 
dutiny. Při HSC obrábění se ale nenajíždí lineárně, nýbrž pomocí hladké 
kruhové interpolace. Pokud je použita fréza s kruhovými VBD je možno do 
řezu najíždět kruhovou interpolací po spirále. [30] 

 
 

Obr. 3.23  Způsoby najíždění nástroje do řezu [36]: a) rampování, b) spirálové 
kapsování, c) postupné zavrtávání a rozjíždění 
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3.4.2.5 Strategie frézování naklopeným nástrojem  

 Při použití kulových fréz na obrábění tvarových částí ve třech osách 
svírá povrch obrobku a osa nástroje pravý úhel a řezná rychlost je zde nulová, 
což způsobuje zvýšení teploty řezání, pěchování třísky, tvoření nárůstku nebo 
snížení jakosti obrobené plochy. Tyto negativní jevy lze částečně odstranit 
naklopením nástroje nebo obrobku, které lze velmi dobře docílit při 5-osém 
obrábění. Při frézování ve 3 osách je efektivní průměr frézy velice malý, 
především u dokončování, kdy je hloubka řezu minimální (viz. obr. 3.21). [27] 
 

 
Obr. 3.24  Efektivní průměr nástroje při 3-osém frézování, podle [36] - upraveno 

 
Efektivní průměr nástroje při 3-osém frézování [27]: 

  ( ) ][2 mmaDaD pcpef −⋅=  (3.12) 

 
kde:  ap … je hloubka řezu [mm], 
 Dc … průměr frézy [mm]. 
 
 Při naklopení frézovacího nástroje se zvětší jeho efektivní průměr a 
zvýší se i jeho efektivní řezná rychlost a trvanlivost. Pomocí experimentů bylo 
dokázáno, že se zlepší i jakost obrobené plochy. Nástroj může být naklopen 
ve dvou směrech a to buď ve směru posuvu nebo ve směru kolmém na posuv. 
U obou těchto způsobů ještě navíc může být nástroj tažený, který má poměrně 
tichý chod, nebo nástroj tlačený do řezu. Efektivní průměr frézy Def při 
obrábění taženým nástrojem nakloněným ve směru posuvu (obr. 3.22 a) se dá 
vypočítat podle následujícího vzorce [27]: 
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a efektivní průměr frézy kdy je nástroj tlačen do řezu podle vzorce: 
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kde:  ap … je hloubka řezu [mm], 
 Dc … průměr frézy [mm], 

 βf … úhel naklonění nástroje ve směru posuvu [°]. 
 

                     
Obr. 3.25  Frézování naklopeným nástrojem ve směru posuvu, podle [36] – upraveno: 

a) tlačením, b) tažením 
 
 Z výše uvedených vzorců (3.7, 3.8) a z obr. 3.24 je zřejmé, že při 
zachování stejných parametrů u frézování tlačením i tažením je efektivní 
průměr frézy větší u taženého nakloněného nástroje. Následně je možné 
vypočítat efektivní řeznou rychlost vc,ef [36]: 

]min[
1000

1
,

−⋅
⋅⋅

= m
Dn

v ef
efc

π
 (3.15) 

 
kde:  n … jsou otáčky [min-1], 
 Def… efektivní průměr frézy [mm]. 

  
 Úhel náklonu, který by byl pro frézování nejvýhodnější není 
jednoznačně stanoven, v praxi se nejvíce používají náklony od 10° do 30°. 
Vše závisí na volbě řezných podmínek. S možností použití kvalitních 
CAD/CAM softwarů a 5-osých obráběcích center se frézování vykloněným 
nástrojem stává velice efektivní metodou obrábění tvarových ploch. Sníží se 
tak výrobní časy díky zvýšení posuvu a šířky záběru. [27] 
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3.5 Výhody a nevýhody metod výroby vst řikovacích forem  
 Výroba vstřikovacích forem se postupným vývojem zdokonalila a stále 
zdokonaluje a zefektivňuje. Velký podíl na tom má normalizace součástí 
používaných pro výrobu forem. Formy se dnes v naprosté většině sestavují 
z normalizovaných dílců, které se často upravují dle potřeby (jsou to různé 
desky, kolíky, vyhazovače, trysky, aj.), vyrábí se pouze tvarové části formy. Při 
jejich výrobě se používají prakticky všechny technologie popsané výše, nedá 
se ale říci, že některé jsou používány více a jiné méně. Každá z uvedených 
technologií má svá specifika, výhody a nevýhody, se kterými je nutné počítat 
při sestavování technologického postupu výroby tvarového dílce. 
 
• Elektrojiskrové obráb ění (hloubení a řezání) 

Výhody: 

– lze obrábět takové složité tvary, které jinou technologií nelze vyrobit, 
– velice dobrá jakost povrchu a přesnost rozměrů při správném seřízení 

stroje, 
– žádná tepelně ani mechanicky ovlivněná oblast a žádné otřepy, 
– minimální odpad, 
– lze obrábět materiály s vysokou tvrdostí a pevností. 
 

Nevýhody:  

– lze obrábět pouze elektricky vodivé materiály, 
– obrobek musí být při obrábění ponořen do dielektrika a s tím je spojeno 

jeho následné čištění, 
– poměrně vysoké náklady na výrobu elektrod (v případě elektrojiskrového 

hloubení), 
– nepřímá úměra mezi produktivitou obrábění a jakostí povrchu obrobené 

plochy, 
– dlouhé výrobní časy. 
 

• Galvanoplastická výroba tvarových částí forem 

Výhody: 

– levnější než třískové nebo elektroerozivní obrábění, 
– dokonale kopíruje model i z jeho dezénem, 
– rychlá metoda výroby prototypových výrobků, 
– téměř žádný odpad. 
 

Nevýhody:  

– náročná výroba modelu, 
– nestejná tloušťka skořepiny v důsledku nerovnoměrné proudové hustoty, 
– problematické udržení nízké teploty povrchu modelu při žárovém stříkání. 
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• Výroba tvarových částí formy vtla čováním za studena 

Výhody: 

– velice rychlá výroba tvarových dutin, 
– žádná tepelně ovlivněná oblast, 
– celkové zpevnění tvarovaného materiálu 
– velice dobrá jakost povrchu 
 

Nevýhody:  

– náročná výroba vtlačovacích trnů z hlediska pevnosti a tvrdosti, 
– použití vysokých tlaků (20 MPa), 
– po vyrobení dutiny se musí výrobek upravit třískovým obráběním a tepelně 

zpracovat, což může mít vliv na jeho rozměry, 
– metoda je vhodná pouze pro výrobu tvarových dutin menších rozměrů. 
 

 
• Vysokorychlostní obráb ění 

Výhody: 

– vysoké řezné a posunové rychlosti umožňují oproti konvenčnímu obrábění 
úběr většího objemu materiálu a zkrácení výrobních časů 

– snížení řezných sil, 
– téměř všechno vzniklé teplo je odvedeno třískou a tepelné ovlivnění 

obrobku i nástroje je minimální, 
– možnost použití obrábění za sucha nebo z minimálním chlazením. 

 
Nevýhody:  

– náročné na dokonalé vyvážení všech rotujících částí stroje, 
– vysoké nároky na bezpečnost personálu, 
– pravidelná kontrola nástrojů, adaptérů a dalších částí stroje na únavové 

trhliny. 
 

• Suché a tvrdé obráb ění 

Výhody: 

– snížení výrobních nákladů díky absenci procesní kapaliny a jejím 
nákladům na čistění a ekologickou likvidaci, 

– vyšší trvanlivost řezného nástroje oproti obrábění s procesním médiem, 
– tříska zůstává suchá a lépe se zpracovává, 
– obrábění materiálů o vysoké tvrdosti a pevnosti, 
– možnost použití při HSC obrábění. 

 
Nevýhody:  

– obrábění bez chlazení nelze u některých materiálů použít, 
– použití speciálních nástrojů s tepelnou a pevnostní odolností, 
– třísky mají vysokou teplotu a musí se dodatečně ochlazovat. 
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4. VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY INNENSCHALE 
 

 
Obr. 4.1  Výstřik 

 
 Výrobek INNENSCHALE – vnitřní plášť (obr. 4.1) je součástí 
vzduchového sání motoru (obr. 4.2) v automobilech Opel. 
 

 

 
 
 

Obr. 4.2  Část vzduchového sání jehož vnitřní plášť je tvořen vyráběnými výstřiky 
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4.1 Návrh a konstrukce formy  
 
4.1.1 Použitý software 

 SolidWorks – je to produkt v současné době u nás největšího prodejce 
3D CAD systémů SolidVision, s.r.o.. Má široké spektrum využití především ve 
strojírenském průmyslu pro komplexní navrhovaní ve 3D. Tento modelář 
umožňuje vysoce kvalitní objemové i plošné modelování, automatické 
generování výkresů a rozsáhlé práce se sestavami. Obsahuje řadu 
specializovaných návrhářských nástrojů jako je například tvorba forem, 
plechových dílů nebo svařovaných konstrukcí. V oblasti navrhování forem 
zvláště zjednodušuje práci automatickou tvorbou tvárníku, tvárnice či bočních 
jader. Obsahuje velké množství doplňků jako jsou různé pevnostní a 
deformační analýzy, simulace a další. Jeho poměrně velkou výhodou je 
možnost importu velkého množství formátů datových souborů.  

 HASCO Digital R1 2009 – digitální katalog firmy HASCO specializující 
se na výrobu normalizovaných součástí pro vstřikovací formy. Tato databáze 
obsahuje 3D modely  téměř všech produktů, které tato firma vyrábí a 
distribuuje. Modely mají přesné rozměry jako skutečné výrobky, což značně 
zlehčuje práci konstruktéra při tvorbě modelů forem.  
 

 
 

Obr. 4.3  Náhledy softwarů SolidWorks (vlevo) a 3D knihovny HASCO 
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4.1.2 Materiál výst řiku 

 Materiál použitý pro tento výstřik je Durethan® BKV 30 H 2.0 , je to 
jedna z modifikací polyamidu 6 (PA 6) plněná 30% skleněných vláken. Jeho 
distributor pro Českou republiku je firma LANXESS Deutschland GmbH. 
Oblast použití tohoto plasu je velmi široká, především automobilový průmysl, 
elektrotechnika, spotřební materiál, zdravotnictví, stavebnictví a mnoho 
dalších. Vyniká především svojí mechanickou pevností, tuhostí, houževnatostí 
a chemickou odolností. Díky tomu nachází největší uplatnění v již zmíněném 
automobilovém průmyslu, kdy se z něho nebo jeho modifikací vyrábějí kryty 
motoru, části ventilátorů, madla dveří a části karosérií. Velmi často se 
v souvislosti s tímto materiálem (obecně s vysoce plněnými polyamidy) mluví o 
alternativní náhradě kovových dílů. Tyto plasty mají srovnatelné vlastnosti 
s kovy a v některých případech je i převyšují co se týče jejich pevnosti a 
houževnatosti. Díly vyrobené z plastu se oproti kovovým dílům nemusí 
dodatečně opracovávat a mnohdy ani lakovat. Nevýhodou je to, že při 
nesprávném zpracování mohou vznikat toxické plynné směsi. 
 

Tab.4.1 Některé z vlastností Durethanu® BKV 30 H 2.0 [18] 

Vlastnost Hodnota Jednotka Norma 

Hustota 1,36 g⋅cm-3 ISO 1183 

Pevnost v tahu 175 MPa ISO 527 

Modul pružnosti v tahu 9000 MPa ISO 527 

Rázová houževnatost 
při 23°C (Charpy) 

95 kJ⋅m-2 ISO 179/1eU 

Rázová houževnatost 
při -30°C (Charpy) 

80 kJ⋅m-2 ISO 179/1eU 

Teplota tavení 
(zesklovatění) 

220 °C ISO 11357 

Maximální dlouhodobá 
teplota používání 130 °C - - - 

Minimální dlouhodobá 
teplota používání 

- 40 °C - - -  

Povrchový elektrický 
odpor 

1012 Ω IEC 60093 

Odolnost vůči benzínu 
a acetonu 

odolný - - - - - -  

Odolnost vůči silným 
louhům 

neodolný - - - - - -  

Odolnost vůči 
trichlorethylenu 

odolný - - - - - -  

Odolnost vůči slabým 
organickým a 

minerálním kyselinám 

podmíněně 
odolný - - - - - -  
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4.1.3 Zaformování modelu výst řiku 

 Zaformování modelu výstřiku znamená zvolení vhodné dělící roviny. 
Musí být navržena a umístěna tak, aby bylo možné po naplnění vytvořené 
dutiny a ztuhnutí plastu odformování finálního výrobku. To znamená, že model 
dodaný zákazníkem musí mít potřebné minimální úkosy, aby ho bylo možné 
z formy jednoduše vyhodit pomocí vyhazovacího systému, v opačném případě 
je nutné model upravit a tyto úkosy doplnit. Důležité je také jeho zvětšení o 
hodnotu smrštění výstřiku po ztuhnutí (u toho materiálu to je 0,6%). Pokud je 
výstřik složitější a nebylo by ho možné odformovat pouhým otevřením formy 
v dělící rovině, je nutno navrhnout systém bočních jader. V případě tohoto 
výstřiku žádná boční jádra použita nebyla, je rozdělen jedinou dělící rovinou. 
Následně se vytvoří tvárník a tvárnice, které tvoří tvarové části vstřikovací 
formy. Ty se ještě dále upravují dle potřeby. 
 

                                             
 
 

Obr. 4.4 Model výstřiku (vlevo) a návrh dělící roviny  

 
 
 

Obr. 4.5  Zaformování výstřiku, tvárnice (vlevo) a tvárník 
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4.1.4 Násobnost formy 

 Násobnost konstruované vstřikovací formy se musí určovat s ohledem 
na několik základních hledisek. Jedním z hledisek, ke kterému se musí 
přihlížet je velikost stroje jaký má zákazník k dispozici. To znamená, že 
rozměry formy musí být takové, aby bylo možné formu upnout a plně rozevřít. 
Dále musí mít stroj dostatečnou vstřikovací kapacitu a uzavírací sílu. 
Násobnost dané formy lze také určit z požadované roční produkce výstřiků. 
Také velikost a složitost výrobku hraje svou roli při volbě násobnosti, pro velké 
objemné výstřiky jsou nejvhodnější a také nejpřesnější jednonásobné formy. 
V některých případech velkosériové výroby se provádějí různé ekonomické 
propočty a zjišťuje se, která násobnost bude nejvýhodnější. V neposlední řadě 
počet tvarových dutin formy může určit sám zákazník. V případě této formy 
byla stanovena s ohledem na velikost výstřiku a na požadovanou roční 
produkci 420000 ks výstřiků násobnost vstřikovací formy 4.  
 

 
Obr. 4.6  Násobnost formy – 4 tvarové dutiny 
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4.1.5 Řešení vtokového systému 

 Jak již bylo zmíněno, vtokový systém slouží k dopravování taveniny 
plastu od trysky vstřikovacího stroje k tvarové dutině formy tak, aby bylo plnění 
co nejrovnoměrnější, bez zbytečných tlakových ztát a v nejkratším možném 
čase. V tomto případě byla použita z ekonomických důvodu kombinace 
horkého a studeného vtokového systému. Horký vtokový systém je řešen 
vyhřívanou tryskou od firmy Synventive Molding Solutions s.r.o., typ GAKNE 
142 (H = 2,5; R = 40), ušetří se tak materiál, který by se spotřeboval na 
vtokový kůl. Studený vtokový systém se skládá z rozváděcích kanálků 
lichoběžníkového průřezu a tunelového vtokového ústí na dvou místech 
výstřiku, aby bylo zajištěno rovnoměrné plnění dutiny formy (viz. obr. 4.7 a 
4.8). Za výhodu tohoto ústí se může  považovat to, že leží ve stejné dělící 
rovině jako výstřik. K oddělení od výstřiku dochází při jeho vyhození díky ostré 
hraně, o kterou se odstřihne. Při použití tohoto vtokového ústí musí být použito 
přidržovače vtokového kanálku, aby nedošlo k jeho zalomení, obvykle je to 
řešeno pomocí vyhazovače. 
 

       
 
 

Obr. 4.7  Ústí tunelového vtoku v tvarové vložce vtokového systému 
 

 
 

Obr. 4.8  Rozmístění výstřiků a systému vtokových kanálků 
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 Vyhřívaná tryska je umístěna v pevné části formy a ústí do dělící roviny, 
kde v protější pohyblivé polovině formy jsou ve výměnných tvarových vložkách  
umístěny lichoběžníkové rozváděcí kanálky (obr. 4.9) a v pevné části formy 
jsou umístěny tvarové vložky s tunelovým vtokovým ústím.  
 

 
 
 

Obr. 4.9  Kombinovaný horký a studený vtokový systém 

 
4.1.6 Temperační systém formy 

 Temperační systém vstřikovací formy slouží k udržování teploty na 
požadované hodnotě. Tím se zaručí správné mechanické a vzhledové 
vlastnosti finálního výrobku a docílí se optimálního vstřikovacího cyklu. 
V případě formy INNENSCHALE a materiálu Durethan® BKV 30 H 2.0, který 
se musí zpracovávat při vyšší teplotě než by se forma zahřála taveninou 
plastu, proto aby nedocházelo k velkým tepelným ztrátám a výstřik měl 
požadovanou kvalitu, bude forma ohřívána. Teplota pohyblivé části formy je 
temperována na 60°C a pevná část na 90°C. Tyto teploty jsou rozdílné proto, 
aby se docílilo požadovaných konečných rozměrům výstřiku a zabránilo se 
jeho deformacím. 

 
 

Obr. 4.10  Okruh temperančních kanálků tvarové části - tvárníku 
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 Kanálky pro temperaci jsou kruhového průřezu a mají průměr ∅ 8 mm a 
jsou vedeny v několika na sobě nezávislých okruzích. Zvlášť jsou ohřívány 
tvárník, tvárnice a jejich desky a také tvarové části vtokových kanálků. Tam 
kde to je potřeba jsou temperační kanálky zaslepeny zátkou s těsnícím 
tmelem a v místech přechodu z desky do desky nebo do tvarové části je 
provedeno utěsnění pryžovými o-kroužky. 
 

 
 

Obr. 4.11  Temperační okruhy desky tvárníku 

 

 
Obr. 4.12  Temperační okruhy desky tvárnice 
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 Jednotlivé temperační okruhy jsou vyznačeny různými barvami. Jsou 
navrženy tak, aby bylo ohřívání celé formy co nejrovnoměrnější a před prvním 
vstřikem roztavené hmoty se celá forma musí nejdříve natopit na požadované 
teploty (viz. výše) a teprve poté je možno zahájit vstřikovací cyklus. 
 

 
 

Obr. 4.13  Okruh temperančních kanálků tvarové části - tvárnice 

 

     
 

Obr. 4.14  Temperační kanálky v pomocných tvarových vložkách 
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4.1.7 Vyhození výst řiku 

 Po ztuhnutí taveniny plasu v tvarové dutině a po otevření formy vlastní 
výstřik ulpívá na stěnách tvárníku (tvárnice). Vyhazovací systém vstřikovací 
formy musí zajistit jeho bezpečné vyhození bez jakýkoliv deformací, které by 
ovlivnily výsledné vlastnosti výstřiku. Jednotlivé vyhazovače zanechávají po 
odformování na výstřiku stopy, proto by se měli volit z nefunkční strany, kde 
příliš nezáleží na vzhledu. Jednotlivé vyhazovače jsou umístěny v kotevní a 
přidržovací desce. Co se týče jejich výroby, používají se ve většině případů 
normalizované vyhazovače (např. od firmy HASCO, D-M-E, STRACK a další) 
a podle potřeby se dále upravují. 
 

                  
Obr. 4.15  Vyhazovací systém   

 
 Vyhazovače použité u této formy mají různé průměry, největší průměr 
∅ 8 mm mají ty, které procházejí celou tvarovou částí tvárníku a na obr. 4.15 
jsou označeny červeně. Jejich konce musí být upraveny podle tvarové plochy 
tvárníku, aby zanechávali co nejméně viditelnou stopu. Na každý tvar je 
použito 5 vyhazovačů tohoto průměru. Aby nedošlo v průběhu vstřikování 
k jejich pootočení, jsou jejich hlavy a kotevní deska upraveny (viz. obr. 4.16). 
Modře označené vyhazovače mají za úkol odstraňování vtokových zbytků, 
jejich průměr je ∅ 5 mm, jsou pouze délkově upraveny a jejich hlava je 
válcová. Vyhazovače označené zelenou barvou a průměru ∅ 3 mm jsou na 
krajních místech výstřiku, kde je tenká stěna a hrozila by deformace vlivem 
uplívání hmoty na tvárníku. Celkový dostačující zdvih vyhazovačů byl 
stanoven na 55 mm. Kotevní i opěrná deska jsou k sobě sešroubovány spolu 
se čtyřmi vodícími pouzdry, které se pohybují po vodících sloupcích. Celý 
pohyb je vyvozen hydraulickým vyhazovacím mechanismem vstřikovacího 
stroje. V případě, že by nedošlo z nějakých důvodů k vrácení vyhazovačů do 
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své původní polohy než se forma uzavře a došlo by k poškození tvarových 
částí a vyhazovačů, je zde pojistka v podobě 4 vracecích kolíků, které by 
v tomto případě uvedly vyhazovače do své základní polohy. Tyto vracecí 
kolíky jsou průměru ∅ 16 mm. 
 

 
Obr. 4.16  Ukotvení a zajištění polohy vyhazovačů 

 
 
4.1.8 Parametry formy INNENSCHALE 

 
 
 

Obr. 4.17  Forma INNENSCHALE 
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Tab. 4.2 Parametry formy 

Název formy INNENSCHALE 
Násobnost [-] 4 
Šířka  [mm] 496 
Výška [mm] 596 
Délka (uzavřená forma) [mm] 483 
Celková hmotnost [kg] 1150 
Hmotnost strany tvárníku [kg] 650 
Hmotnost strany tvárnice [kg] 500 
Objem vstřikované dávky [cm3] 297 

 

 
Obr. 4.18  Rozevřená forma, strana tvárnice (vlevo) a strana tvárníku 

 
Tab. 4.3 Parametry vstřikování 

Teplota pohyblivé části formy [°C] 60 
Teplota pevné části formy [°C] 90 
Uzavírací síla [kN] 2000 
Vstřikovací tlak [bar] 200 
Čas dotlaku [s] 8 
Čas chlazení [s] 25 
Obvodová rychlost šneku [m⋅s-1] 0,2 
Teplota válce – zóna vstupu [°C] 270 
Teplota válce – zóna zhušťovací [°C]  283 
Teplota válce – zóna výstupní [°C] 290 
Teplota trysky [°C] 270 
Doba cyklu [s] 52 
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4.2 Volba vst řikovacího stroje  
 Při volbě vstřikovacího stroje se vychází z několika jednoduchých 
základních pravidel. Jedním vcelku logickým pravidlem je to, že se může 
vybírat pouze z těch strojů, které jsou v tom daném podniku k dispozici. Dále 
se musí brát v potaz velikost formy, rozměr mezi sloupky stroje a velikost 
upínacích desek. Důležitý je také maximální objem zdvihu šneku, vstřikovací 
tlak, uzavírací (přidržovací) síla a další parametry. 

 Dle parametrů navržené vstřikovací formy (viz. tab. 4.2 a 4.3) a 
parametrů současného strojového parku zákazníka byl zvolen horizontální 
vstřikovací stroj ENGEL ES 1050/200 HL-V. 
 

 
 
 

Obr. 4.19  ENGEL ES 1050/200 HL-V [5] 

 
Tab. 4.4 Parametry stroje 

Označení stroje ENGEL ES 1050/200 HL-V 
Vzdálenost mezi sloupky [mm] 820 x 750 
Uzavírací síla [kN] 2000 
Specifický vstřikovací tlak [bar] 1620 
Maximální objem zdvihu [cm3] 510 
Průměr šneku [mm] 55 
Výkon topení [kW] 16,3 
Dráha otevření [mm] 700 
Síla vyhazovače [kN] 61 
Dráha vyhazovače [mm] 150 
Max. otevření upínacích desek [mm] 950 
Plastikační kapacita stroje [g/s] 45 
Max. hmotnost výstřiku (PS) [g] 459 
Dráha dávkování [mm] 215 
Otáčky šneku [min-1] 240 
Hmotnost stroje [kg] 12400 
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5. VÝROBA TVAROVÝCH ČÁSTÍ FORMY – TVÁRNÍKU A 

TVÁRNICE 
 

 Tvarové částí této vstřikovací formy (tvárník a tvárnice) budou vyráběny 
dvěmi technologiemi a sice třískovým obráběním (viz. kapitola 3.4) a tvarově 
složitější části obrobků pomocí elektroerozivního hloubení (viz. kapitola 3.1.1). 
Součástí této práce je výroba tvarových součástí  pouze z hlediska třískového 
obrábění. To bude prováděno frézováním na CNC strojích pomocí programů 
vytvořených v CAM softwaru SolidCam. Polotovary pro výrobu tvarových částí 
jsou frézovány a broušeny na předepsané rozměry (uvedeno v tab. 5.10 a 
5.18)  Nejdříve bude provedeno vyhrubování, součást se tepelně zpracuje a 
dále bude následovat fáze dokončování na finální rozměry bez přídavku. 
Všechny tyto fáze obrábění budou popsány níže. Poté by následovalo 
dokončení tvarů elektroerozivním hloubením a řezáním. 
 

       
 
 

Obr. 5.1  Tvarové části, které budou obráběny – tvárnice (vlevo) a tvárník 

 
 
5.1 Použitý software  
 SolidCAM – tento software je stejně jako SolidWorks (software použitý 
při návrhu a konstrukci formy) produktem firmy SolidVision, s.r.o. a může 
fungovat jako samostatný CAD/CAM systém nebo může být integrovanou 
součástí SolidWorks jako CAM modul. Tento modul umožňuje programování 
drah nástroje a řízení CNC obráběcích strojů ve 2 až 5 osách. Tento program 
byl vyvinut především pro třískové obrábění a elektroerozivní řezání až ve 
čtyřech osách. Kromě simulací obrábění tento software umožňuje podobně 
jako SolidWorks také 2D a 3D modelování součástí a tvorbu sestav. 
Umožňuje snadnou tvorbu forem, konstrukci elektrod pro elektroerozivní 
hloubení na dané součásti, konstrukci upínacích přípravků a spoustu dalších 
doplňků, které usnadňují práci jak technologa tak i programátora. SolidCAM 
obsahuje několik modulů jako je HSM, frézování, soustružení, elektroerozivní 
řezání, postprocesing nebo různé simulace, které mohou fungovat nezávisle 
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na sobě. Tudíž si zákazník může při koupi sám zvolit, které moduly bude 
software obsahovat. Velkou výhodou je, že je součástí již zmiňovaného 
SolidWorksu a umožňuje plynulé propojení CAD a CAM. K výrobě součásti tak 
postačí jeden program, pomocí kterého lze danou součást navrhnout, 
vymodelovat, následně vygenerovat dráhy řezného nástroje při obrábění a 
vytvořit NC program pro konkrétní obráběcí stroj. To značně zlepšuje 
ekonomiku výroby. 
 

 
 
 

Obr. 5.2  Náhled CAM modulu pro SolidWorks (SolidCAM) [31] 

 
 
5.2 Použité strojní vybavení  
 Při frézování tvarových částí formy INNENSCHALE je použito dvou 
vertikálních vysokorychlostních obráběcích center s CNC řízením. První 
obráběcí centrum je TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT, na kterém jsou prováděny 
hrubovací operace tvárníku i tvárnice. Druhé obrábění centrum použité pro 
dokončovací operace po předchozím tepelném zpracování je MIKRON HSM 
700. Důvodem proč jsou použity 2 obráběcí centra je to, že stáří prvního stroje 
je vyšší než druhého, tudíž jeho přesnost je menší, ale při hrubovacích 
operacích, kde je odebíráno největší množství materiálu a zatížení stroje je 
poměrně vysoké, přičemž mohou vznikat vibrace, je tato přesnost dostačující. 
Naopak novější stroj použitý pro dokončování je mnohem přesnější. Vyšším 
výkonem, menším zatížením stroje vlivem menší odebírané třísky je dosaženo 
velice dobré jakosti obrobené plochy. 
 
 TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT – toto vysokorychlostní obráběcí centrum 
je vyvinuto pro komplexní třískové obrábění. Jeho robustní konstrukce 
umožňuje poměrné velké zatížení suportu, vřeteníku i stolu a dosažení velmi 
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dobré přesnosti rozměrů i jakosti povrchu i při přerušovaném řezu. Má 
vysokou tepelnou a dynamickou stabilitu. Celý stroj je řízen CNC systémem, 
který umožňuje obrobit i velmi složité 3D modely vytvořené v některém 
k CAD/CAM softwarů.   
 

Tab.5.1 Parametry stroje TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT 

Parametr hodnota Parametr hodnota 

Pracovní plocha stolu 
[mm] 780 x 2200 

Počet míst v zásobníku 
[ks] 24 

Počet T-drážek x šířka x 
rozteč [mm] 

5 x 18 x 160 Čas výměny nástroje [s] 4,5 

Max. zatížení stolu [kg] 3000 Max. průměr nástroje 
[mm] 

110 

Přesnost polohování 
[mm] 

0,016 Max. délka nástroje [mm] 300 

Odměřovací systém lineární 
pravítka 

Max. hmotnost nástroje 
[kg] 

15 

Upínací kužel ISO 40 Provozní příkon [kVA] 35 

Maximální otáčky 
[min-1] 

10000 Celkové rozměry stroje 
 š x v x d [mm] 

3630 x 3470 
x 6330 

Max. pracovní posuv 
[mm⋅min-1] 

15000 Hmotnost stroje [kg] 14300 

Výkon trvalý/přetížení 
[kW] 

20/28 Řídící systém SINUMERIK 
840 D 

 
 

 
 
 

Obr. 5.3  Vysokorychlostní obráběcí centrum TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT 
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 MIKRON HSM 700 – toto obráběcí centrum disponuje velmi vysokým 
výkonem umožňující plně využít technologie vysokorychlostního frézování, 
kterému jsou přizpůsobeny všechny části stroje (vřetena, podávací 
mechanismy, řídící systém). Zvláště při obrábění složitých tvarových částí 
forem frézami malého průměru je toto obráběcí centrum velmi efektivní. 
 

Tab.5.2 Parametry stroje MIKRON HSM 700 

Parametr hodnota Parametr hodnota 

Velikost pracovního 
prostoru [mm] 

700 x 600 x 
500 

Počet míst v zásobníku 
[ks] 12 

Pracovní plocha stolu  
š x d [mm] 

550 x 900 Čas výměny nástroje [s] 5 

Max. zatížení stolu [kg] 800 Celkový příkon [kW] 20 

Upínací kužel  HSK E 40 Celkové rozměry stroje 
 š x v x d [mm] 

2500 x 2500 
x 2900 

Maximální otáčky 
[min-1] 

42000 Hmotnost stroje [kg] 6500 

Max. pracovní posuv 
[mm⋅min-1] 

20000 

Rychloposuv  
[mm⋅min-1] 

40000 
Řídící systém 

CNC 
GRUNDIG 
NUMERIC 

 

 
Obr. 5.4  Vysokorychlostní obráběcí centrum MIKRON HSM 700 
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5.3 Použité frézovací nástroje  
 Frézy pro hrubovací i dokončovací operace jsou od firem Pokolm 
Frästechnik GmbH & Co. KG a Fraisa SA. Jsou to stopkové frézy buď 
s vyměnitelnými kruhovými břitovými destičkami nebo monolitní tvrdokovové 
frézy. 
 
5.3.1 Nástroje pro hrubování 

Tab.5.3 Fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD 
Katalogové 
označení 

Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Průměr VBD 
∅ d [mm] 

Počet 
VBD  

ISO označení 
VBD 

3 35 200/7 35 12 3 RDEX 12T3 
M0T 

 
Tab.5.4 Stopková fréza POKOLM s kruhovými VBD 
Katalogové 
označení 

Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Průměr VBD 
∅ d [mm] 

Počet 
VBD  

ISO označení 
VBD 

100 20 100 20 10 2 RDEX 1003 
M0T 

 
Tab.5.5 Monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 

Katalogové označení 
Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Zaoblení rohu 
r [mm] 

Počet břitů  

P 53 53 501 12 1 4 

 

                                                                                              
 

Obr. 5.5  Hrubovací nástroje: a) Fréza POKOLM s vnějším závitem a 
kruhovými VBD (∅DC = 35 mm), b) Stopková fréza POKOLM s 
kruhovými VBD (∅DC = 20 mm), c) Monolitní tvrdokovová stopková fréza 
FRAISA (∅DC = 12 mm, r = 1 mm) 

 
 
 
 
 

a) b) c) 
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5.3.2 Nástroje pro dokon čování 

Tab.5.6 Fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD 
Katalogové 
označení 

Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Průměr VBD 
∅ d [mm] 

Počet 
VBD  

ISO označení 
VBD 

4 15 225 15 5 4 RDHX 0501 
M0T 

 
Tab.5.7 Monolitní tvrdokovová stopková kulová fréza FRAISA 

Katalogové označení 
Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Zaoblení rohu 
r [mm] 

Počet břitů  

P 52 22 501 12 6 2 

 
Tab.5.8 Monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 

Katalogové označení 
Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Zaoblení rohu 
r [mm] 

Počet břitů  

P 52 64 501 12 0,5 4 

 
Tab.5.9 Monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 

Katalogové označení 
Průměr frézy  
∅ DC [mm] 

Zaoblení rohu 
r [mm] 

Počet břitů  

P 53 63 501 12 0 4 

 
 

                                                                                                                
 

Obr. 5.6  Dokončovací nástroje: a) Fréza POKOLM s vnějším závitem a 
kruhovými VBD (∅DC = 15 mm), b) Monolitní tvrdokovová stopková 
kulová fréza FRAISA (∅DC = 12 mm, r = 6 mm), c) Monolitní tvrdokovová 
stopková fréza FRAISA (∅DC = 12 mm, r = 0,5 mm), d) Monolitní 
tvrdokovová stopková fréza FRAISA (∅DC = 12 mm, r = 0 mm) 

 
 
 
 

a) b) c) d) 
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5.4 Frézování tvárníku  
 

Tab.5.10 Parametry tvárníku 

Rozměry polotovaru, š x h x d [mm] 93,75 x 102,94 x 200 

Materiál tvárníku (podle DIN) 1.2343 

Vlastnosti materiálu 

Nejpoužívanější kalitelná ocel pro 
tvarové díly forem. Dobrá pevnost, 
prokalitelnost a houževnatost, vysoká 
odolnost proti tepelnému namáhání.  

Tvrdost před dokončováním 50 HRC 

Celkový čas obrábění 360 min = 6 hod 

 

5.4.1 Hrubování 

 Hrubování bude provedeno ve 3 operacích a těmi jsou předhrubování, 
dohrubování č.1 a dohrubování č.2. Řezné podmínky včetně označení použité 
frézy jsou popsány níže. Použitý stroj je vysokorychlostní obráběcí centrum 
TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT a celkový čas hrubování je 115 min .  
 
•••• Předhrubování 

Použitá fréza:  fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD  
 ∅ DC = 35 mm; r = 6 mm 
 

Tab.5.11 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

2100 1200 231 0,8 1 25 

 

 

Obr. 5.7  Předhrubování 
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•••• Dohrubování č. 1 

Použitá fréza:  stopková fréza POKOLM s kruhovými VBD 
 ∅ DC = 20 mm; r = 5 mm 
 

Tab.5.12 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

3500 1200 220 0,5 0,7 30 

 
 
•••• Dohrubování č. 2 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 1 mm 
 

Tab.5.13 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

5800 1200 219 0,3 0,3 60 

 
 
 

   
 

Obr. 5.8  Dohrubování č.1 (vlevo) a dohrubování č.2 
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5.4.2 Dokon čování 

 Dokončování tvárníku je provedeno ve 4 operacích popsaných níže 
včetně řezných podmínek, nástrojů a času obrábění. Tyto operace se budou 
provádět na vysokorychlostním obráběcím centru MIKRON HSM 700. Celkový 
čas dokončování je 245 min . 
 
•••• Dokon čovací operace č.1 

Použitá fréza:  fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD 
 ∅ DC = 15 mm; r = 2,5 mm 
 

Tab.5.14 Parametry dokončovací operace č.1 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

6000 2000 283 0,15 0,15 70 

 
•••• Dokon čovací operace č.2 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 0 mm 
 

Tab.5.15 Parametry dokončovací operace č.2 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

4000 2000 151 0,2 0,0 120 

 

      
 

Obr. 5.9  Dokončovací operace č.1 (vlevo) a č.2 
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•••• Dokon čovací operace č.3 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková kulová fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 6 mm 
 

Tab.5.16 Parametry dokončovací operace č.3 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

10000 2000 377 0,15 0,1 40 

 
 
•••• Dokon čovací operace č.4 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková kulová fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 6 mm 
 

Tab.5.17 Parametry dokončovací operace č.4 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

10000 2000 377 0,3 0,0 40 

 
 
 

           
 

Obr. 5.10  Dokončovací operace č.3 (vlevo) a č.4 
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5.5 Frézování tvárnice  
 

Tab.5.18 Parametry tvárnice 

Rozměry polotovaru, š x h x d [mm] 160 x 96 x 200 

Materiál tvárníku (podle DIN) 1.2343 

Vlastnosti materiálu 

Nejpoužívanější kalitelná ocel pro 
tvarové díly forem. Dobrá pevnost, 
prokalitelnost a houževnatost, vysoká 
odolnost proti tepelnému namáhání.  

Tvrdost před dokončováním 52HRC 

Celkový čas obrábění  372 min = 6h 12min 

 

5.5.1 Hrubování 

 Hrubování bude provedeno taktéž ve 3 operacích jako u hrubování 
tvárníku, stejnými řeznými nástroji a také obráběcí stroj použitý pro tyto 
hrubovací operace je vysokorychlostní obráběcí centrum TAJMAC ZPS MCFV 
2080 NT. Celkový čas hrubování je tentokrát 175 min .  
 
•••• Předhrubování 

Použitá fréza:  fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD  
 ∅ DC = 35 mm; r = 6 mm 

Tab.5.19 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

2100 1200 231 0,8 1 50 

 

 
 

Obr. 5.11  Předhrubování 
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•••• Dohrubování č. 1 

Použitá fréza:  stopková fréza POKOLM s kruhovými VBD 
 ∅ DC = 20 mm; r = 5 mm 
 

Tab.5.20 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

3500 1200 220 0,5 0,6 45 

 
 
•••• Dohrubování č. 2 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 1 mm 
 

Tab.5.21 Parametry předhrubování 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

5800 1200 219 0,3 0,3 80 

 
 
 

      
Obr. 5.12  Dohrubování č.1 (vlevo) a dohrubování č.2 
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5.5.2 Dokon čování 

 Dokončování tvárnice je tentokrát provedeno v 5 operacích. Tyto 
operace jsou popsány níže včetně všech náležitostí a také se budou provádět 
na vysokorychlostním obráběcím centru MIKRON HSM 700 jako při 
dokončování tvárníku. Celkový čas dokončování je 197 min . 
 
•••• Dokon čovací operace č.1 

Použitá fréza:  fréza POKOLM s vnějším závitem a kruhovými VBD 
 ∅ DC = 15 mm; r = 2,5 mm 
 

Tab.5.22 Parametry dokončovací operace č.1 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

6000 2000 283 0,15 0,15 90 

 
•••• Dokon čovací operace č.2 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková kulová fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 6 mm 
 

Tab.5.23 Parametry dokončovací operace č.2 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

10000 2000 377 0,3 0,1 50 

 
 

    
        

Obr. 5.13  Dokončovací operace č.1 (vlevo) a č.2 
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•••• Dokon čovací operace č.3 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková kulová fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 6 mm 
 

Tab.5.24 Parametry dokončovací operace č.3 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

10000 2000 377 0,2 0,0 50 

 
•••• Dokon čovací operace č.4 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 0,5 mm 
 

Tab.5.25 Parametry dokončovací operace č.4 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

4000 1500 151 0,3 0,0 6 

 
 

     
 

Obr. 5.14  Dokončovací operace č.3 (vlevo) a č.4 
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•••• Dokon čovací operace č.5 

Použitá fréza:  monolitní tvrdokovová stopková fréza FRAISA 
 ∅ DC = 12 mm; r = 0,0 mm 
 

Tab.5.26 Parametry dokončovací operace č.5 

Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost 
posuvu vf 
[mm⋅min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m⋅min-1] 

Hloubka 
řezu 
[mm] 

Přídavek 
p [mm] 

Čas 
obrábění 

[min] 

4000 1500 151 0,0 0,0 1 

 
 

     
 

Obr. 5.15  Dokončovací operace č.5 

 
 
5.6 Verifikace  
 Verifikace, neboli ověření procesu obrábění slouží k odstranění chyb, 
které můžou vzniknout během programování drah nástroje při frézování 
konkrétní tvarové části formy. Může odhalit kolizi nástroje s obrobkem nebo se 
strojem, respektive s upínacími přípravky a tím zamezit poškození jak stroje, 
nástroje tak i obrobku ještě před vlastním výrobním procesem. Toto ověření se 
ve většině případů provádí pomocí simulačních aplikací, které jsou součástí 
většiny CAM programů. Simulaci celého obráběcího procesu většinou provádí 
programátor přímo v kanceláři nebo dělník v řídícím systému stroje ještě před 
spuštěním NC programu. Simulovat lze jak pohyb nástroje po 
naprogramované dráze, tak i celý obráběcí stroj včetně jeho kinematiky.  

 V případě obrábění tvarových částí (tvárníku a tvárnice) formy 
INNENSCHALE byla provedena simulace frézování pouze s nástrojem, nikoliv 
s celým strojem. Nástroj se pohyboval po naprogramovaných drahách a 
simuloval bez kolize odebírání materiálu dle očekávání. Na obr. 5.16 je 
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znázorněno simulování předhrubovací operace tvárnice a na obr. 5.17 
vyhrubovaný tvárník a dokončovací operace č.1. Celý výrobní proces jak 
hrubování tak i dokončování obou tvarových částí na obráběcích centrech 
TAJMAC ZPS MCFV 2080 NT a MIKRON HSM 700 proběhl úspěšně a bez 
problémů. Po frézovacích operacích následuje elektroerozivní obrábění tvarů, 
které frézováním není možno vyrobit. 
 

   
Obr. 5.16  Simulace předhrubování tvárnice  

 

  
 

Obr. 5.17  Simulace – vyhrubovaný tvárník (vlevo) a dokončovací operace č.1  
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ZÁVĚR 
 Formy pro vstřikování plastických hmot jsou v dnešní době již nedílnou 
součástí průmyslové výroby u nás i ve světě. Velká poptávka po plastových 
dílech je především v automobilovém průmyslu, ale i v potravinářství, 
elektrotechnice, elektronice, zdravotnictví a v mnoha dalších odvětvích a to 
nejen průmyslových. Plastové výrobky nás doslova obklopují na každém kroku 
a nejpoužívanější technologií zpracování polymerních hmot je právě 
vstřikování. Tato práce se zabývá problematikou výroby vstřikovacích forem 
počínaje jejím návrhem až po její realizaci a odzkoušení. V prvních kapitolách 
byl popsán princip zpracování plastů vstřikováním, funkce vstřikovacích forem 
a jejich jednotlivých částí včetně možností jejich konstrukčních řešení, plasty a 
jejich vlastnosti.  

 Další část práce byla věnována technologiím, kterými lze tyto 
vstřikovací formy vyrábět. V drtivé většině případů se vyrábějí pouze tvarové 
části forem, ostatní části jsou normalizované a pouze se upravují dle potřeby. 
Při výrobě se používá téměř vždy kombinace více uvedených technologií. 
Existují výjimky jako je galvanoplastická výroba tvarových částí forem nebo 
výroba těchto částí forem vtlačováním, které se používají v menší míře buď 
pro výrobu prototypů nebo pro malé série výrobků. Nejvíce se v oblasti výroby 
vstřikovacích forem uplatňují technologie třískového (především frézování) a 
elektroerozivního obrábění. Současné trendy v oblasti třískového obrábění 
směřují k vysokým řezným rychlostem a posuvům bez použití procesní 
kapaliny nebo s jejím minimálním množstvím a také obrábění velmi tvrdých 
materiálů. Samozřejmě se neustálý vývoj týká nejen technologií, ale také s tím 
související vývoj jak nástrojů, strojů, ale i CAD/CAM softwarů, bez kterých se 
současný strojírenský průmysl neobejde. 

 Jeden z CAD/CAM softwarů byl použit i pro návrh a konstrukci 
vstřikovací formy INNENSCHALE. Tímto softwarem je SolidWorks, potažmo 
SolidCAM (CAM modul SolidWorks). Výše jmenovaná vstřikovací forma byla 
navržena a složena kromě tvarových částí z normálií firmy HASCO, 
Synventive, Strack a Kistler. Tvarové části (tvárník a tvárnice) byly vytvořeny 
dle modelu dodaným zákazníkem. Ostatní části jako jsou vyhazovače, kotevní 
a upínací desky, různé tvarové vložky a pouzdra se upravily dle konstrukčního 
návrhu. Následně byl vytvořen kompletní 3D model sestavy formy, vypočten 
objem dutiny včetně rozváděcích kanálků a pro zvolený vstřikovací stroj 
vypočtena dávka vstřikované taveniny.  

 Součástí práce je také obrábění přesných tvarových ploch na 
vybraných částech formy a těmi jsou tvárník a tvárnice. Pomocí SolidCAM byly 
navrženy dráhy frézovacího nástroje jak pro hrubovací tak i pro dokončovací 
operace a následně odzkoušeny pomocí simulačního modulu použitého 
softwaru. Poté následovala vlastní výroba a kompletace celé vstřikovací 
formy, která byla umístěna a upevněna do vstřikovacího stroje a provedeno 
ověření správné funkčnosti formy a doladění vstřikované dávky taveniny. Tato 
práce byla vypracována ve spolupráci s firmou KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. 
zabývající se konstrukcí a výrobou vstřikovacích a vyfukovacích forem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
   
A  koeficient vtokového zbytku 
a [mm] velikost jiskrové mezery 
ap [mm] hloubka řezu 
CAD  Computer Aided Design 
CAM  Computer Aided Manufacturing 
CNC  Computer Numerical Controlled 
D [mm] požadovaný rozměr dutiny 
d [mm] průměr vyměnitelné břitové destičky 
Dc [mm] průměr frézy 
Def [mm] efektivní průměr nástroje 
ESP  elektrostruskově přetavený 
F [N] uzavírací síla stroje 
HSC  High Speed Cutting 
HSM  High Speed Machining  
k [-] koeficient využití výrobního času 
kf [-] konstanta úměrnosti 
KP [Kč] provozní náklady 
M [g] hmotnost jednoho výstřiku 
MC [g] vstřikovací kapacita stroje 

Mm [mm] 
minimální hodnota, o kterou musí být 
nástroj menší pro dosažení požadovaného 
průměru dutiny 

MQL  Minimal Quantity Lubrication 
N [ks] celková požadovaná produkce výstřiků 
n [min-1] otáčky nástroje 
pV [MPa] vstřikovací tlak 
QK [J] teplo odvedené kondukcí (prouděním) 
QP [J] teplo přivedené taveninou plastu 
QP [kg⋅h-1] plastikační kapacita stroje 
QS [J] teplo odvedené sáláním 
QTM [J] teplo přivedené nebo odvedené 

temperačním médiem 
Qv [J] teplo odvedené vedením 
r [mm] zaoblení rohu frézy 
Ra [µm] průměrná aritmetická úchylka profilu 
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Ramax [µm] požadovaná jakost obrobeného povrchu 

S [mm2] plocha průmětu výstřiků včetně vtokových 
kanálků do směru uzavírání formy 

tC [s] doba vstřikovacího cyklu 
tP [hod] doba produkce 
VBD  vyměnitelná břitová destička 
vc [m⋅min-1] řezná rychlost 
vc,ef [m⋅min-1] efektivní řezná rychlost 
z [mm] tloušťka narušeného povrchu 

βf [°] úhel naklonění nástroje ve směru posuvu 
χr [°] nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 

Φ [°] úhel střihu 
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