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ABSTRAKT  
 

Tato diplomová práce se zabývá řešením výroby zadaného dílce „Klapka APZ13“. Po 

konstrukčním rozboru součástky následuje volba vhodné dostupné výrobní technologie. 

Následuje teoretické popsání zvolené technologie a vstřikovací formy. Její řešení je prakticky 

popsáno v navazující kapitole a dále pak tvorba TPV dokumentace celého projektu. Závěr této 

diplomové práce tvoří technicko-ekonomické zhodnocení zvolené technologie a diskuze.  
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ABSTRACT 
 

This master‘s thesis deals with the solution of the production of the given part 

"APZ13". The structural analysis of the component is followed by the choice of the available 

manufacturing technology. The following is a theoretical description of the chosen technology 

and injection mold. Its solution is practically described in the following chapter and then the 

creation of TPV documentation of the whole project. The conclusion of this master’s thesis is 

a technical-economic evaluation of the chosen technology and discussion. 
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Multi-component injection, technology selection, injection mold design, TPV 

documentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
BETÁŠ, M. Řešení výroby součásti "Klapka APZ13". Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2019. 73 s., 7 příloh. Vedoucí diplomové práce Ing. Milan 

Kalivoda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

 

 

 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Řešení výroby součásti "Klapka 
APZ13" vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených 
na seznamu, který tvoří přílohu této práce. 

 

 

   

Datum  Bc. Martin Betáš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji tímto panu Ing. Milanu Kalivodovi z VUT v Brně za rady a připomínky při 

vypracování této diplomové práce. 

Dále bych chtěl poděkovat vedení společnosti Alca plast, s.r.o. za umožnění 

spolupráce se zaměstnanci, zejména s vedoucím konstrukce forem a nástrojárny panem 

Tomášem Gajdou, který měl cenné rady a připomínky při řešené této diplomové práce. Můj 

vděk patří také výkonnému řediteli firmy 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o. panu 

Ing. Petru Betášovi za informace v oblasti periferií pro vstřikování plastů. 

Na závěr bych chtěl poděkovat své rodině za podporu nejen při tvorbě této diplomové 

práce, ale i po dobu celého studia. 

 

 



 

 

OBSAH 

 

PROHLÁŠENÍ ........................................................................................................................... 6 

OBSAH ....................................................................................................................................... 8 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 10 

1 CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTI "KLAPKA APZ13" ................................................ 11 

1.1 Představení firmy ....................................................................................................... 11 

1.2 Podlahový žlab APZ 13 a zadání na jeho modifikaci ................................................ 11 

1.3 Vývoj a konstrukční řešení ........................................................................................ 12 

1.4 Volba materiálu ......................................................................................................... 14 

1.5 Vlastnosti polymerů ................................................................................................... 14 

1.5.1 Polypropylen ......................................................................................................... 16 

1.5.2 Termoplastické elastomery ................................................................................... 17 

2 VOLBA TECHNOLOGIE ................................................................................................ 18 

2.1 Jednokomponentní vstřikování .................................................................................. 18 

2.2 Vícekomponentní vstřikování .................................................................................... 18 

2.3 Řezání vodním paprskem .......................................................................................... 19 

2.4 Lepení plastů.............................................................................................................. 19 

2.5 Zhodnocení výroby .................................................................................................... 20 

3 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ ................................................................... 21 

3.1 Příprava plastů ........................................................................................................... 21 

3.1.1 Doprava materiálu ................................................................................................ 21 

3.1.2 Sušení .................................................................................................................... 21 

3.1.3 Míchání ................................................................................................................. 21 

3.1.4 Granulace .............................................................................................................. 22 

3.1.5 Recyklace .............................................................................................................. 22 

3.2 Představení vstřikování .............................................................................................. 22 

3.3 Vstřikovací forma ...................................................................................................... 25 

3.3.1 Vtoková soustava .................................................................................................. 26 

3.3.2 Vyhazovací systém ............................................................................................... 28 

3.3.3 Temperační systém ............................................................................................... 29 

3.3.4 Odvzdušnění forem ............................................................................................... 31 

4 VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY ............................................................................... 32 

4.1 Volba materiálu ......................................................................................................... 32 

4.1.1 Cementační oceli .................................................................................................. 32 

4.1.2 Kalitelné oceli ....................................................................................................... 32 



 

 

4.1.3 Korozivzdorné oceli ............................................................................................. 32 

4.2 Technologie výroby ................................................................................................... 34 

4.2.1 Konvenční metody obrábění ................................................................................. 34 

4.2.2 Nekonvenční metody obrábění ............................................................................. 36 

5 ROZPRACOVÁNÍ FÁZÍ VÝROBY ................................................................................ 37 

5.1 Zaformování modelu ................................................................................................. 37 

5.2 Násobnost formy ....................................................................................................... 38 

5.3 Vtoková soustava ...................................................................................................... 40 

5.4 Vyhazovací systém .................................................................................................... 43 

5.5 Temperační soustava ................................................................................................. 44 

5.6 Výběr normalizovaných dílů ..................................................................................... 46 

5.6.1 Normalizované desky ........................................................................................... 46 

5.6.2 Ostatní příslušenství ............................................................................................. 47 

6 SESTAVENÍ TPV DOKUMENTACE PRO VÝROBU .................................................. 48 

6.1 Výroba formy ............................................................................................................ 48 

6.2 Volba vstřikovacího stroje ........................................................................................ 48 

6.3 Vzorování .................................................................................................................. 49 

6.3.1 Upnutí formy ........................................................................................................ 49 

6.3.2 Nastavení vstřikolisu ............................................................................................ 50 

6.4 Ganttův diagram ........................................................................................................ 51 

7 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ............................................................. 52 

7.1 Periferie výroby ......................................................................................................... 52 

7.2 Zhodnocení zvolené varianty .................................................................................... 53 

7.2.1 Využití materiálu .................................................................................................. 55 

8 DISKUZE .......................................................................................................................... 56 

8.1 Výměnná vložka ........................................................................................................ 56 

8.2 Přechod na horký vtok ............................................................................................... 56 

8.3 Plynulost výroby ....................................................................................................... 56 

8.4 Třídění výrobků ......................................................................................................... 57 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 58 

ZDROJE ................................................................................................................................... 59 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .............................................................. 61 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 63 

 

 

 



10 

 

ÚVOD 

 

Výrobky z materiálů, jako jsou dřevo, kovy a sklo jsou ve stále větší míře částečně, 

nebo úplně nahrazovány polymerními materiály. Tyto umělé materiály se za poslední 

desetiletí od svého vzniku vyvinuly na takovou úroveň, že jsou v některých aplikacích lepší, 

než klasické materiály. Hlavní předností, která žene tento druh materiálu kupředu, je jeho 

všestrannost a možnost zpracování. Polymerní materiály je možné mezi sebou kombinovat 

a získat tak kompaktní výrobek s vícestranným využitím. Právě tato skutečnost vedla 

k možnosti upravit stávající výrobek a vytvořit tak nový. 

Tato diplomová práce bude pojednávat o výrobě modifikované protizápachové klapky 

(obr. 1) do odtokového žlabu, která je odezvou na vzniklou poptávku na trhu. Tento výrobek 

lze vyrábět vícero způsoby a je tedy nutno rozhodnout, kterým. Proto bude v této diplomové 

práci rozhodnuto, jak zadanou součást dle dostupných možností firmy vyrábět. Po rozboru 

a volbě nejvhodnější technologie výroby a konstrukčního řešení výrobku, bude prakticky 

popsána zvolená technologie výroby, včetně všech náležitostí. Výstupem této diplomové 

práce bude technicko-ekonomické posouzení výroby zadané součásti s výpočtem nákladů na 

jeden kus. 

Během tvorby diplomové práce došlo k nutným úpravám, které jsou zmíněny 

v kapitole 6.3.2. Tyto úpravy byly reakcí na vzniklé komplikace, které se objevily až v praxi. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Modifikovaná protizápachová klapka APZ13
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1 CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTI "KLAPKA APZ13" 

 

1.1 Představení firmy 

Společnost Alca plast, založená v roce 1998 v Břeclavi je česká rodinná firma patřící 

mezi největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Firma, zaměstnávající 

okolo 550 zaměstnanců vyváží do více jak 70 zemí světa přes 580 druhů výrobků. Mezi ně 

patří například sifony, záchodové moduly, odtokové žlaby a další sanitární sortiment. [3] 

Tato společnost klade kvalitu a design svých výrobků na první místo. Důkazem toho 

jsou ocenění, například Red Dot Award 2014 za kolekci splachovacích tlačítek FLAT nebo 

umístění mezi Českými 100 Nejlepšími firmami za rok 2017. Posledním přírůstkem je 

vítězství v soutěži EY – Podnikatel roku za rok 2018. [3] 

 

1.2 Podlahový žlab APZ 13 a zadání na jeho modifikaci  

Podlahový žlab APZ 13 na obr. 1.1 je modulární odtokový žlab určený do běžných či 

bezbariérových sprch. Modularita žlabu spočívá ve třech různých délkových a výškových 

provedení, které zvyšují přizpůsobivost stavebnímu řešení sprchy. Tento žlab se vyrábí 

z korozivzdorné oceli ČSN 17 240 a k jeho dlouhé životnosti přispívá nejen robotizované 

svařování laserovým paprskem, ale i pasivace a moření povrchu1. [3] 

Odtoková komora žlabu funguje při standardním provedení jako běžný sifon 

a v závislosti na výšce jeho provedení se mění i výška vodního sloupce v sifonu. Odtoková 

komora může být navíc na přání vybavena protizápachovou klapkou, která je vhodná pro 

málo používané žlaby, např. na chatě apod. Klapka využívá svého protizávaží a tlaku plynů 

z kanalizace k uzavření odtokové komory. Obě varianty odtokových komor jsou zaměnitelné.  

Stejně jako odtoková komora, tak se i protizápachová klapka nyní vyrábí technologií 

vstřikování plastů v prostorách firmy. Vlivem nepřesností při použití této technologie se může 

stát, že plastová klapka nebude přesně doléhat na odtokovou komoru a nastalo by při 

vyschnutí sifonu k pronikání zápachu z kanalizace. Proto vznikl požadavek, zakomponovat do 

této klapky těsnění, které by vyřešilo její případnou netěsnost. 

Tato diplomová práce bude zaměřena na řešení výroby modifikované protizápachové 

klapky. Jelikož připadá v úvahu více možností výroby, bude proveden jejich rozbor 

a zhodnocení z hlediska možností firmy Alca plast. Vybraná technologie bude dále rozvedena 

a bude popsán její postup. 

 

 

 

 
Obr. 1.1 Podlahový žlab APZ13 v provedení S9. 

                                                 

 
1 Mořením se povrch vyčistí po svařování a získá konstantní matný šedý povrch. Pasivace obnovuje 

korozivzdornost povrchu oceli. 
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1.3 Vývoj a konstrukční řešení 

Klapka APZ13 se nabízí jako volitelná výbava odtokového modulárního žlabu APZ13. 

Jedná o upravený odtokový žlab, který je navíc vybaven protizápachovou klapkou, která tak 

spolu s vodním sloupcem zvyšuje účinnost a brání pronikání zápachu z kanalizace. Při 

vyschnutí vody v sifonu s klapkou a klesnutí její hladiny pod spodní hranu odtokového kanálu 

nedojde k pronikání zápachu z kanalizace, jak tomu bývá u běžných sifonů. U protizápachové 

klapky tlak z kanalizace spolu se závažím na klapce vytváří přítlačnou sílu, která tlačí na 

spodní díru odtokového kanálu a tím zvyšuje účinnost protizápachové klapky. Jelikož je 

náročné dosáhnout při vstřikování plastů takové přesnosti, aby klapka dokonale dosedala na 

spodní okraj odtokové komory, vznikla potřeba vylepšit stávající klapku přidáním gumového 

těsnění. To je zobrazeno na obr. 1.2. Snaha o zdokonalení výrobku spolu se zájmem 

velkoodběratelů o tuto vylepšenou variantu byly startovacím impulsem pro vývoj 

modifikované protizápachové klapky. 

Výroba i vývoj včetně testování probíhá v prostorách firmy Alca plast. Hlavním 

požadavkem na vývoj byla zaměnitelnost standardního a modifikovaného odtokového kanálu. 

To znamená, že se klapka musí vejít do poměrně malého prostoru a to i včetně svého 

protizávaží. Nová klapka s uvažovaným těsněním a protizávažím musí být podobně jako 

ta původní odolná vůči působení odpadní vody ze sprchy. [5] 

Vývoj nové klapky probíhal v softwaru Creo 5 a východiskem byla původní klapka. 

Jelikož se vývojáři museli s novou klapkou vejít do stávajícího sifonu, pro kontrolu 

smontovatelnosti a funkčnosti využili kromě softwaru i 3D tisk – metodu SLA2 patřící do 

technologie rapid prototyping. Návrh závaží probíhal v laboratoři firmy, kde se na vytištěný 

prototyp přidávala závaží ze zinkové slitiny, až bylo dosaženo požadované přítlačné síly. 

Zinková slitina, kterou firma používá i u jiných výrobků je tedy prakticky ověřená a zvolila se 

z důvodu lepšího tečení materiálu, jelikož jsou závaží vyráběna metodou vstřikování. 

Přítlačná síla musí být dostatečně velká pro přitlačení klapky k odtokové komoře, ale zároveň 

ji musí tíha přitékající vody přetlačit, aby došlo k jejímu otevření a odtoku vody. Hmotnost 

závaží byla zvolena takovým způsobem, aby byla zachována požadovaná výška vodního 

sloupce v sifonu při uzavřené klapce. Nová klapka se spolu se závažím otáčí na dvou 

plastových čepech, které jsou součástí těla odtokové komory na obr. 1.3. Vývoj modifikované 

klapky trval včetně výrob prototypů, zkoušek, konzultací s oddělením konstrukce forem 

a výrobou vlastní formy zhruba 9 měsíců. [5] 

Jelikož zůstaly hlavní rozměry nové odtokové komory stejné, lze použít na nový kanál 

původní gumové těsnění mezi odtokovou komorou a žlabem a také sítko, které prodlužuje 

dobu mezi údržbami odtokového žlabu a zvyšuje jednoduchost při čištění odtokového žlabu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2 SLA – vytvrzování světlocitlivé pryskyřice laserem za účelem rychlé tvorby prototypů [4] 
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Obr. 1.2 Modifikovaná protizápachová klapka APZ13 s těsněním. 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Odtoková komora s modifikovanou klapkou a závažím pro verzi žlabu S9. 
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1.4 Volba materiálu  

Volba materiálu se odvíjí od požadavků, které budou na výrobek kladeny po dobu jeho 

životnosti. Tyto požadavky mohou být mechanické (tuhost, životnost), rozměrové (geometrie 

výstřiku, rozměrová stabilita), environmentální (tepelná a chemická odolnost) nebo finanční 

(cena materiálu, náklady na zpracování). [1] 

Uvažovaný výrobek přijde za dobu své životnosti do styku s odpadní vodou o běžných 

teplotách (desítky °C). Voda bude znečištěna sprchovou kosmetikou, jejíž pH se bude 

pohybovat od neutrálního po lehce zásadité a proto musí být zvolené materiály schopné 

tomuto odolávat. Materiály musí být cenově dostupné a dobře zpracovatelné, proto se nabízí 

některý ze široké nabídky polymerů, případně jejich kombinace. Dle zmíněných požadavků 

na funkčnost a konstrukci se nabízí kombinace dvou materiálů, přičemž z jednoho by se 

vyrobilo pevné tělo klapky, na které by se umísťovaly další součásti a z druhého, měkčího 

plastu by se vyrobilo těsnění. Mechanické vlastnosti a chemická odolnost polymerů závisí na 

jejich chemické stavbě a struktuře. Chemická činidla difundují do polymeru a reagují s ním. 

Vliv chemikálií na plast se projevuje mj. i změnou mechanických vlastností nebo barvy. [8] 

Základní rozdělení polymerů je uvedeno v tabulce 1.1.  

 
Tab. 1.1: Dělení polymerních materiálů. [1]  

Polymerní materiály 

opakující se stavební jednotky 

Plasty 

tvarovatelné polymery, které se po ztuhnutí 

chovají jako pevné těleso 

Elastomery 

tvarovatelné polymery, které se po ztuhnutí 

chovají jako pružné těleso 

 

Termoplasty 

 

tvarovatelné plasty, 

u kterých je cyklus 

tvarování a fixace 

opakovatelný 

 

Reaktoplasty 

 

tvarovatelné plasty, 

které už není možné po 

zatuhnutí opět tvarovat 

 

 

Termoplastické 

 

tvarovatelné 

elastomery, u kterých 

je cyklus tvarování 

a fixace opakovatelný 

 

Vulkanizovatelné 

 

tvarovatelné 

elastomery, které už 

není možné po 

zatuhnutí opět tvarovat 

 

1.5 Vlastnosti polymerů 

Chování polymerů je závislé na jejich teplotě. Stejně jako u jiných materiálů, 

vlastnosti polymerů jsou za různých teplot rozdílné. Teploty, při kterých se začnou měnit 

jejich vlastnosti, se nazývají přechodové. Takové teploty jsou [11]: 

• Tg – teplota zeskelnění, při které se skokově mění např. pevnost v tahu a modul 

pružnosti. Velikost změn závisí na materiálu a aditivech. Nejnižší teplotu zeskelnění 

mají kaučuky a semikrystalické materiály (klidně i kolem -100 °C). Naopak amorfní 

plasty mají Tg kolem 100 °C, 

• Tf – teplota viskózního toku platí pro amorfní plasty. Dochází ke změně viskozity 

z kaučukovité na kapalnou a polymer se stává vstřikovatelným,  

• Tm – teplota tání, platí pro semikrystalické plasty. Za této teploty se rozpadají krystaly 

a mění se fáze z tuhé na kapalnou. Hodnota teploty závisí na materiálu, 

• Tz – teplota degradace, při které dochází k nežádoucím změnám struktury a vlastností. 
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Polymery se chovají podle své makromolekulární struktury, která se dělí na amorfní 

a krystalickou [11]: 

• amorfní struktura – makromolekuly jsou zcela nahodile uspořádané. Polymery s touto 

strukturou jsou tvrdé, křehké a mají dobré světelné vlastnosti. Tyto materiály se 

používají do teploty Tg. Patří sem polystyren (obaly na CD, jednorázové kelímky), 

polykarbonát (kryty automobilových světel, brýle) nebo polymethylmethakrylát 

(náhrada za sklo – plexisklo) aj. Změna modulu pružnosti a tažnosti je znázorněna na 

obr. 1.4, 

• krystalická struktura – vyznačuje se uspořádanými makromolekulami. Stupeň 

uspořádání se pohybuje od 40 do 90 %, proto se používá označení semikrystalické. 

Pevnost a houževnatost roste se stupněm krystality. Použitelnost takových materiálů je 

do teploty Tm. Řadí se sem materiály, jako polypropylen (nádoby, oblečení), polyamid 

(strojní součástky, lana) aj. Průběh změny modulu pružnosti a tažnosti je znázorněn na 

obr. 1.5. 

 

Obr. 1.4 Závislost mechanických vlastností amorfních polymerů v závislosti na teplotě,  

1 – sklovitého stavu, 2 – přechodová oblast, 3 – kaučukovitý stav, 4 – přechodová oblast,  

5 – oblast taveniny. [13] – upraveno 

 

Typ makrostruktury ovlivňují také smrštění, které doprovází vstřikování plastů. Je to 

nevratná objemová změna materiálu při jeho chladnutí, která vede např. k  povrchovým 

propadlinám. Výstřik má tedy menší rozměry než dutina formy, což může v praxi napomáhat 

při odformování, ovšem z konstrukčního a hlavně funkčního hlediska to může být příčina 

nefunkčnosti výrobku. Kromě materiálu má vliv na smrštění také konstrukční řešení výrobku 

(nerovnoměrně nebo zbytečně tlusté stěny), konstrukční řešení formy (geometrie, umístění 

vtoků), parametry výroby (teplota taveniny a formy) a mnoho dalších. Velikost příčného 

a podélného smrštění udává výrobce v materiálových listech. [1] 

Při návrhu formy se musí brát velikost smrštění v úvahu a přizpůsobit mu i třeba 

strukturu povrchu, která by mohla v určité kombinaci s nevhodnou geometrií vést k ulpění 

povrchu výstřiku a k jeho odtržení při odformování. 

E 
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Obr. 1.5 Závislost mechanických vlastností semikrystalických polymerů v závislosti na teplotě, 

1 – sklovitého stavu, 2 – přechodová oblast, 3 – kaučukovitý stav, 4 – přechodová oblast, 5 – 

oblast taveniny. [13] – upraveno 

1.5.1 Polypropylen  

Polypropylen (dále jen PP) patří mezi semikrystalické termoplasty. Amorfní struktura 

dodává materiálu houževnatost, ohebnost a krystalická fáze zase pevnost a tuhost. Krystalické 

uspořádání má také vliv na smrštění při chladnutí materiálu, které roste se zvyšujícím se 

obsahem této struktury. Mezi hlavní výhody, proč je tento materiál vhodný pro řešený 

výrobek je dobrá chemická odolnost a nízká nasákavost, která je pod 0,1 hm. %. Důležité je 

také produktivní a snadné zpracování, které udává index toku3. PP se používá mj. na 

mechanicky namáhané a tvarově jednoduché výrobky, nebo na nádoby na chemikálie. [1, 2] 

Při používání PP pro odvod odpadní vody se používají homopolymery nebo 

kopolymery s aditivy a s omezeným množstvím recyklátu, který může negativně ovlivnit 

mechanické vlastnosti výrobku. PP má dobrou pevnost a odolnost proti tečení při zvýšených 

teplotách. Pokud by byl PP vystaven horké vodě, například v odpadech od myčky nebo 

pračky, kde může teplota dosáhnout i 70 °C, je vhodné přidat aditivum, které odolnost vůči 

teplotě navyšuje. [6, 8] 

Původně zamýšlený materiál byl nahrazen za PP s obchodním označením INNOPOL 

CS 2-3130 firmy Innopol dodávaný v šedé barvě, kterou firma používá plošně na podobné 

produkty. Důležitou vlastností, kterou musí materiál vzhledem k jeho použití mít, je 

dostatečně nízké smrštění. Z důvodu přílišného smrštění (kapitola 6.3.2) musel být původní 

materiál nahrazen. Nynější PP obsahuje navíc 30 % mastku, který snižuje hodnotu smrštění 

přibližně o 1 %. Hodnoty smrštění tohoto materiálu jsou v podélném směru 0,7 % a v příčném 

0,75 % [23]. V materiálovém listu použitého materiálu uvedeném v příloze 2 jsou kromě jeho 

vlastností a mechanických vlastností také doporučené procesní parametry. Mezi ně patří 

především doporučený rozsah teplot taveniny a formy, nebo hodnota dotlaku. Mj. je v něm 

uvedeno doporučené skladování, bezpečnostní pokyny při manipulaci a kontakt na 

dodavatele. 

                                                 

 
3 Index toku (melt flow index) – udává množství taveniny v gramech, která proteče tryskou o určitém 

průměru a tlaku za 10 minut. Vyšší číslo je vhodnější pro vstřikování. [2] 

E 
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1.5.2 Termoplastické elastomery  

Termoplastické elastomery (dále jen TPE) je skupina materiálů, která se používá díky 

vysoké houževnatosti jako alternativa pro výrobky používající vulkanizované pryže. Tyto 

materiály vykazují kaučukovitou elasticitu v širokém rozsahu až do 130 °C, podle složení, což 

bohatě stačí pro potřeby materiálu, který je v kontaktu s teplou odpadní vodou. [10] 

Pro svou houževnatost, která je podobná kaučuku, teplotní odolnost a možnost 

zpracování jako termoplasty, tedy vstřikováním bez vulkanizace a možností znovuzpracování 

jsou TPE vhodnou volbou pro těsnění do protizápachové klapky. Jinde je tento materiál 

k nalezení jako různá těsnění, hadičky, membrány nebo podrážky bot. [10] 

Jako sekundární materiál byl zvolen TPE s obchodním označením G100.A20.N od 

firmy Elastron. Dle materiálového listu (příloha 3) má tento materiál dobrou chemickou 

odolnost, je určen pro vstřikování a v neposlední řadě je spojitelný s PP, což jsou pro 

technologii výroby a způsob používání klíčové parametry, které budou popsány v kapitole 

2.5. Označení A20 znamená tvrdost 20 Shore A dle normy ARTM D 2240. Pro představu tato 

tvrdost odpovídá přibližně silikonům či gumám určených pro těsnění. Tento materiál je tedy 

z hlediska odolnosti, zpracovatelnosti a tvrdosti vyhovující. Jelikož bude fungovat jako 

těsnění, je důležité zmínit, že jeho podélné smrštění je dle materiálového listu 2,33 % a příčné 

1,7 %. V kombinaci s velikostí těsnění a hodnotou tvrdosti jsou tyto parametry přijatelné. 

V případě vzniku komplikací by se tento problém pravděpodobně řešil volbou jiného 

materiálu, v krajním případě i úpravou formy. 

Při ověřovací sérii bylo zjištěno, že díky rozdílnému smrštění vzniká ve styku klapky 

s odtokovou komorou mezera. Tento problém včetně jeho řešení je stručně rozebrán 

v kapitole 6.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2 VOLBA TECHNOLOGIE  

Nyní je známé, jaké požadavky budou na klapku kladeny a z jakých materiálů se bude 

vyrábět. Dalším krokem je zvolení vhodné technologie výroby. Před zahájením vývoje 

výrobku je vhodné položit si několik otázek a odpovědět si na ně. Tyto odpovědi mohou vést 

ke zjednodušení a zrychlení vývoje a v případě konstrukce je možné se poučit z předchozích 

chyb, vyvarovat se jim a nevymýšlet již vymyšlené. V úvahu připadá následující otázka: 

nebyl podobný výrobek již vyráběn a nelze jej nějak upravit, případně využít získaných 

znalostí? Ano, uvažovaný výrobek je modifikací toho stávajícího. Navrhovaná modifikace 

dokonce počítá se zaměnitelností původní varianty. To znamená, že parametry jako 

rozměrová a tvarová přesnost, konstrukce, požadavky na montáž, mechanické zatížení, 

chemická odolnost nebo vlastnosti povrchu zůstávají neměnné. Tento fakt značně urychlí 

vývoj nového výrobku. Nemusí se vyvíjet od základů, ale lze upravit stávající konstrukci dle 

potřeb zamýšleného těsnění. Protože se požadavky na klapku nemění, může se dále vyrábět 

z odzkoušeného materiálu. Výhodou je, že firma má již s tímto materiálem zkušenosti a dalo 

by se tedy využít stejné technologie výroby. [1] 

Nová klapka je velmi podobná té původní, ale po přidání těsnění se musí zvážit volba 

výroby. Nyní totiž připadá v úvahu více možností. První z nich je vyrobit modifikovanou 

klapku stávající technologií, tedy vstřikováním plastů a uvažované těsnění vyrobit opět 

vstřikováním, nebo například řezáním na vodním paprsku a obě části lepit. Alternativou k této 

možnosti je vyrobit klapku stejným způsobem, ale použít ji jako zálisek a obstříknout druhým 

materiálem. Třetí možností je vyrobit klapku i těsnění v jenom kroku s využitím výhod 

vícekomponentního vstřikování. Všechny metody mají své výhody a nevýhody. Proto budou 

stručně popsány a po ekonomickém a technickém zhodnocení bude vybrána ta nejvhodnější. 

 

2.1 Jednokomponentní vstřikování 

Jednokomponentní vstřikování (zkráceně 1K) je nejrozšířenější metodou vstřikování. 

Zpracovává se pouze jedna komponenta - materiál na vstřikolise. Stroj má jednu vstřikovací 

jednotku, která vstřikuje pouze jeden materiál. Ten je do plastikační jednotky přiváděn 

nejčastěji ve formě granulátu nebo filamentu, případně jejich kombinací a vzniká tak 

kompozit. Pro dosažení některých výhod vícekomponentního vstřikování je nutné výstřik po 

odformování nabarvit, nebo na něj přilepit jiný materiál. Tato varianta se využívá tam, kde je 

jedna komponenta dostačující nebo by se nevyplatila investice do dražší technologie. 

Jednokomponentní vstřikování je možné kombinovat s nástřiky. Pokud je potřeba 

dosáhnout určitého povrchu, například odolnosti, struktury povrchu nebo barvy výsledného 

výrobku, je na stěnu formy nanesena tenká vrstva jiného materiálu. Použitím 1K vstřikování 

lze takto dosáhnout podobného efektu, jako při použití vícekomponentního vstřikování.  

Výhodou oproti vícekomponentnímu vstřikování jsou nižší náklady na provoz 

a pořízení, jednoduchost a snadná zautomatizovatelnost. Naopak nelze dosáhnout některých 

výhod vícekomponentního vstřikování, které se musí jinak nahrazovat např. zařazením 

lakování nebo sestavování a lepení výstřiků. 

 

2.2 Vícekomponentní vstřikování  

Vícekomponentní vstřikování je vhodné pro výlisky s více barvami, případně z více 

materiálů. Při použití této technologie musí mít vstřikovací lis na každou komponentu jednu 

vstřikovací jednotky. Jednotky mohou být orientované horizontálně, vertikálně nebo jejich 

kombinací. Uspořádání může být paralelní nebo do tvaru V. Způsob, jakým se pohyblivá část 

formy přesune mezi nástřiky je závislá na výrobci, typu stroje a výrobku. Přesun prvovýstřiku 

nemusí být realizován jenom přesunem polovin formy (výlisek zůstává ve formě), ale např. 
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manipulátorem, který přenese výstřik z první do druhé formy, kde je obstříknut dalším 

materiálem. Tento postup se opakuje dle počtu vstřikovaných komponent. Zřejmě 

nejjednodušším a nejlevnějším provedením je vystříknutí v jedné formě a to tak, že se prostor 

pro druhostřik vytvoří odsunutím pohyblivých jader. Výhodou je, že není potřeba manipulátor 

ani pohyblivý stůl či jiné zařízení. Naopak nevýhodou je, že tato technika je možná pouze pro 

některé tvarově výhodné výrobky a musí tomu být uzpůsobena vtoková soustava, která tak 

bude složitější. Dostatečná adheze mezi vstřikovanými materiály je zaručena jejich 

kompatibilitou na základě jejich charakterů. Nedostatek adheze se dá využít např. při výrobě 

pantů nebo čepů, kde by spojení materiálu bylo nežádoucí. [9] 

Hlavní výhodou dvoukomponentního vstřikování (zkráceně 2K) je možnost vyrábět 

kombinací dvou komponent. To šetří čas a náklady na případné navazující operace a také do 

značné míry odpadá i chybovost lidského faktoru v jinak nutné mezioperaci. Mezi nevýhody 

patří vyšší pořizovací cena a složitost formy, dražší vstřikolis a zdvojená manipulace 

s materiálem. Tyto a další nevýhody může v závěru volby technologie dorovnat a dokonce 

i převýšit množství ušetřeného času, potažmo nákladů na provoz výrobní linky. [9] 

 

2.3 Řezání vodním paprskem 

Podstatou řezání vodním paprskem je obrušování děleného materiálu proudem vody 

o vysokém tlaku (800 až 4 100 bar). Vysoký tlak zajišťuje speciální tlakové čerpadlo, které je 

charakteristické právě vysokým tlakem a nízkým průtokem vody. Voda o vysokém tlaku je 

dopravována do řezací hlavy. V té se může voda smísit s abrazivem a řezací hlavu opouští 

tryskou směrem na řezaný materiál. Takový přístroj pracuje obvykle ve 3 osách, není ale 

výjimkou přidání otočné řezací hlavy a získat tak 5 řízených os. [22] 

Vodní paprsek se používá jak na elektricky nevodivé materiály, tak i na velmi tvrdé 

a kalené ocele nebo jiné materiály, jelikož jejich tvrdost neovlivňuje rychlost řezu. 

S přibývající tloušťkou řezaného materiálu roste výhoda vodního paprsku oproti ostatním 

technologiím – rychlost řezu. Naopak na tenké plechy je vhodné zvolit jinou technologii. 

Nevýhodou je kontakt materiálu s vodou (i přesto lze řezat např. papír), znečištění případným 

abrazivem, přesnost a kvalita řezu, která závisí na řezné rychlosti nebo přítomný hluk nejen 

od vodního čerpadla, ale také od samotné trysky. Vodní paprsek lze dělit na dvě skupiny, 

podle přidání abraziva [22]: 

• čistý paprsek – WJM, vhodný na nekovové materiály, jako plasty, pryže, karton aj., 

• s abrazivem – AWJ, na tvrdé materiály, například ocel, titan, kámen, sklo aj. 

 

2.4 Lepení plastů  

Lepení plastů navzájem či s jinými materiály je proveditelné a často se používá. 

Snadný postup, dobrá pevnost, možnost lepit různé materiály nebo vodotěsnost patří mezi 

výhody. Naopak nevýhody jsou nízká tepelná a chemická odolnost oproti základnímu 

materiálu a možnost odlupování. Pevnost spoje závisí hlavně na použitém lepidle a polaritě 

lepeného materiálu, tedy na dostatečné adhezi. Lepidla se dělí do několika skupin [8]: 

• organická rozpouštědla – vhodná pro termoplasty (PS, PC, aj.), 

• na bázi kaučuku – pro spojování plastů s kaučuky nebo kovy, 

• roztoky polymerů – univerzální lepidla (např. PVC), 

• tvrditelná lepidla – velká adheze, vhodné pro reaktoplasty s kovy, sklem apod. 

 

Nevhodné pro lepení jsou nepolární materiály, mj. i PP, které lze lepit pouze po 

speciální úpravě povrchu. Z tohoto důvodu je metoda za použití lepení komplikovaná a pro 

sériovou výrobu nevýhodná. [8] 
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2.5 Zhodnocení výroby 

Z kapitoly 2 vyplývá, že variant výroby protizápachové klapky je opravdu více. Každá 

možnost má své výhody a nevýhody, proto rozhodování není jednoduché. Všechny uvedené 

varianty mají společný základ, výrobu hlavní části klapky z PP. Ta se bude i nadále vyrábět 

vstřikováním a je nutné rozhodnout, jakým způsobem vyrobit a připevnit těsnění. Zamýšlené 

způsoby jsou tedy tyto: 

 

• vodní paprsek a lepení: tato varianta se zakládá na tom, že se těsnění vyřeže na 

vodním paprsku z gumového polotovaru. Zdánlivou výhodou je rychlost produkce, při 

použití duplicitní hlavy, která má dvojnásobný výkon oproti standardu a možnost řezat 

více gumových plátů najednou, čímž by se výkonnost dále násobila. Nevýhodou této 

technologie je přesnost, která by klesala s množstvím řezaných gumových plátů. 

Celková rychlost produkce na vodním paprsku je dále limitována obsluhou, která by 

musela nařezaná těsnění přebírat a kontrolovat. Dále by následovalo lepení 

vyřezaných těsnění na klapky. To by nejenom že znamenalo zřídit montážní linku, 

která je náročná na prostor, přípravky a pracovníky, ale také problematiku při lepení 

PP, která je popsaná v kapitole 2.4. Tato varianta má sice nejnižší počáteční investice, 

ale výsledná rychlost výroby spolu s fixními náklady na zaměstnance, vodní paprsek 

a velké nároky na prostor ji řadí na pomyslné dno ekonomičnosti, 

•  jednokomponentní vstřikování: tato možnost spočívá v tom, že by předem vyrobené 

PP výlisky sloužily jako zálisek, který by se vkládal do formy, kde by byl zastříknut 

TPE. Ve srovnání s vodním paprskem by byla nižší rychlost produkce vyvážena nižší 

zmetkovitostí. Dalším značným rozdílem je eliminace lepicí linky, neboť roztavený 

TPE se na PP přichytí nejenom tepelně, ale i chemicky, bez použití lepidla. Pokud by 

k zakládání předlisků sloužil robotický manipulátor, mohla by výroba probíhat 

v automatickém režimu pod dohledem kontrolora. Nevýhodou je, že k výrobě těsnění 

by byla zapotřebí druhá forma a pokud by výroba měla probíhat paralelně, tak i druhý 

vstřikolis, což zvyšuje nejenom počáteční investice, ale také náklady na prostor 

a nutnost vyrobit dvě formy. Tato varianta je tedy také neekonomická, 

• vícekomponentní vstřikování: tato možnost se zakládá na té předchozí, tedy vyrábět 

také těsnění vstřikováním. Nyní by se vše provádělo na jednom stroji a v jedné formě, 

takže odpadá nutnost zakládání připravených klapek z PP k zastříknutí. Tato varianta 

se zakládá na možnosti otočení razníku o 180° okolo horizontální osy, kde v prvním 

kroku se vyrobí tělo klapky a po otočení dojde k jejímu zastříknutí TPE a dokončení 

výroby. Ačkoliv počáteční náklady této varianty také nejsou malé, konečná cena za 

kus je v porovnání s ostatními metodami bezkonkurenční (kapitola 7.2). Výsledkem je 

vysoká rychlost produkce v automatickém režimu s minimální kontrolou obsluhy, 

nejnižší nároky na plochu a dobu technické přípravy. K výrobě stačí jeden  

2K vstřikovací lis a jedna 2K forma. Dále odpadá další manipulace spojená s montáží 

klapky a těsnění 

 

Z uvažovaných variant je tedy nejvhodnější využít možností a výhod 

vícekomponentního vstřikování, které je za daných podmínek a situace pro firmu 

nejvýhodnější. Ostatní varianty byly kvůli potřebnému zařízení a nároků na prostor zamítnuty 

a není tedy dále nutné je uvažovat a počítat případné náklady na výrobu. 
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3 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ  

 

V kapitole 2.5 bylo rozhodnuto, že se bude klapka vyrábět technologií 

vícekomponentního vstřikování. Nyní bude detailně popsána zvolená technologie výroby, 

včetně manipulace s materiálem. 

 

3.1 Příprava plastů  

Plastové materiály obecně nejdou ihned zpracovávat na výrobky, aniž by neprošly 

přípravným zpracováním. Takové zpracování zahrnuje přidávání aditiv (ovlivnění jejich 

vlastností) nebo naopak odstraňování nežádoucích podílů, například vody. Co se týče jejich 

fyzické podoby, před zpracováním musí mít vhodný tvar, ideálně tvar granulí, vláken atd. 

Tyto technologie, které upravují fyzikální, chemické a tvarové vlastnosti materiálu jsou 

přípravné, nebo také podpůrné technologie a jsou zařazeny mezi výrobu a zpracování 

materiálu. Kromě jiných sem patří doprava, sušení, míchání, granulace a recyklace. [11] 

 

3.1.1 Doprava materiálu 

Materiál se dopravuje od výrobce ke zpracování v různých formách. Způsob balení 

závisí na objednaném množství, tudíž se může dodávat jak v pytlích (desítky kg), vacích 

(stovky kg) nebo v cisternách (tisíce kg). Pokud se například k dopravě granulátu používá 

poslední způsob, je materiál uchováván u zpracovatele v silech (desetitisíce kg), ze kterých je 

odebírán a dále se s ním zachází, jako s jiným způsobem dopravy. Dopravený materiál se 

přesunuje nejčastěji samospádem, dopravním šnekem nebo pneumaticky. Pokud je to potřeba, 

vede cesta materiálu ještě sušičkou. [11] 

 

3.1.2 Sušení 

Sušení je nutné u nasákavých a navlhavých materiálů, které se musí před zpracováním 

vysušit. Pokud přišel materiál při své výrobě do styku s vlhkostí nebo vodou, ať už špatným 

skladováním nebo protože byla voda potřeba k ochlazení při jeho výrobě, je nutné jej vysušit, 

neboť přítomnost vody by při zpracování vedla ke zhoršení kvality povrchu a snížení 

mechanických vlastností. [11] 

Měřítkem odolnosti materiálů proti vodě je jejich schopnost čelit nasákavosti 

(přijímání kapalné vody) a navlhavosti (přijímání vzdušné vlhkosti). Méně odolné jsou 

polární, hydrofilní polymery, jako PA nebo PU. Naopak nepolární, hydrofobní polymery mají 

sorpci vody velmi nízkou. Takovými materiály jsou PE nebo PP. Na sorpci vody mají také 

velký vliv aditiva. Anorganická plniva, například skelná vlákna ji snižují. Oproti nim 

organická plniva ji zvyšují. [1] 

 

3.1.3 Míchání 

Míchání slouží k tomu, aby se do základního materiálu přidaly přísady zlepšující jeho 

vlastnosti (stabilizátory, plniva, barviva aj.) a může probíhat ve všech stavech polymerů 

(taveniny, granulát, prášek, aj.). Při míchání dochází k promísení alespoň dvou složek 

v míchacím zařízení tak, aby vznikla požadovaná homogenita směsi. Výsledné homogenity 

nemusí být dosaženo pouze v míchacím zařízení, ale také i při následném zpracování 

plastikací ve stokovací jednotce vstřikolisu. Pro různé formy materiálů se používají různé 

technologie. Například pro materiály ve formě past se používají míchací stroje, připomínající 
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mixéry na těsto, kde se směs míchá jako granulát nebo prášek. Směs lze připravit také 

hnětením, které je kromě promísení schopné intenzivním smykovým napětím uvést směs do 

plastického stavu. Takové stroje často vypadají jako dva protiběžné válce nebo zubové 

soukolí. Pro potřeby malých dávek slouží gravimetrická zařízení, která po zvážení základního 

materiálu přidávají přesné množství granulátu. [11] 

 

3.1.4 Granulace 

Granulace je posledním krokem při výrobě materiálu ve formě granulí, které mají tvar 

válečků, čočky nebo kuliček. Granule jsou vhodné zejména kvůli své sypné hmotnosti 

(hustota nasypaného materiálu se nejvíce blíží hustotě granulovaného materiálu) a jsou dobře 

mísitelné s jinými granulovanými přísadami. Do tvaru granulátu se dobře přidává recyklát 

získaný mletím nebo drcením. Při velké spotřebě materiálu je možné granulací připravit 

materiál na míru, například přidáním požadovaného plniva a barviva.[11] 

 

3.1.5 Recyklace 

Recyklace slouží ke znovu použití již zpracovaného materiálu, což zvyšuje 

ekonomičnost a ekologičnost výroby. Recyklují se kromě zbytků vtokových soustav, také 

nepovedené nebo zkušebních výstřiků, ale hlavně výrobky po ukončení své životnosti. Při 

použití recyklátu je klíčové znát jeho složení a původ. Recyklát vzniklý přímo ve výrobě 

drcením technologických zbytků je mnohem vhodnější než recyklát vzniklý recyklováním 

použitých a již nefunkčních výrobků, u kterých neznáme přesné složení, zpracování a stáří, 

tedy stupeň degradace, které mají nepříznivý vliv na kvalitu recyklátu. Naopak znovupoužitím 

technologického odpadu získáme kvalitní materiál o stejném složení a téměř stejných 

vlastnostech, jako zpracovávaný materiál. Recyklovaný materiál lze zpracovávat samostatně 

(kvalita materiálu se může měnit), nebo se přidává do základního materiálu v určitém 

množství. Je doporučeno max. 20 % recyklátu do původního materiálu, přičemž by mělo být 

zaručeno, že se materiál nevrátí k recyklaci více jak desetkrát, což zachovává požadované 

vlastnosti výrobku. [11] 

Ke zpracování odpadů drcením se používají různé typy mlýnů (kladívkový, nožový, 

atd.). Na volbu použitého drtiče mají největší vliv rozměry a fyzikální vlastnosti 

zpracovaného materiálu. [11] 

 

3.2 Představení vstřikování 

Vstřikování plastů je jedna z nejdůležitějších a nejrozšířenějších technologií sloužící 

k jejich zpracování. Technologie na zpracování plastů lze zařadit do následujících skupin, 

které mohou být samostatné, případně mohou být kombinovány [12]: 

• tvářecí technologie – výchozí materiál se mění zásadním způsobem, např. granulát se 

přetvoří na požadovaný výrobek. Dochází ke značnému přemísťování částic, buďto za 

tepla, tlaku nebo jejich kombinací. Patří sem vstřikování, vytlačování, lisování nebo 

vypěňování. Výsledkem je buď hotový výrobek, nebo polotovar, 

• tvarovací technologie – vychází se z polotovaru (deska, trubice nebo tvářený díl) 

a materiál se mění bez velkého přemístění částic působením tepla nebo tlaku. Řadí se 

sem tvarování desek, vyfukování nebo ohýbání, 

• doplňkové technologie – slouží k přípravě nebo úpravě materiálu před zpracováním 

(míchání, sušení, granulace či recyklace) nebo po zpracování (tisk, lakování, atd.). 
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Ať už se výrobek vyrábí jakýmkoliv z uvedených způsobů, případně jejich kombinací, 

lze u nich z pravidla popsat tři na sebe navazující kroky, patří sem [12]: 

• příprava – úprava plastu, nebo polotovaru před hlavním zpracováním. K nim patří 

sušení, barvení, míchání, manipulace, ohřev aj, 

• zpracování – zpracování plastů a polotovarů. Najdeme zde již zmiňované technologie 

z oblasti tváření a tvarování, 

• dokončení – konečná úprava vlastností nebo povrchu hotových dílů. Slouží k tomu 

impregnace, lakování, leštění, pokovování, případně jiné povrchové úpravy. 

 

Principem vstřikování je tlakové odlévání, kdy se materiál vhání do dutiny formy za 

účelem jejího vyplnění a vytvoření požadovaného tvaru. Klíčové pro technologii je cyklické 

opakování všech částí výrobního cyklu, kdy se v každém cyklu vyrobí jeden otisk formy. 

Vstřikováním se vyrábějí nejen hotové výrobky, ale i součástky určené k montáži nebo hotové 

výrobky o hmotnostech od desetin gramů až po kilogramy. Vstřikování probíhá na 

vstřikovacím lise, ve kterém je upnutý nástroj – vstřikovací forma. [12] 

Schéma vstřikovacího lisu je vidět na obr. 3.1. Výrobní stroj se někdy nazývá také 

vstřikolis nebo vstřikovací stroj. Vstřikolis by se mohl rozdělit na dvě hlavní funkční částí a to 

část uzavírací (pozice 1, 2 a 4) a vstřikovací (pozice 6, 7 a 8), které jsou na sobě nezávislé. 

Podle uzavírací jednotky se lisy dělí na tyto: hydraulické, elektrické nebo hybridní. Obě 

jednotky jsou řízeny počítačem vstřikolisu, který monitoruje veličiny spojené s výrobou. 

Úlohou vstřikovací jednotky je plastikace dodávaného materiálu, vstříknutí do formy a dotlak. 

Uzavírací jednotka se stará o zavření formy, vyvinutí dostatečného tlaku, aby nedošlo 

k otevření formy během vstřikování a její otevření pro odformování. Co se týče vstřikolisu 

jako celku, ten je charakterizován následujícími údaji [12]: 

• vstřikovací kapacita – je to maximální objem, který lze vstřikovat. Tato hodnota je 

především závislá na rozměrech vstřikovací jednotky, respektive šneku (průměr 

a délka). Je možnost tuto kapacitu zvýšit použitím jiné, kompatibilní vstřikovací 

jednotky. V některých případech je ale možné vstříknout nepatrně vyšší objem a to 

tak, že po uzavření formy a příjezdu vstřikovací jednotky dojde k dodatečné plastikaci 

materiálu, tzv. intruzi. Šnek se točí na místě a připravuje materiál, který tak vytlačuje 

materiál do formy. Objem šneku nesmí být vzhledem ke vstřikované dávce příliš 

velký, jinak by docházelo k degradaci plastu. Obvykle se kapacita volí tak, aby objem 

šneku vystačil na čtyři vstříknutí, přičemž plastikace nového materiálu probíhá 

v každém vstřikovacím cyklu, 

• uzavírací síla – je to maximální síla, kterou je schopna vyvinout uzavírací jednotka. 

Tuto sílu nesmí nikdy přetlačit protisíla vyvolaná tlakem vstřikované taveniny, jinak 

by došlo k pootevření formy během vstřiku a k deformaci dílu. Zjednodušeně lze říci, 

že na jeden cm2 průřezu dutin formy připadá uzavírací síla 10 000 N, ovšem toto je 

zobecněné tvrzení a velikost uzavírací síly závisí na mnoha proměnných, 

• maximální rozevření – je nejvyšší konstrukčně dovolené rozevření uzavírací jednotky. 

Do tohoto rozměru se musí vejít otevřená forma tak, aby mohlo dojít odformování. Při 

otevření lisu musí ještě zbýt prostor pro případný pohyb manipulátoru, zásah obsluhy 

atd, 

• ostatní parametry – mezi ně patří vstřikovací rychlost a tlak, rozměry pro upnutí 

formy, příkon, zdroje pro vykonávání pohybů a jiná opční vybavení. 
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Obr. 3.1 Hydraulický vstřikovací lis, 

1 – uzavírací jednotka, 2 – pohyblivá upínací deska vstřikolisu, 3 – pohyblivá část vstřikovací formy, 

4 – vodicí sloupky vstřikolisu, 5 – pevná upínací deska vstřikolisu, 6 – čelo špičky vstřikovací trysky 

vstřikolisu, 7 – tavicí komora, 8 – šnek, 9 – násypka pro plastový polotovar, 10 – pohonná jednotka 

šneku.  [16] 

 

Výroba probíhá tak, že se vstupní materiál (plast nebo kompozit) například ve formě 

granulátu roztaví na taveninu. Po uzavření formy a příjezdu vstřikovací jednotky dojde ke 

vstříknutí dávky do formy pod vysokým tlakem a rychlostí plastikačním šnekem nebo pístem 

z plastikační komory přes vtokovou soustavu formy do její tvarové dutiny. Následuje dotlak, 

který kompenzuje smrštění tuhnoucího materiálu, probíhá plastikace nové dávky a odsunutí 

vstřikovací jednotky. Manipulací s teplem ve formě, o kterou se stará temperanční systém 

dojde k zatuhnutí taveniny v dutině, která tak převezme její tvar. Ve formě, která je negativem 

požadovaného tvaru vznikne tak pozitiv a po dosažení vhodné teploty pro odformování je 

forma otevřena a výstřik je odformován, nejčastěji vyhazovačem. Pro znázornění je přiložen 

obr. 3.2 s obecným průběhem vstřikovacího cyklu. [12] 

 

Obr. 3.2 Obecný průběh vstřikovacího cyklu. [16] – upraveno 
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Při vstřikování patří mezi hlavní parametry procesu teplota a tlak vstřikované 

taveniny. Tyto hodnoty jsou pro každý materiál předem orientačně dané, avšak liší se 

velikostí a komplikací geometrie výrobku a provedením formy. Oba tyto parametry jsou 

uvedeny na obr. 3.3, kde je také zobrazeno, co se stane při jejich nedodržení, nebo naopak 

překročení. 

 

 
Obr. 3.3 Procesní okno vstřikování. [12] 

 

3.3 Vstřikovací forma 

Vstřikování probíhá na vstřikovacím lise do vstřikovací formy, což je nástroj, který 

plní několik požadavků. Hlavní úlohou vstřikovací formy je rozvod taveniny a zaplnění 

tvarových dutin, které odpovídají požadovanému tvaru výrobku. Druhým úkolem formy je 

efektivně odvést teplo z taveniny tak, aby zatuhla až po zaplnění celé formy. Pokud by byl 

odvod tepla příliš intenzivní, dutina formy příliš úzká atp., tak by došlo k předčasnému 

zatuhnutí taveniny a výrobě zmetku. Naopak nedostatečným chlazením by se prodlužoval 

vstřikovací cyklus, neboť by se muselo čekat, až tavenina zchladne na teplotu doporučenou 

k odformování. Odformování je poslední důležitou funkcí formy. To se skládá z otevření 

formy, vyjmutí výstřiku a její opětovné zavření. Opakováním těchto tří operací dochází 

k sériové výrobě plastových dílů. [14] 

Pro zjednodušené popsání vstřikovací formy je uveden příklad dvoudeskové formy na 

obr. 3.4. Taková forma se obecně dělí na dvě poloviny, jejichž hranice je vyznačena dělicí 

rovinou. První polovina, nepohyblivá tvárnice (obvykle menší část), je upnuta přes upínací 

desku na pravé straně vstřikolisu (při postavení pozorovatele před ovládacím panelem), kterou 

vede většina vtokové soustavy. K upnutí slouží také středicí kroužek, který zajišťuje souosost 

vůči vstřikovací jednotce. Na obr. 3.4 patří do nepohyblivé části ještě deska „A“. Tato deska 

dosedá na desku „C“ patřící do druhé, pohyblivé poloviny formy a spolu s deskou „A“, 

případně deskou „B“ tvoří tvarovou dutinu formy. Pohyblivá část formy, označená také jako 

tvárník je upnuta spolu s ostatními prvky přes upínací desku na levou, pohyblivou část 

vstřikolisu. Mezi tvárníkem a upínací deskou se obvykle nachází podpěrná deska a rozpěra, 

která vymezuje prostor soustavě vyhazovačů. Na obr. 3.4 nechybí ani přípojky na 

temperanční soustavu uvnitř tvarových desek a závěsné oko, pro manipulaci s někdy 
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mnohasetkilogramovou formou. O přesné dosednutí obou polovin na sebe se starají středicí 

kolíky a dosedací kameny, které nejsou při uzavřené formě vidět. [2, 14] 

Složitější formy mohou obsahovat pohyblivá jádra, která se do formy různě zasouvají 

nebo jinak pohybují (např. tvarová kleština na výrobu závitů). Výjimku ani netvoří různé 

pneumatické systémy, nebo manipulátory pro odformování nebo zakládání dílů k obstříknutí. 

Při výrobě forem se často z důvodu úspor a zrychlení výrobní fáze používá široká 

nabídka normálií4, ze kterých se dá část formy jejich kombinací vytvořit. 

Vstřikovací forma je složitý komplex, který se skládá z několika částí a musí splňovat 

různé funkce. Většina forem obsahuje tyto soustavy: vtokovou, vyhazovací, temperační 

a odvzdušňovací. 

 

 

 
Obr 3.4 Uzavřená dvoudesková vstřikovací forma 

1 – pohyblivá upínací deska, 2 – vzpěra, 3 – primární vyhazovací deska, 4 – sekundární vyhazovací 

deska, 5 – soustava vyhazovačů, 6 – podpůrná deska, 7 – deska „B“, 8 – přípojka chlazení, 9 – deska 

„C“, 10 – deska „A“, 11 – závěsné oko, 12 – montážní šrouby, 13 – vtokové ústí, 14 – středicí 

kroužek, 15 – pevná upínací deska, 16 – dělicí rovina. [14] – upraveno 

 

3.3.1 Vtoková soustava 

Vtoková soustava (obr. 3.5) je soubor kanálů, které spojují vtokové ústí formy 

a tvarovou dutinu. Úkolem vtokové soustavy je dopravit taveninu plastu z plastikační 

                                                 

 
4 Normálie – standardizovaný díl pro stavbu forem. [18] 

1
6 
16 
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jednotky do tvarové dutiny formy. Vtokové kanály musí být dimenzovány tak, aby umožnily 

co nejdelší dobu dotlaku, který vyrovnává objemové smrštění (staženiny) budoucího výrobku. 

To znamená, že tavenina musí nejdříve zatuhnout ve tvarové dutině a až potom ve vtokových 

kanálech.  V praxi to vypadá tak, že vtok do tvarové dutiny by měl být umístěn do nejtlustšího 

místa výlisku a jeho rozměry by se měly řídit podle několika pravidel. Kanál by měl mít 

pokud možno co nejmenší poměr obvodu ke svému plošnému průřezu z důvodu co 

nejmenšího hydraulického průřezu. V praxi to znamená použití kruhového průřezu. Příklady 

vhodného a nevhodného řešení rozváděcích kanálů jsou na obr. 3.6. Kanály se z pravidla 

postupně k tvarové dutině mírně zužují a tvoří v podstatě tvar kuželu. Na konci vtokového 

kanálu je ústí vtoku, které bývá nejčastěji banánové, tunelové, deštníkové nebo talířové. Tvar 

a umístění vtokového ústí se volí s ohledem na geometrii výrobku, dostupné možnosti 

a s ohledem na to, zda bude místo vtoku na výrobku vidět nebo ne. [9] 

 

 

Obr. 3.5 Vtoková soustava,  

1 – hlavní kanál vtoku, 2 – soustava rozváděcích kanálů, 3 – dutina pro chladné čelo proudu plastu, 4 – 

ústí vtoku, 5 – výrobek. [7] – upraveno 

 

 

 

Obr. 3.6 Různé typy rozváděcích kanálu s vepsanou kružnicí, kde * označuje vhodnější variantu. [14] 
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U vícenásobných forem je vhodné dodržet určité odstupňování jednotlivých kanálů 

vtokové soustavy od hlavního kužele až po vtokové ústí. U složitých forem se pro ověření 

správnosti řešení využívá složité počítačové simulace, např. program Moldex 3D. 

U jednoduchých forem je možné se spolehnout na praktické zkušenosti konstruktérů a takové 

analýzy neprovádět. Při návrhu vtokové soustavy by se mělo dbát na to, aby byly vtokové 

kanály co nejkratší a stejně dlouhé z důvodu tlaku taveniny a rovnoměrného plnění všech 

dutin formy, pokud možno zároveň. Celkové řešení vtokové soustavy má vliv na budoucí 

vlastnosti materiálu, zejména na zbytkové pnutí, estetickou kvalitu (nedotečení, studené spoje 

aj.). Způsob řešení vtokové soustavy ovlivňuje množství vtokových zbytků, tedy nákladů na 

materiál, což má za následky i delší vstřikovací cykly z důvodu vyššího objemu materiálu, 

který se musí navíc zplastikovat a vstříknout. [9] 

Příkladem zmenšení vtokové soustavy je použití tzv. horkého vtoku, který snižuje 

vstřikovaný objem taveniny, vzhledově zlepšuje oblast vtokového ústí do výrobku 

a odstraňuje proces oddělení zbytků klasického studeného vtoku. Možné řešení horkého vtoku 

je znázorněno na obr. 3.6. Snížením vstřikovaného objemu se nejenom ušetří materiál, ale 

také dojde ke zkrácení doby plnění a plastikace. 

Snahou při tvorbě vtokové soustavy je její snadné odformování, případně aby došlo při 

otevírání formy k jejímu ustřihnutí, což odstraňuje další. V zájmu konstruktéra je také to, aby 

měla vtoková soustava co nejmenší objem kvůli ekonomičnosti výroby. Obvykle platí, že čím 

menší výrobek a méně otisků formy, tím více procent celkové vstříknutého objemu tvoří 

vtoková soustava, tedy odpad.   

 

 

Obr. 3.6 Horká vtoková soustava s vytápěním,  

1 – rozváděcí kanál, 2 – topné tělísko, 3 – pouzdro topného tělíska, 4 – výrobek. [7] – upraveno 

 

3.3.2 Vyhazovací systém 

Vyhazovací systém formy slouží pro odformování vystříknutého dílu včetně 

vtokových zbytků. Vyhazovací systém koná dva pohyby. Pohybem vpřed dochází 

k odformování, případně při vhodném řešení vtokové soustavy k jejímu odstranění. Tento 

pohyb bývá řešen pneumaticky nebo hydraulicky, pružinou nebo jiným mechanismem. 

Druhým pohyb směrem vzad slouží k zasunutí vyhazovačů do výchozí polohy pro vstřikování 

a je realizován podobným způsobem, jako pohyb vpřed. Mechanismus pro pohyb vyhazovačů 

by měl být co nejvíce spolehlivý, aby nedošlo k jeho selhání a poškození tak vyhazovačů při 

zavírání formy. Vhodnou vlastností je možnost opakovat pohyb vyhazovačů pro jistotu 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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odformování. Vyhození dílu by mělo být efektivní z důvodu, aby byla forma při svém 

uzavírání prázdná a nedošlo k jejímu poškození. [9] 

Vyhazovací systém (obr. 3.7) se odvíjí od tvaru výrobku (rozměry, geometrie 

a úkosy), požadavků na jeho vzhled, potřebné síly vyhazovačů a jejich rozdělení ve formě. 

Vyhazování je možné provést mechanicky (vyhazovací tyče, stírací kroužky a desky), 

pneumaticky nebo robotickou rukou, pro složitější výrobky. [9] 

 

 

Obr. 3.7 Kolíkové vyhazovače formy 

1 – výrobek, 2 – kolíkové vyhazovače a jejich umístění na dílu. [14] 

 

3.3.3 Temperační systém 

Při kontaktu procházející taveniny přes rozváděcí kanály do tvarové dutiny dochází 

k tzv. zamrzání na stěnách formy, což je vrstva ztuhlého materiálu. Tato vrstva je nepříznivá 

z důvodu zúžení kanálů, což má za důsledek zvýšení vstřikovacího tlaku a zhoršení tepelné 

vodivosti tepla z taveniny do formy. Tloušťka této vrstvy je závislá na materiálu, jeho teplotě, 

vstřikovací rychlosti a teplotě formy. K regulaci teploty formy slouží temperační systém. 

Dimenzování a uspořádání temperance formy má značný vliv na vlastnosti výstřiku, 

deformace a především dobu vstřikovacího cyklu. Temperační systém slouží k udržení co 

možná nejstabilnější teploty ve formě, přičemž v různých částech formy se mohou teploty 

lišit. Jako médium se používá voda pro ohřev nebo chlazení a olej nebo pára pro ohřev. 

Zajímavou alternativou pro obvyklé vyhřívání forem může být variabilní temperace forem, při 

kterém se ohřeje pouze povrchová vrstva formy indukčně nebo IR zářičem. Tento způsob 

funguje pouze při otevřené formě a je vhodný spíše na začátku výroby, kdy je forma ještě 

studená. [9, 14] 

Praktický příklad chodu temperační jednotky z praxe je takový, že před zahájením 

výroby musí temperační systém formu zahřát na požadovanou (provozní) teplotu. Po dobu 

odlaďování s občasným proběhnutím cyklu se teplota forma nijak výrazně nemění 

a temperační jednotka příliš nezasahuje. Nepravidelný přísun tepla do formy se do určité míry 

ztratí do okolí kondukcí a radiací. Při spuštění automatické výroby by již tyto ztráty nestačily 

a temperační jednotka začne fungovat jako tepelný výměník pro chlazení formy. 

 Vstřikovací formy se nejčastěji chladí, teplo přivedené taveninou se musí pro správné 

fungování odvádět. Existují ale případy, kdy se forma musí naopak po dobu výroby vyhřívat, 

příkladem jsou výrobky s velkou plochou a malou tloušťkou stěny u kterých by hrozilo 
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nedostříknutí. Forma se také vyhřívá při vstřikování reaktoplastů, kdy se tavenina zahřeje na, 

pokud co možno nejnižší teplotu vhodnou pro vstřikování. Při této teplotě začne proces 

zesítění, který ale probíhá pomalu. Při vstříknutí do formy, která je předehřátá na vyšší 

teplotu, než je tavenina dojde k úplnému zesítění a plast tak ztuhne. V takovém případě je 

výrobní cyklus kratší o dobu chlazení, protože reaktoplasty na rozdíl od termosetů mají vyšší 

teplotu odformování. 

Z důvodu rozmanitosti tvarů dílů, druhů materiálů a typu vstřikování neexistuje při 

návrhu temperační soustavy žádné teoretické ani konstrukční pravidlo, které by dokázalo 

spolehlivě temperační systém navrhnout. Vychází se ze zkušeností konstruktéra, či jeho 

kolegů, kteří na základě teoretických znalostí navrhnou temperaci (rozměry, umístění, 

potřebný průtok, médium aj.), která je potom ověřena v simulačním programu. Simulace 

zobrazí předpokládanou povrchovou teplotu v různých místech, dobu chladnutí nebo 

smrštění. [9] 

Teplota materiálu při vstřikování má zásadní vliv na jeho vzhled a kvalitu. Proto 

existuje pro každý materiál doporučená teplota taveniny, formy a teplota odformování, 

viz tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Doporučené teploty při vstřikování vybraných plastů. [14] - upraveno 

Materiál Teplota formy [°C] Teplota taveniny [°C] 
Teplota dílu při 

odformování [°C] 

PA 80 - 120 260 - 300 110 - 130 

PC 80 - 100 280 - 320 140 

ABS 60 - 80 220 - 260 80 - 100 

SAN 50 - 80 230 - 260 80 - 95 

PBT 80 - 100 250 - 270 140 

PP 30 - 60 200 - 250 70 - 90 

PE 30 - 60 180 - 230 60 - 90 

  

Temperace forem se provádí dvěma způsoby [17]: 

• pasivní temperace – tento způsob používá izolační a tepelně vodivé materiály. Izolační 

materiály se využívají u forem, které je nutno předehřívat na vysoké teploty. Aby 

nedocházelo ke ztrátám tepla, jsou izolační desky umístěny nejen mezi formu 

a upínací část vstřikolisu, ale také po stranách formy. Tepelně vodivé materiály se 

používají pro špatně dostupná místa nebo malé plochy, kde by bylo obtížné řešit 

temperační kanály. Používají se slitiny mědi nebo hliníku. Tyto vodivé materiály musí 

být spojeny s aktivním chlazením, 

• aktivní temperace – takovým způsobem se teplo přímo odvádí nebo přivádí 

temperačním médiem. Toto médium koluje v kanálech a zajišťuje přesnou a efektivní 

regulaci teploty formy. Temperační vložka je soustava kanálů vyrobené nejčastěji 

vrtáním nebo frézováním, které záslepkami či jiným způsobem vytvoří kanály 

připomínající bludiště, kterým musí médium proudit. Kanály se musí zkonstruovat 

taky, aby nevznikaly zbytečné ztráty vířením a výměna tepla byla tak co 

nejefektivnější.  

Moderním způsobem, jak vytvořit komplikované temperační kanály je pomocí 

3D tisku – spékáním kovového prášku. Vytištěný výrobek se poté dle potřeby obrobí 

a použije se při tvorbě formy.[4] 
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3.3.4 Odvzdušnění forem 

Při vyplňování dutin formy taveninou je nutné zajistit únik vzduchu, který je v ní 

uzavřen. Odvzdušňování musí být tím účinnější, čím je vyšší rychlost vstřikování. Vysoká 

rychlost vstřikování, tedy i odvzdušnění je požadována především u tenkostěnných výrobků, 

kde by pomalým vstřikováním byla narušena tepelná homogenita taveniny a mohlo by dojít 

k zamrznutí a nedotečení taveniny. Špatným odvzdušněním vznikne před taveninou 

vzduchový polštář, který zvyšuje odpor proti tavenině a vnáší do budoucího výrobku 

zbytkové pnutí. Například při vstřikování silikonových elastomerů se musí forma před 

vstříknutím vyvakuovat pro optimální zatečení. Pokud vzduch z formy neunikne, může ve 

výlisku vzniknout bublina, nebo dojde k tzv. Dieselově efektu a spálení plastu, které ukazuje 

obr 3.7. [1, 9] 

 

Obr. 3.7 Dieselův efekt – stejný výrobek před a po úpravě odvzdušnění formy. [19] 

 

Řešení odvodu vzduchu z formy se řeší už při jejím návrhu třemi způsoby [1]:  

• teoretický, který využívá simulačního programu, který odhadne místa uzavření 

vzduchu, 

• empirický, který se opírá o zkušenosti kontruktéra, 

• řešení odvzdušnění až při zkoušení formy, což může být jednoduché, nebo velmi 

komplikované, někdy i nemožné a v praxi se příliš nepoužívá. 

 

U jednoduchých forem s jedním vtokovým ústím je odvzdušnění poměrně jednoduché 

a z tvaru výstřiku a umístění dělicí roviny je zřejmé, kde bude docházet k hromadění vzduchu. 

Takové formy se často odvzdušňují dělicí rovinou, vůlemi mezi pohyblivými částmi formy 

případně jinými netěsnostmi. Spoléhá se na nepřesnost při výrobě, kde k odvzdušnění stačí 

setiny milimetru. Problém nastává u nových forem, které ještě nemají vůle. Složité formy už 

musí mít zabudované odvzdušňovací kanály, či jiné prostředky, například porézní materiály, 

které zajistí dostatečné odvzdušnění. Šířka odvzdušňovacích kanálů závisí na vstřikovacích 

parametrech (technologie, teplota a tlak vstřikování) a na vstřikovaném materiálu (viskozita). 

Odvzdušnění nesmí být řešeno tak, aby způsobovalo přetoky do odvzdušnění, které by jednak 

mohli zhoršit kvalitu výrobků, ale především ucpat odvzdušňovací kanály. [1] 
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4 VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY 

 

4.1 Volba materiálu  

Vstřikovací formy jsou většinou vyrobeny z více materiálů. Je to z toho důvodu, že 

různé části formy jsou jinak nejen mechanicky, ale i chemicky zatěžovány. Například vodicí 

kolíky budou namáhány na otěr, temperační kanály nesmí podléhat korozi proudící vody, ale 

nejvyšší nároky se kladou na tvarové dutiny a rozváděcí kanály, které přijdou do kontaktu 

s taveninou. Ty kromě snášení prudkých tepelných a tlakových změn musí vydržet i například 

případné chemické či abrazivní působení. Z tohoto důvodu se na méně namáhané části formy 

může zvolit konstrukční ocel třídy 11 a 12 (např. upínací desky). Na vodicí sloupky a kolíky 

se zvolí například cementační ocel třídy 14 a nástrojové ocele třídy 19 se použijí na tvarové 

dutiny, vyhazovače, vtokové soustavy atd. Vhodná volba materiálů má značný vliv na 

životnost, výrobu a cenu formy, tedy ve výsledku na cenu výrobku, která je neustále tlačena 

dolů. Cena za materiál tvoří přibližně 10 až 15 % celkových nákladů na formu. [9]   

Při volbě materiálu formy se musí brát v úvahu vlastnosti a technologie výroby daného 

plastu, stejně jako požadavky na výrobek a očekávaný objem výroby (např. při výrobě malé 

série zkušebních, nebo reklamních předmětů je možné použít na tvarové dutiny cenově 

dostupnější hliníkovou slitinu). Vliv na materiál mají také rozměry a způsob výroby 

tvarových částí, případně jejich tepelné či chemicko-tepelné zpracování. Vhodné ocele je 

možné shrnout do tří skupin. [9] 

 

4.1.1 Cementační oceli  

Oceli vhodné k cementování mají obsah uhlíku 0,1 až 0,2 %. Oceli vhodné 

k povrchovému zušlechťování mají po nauhličení povrchovou vrstvu tvrdou a odolnou proti 

opotřebení při zachování měkkého a houževnatého jádra, které do jisté míry tlumí periodicky 

se opakující elastické deformace formy při působení tlaku taveniny. Důležitou vlastností je 

prokalitelnost, protože při tenké prokalené vrstvě a příliš měkkému jádru by mohlo dojít 

k jejímu promáčknutí. [9] 

Výhoda těchto ocelí tkví v dobré obrobitelnosti v žíhaném stavu a malé náchylnosti 

k praskání při kalení. Nevýhodou jsou vzniklé deformace v nauhličené vrstvě, což se řeší 

volbou vhodných přídavků. V době rozšířenosti elektroerozivního obrábění poklesl význam 

těchto ocelí jako výchozího materiálu pro tvorbu vstřikovacích forem. [9] 

 

4.1.2 Kalitelné oceli 

Oceli vhodné k zušlechtění s obsahem uhlíku nad 0,2 %. Používají se pro formy 

zpracovávající plasty vyztužené abrazivy, případně pro některé chemicky agresivní plasty. 

Jedním z požadavků na tyto materiály je dobrá prokalitelnost a stálost rozměrů při kalení. 

Další záleží na jejich použití. Houževnatost, dobrá leštitelnost, možnost tepelně-chemického 

zpracování, odolnost proti abrazi nebo odolnost při práci za tepla. [9] 

 

 

4.1.3 Korozivzdorné oceli 

Tyto oceli třídy 17 se používají většinou na temperační kanály nebo na části forem, 

které přichází do styku s chemicky agresivními plasty (aminoplasty, PVC a plasty s některými 

aditivy). Stejně jako na cementační a kalitelné oceli, jsou požadavky na tyto oceli podobné. 

Výhoda korozivzdornosti je vykoupena nižší možnou tvrdostí a odolností vůči abrazi. [9] 
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Častou povrchovou úpravou těchto ocelí bývá tvrdé chromování, které kromě zvýšení 

lesku povrchu (vhodné pro vizuálně exponované výrobky) navyšuje chemickou odolnost 

a snižuje lepivost plastu k povrchu formy. Možným zušlechtěním povrchu je například 

povlakování, které stejně jako u nástrojů třískového obrábění zvyšuje tvrdost, odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení a tím i celkovou životnost. Nanášená vrstva například TiN nebo 

TiAlN dosahuje tloušťce vrstvy 1 – 6 µm. [9] 

 

Celkové požadavky na oceli jsou [2]: 

• tvárnost za tepla – důležité při výrobě velkých forem, které se vyrábí z výkovků, 

• dobrá obrobitelnost – nejčastěji v měkkém, vyžíhaném stavu, kdy se forma obrábí 

nejčastěji třískově, 

• vhodnost pro tepelné zpracování – malá náchylnost k velkým rozměrovým 

deformacím a oduhličení, 

• leštitelnost – možnost ocele dosáhnout až zrcadlového lesku, 

• pevnost v tahu/tlaku – důležité u ocelí s tvrdými povrchovými vrstvami nebo povlaky, 

aby nepopraskaly vlivem tlaků při výrobě, 

• chemická odolnost – odolnost proti korozi, která zhoršuje mj. strukturu povrchu, 

• stálost rozměrů – je podmínkou pro dosáhnutí přesně slícovaných forem a přesných 

výrobků. 

 

Příklad vhodných ocelí na výrobu vstřikovacích forem je uveden v tab. 4.1. 

 
Tab. 4.1 Vybrané oceli pro vstřikovací formy. [9, 20, 21] – upraveno 

ČSN EN/DIN/ISO Použití 

19 487 1.2162 

Mn-Cr cementační ocel, dobře obrobitelná, leštitelná. Má dobrou 

prokalitelnost (až 40 mm) s houževnatým jádrem a odolnost cementační 

vrstvy. Vhodná pro tvarové díly, závitová jádra a jiné součásti forem. 

Tvrdost až 62 HRC  

19 083 1.7130 
Uhlíková nástrojová kalitelná ocel, vysoká houževnatost a výborná 

obrobitelnost. Vhodná pro základové desky forem. Tvrdost až 58 HRC 

19 313 1.2842 

Mn-Cr-V kalitelná ocel, dobrá obrobitelnost (žíháno na měkko), stálost 

rozměrů a houževnatost. Vhodná na tvarově menší součásti forem, 

vodicí trny aj. Tvrdost až 63-65 HRC 

19 552 1.2343 

Cr-Mo-V kalitelná ocel, dobrá prokalitelnost, vysoká pevnost za tepla, 

dobrá houževnatost a obrobitelnost (žíháno na měkko), vhodná pro 

zrcadlové leštění.Nejpoužívanější ocel na formy, vhodná na další 

povrchové úpravy. Tvrdost až 50-56 HRC  

19 520 1.2312 

Cr-Mn-Mo kalitelná ocel, dobrá prokalitelnost, pevnost za tepla a 

obrobitelnost (v kaleném stavu díky obsahu síry). Vhodná na 

vyhazovače a jiné namáhané části. Tvrdost až 52 HRC 

12 050 1.1191 
Uhlíková konstrukční ocel k zušlechťování. Vhodná na méně namáhané 

díly formy: středicí kroužky, zámky atd. 
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4.2 Technologie výroby 

Vstřikovací formy se často vyrábí z ocelí za použití konvenčního nebo nekonvenčního 

obrábění. Za povšimnutí stojí také nově se rozšiřující technologie výroby, jako například 

vtlačování za studena, výroba skořepin nástřikem, galvanoplastika nebo 3D tisk. Zřejmě 

nejvyšší podíl na výrobě forem má frézování, především vysokorychlostní obrábění, obrábění 

za sucha nebo obrábění tvrdých materiálů. Spolu s volbou agresivních řezných podmínek 

reagují na neustálý požadavek snižování výrobních časů a nákladů. [1] 

Před výrobou vstřikovací formy se často vypracovává a předává ke schválení 

technologický postup výroby, který obsahuje přípravné a výrobní operace, včetně jejich trvání 

pro kontrolu výrobního postupu. Součástí je také kusovník použitých dílů, které se dělí na 

3 druhy [1]: 

• normalizované díly – normálie jsou od specializovaných výrobců na základě 

požadavku, které lze dodatečně upravit, například frézovat. Jako normálie se dodávají 

například vyhazovací a vtokové systémy, rámy forem aj, 

• díly z nástrojárny – tyto díly, především tvarové části formy se vyrábí z dodávaných 

polotovaru z ocelových nebo neželezných kovů. Nástrojárna se často zabývá úpravou 

normálií dle požadavků, 

• ostatní díly – sem patří různé hadice, spínače, zásuvky, kabeláž atp., které jsou 

k dostání nejen od výrobců normálií, ale i u běžných prodejců. 

 

V praxi se výroba často skládá ze dvou částí. První část je hrubovací, ve které je 

snahou odebrat co nejvíce materiálu za co nejkratší čas a získat tak hrubý tvar dutiny formy. 

V druhé části je snahou dokončit vyhrubovaný tvar, dodržet rozměrové a geometrické 

tolerance, stejně tak požadavky na jakost povrchu. V obou částech se mohou zvolit jak 

konvenční – třískové obrábění, tak nekonvenční ať už pro hrubování, nebo dokončování. 

 

4.2.1 Konvenční metody obrábění 

Mezi konvenční metody obrábění patří zejména třískové obrábění. Třískovým 

obráběním vznikají nové plochy odstraňováním materiálu z polotovaru ve formě třísek. 

Strojní třískové obrábění lze podle charakteru rozdělit na obrábění [1]: 

• nástroji s definovanou geometrií ostří – sem patří frézování, soustružení, vrtání atd, 

• nástroji s nedefinovanou geometrií ostří – dokončovací metody, například broušení. 

 

Pro výrobu forem jsou nejpoužívanější technologie frézování, vrtání a elektroerozivní 

obrábění. K dokončování se používají nejvíce broušení a leštění. Pro efektivní výrobu se 

používají CNC obráběcí centra, které na jedno upnutí obrobku mohou vykonat více operací, 

například frézovat a vrtat. [1] 

Frézování forem má základní úkol: odstranit co nejvíce materiálu, za co nejkratší 

dobu, neboli vyhrubovat. Pro splnění tohoto požadavku se stále častěji volí vysokorychlostní 

obrábění. Požadavky na strukturu povrchu se požadují až při dokončovacích operací. 

Hrubováním lze dokončovat ty plochy, které nebudou funkční a lze je ponechat bez dalšího 

dokončení. [1] 

 

4.2.1.1  Vysokorychlostní obrábění 

Popis vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting) vysokými řeznými 

rychlostmi při vysokých otáčkách nástroje není jednotně daný. Nejsou obecně stanoveny 

hranice, protože ty se pro různé materiály liší. Vše závisí na materiálu formy a technologii 

obrábění. Hlavním rozdílem mezi HSC a konvenčním obráběním je při tvorbě třísky, kde při 



35 

 

HSC obrábění je teplota třísky mnohem vyšší, někdy se až blíží teplotě tavení daného 

materiálu. Se stoupající řeznou rychlostí se zmenšuje primární plastické deformace, dříve 

nastane střihová mez pevnosti a tříska se oddělí skluzem v rovině střihu. Spolu s vysokou 

teplotou třísky klesá celkový řezný odpor a vlivem rychlého odchodu třísky tak nestihne 

předat tolik tepla do nástroje nebo obrobku, jak to bývá u běžného obrábění. Méně předaného 

tepla nástroji má za následek jeho vyšší životnost a vyšší přesnost obrábění. [1] 

Nevýhodami HSC obrábění je vyšší zatěžování obráběcích strojů, zejména axiálních 

ložisek vřetena a vodicích částí, které vedou k častější údržbě. Další podmínkou je dostatečný 

výkon stroje, což zvyšuje pořizovací cenu. Tyto nevýhody jsou kompenzovány vysokou 

produktivitou, kvalitou obrobeného povrchu, zvýšenou trvanlivostí nástroje nebo dobrou 

tvorbou třísky. [1] 

  

4.2.1.2 Obrábění za sucha 

Obrábění za sucha (DM) je obrábění bez procesních kapalin, které se stále více 

prosazuje z důvodu zrychlování a zjednodušování výroby. Absencí procesní kapaliny se řeší 

problémy hygienické, ekologické nebo některé technologické. Na materiály řezných nástrojů 

určených pro tento typ obrábění jsou kladeny vyšší nároky, zejména na pevnost, tvrdost 

a otěruvzdornost za teplot nad 1000 °C. Z tohoto důvodu jsou nepoužitelné materiály 

z rychlořezné oceli (Hight Speed Steel) použitelné do teploty okolo 500 °C. Vhodné materiály 

jsou slinuté karbidy, řezná keramika, cermety nebo CBN. [1] 

Výhodou suchého obrábění oproti použití řezné kapaliny je stálá teplota nástroje, která 

jej nevystavuje teplotním šokům, které jinak napomáhají vzniku prasklin a následnému lomu. 

Pro dostatečný odvod třísek se používá proudu stlačeného vzduchu, který je zároveň částečně 

ochladí. [1] 

Suché obrábění nelze použít ve všech případech. Vrtání, hluboké drážky nebo výroba 

ozubených kol se stále neobejdou bez procesních kapalin a obrábění za sucha by bylo 

neekonomické. 

  

4.2.1.3 Obrábění velmi tvrdých materiálů 

Tato technologie bývá kombinací HSC a suchého obrábění. Obrábí se velmi tvrdé 

nebo kalené materiály s tvrdostí okolo 60 HRC a mezí pevnosti 1800 MPa. Tyto materiály 

působí abrazivně na nástroje, které tomu musí být uzpůsobeny. Používají se materiály jako 

slinuté karbidy, CBN, řezná keramika apod., které musí rovněž odolávat vysokým teplotám 

(stovky až tisíce °C). [1] 

Do této kategorie patří technologie tvrdého obrábění, která odebírá zakalenou vrstvu 

přídavku pro dosažení požadavku na strukturu povrchu, které by se jinak dosáhlo leštěním. 

Předpokladem jsou kvalitní stroj, nástroj a upnutí, stejně tak jako obráběcí strategie. [1] 

 

 

 

4.2.1.4 Dokončovací metody 

U ploch, jejichž strukturu povrchu nelze dosáhnout frézováním je nutné použít některé 

z dokončovacích metod. K běžným technologiím patří broušení nebo leštění (chemické, 

elektrochemické a mechanické). Mezi další technologie patří otryskávání nebo laserové 

a fotochemické úpravy povrchu pro výrobu požadovaného vzoru. 

Za hlavní dokončovací metodu se považuje broušení, které vytváří vysoce rozměrově 

přesnou plochu s požadovanou strukturou povrchu (Ra 0,8 až 0,2 µm). Pro broušení se 

používají nástroje z brousicích zrn, pojiva a pórů. Obrábění se realizuje zrny, což je nástroj 
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s nedefinovanou geometrií, které odebírají nepravidelné třísky. Póry v brousicím kotouči 

fungují jednak jako zubové mezery pro oddělení třísky, ale také se v nich třísky hromadí 

a spolu se zrny slouží k broušení. Brousicí zrna nedokážou převést velké řezné síly 

a v závislosti na pevnosti spoje v pojivu dochází k jejich vylamování a samoostření kotouče. 

Jako brousicí materiál se nejčastěji používají materiály na bázi oxidu hlinitého (Al2O3 – 

umělý korund) nebo karbidu křemíku (SiC). Broušení je velmi produktivní z hlediska 

obrobené plochy za čas, kterým lze obrábět i kalené materiály. [1, 22] 

Leštění se volí v případě, kdy je požadavek na velmi jemnou strukturu povrchu (až 

Ra 0,01 µm – velmi jemné honování, např. při výrobě CD nosičů). Na rozdíl od obrábění 

nezůstávají po leštění na obrobku stopy nástroje, které by se přenesly do plastového výrobku. 

Tyto stopy by mohly být nepřípustné jak z estetického, tak technologického hlediska 

(problémy při odformování). Leštění slouží jako konečná nebo přípravná operace při výrobě 

tvarových dutin formy, kterou se docílí technický lesk (Ra < 0,1 µm). Leštění se provádí 

mechanicky (ručně nebo strojově lešticím kotoučem nebo volně nanesenou lešticí pastou), 

chemicky (chemická reakce mezi obrobkem a vhodným roztokem) nebo elektrochemicky 

(elektrochemický úběr materiálu ve vhodném elektrolytu). Leštění může sloužit také jako 

příprava před povlakováním nebo dezénováním. [1] 

  

4.2.2 Nekonvenční metody obrábění 

Nekonvenční metody se od těch běžných liší tím, že nepoužívají řezný nástroj, který 

by se dal definovat a tvořil by třísku. Úběr materiálu se realizuje účinkem tepla, chemicky, 

mechanicky, nebo jejich kombinací. Z nekonvenčních metod má při výrobě forem největší 

význam elektroerozivní a elektrochemické obrábění. Patří sem ale také laserový nebo vodní 

paprsek, které mohou sloužit pro přípravu nebo dělení materiálu. [1] 

Při elektroerozivním obrábění dochází k úběru materiálu odtavováním opakujících se 

elektrických výbojů. Podmínkou pro tuto technologii je elektrická vodivost materiálu. 

Principem obrábění je interakce dvou elektrod, přičemž obrobek je zapojený jako anoda 

a nástroj jako katoda. Obě elektrody jsou ponořeny do dielektrické kapaliny, ve které obrábění 

probíhá. Výbojem vzniknou na obrobku i nástroji prohlubně a vzniklé mikročástice 

odtaveného kovu se vypláchnou dielektrikem. Z důvodu opotřebení elektrod se používají 

hrubovací a dokončovací elektrody. Nástrojové elektrody tvoří negativ požadovaného tvaru 

a jsou vyrobeny z elektricky vodivých materiálů, nejčastěji na bázi grafitu nebo mědi. 

Elektrody se vyrábějí soustružením nebo frézováním, přičemž mohou mít složité tvary, které 

se musí frézovat na 5osých frézkách. Elektroerozi lze použít pro výrobu dutin, řezání drátem 

nebo pro dezénování. [1, 22] 
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5 ROZPRACOVÁNÍ FÁZÍ VÝROBY 

 

V podkapitole 3.3 byly teoreticky popsány funkce vstřikovací formy. Protože se tato 

diplomová práce zabývá výrobou skutečného výrobku, zaměří se tato kapitola také na popis 

konstrukčního řešení vstřikovací formy. Konstrukční řešení je výsledkem předchozích 

konzultací mezi oddělením konstrukce forem a oddělením vývoje. Konstrukční řešení, stejně 

jako sled operací se opírá o praxi. Ta se od teorie, jak už to občas bývá, mírně liší.  

 

5.1 Zaformování modelu 

Pod pojmem zaformování modelu je myšleno vhodné umístění modelu do budoucí 

tvarové dutiny. Umístění musí být zvoleno jednak s ohledem na bezproblémové odformování 

výstřiku, ale také s ohledem na vzhled, protože dělicí rovina formy většinou zanechá stopu. 

Umístění dělicí roviny je také první krok, kterým se konstruktér forem zabývá a zda je 

požadovaný tvar vůbec vyrobitelný. Při volbě dělicí roviny se často bere ohled na 

symetričnost výrobku nebo tvarovou členitost. U plošných dílů, za které lze řešenou klapku 

považovat, je vhodné umístit dělicí rovinu do místa největšího obvodu, viz obr. 5.1, na kterém 

je barevně znázorněno rozložení obou vstřikovaných materiálů. 

 

 

 
Obr. 5.1 Klapka APZ13 s popisem umístění její částí ve formě, kde žlutá barva představuje PP 

a červená TPE,  

1 – nepohyblivá část formy, 2 – dělicí rovina (světle modrá), 3 – pohyblivá část formy. – upraveno   

 

Po určení místa dělicí roviny je důležité určit, jak by se měl výstřik po otevření formy 

chovat. Při odformování výstřiků mohou nastat dvě situace: výrobek zůstane v jedné ze dvou 

polovin formy, nebo výrobek sám vypadne. Na základě tvaru lze předpokládat, že druhá 

situace, tedy samovolné vypadnutí výrobku nenastane. Tvar výrobku spolu s uvažovanou 

dělicí rovinou napovídají, že výrobek bude mít tendenci zůstat v nepohyblivé části formy a to 

vlivem adheze ke stěnám formy a smrštění. Tato varianta je z důvodu zamýšleného vstříknutí 

druhého materiálu nežádoucí. Úkolem je tedy přimět výrobek, aby po odformování zůstal 

v pohyblivé části formy. Toho se docílilo volbou struktury povrchu. Struktura povrchu 

1 

2 

3 
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tvarové dutiny nepohyblivé části formy dosahuje hodnoty VDI5 12 ≈ Ra 0,4, viz obr 5.3. Na 

druhé straně se pohyblivá část obrobila na hodnotu VDI 30 ≈ Ra 3,2, viz obr 5.4. 

 

5.2 Násobnost formy 

Násobnost vstřikovací formy udává, kolik výrobků (otisků) lze na formě vyrobit 

v jednom vstřikovacím cyklu. Násobnost formy je v prvé řadě ekonomickou otázkou. Delší 

a nákladnější vývoj a výroba formy, stejně jako složitější konstrukce, delší vstřikovací cyklus 

a složitější obsluha se musí ekonomicky vyplatit oproti jednodušší a levnější jednonásobné 

formě. Počet otisků formy se určuje s ohledem na několik parametrů. Mezi takové parametry 

patří [2]: 

 

• očekávaný počet výrobků a termín na jejich dodání, 

• rozměry formy dle vstřikovacího lisu, 

• kapacita vstřikovacího lisu (maximální dávka vstřiku a uzavírací síla), 

• rozměry a tvarová složitost dílu. 

 

Pro určení násobnosti formy mohou také pomoci následující rovnice podle různých 

kritérií [2]: 

 

• podle uzavírací síly, 

 

          
 

(5.1) 

 
kde: nu – počet otisků podle uzavírací síly  [-] 

        Fuz – maximální uzavírací síla lisu   [N] 

        Sskut – plocha výstřiku v dělicí rovině    [mm2] 

        pv – maximální vstřikovací tlak   [N mm-2] 

 

 

• podle vstřikovaného objemu, 

 
 

(5.2) 

 
kde: nv – počet otisků podle objemu   [-] 

        V - maximální objem dávky lisu   [mm3] 

        Vskut – objem vnitřních dutin formy  [mm3] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 VDI – označování struktury povrchu erodovaných povrchů. 
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• podle ekonomického hlediska. 

 
 

(5.3) 

 
kde: ne – počet otisků podle ekonomiky   [-] 

        N - plánovaný počet výrobků   [ks/rok] 

        tc – trvání jednoho cyklu    [s] 

        S - počet směn výroby    [počet/den] 

        D - počet pracovních dní v roce   [dnů/rok] 

        H – doba trvání jedné směny   [hod/směna] 

        k - koeficient využití směny   [%] 

 

Rovnice v kapitole 5.2 udávají optimální násobnost podle různých hledisek. Za 

platnou hodnotu se považuje nejnižší z nich, která zároveň splňuje všechny hlediska. 

Vypočtená hodnota je ale doporučující. Výsledný počet otisků je na konstruktérovi, případně 

zákazníkovi. 

Při určování počtu otisků formy na klapku APZ13 se vycházelo ze strategie výroby 

firmy, která je taková, že se za krátkou dobu vyrobí co nejvíce výrobků, které pokryjí 

následující odbyt, a poté je vstřikovací lis osazen jinou formou. Po zvážení možností výroby 

se zvolila dvojnásobná forma. Číslo se může zdát z hlediska výrobní strategie jako malé, 

nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o dvoukomponentní vstřikování je toto číslo adekvátní. 

Při výrobním cyklu totiž forma obsahuje celkem 4 výstřiky, kde první dva jsou z primárního 

materiálu (PP) a zbylé dva jsou obstříknutí sekundárním (TPE). Počet otisků rovněž 

koresponduje s kritérii pro optimální počet otisků, kde hlavním limitem byl maximální možný 

rozměr formy vzhledem k uvažovanému vstřikovacímu lisu, což je vidět na obrázku 5.2 
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Obr. 5.2 Raznice formy na klapku APZ13 po upnutí ve vstřikovacím lise. 

 

5.3 Vtoková soustava 

Po určení tvaru formy, který vychází z tvaru modelu, umístění dělicí roviny a počtu 

otisků následuje návrh vtokové soustavy. Jak již bylo zmíněno v teoretické části (kapitola 

3.3.1), vtoková soustava slouží k dopravě taveniny z plastikační jednotky do tvarové dutiny 

formy tak, aby bylo plnění rovnoměrné, s minimálním vneseným vnitřním pnutím v co možná 

nejkratší době. 

Vtokovou soustavu určuje konstruktér dle požadavků, nebo svých zkušeností 

a prostorových možností formy. Správnost návrhu lze ověřit pomocí simulačního programu, 

např. Moldex 3D, který byl použitý i na ověření této formy. Pro zachování co nejnižších 

nákladů s přihlédnutím na předpokládaný počet výrobků byly pro vstřikování obou materiálu 

zvoleny studené vtokové systémy. Jejich výhodou je nízká cena a fakt, že si většinu vtokové 

soustavy může nástrojárna vyrobit sama.  

Vstřikování PP zajišťují vtokové kanály tvaru písmena „D“ (obr. 3.6, druhý příklad 

z leva). Vtokové kanály jsou zakončeny tunelovým ústím v nepohyblivé části formy, 

viz obr. 5.3. Výhodou tohoto způsobu je samovolné odstřihnutí vtoku od výstřiku o ostrou 

hranu při správném použití geometrie ústí vtoku a vyhazovače, který také slouží jako 

přidržovač vtokového kanálu, viz obr. 5.4. V opačném případě hrozí zalomení vtokových 

zbytků a ucpání.  
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Doprava TPE je řešena rovněž vtokovými kanály ve tvaru písmena „D“, které jsou pro 

změnu zakončeny banánovým vtokovým ústím, které je na obr. 5.4 a obr. 5.5. Tento typ ústí 

umožňuje plnění z opačné strany, než probíhá vstřikování. Při kombinaci TPE a banánového 

ústí je výhoda toho, že se z něj vstřikovaný materiál bez problémů vysune a nehrozí v něm 

zalomení, které by nastalo v případě PP. Na rozdíl od tunelového ústí je to banánové 

dodávané jako normálie v podobě zásuvného bloku z důvodu komplikace výroby tvaru ústí, 

viz obr. 5.5. Vtokový zbytek nelze odstranit stejným způsobem jako tvrdý PP a proto je k jeho 

odstranění nutný manipulátor, protože vtokový zbytek zůstává při otevření formy ve tvárníku, 

což je způsobeno zasunutím přidržovače vtokového kanálu.  

Návrhy obou sestav jsou simulovány z různých hledisek, například doba plnění, 

teplota taveniny, smrštění, místa se zachyceným vzduchem a studenými spoji. Výstupem 

simulace je simulovaný dílec s barevným rastrem znázorňujícím velikost příslušné veličiny. 

V příloze 1 je umístěn výstup ze simulace jedné z verzí vtokové soustavy. 

Výroba vtokové soustavy je realizována v nástrojárně firmy. Vtokové kanály jsou 

vyfrézovány do obou částí formy před tepelným zpracováním. Tunelové ústí se vyrábí po 

tepelném zpracování a to pomocí EDM technologie. Z normalizovaných dílů jsou použity 

pouze banánové ústí a obě vtokové trysky. Použité normálie museli být upraveny na míru 

formy stejnými technologiemi, které byly použity na výrobu vtokových kanálů. 

 

 

 

 

 
Obr. 5.3 Detail nepohyblivé části formy, část pro vstřikování PP, 

1 – část vtokového kanálu, 2 – tunelový vtok, 3 – leštěný povrch (≈ Ra 0,4). – upraveno  
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Obr. 5.4 Detail pohyblivé části formy, totožná pro obě části vstřikování, 

1 – vtokový kanál pro PP s přidržovačem/vyhazovačem, 2 – zdrsněný povrch (≈ Ra 3,2),  

3 – banánový vtok, 4 – vtokový kanál pro TPE s přidržovačem. – upraveno  

 

 

 

 

 

 

 
Obr 5.5 Řez normálie banánového vtokového ústí, 

1 – přechod vtokového kanálu do dutiny banánového vtoku, 2 – ústí banánového vtoku do 

tvarové dutiny formy. – upraveno  
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5.4 Vyhazovací systém 

Podle kapitoly 3.3.2 slouží vyhazovací systém formy k odformování ztuhlého plastu 

v tvarové dutině formy před vstříknutím další dávky taveniny. Vyhazovací systém musí 

zajistit spolehlivé a bezpečné vyhození výstřiku, včetně vtokových zbytků, které by jinak 

bránily dalšímu vstřikování. Jelikož běžné vyhazovače zanechávají stopy, je nutné s tím 

počítat a jejich umístění vhodně zvolit.  

V případě protizápachové klapky není vzhled klíčový a není třeba řešit odformování 

za pomoci stlačeného plynu apod. Byly použity normalizované tyčové vyhazovače, které se 

upravily na délku a styčné plochy s materiálem byly vyleštěny do technického lesku, aby na 

nich při vysunutí vyhazovačů nezůstala klapka přilnuta. Při volbě vyhazovacích kolíků je 

nutné zajistit, aby do vzniklé vůle mezi vyhazovačem a formou nezatekl materiál, který by po 

ztuhnutí bránil jeho pohybu. Použité kolíky mají toleranci válcové vysouvací části g6, což 

v případě největšího z nich, tedy ø 4,5 mm znamená nejvyšší možnou odchylku na jedné 

straně 6 µm, což nedovoluje zatečení materiálu. 

Vyhazovací systém je zobrazen na obr. 5.6. Všechny vyhazovací kolíky (růžová) jsou 

na obrázku upevněny do dvou vyhazovacích desek (světle zelená) a dvou přidržovacích desek 

(tmavě hnědá). Obě desky pracují nezávisle, protože vyhození výstřiku probíhá pouze 

v druhém kroku, po vstříknutí TPE. Jelikož je potřeba odstranit vtokové zbytky v obou 

krocích, pohyb jedné nebo druhé opěrné desky uvádí do pohybu i spřaženou opírací a kotevní 

desku (žlutá), která se stará o vyhození vtokových zbytků z prvního kroku, tedy vstřikování 

PP. 

O ustavení vyhazovacích desek se stará 10 vratných kolíků (oranžová). Místo pro 

pohyb vyhazovacího systému v sestavené formě je vymezen rozpěrou. Pohyb vyhazovacího 

systému vykonává hydraulika stroje, který pracuje přes otočnou upínací desku lisu. Zpětnému 

pohybu napomáhají vratné pružiny (zelená). Ochranu vyhazovačů proti nárazu zajišťují 

válcové dorazy (tmavě zelená). 

 
Obr. 5.6 Vyhazovací systém formy. 
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5.5 Temperační soustava 

Temperační soustava slouží pro manipulaci s dodaným teplem do formy taveninou 

a jejím úkolem je udržovat formu v provozní teplotě, což zaručuje její správně fungování. 

Také temperační soustavu si volí konstruktér individuálně, neboť se odvíjí od předchozích 

rozhodnutí. Teoreticky je nutné nejprve navrhnout vhodnou temperaci formy, ovšem v praxi 

se navrhuje jako poslední. Temperační kanály jsou voleny v závislosti na tepelných 

vlastnostech formy a vstřikovaného materiálu, dále pak na tvaru vstřikovaného dílce nebo 

umístění vyhazovačů. Laicky řečeno, temperační kanály se volí tam, kde ještě zbylo místo. 

Navržená temperace se ostatně jako ostatní zvolené parametry ověřují simulací a v případě 

potřeby se upravuje. 

Jelikož jsou všechny tvarové dutiny řešeny jako vyměnitelné vložky, je nutné 

z důvodu přenosu tepla chladit i tvárník a tvárnici. Forma má tedy několik temperančních 

podokruhů, které se dají nezávisle regulovat. V praxi je ale provedení takové, že z temperační 

jednotky (výměník tepla) jsou vyvedeny dva okruhy pro tvárník a tvárnici, ve kterých jsou 

umístěny tvarové vložky. Chladicí voda je vedena tak, že v obou částech formy teče nejdříve 

přes tvarové vložky, kde e potřeba odebrat nejvíce tepla. Poté teče skrz kanály tvárníku nebo 

tvárnice zpět do temperační jednotky, kde je ochlazena. Protože doporučená teplota formy při 

vstřikování PP je v rozmezí 30 – 60 °C (primární okruh), používá se chladicí voda o teplotě 

18 – 20 °C (sekundární okruh). Teplota formy neboli primárního okruhu je řízena 

temperanční jednotkou, která pro ochlazení používá tepelný výměník, který je napojen na 

sekundární okruh. Teplo vnesené do sekundárního okruhu je poté odvedeno do chladničky, 

která je umístěna vně budovy a stará se o opětovné ochlazení sekundárního okruhu.  

Temperační soustava se vyrábí z normalizované ocelové desky vrtáním soustavy 

kanálů. Kanály se vrtají podle potřeby buď na vertikálních frézkách, nebo horizontálních 

vyvrtávačkách. Vhodnou volbou jejich délek a použití zátek se vytvoří jednocestný tok 

chladicí kapaliny. Na obr. 5.7 je zobrazen chladicí systém tvarové vložky pro vstřikování PP 

ve tvárnici, kde chladicí kapalina proudí ve směru načrtnuté šipky (černá). Pro zajištění 

vodotěsnosti mezi vložkou a tvárnicí jsou použita gumová těsnění. Turbulentní proudění 

kapaliny způsobené provedením kanálů nemá výrazný vliv na efektivitu chlazení. 

Alternativou pro vrtání kanálů by bylo vytištění vložky s kanály z kovu technologií 3D tisku, 

avšak to se používá u komplikovanějších forem, kde se tato možnost vyplatí. Vložka je 

vsazena do tvárnice, která je také vybavena temperačními kanály, viz obr. 5.8. Voda do ní 

vstupuje ve směru načrtnuté modré šipky a vtéká do vložky na PP. Z ní vychází oranžová 

šipka, která je kanály a hadicí (přerušovaná čára) vedena do tvarové vložky na TPE. Z té 

vychází červená šipka, která je opět kanály a hadicí vedena zbytkem tvárnice zpět do 

temperační jednotky na ochlazení. Tvárník spolu s vložkami jsou chlazeny podobným 

způsobem a z tohoto důvodu již nejsou zobrazeny, ani popsány. 
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Obr. 5.7 Chladicí systém tvarové vložky tvárnice pro vstřikování PP, 

 1 – vstup chladicí kapaliny, 2 – vnitřní záslepka chladicího kanálu, 3 – výstup chladicí kapaliny,  

4 – vnější záslepka chladicího kanálu, 5 – naznačený směr toku kapaliny. – upraveno  
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Obr. 5.8 Chladicí systém tvárnice. – upraveno 

 

5.6 Výběr normalizovaných dílů 

Normalizované díly od dodavatelů slouží pro sestavování forem. Konstruktér vybírá 

z široké nabídky tvarů, rozměrů a materiálů normálií, které slouží jako upínací, rámové nebo 

rozpěrné desky. V nabídce také bývá velká nabídka normalizovaného příslušenství, jako jsou 

vodicí a středicí elementy, izolační desky, vyhazovače atd. Běžnou praxí je upravování 

normálií dle vlastních potřeb.  

 

5.6.1 Normalizované desky 

Dodavatel normálií, např. firma Meusburger, dodává desky již v zúhlovaném stavu 

s tolerovanými rozměry. Desky jsou již vybaveny 4 otvory pro čepy, které slouží ke středění 

obou polovin formy vůči sobě. Po upevnění desek do obráběcího stroje upínkami nebo 

magnetickou deskou následuje obrábění, přičemž každá deska obsahuje 4 otvory pro šrouby, 

které slouží ke stáhnutí desek vůči sobě. Použité normalizované desky jsou uvedeny 

v tabulce 5.1. Tyto části formy nebudou nijak zvlášť namáhány, a proto u nich není 

vyžadována vysoká tvrdost. Budou sloužit jako upínací základna, rozpěrka, deska tvárníku 

nebo deska tvárnice, do kterých se podle potřeby budou zhotovovat temperační kanály 

(obr. 5.8), nebo vybrání pro umístění dosedacích prvků. Materiál prošel tepelným 
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zpracováním ke snížení vnitřního pnutí pro minimalizování rozměrových deformací při 

obrábění u zákazníka. [20] 

 
Tab. 5.1 seznam použitých normalizovaných desek. 

Pozice Název Norma Materiál Kusů 

1 
Upínací deska 

PE 
F 15/346x396/24/1730 1.1730 1 

2 
Rámová deska 

PE 
F 50/346x396/66/2312 1.2312 1 

3 
Rámová deska 

PO 
F 50/346x396/79/2312 1.1730 1 

4 Rozpěrka F 70/349x396/86/1730 1.1730 2 

5 
Upínací deska 

PO 
F 15/346x396/27/1730 1.1730 1 

 

Tvarové vložky jsou dodávány jako polotovar ve tvaru dle nabídky dodavatele bez 

děr, podobně jako normalizované desky uvedené v tabulce 5.1. Pro zmiňovanou formu byly 

použity čtyři vložky NF 2660/130 180/40/12/2343ESU z materiálu 1.2343 o rozměrech 

171 x 130 mm a výšce 35 mm [20]. Tento materiál byl po hrubování frézováním tepelně 

zpracován na tvrdost 52 – 54 HRC. Použité materiály jsou uvedeny v přílohách 5, 6 a 7. 

 

5.6.2 Ostatní příslušenství 

Mezi dodávané normalizované příslušenství patří velké množství dílů. Mezi takové, 

které byly použity, patří vodicí a středicí elementy, mechanické dorazy, izolační desky, 

vtokové trysky a vložky, vyhazovače, pružiny, razníky pro označení výrobku nebo data 

a různé konektory. Další důležité produkty jsou komponenty pro banánové vtoky a chlazení, 

nebo variace posuvných mechanismů. [20] 
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6 SESTAVENÍ TPV DOKUMENTACE PRO VÝROBU 

 

6.1 Výroba formy  

Výroba forem patří mezi náročnější obráběcí operace. Vysoké nároky na přesnost, 

strukturu povrchu anebo použití nekonvečních technologií vyžadují zkušenou obsluhu 

a patřičně vybavenou nástrojárnu. V kapitole 6.4 vyplývá z Ganttova diagramu, že se jedná 

o časově nejnáročnější část výroby formy, protože výroba formy zahrnuje nejenom obrábění, 

ale také tepelné zpracování následované konečným broušením nebo leštěním.  

 

6.2 Volba vstřikovacího stroje 

Výběr vstřikovacího lisu je omezen několika podmínkami. Zaprvé lze vybírat pouze 

z dostupných strojů. Pokud vhodný stroj firma vlastní a bude v době plánované výroby volný, 

lze o něm dále uvažovat. Druhou podmínkou jsou rozměry formy, které musí se zamýšleným 

strojem korespondovat. Nejenom rozměry, ale také vstřikovací kapacita stroje musí být 

kompatibilní s formou. V praxi to funguje tak, že už je dopředu určené, na kterém 

vstřikovacím lise bude forma upnuta, a proto je s tímto ohledem konstruována. Pokud je 

vstřikovna vybavena více lisy, je rozumné přemýšlet o konstrukci formy tak, aby ji bylo 

možné osadit na více než jeden lis. 

 V návaznosti na parametry vstřikovací formy (tab. 6.2 a tab. 6.3) a současného 

vybavení firmy byl vybrán vstřikovací lis Battenfeld HM 110/130H/110S (tab. 6.1 a obr. 6.1). 

Tento stroj má potřebné vybavení pro 2K vstřikování, tedy dvě vstřikovací jednotky 

a otočnou upínací desku tvárníku. 

 
Tab. 6.1 Parametry vstřikovacího lisu Battenfeld HM 110. 

Název Battenfeld HM 110/130H/130S 

Světlá vzdálenost mezi sloupy 
[mm] 

470 x 420 

Minimální výška formy [mm] 275 

Uzavírací síla [kN] 1 100 

Otevírací síla [kN] 55 

Počet vstřikovacích jednotek 2  

Průměr šneku [mm] 22 

Maximální vstřikovací tlak [bar] 2 864 

Maximální vstřikovaný 
objem [cm3] 

41,8 

Plastikační kapacita [kg/h] 16,56 

Topný výkon [kW] 2x10 kW 

Celkový instalovaný příkon [kW] 30 

Maximální rozevření [mm] 500 

Dráha vyhazovače [mm] 150 

Síla vyhazovače [kN] 41,2 

Hmotnost stroje [kg] 6 000 

Maximální hmotnost formy [kg] 500 

Hlučnost [db] 72 
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Obr. 6.1 Vstřikovací lis Battenfeld HM 110  

 

6.3 Vzorování 

Vzorování je důležitý proces přípravy výroby, jehož výsledkem je ověření funkčnosti 

vstřikovací formy. Vzorováním je myšleno upnutí formy do vstřikolisu a jeho nastavení. 

Nastavení ovlivňují parametry formy, vstřikovacího lisu a použitého materiálu. Vzorování se 

může lišit tím, pokud již byla forma na příslušném lise upnuta a jeho nastavení je někde 

zaznamenáno nebo forma ještě nebyla nikdy použita. V prvním případě je vzorování 

jednoduché a spočívá pouze v ověření správnosti nastavení. Pokud se do výroby zavádí nová 

forma, je nutné provést kompletní vzorování od začátku. 

Vzorování nové formy se obvykle po jejím dokončení provádí na univerzálním lise 

nástrojárny nebo firmy, která formu vyráběla. Vzorováním je možné odhalit neočekávané 

nedostatky formy a následně ji upravit. 

Protože má na správnost chodu výroby vliv mnoho proměnných, bývá toto nastavení 

časově náročné, nemluvě o materiálu, který se spotřebuje na zkušební výlisky. Vzorování 

formy se provádělo dvakrát, pro eliminování náhodných vlivů. Celý proces trvá několik hodin 

a lze jej rozdělit na dvě části: na upnutí formy a nastavení vstřikolisu.  

 

6.3.1 Upnutí formy 

Upnutí formy (tab. 6.2) je dané jejím konstrukčním řešením, které se odvíjí od 

parametrů vstřikolisu. Vzhledem k hmotnosti formy byl k manipulaci použit mostový jeřáb 

v hale. 

 Forma byla upnuta do otevřeného lisu v uzavřeném stavu, ve kterém v otevření bránil 

zámek formy. Forma se nejprve upnula a vystředila pomocí středicích kroužků pohyblivé 

části formy. Po uzavření lisu se to stejné provedlo i pevné polovině formy. Po ustavení formy 

do vodorovné polohy středicími kameny na lisu a formě se forma mechanicky upnula pomoci 

šroubů s upínkami. Po odstranění zámku formy a oka pro manipulaci byla forma připravena 

k výrobě. Dalším krokem bylo nastavení vstřikolisu. 
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Tab. 6.2 Parametry formy. 

Označení formy EŽA 649 

Počet otisků  2 + 2 

Vtoky 
1K(PP) – tunelový vtok do dílu 

2K(TPE) – banánový vtok do dílu 

Vyhazování Kulaté a ploché vyhazovače 

Použité standarty Meusburger 

Materiál tvarových částí 1.2343ESU/19 552 (52-54 HRC) 

Rozměry při uzavření (výška x šířka x délka) [mm] 300 x 396 x 396 

Celková hmotnost [kg] 300 
 

6.3.2 Nastavení vstřikolisu 

Nastavování vstřikolisu lze rozdělit do dvou částí, přičemž obě probíhají v manuálním, 

případně poloautomatickém režimu stroje. 

Nejprve je nutné nastavit pohyby formy, tedy uzavření formy, uzavírací sílu, otevření 

formy a pohyb vyhazovačů. Pří výrobě klapky APZ13 je potřeba manipulátoru pro 

odstraňování vtokových zbytků z TPE a činnost musela být zohledněna při nastavování doby 

otevření formy. Manipulátor je uváděn v chod řídicí jednotkou vstřikolisu přes 

standardizované kabelové propojení Euromap 67. 

Druhý, zřejmě nejobtížnější krok z celého vzorování je nastavení parametrů 

vstřikování. Jelikož jsou ovlivňovány mnoha faktory, je toto nastavení zdlouhavé a neexistuje 

na to zaručený návod. Mezi hlavní parametry ovlivňující správnost výroby patří především 

teplota taveniny (bývá doporučena výrobcem materiálu v materiálovém listu) a vstřikovací 

tlak. Moderní vstřikovací stroje umožňují regulovat teplotu šneku ve více zónách, která je 

k materiálu šetrnější s ohledem na tepelnou degradaci. S postupným plněním formy se tlak 

musí zvyšovat, aby překonal odpor částečně ztuhlého materiálu, proto před úplným ztuhnutím 

následuje dotlak. Jeho správné nastavení má značný vliv (z parametrů vstřikování) na 

propadliny na výrobku. Mezi ostatní parametry vstřikolisu patří například nastavení odjezdu 

a příjezdu vstřikovací jednotky pro eliminaci tepelného mostu, nabírání nové dávky a její 

plastikace, pohyby vyhazovačů, doba temperace a v případě výroby modifikované klapky 

i pohyb manipulátoru. Nastavené parametry vstřikolisu jsou uvedeny v tab. 6.3. 

Pokud při vzorování nastane problém, který nelze řešit změnou parametrů vstřikolisu, 

je třeba jej řešit jinak. Běžným příkladem je příliš velké smrštění výstřiku, nebo problémy při 

odformování. Nejlevnějším řešením bývá použití jiného materiálu, především použitím jiných 

aditiv, které by mohly některé problémy vyřešit. Ulpívání materiálu ve formě při odformování 

lze vyřešit zavedením manipulátoru, nebo úpravou formy. Takové řešení, pokud je vůbec 

možné, bývá nejnákladnější. 

Při obou vzorováních formy stále docházelo k celkové deformaci přibližně 0,2 mm, 

která by později vedla k netěsnosti protizápachové klapky. Prvním krokem bylo použití jiného 

materiálu, a sice PP s 30% podílem mastku, který snižuje smrštění materiálu. Další vzorování 

ukázaly, že deformace je sice menší, ale stále přetrvávala. To vedlo k nutnému kroku – 

upravení formy obráběním. Byl navržen jiný tvar těsnění, což znamenalo úpravu tvarové 

vložky tvárnice na vstřikování TPE. Po zhotovení uhlíkové elektrody a obrobení pomocí 

technologie EDM následovala další vzorování, které potvrdilo odstranění problému. Teprve 

v tomto stavu byla forma schválena a uvolněna pro sériovou výrobu. 
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Tab. 6.3 Parametry vstřikování. 

Teplota formy [°C] 20 - 30 

Uzavírací síla [kN] 1 100 

Vstřikovací tlak [bar] 600 

Materiál PP 

Vstřikovaný objem [cm3] 10,5  TPE 

Využití materiálu [%] 73,1  4,1  

Vstřikovací teplota – výstupní zóna šneku [°C] 235  35,5  

Čas vstřikování [s] 2,5 195  

Čas dotlaku [s] 4 

Čas chlazení [s] 5 

Celková doba cyklu [s] 35 
 

6.4 Ganttův diagram 

Sériové výrobě předchází spousta předvýrobních operací. Některé na sebe musí 

navazovat a jiné mohou naopak běžet zároveň. K tomuto se skvěle hodí Ganttův diagram, 

který názorně graficky ukazuje sled operací v čase a jak na sebe logicky navazují. Pro tvorbu 

toho diagramu se využívá řada softwarů, které umožňují mít probíhající projekty pod 

kontrolou, nebo zpětnou analýzu s vyhodnocením efektivnosti. 

Tabulka 6.4 stručně ukazuje potřebné činnosti technické přípravy výroby. Trvání dnů 

je odborně odhadnuto a odpovídá řešené výrobě. Průběh přípravy odráží ideální stav bez 

komplikací a různých odstávek. Protože bylo trvání odborně odhadnuto, neodráží tak 

komplikace, které ke konci přípravy nastaly a proto nebyly do diagramu zaneseny. Kompletní 

grafická podoba Ganttova diagramu je v příloze 4. 

 
Tab. 6.4 Seznam úkonů technické přípravy. 

Pořadové 
číslo 

Název činnosti 
Trvání 
[dnů] 

Datum startu Datum konce 
Návaznost 
na činnost 

1 Příjem požadavku 1 7. 1. 2019 7. 1. 2019  

2 Konstrukce 3D 8 7. 1. 2019 16. 1. 2019  

3 Konstrukce 2D 7 17. 1. 2019 25. 1. 2019 2 

4 Nákup polotovarů 10 17. 1. 2019 5. 2. 2019 2 

5 CNC programování 10 28. 1. 2019 8. 2. 2019 3 

6 Výroba 60 11. 2. 2019 3. 5. 2019 4, 5 

7 Montáž 5 6. 5. 2019 10. 5. 2019 6 

8 
Vzorování a úpravy 

1 
3 13. 5. 2019 15. 5. 2019 7 

9 
Vzorování a úpravy 

2 
3 16. 5. 2019 20. 5. 2019 7,8 

10 Sériová výroba 1 21. 5. 2019 - 9 
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7 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Technicko-ekonomické zhodnocení slouží ke shrnutí dostupných informací řešeného 

projektu a jejich vyhodnocení. Hodnotí se vhodnost zvolené technologie, potřebné vybavení 

a spotřeba materiálu, energií, prostoru nebo lidské síly. V závěru technicko-ekonomického 

zhodnocení lze porovnat zadání s výsledkem, a tak posoudit míru splnění. 

 

7.1 Periferie výroby 

Periferií výroby je nazýváno veškeré vybavení, které je nutné pro chod výroby. Mezi 

ně patří kromě vstřikolisu a formy především podpůrné stroje. Bez nich by byla výroba buďto 

omezena nebo nemožná. 

Na začátku je potřeba dopravník materiálu, který nasává materiál ze zásobníku 

(nejčastěji velkoobjemový vak „big bag“ nebo plastová popelnice). Ten, přepravuje materiál 

do sušičky, kde je materiál vysušen dle doporučení od výrobce v materiálovém listu. Některé 

materiály sušit nepotřebují, proto není sušička v této konkrétní řešené výrobě použita. Dle 

konstrukce sušičky by dále následoval jiný dopravník, dopravující materiál do vstřikolisu. 

Dopravený materiál putuje do vstřikovací jednotky vstřikolisu. Pokud je použito více 

komponent, je nutné dosavadní vybavení znásobit počtem komponent, tedy dopravník, 

zásobník, vstřikovací jednotku a dle potřeby materiálů i sušičku. Dále je materiál vstříknut do 

formy. Tu je nutné temperovat, v případě použití PP a TPE chladit. K tomu slouží temperační 

jednotka, která pracuje s dvěma okruhy vody. Primární okruh je voda kolující v kanálech 

formy a sekundární je centrální rozvod studené vody. Temperační jednotka má za úkol 

ochlazovat primární okruh v tepelném výměníku, který je ochlazován sekundárním okruhem. 

Po otevření formy následuje odformování. Zde může být použit manipulátor. Uvažovaná 

výroba počítá s manipulátorem na odebírání vtokových zbytků z TPE, které tak třídí od těch 

z PP. Manipulátor tak třídí zbytky, se kterými je zvlášť nakládáno. Posledním článkem 

pomyslného řetězu je mlýnek na vtokové zbytky z PP a vzniká tak recyklát, který je zpětně 

přidáván do nového materiálu v určitém poměru. 

Všechno vybavení, které ve výrobě figuruje je uvedeno v tab. 7.1, kde je kromě jejich 

označení a počtu kusů uvedena hlavně pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Uvedená 

hodnota je jmenovitý příkon strojů, stroje nemají takový odběr po celou dobu výroby a pro 

výpočet je použité určité procento, z těchto hodnot. 
 

Tab. 7.1 Vybavení pro výrobu zvolené technologie 

Název stroje Výrobce Model Počet 
Spotřeba 

materiálu [kg/h] 
Spotřeba el. 
en. [kW/h] 

Cena [€/kus] 

Vstřikovací lis 
Wittmann 
Battlefeld 

HM 110 1 8,35 18 221 145 

Vstřikovací 
forma 

- EŽA 649 1 - - 32 000 

Odebírač 
vtokových 

zbytků 

Wittmann 
Battlefeld 

WP80 1 - 0,35 5 100 

Dopravník 
materiálu 

Wittmann 
Battlefeld 

Feedmax 
S3-net 

2 - 3 3 000 

Mlýnek 
Wittmann 
Battlefeld 

S-Max 2 
Plus 

1 - 1,5 5 000 

Temperační 
jednotka 

Wittmann 
Battlefeld 

Series 101 1 - - 3 000 
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7.2 Zhodnocení zvolené varianty 

Zvolený způsob výroby vychází z několika potenciálních možností, které byly na 

začátku projektu uvažovány. Zajisté by se našly i další technologie, ovšem jak již bylo 

zmíněno, velká část výrobních kapacit firmy je orientována na technologií vstřikování plastů. 

Z tohoto důvodu by se jiná technologie nevyplatila, i když by byla teoreticky možná. 

 Dříve než dojde k ekonomickému zhodnocení, je nutné si stanovit podmínky. Při 

výpočtech bylo počítáno s nepřetržitým třísměnným provozem s plánovanou letní a zimní 

celozávodní odstávkou, během které probíhá například plánovaná údržba. Tyto odstávky 

trvají dohromady čtyři týdny, které je nutno odečíst od celkových možných pracovních dnů. 

Mezi pracovní dny je potřeba rovnoměrně rozdělit náklady na vybavení. Náklady na vybavení 

jsou součtem pořizovacích cen a servisem. Při výpočtů nákladů byl uvažován kurz 25,69 

Kč/€. U těchto strojů činní servis v průměru 10 % z jejich pořizovací ceny. Od pořizovacích 

nákladů je odečteno 15 % z jejich pořizovací hodnoty, jako odpisová hodnota vybavení. 

Spočítané náklady jsou dále rozprostřeny na 5 let provozu. Výjimku tvoří vstřikovací forma, 

jejíž náklady jsou rozpočteny do doby provozu výroby výrobku. Právě tento fakt je příčinou 

snižujících se nákladů se zvyšujícím se množstvím kusů. Dalším krokem je stanovení využití 

výroby. Ačkoliv by se mělo jednat o nepřetržitý provoz, může se vyskytnout nějaká porucha. 

Odstranění poruchy může být otázkou několika minut, nebo také hodin, zejména na nočních 

směnách nebo o víkendu. Proto firma stanovuje dle svých zkušeností využití výroby 92,5 %. 

Do nákladů je také potřeba započítat ceny materiálů a energie. V aktuální době bylo 

počítáno s cenou za PP 64 Kč/kg a TPE 78 Kč/kg. Co se týče elektrické energie, cena byla 

díky výhodnému tarifu 2,4 Kč/kWh. Při uvažování spotřeby el. energie bylo uvažováno určité 

procento spotřeby z udávaného příkonu. Průměrná spotřeba je dle měření firmy 30 až 40 % 

udávaného příkonu a s tímto údajem bylo dále pracováno. V poslední řadě je nutné počítat 

s obsluhou, která musí nejenom třídit odformované výstřiky, ale také být přítomna v případě 

závady. Jelikož může pracovník obsluhovat více strojů, byly náklady na jeho mzdu 

vynásobeny 10 %, což je část pracovní doby, kterou se vstřikolisu věnuje. Všechny 

uvažované náklady jsou uvedeny v tab. 7.2, jako náklady na hodinu produkce řešeného 

výrobku. 

 

Tab. 7.2 Náklady na provoz výroby. 

Náklady na 

vybavení [Kč] 
6 642 914,08 Kč 

Náklady na en. 

[Kč/h] 
20,78 Kč 

Náklady na mat. 

[Kč/h] 
113,02 Kč 

Náklady na obsluhu 

[Kč/h] 
20,00 Kč 

Celkové náklady 

na provoz [Kč/h] 
153,80 Kč 

Celkové náklady 

na vybavení [Kč/h] 
160,46 Kč 
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Náklady na energii, materiál a obsluhu jsou závislé na velikosti produkce a proto jsou 

uvedeny za jednotku času. Náklady na vybavení se považují za fixní, jelikož jejich výše není 

závislá na velikosti produkce. Jejich součet v závislosti na velikosti produkce, včetně 

výrobních nákladů na jeden kus jsou uvedeny v tab. 7.3. Velikost roční produkce činní 50 000 

výrobků a jsou vyráběny v dávkách 5 000, 20 000 a 25 000. Další výrobní dávky činní 

25 000, přičemž požadavek na zahájení výroby uvede do systému skladový systém, jakmile 

hodnota zásob klesne pod určitou hodnotu. 

 

Tab. 7.3 Náklady na jeden výrobek. 

Počet kusů 
Doba 

výroby [h] 

Počet dnů 

na výrobu 
Součet nákladů Cena za 1 kus 

100  0,5 1 815 879 Kč 8 158,79 Kč 

200  1,0 1 816 043 Kč 4 080,22 Kč 

500  2,6 1 816 536 Kč 1 633,07 Kč 

1 000  5,2 1 817 357 Kč 817,36 Kč 

5 000  26 2 823 926 Kč 164,79 Kč 

10 000  52 3 832 137 Kč 83,21 Kč 

20 000  105 5 848 559 Kč 42,43 Kč 

50 000  261 12 897 825 Kč 17,96 Kč 

75 000  392 18 938 880 Kč 12,52 Kč 

100 000  523 24 979 936 Kč 9,80 Kč 

150 000  784 36 1 062 046 Kč 7,08 Kč 

200 000  1045 47 1 144 157 Kč 5,72 Kč 

500 000  2613 118 1 636 819 Kč 3,27 Kč 

 

Zvolená varianta výroby je považována za efektivní, jelikož potřebuje z uvažovaných 

možností nejméně zaměstnanců. Dále je možné říci, že je tato varianta ekonomicky výhodná, 

jak vyplývá z tab. 7.3. Červeným rámečkem je označena možná velikost produkce, jejíž 

náklady na jeden výrobek jsou také uvedeny v grafu 7.1, ve kterém je jasně vidět klesající 

trend ve výrobních nákladech na jeden výrobek. 

 

 

Graf 7.1 Grafické zobrazení výrobních nákladu na jeden výrobek v závislosti na velikosti produkce 
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7.2.1 Využití materiálu 

Z hlediska ekonomiky hraje velkou roli využití materiálu, které by mělo být co 

nejvyšší. Z metod použitelných pro sériovou výrobu se považuje vstřikování z hlediska 

využití za hospodárné. Bohužel zde platí, že se zmenšujícím se výrobkem klesá i využití 

materiálu. Využitím je myšleno, kolik procent ze vstříknuté dávky se spotřebuje na výrobek 

a kolik na vtokový zbytek. Tento trend je názorně vidět v tab. 7.3, kde se snižující se gramáží 

výrobku klesá jeho využití. 

Nevyužitý materiál je možné dále zpracovat. V případě PP, jeho zbytky se drtí 

v mlýnku na recyklát, který je v určitém doporučeném množství opět přidáván ke 

znovuzpracování a lze tedy říci, že celkově je jeho využití 100%. Naopak u TPE už není 

situace tak přívětivá, jelikož jej nelze recyklovat za účelem použití jako těsnění. Proto je tento 

materiál prodáván jako odpad a jsou z něj vyráběny například gumové rohože.  

Pro snížení vtokových zbytků lze použít horké vtoky (kapitola 3.3.1). Ty nejenom že 

zvýší využití materiálu, zkrátí tak ale i dobu plastikace a vstříknutí, což má za následek 

celkové zrychlení celkového cyklu. Nevýhodou horkých vtoků jsou jejich vysoké pořizovací 

náklady a nutnost dalšího vybavení, takže se celkové snížení nákladů projeví až při 

velkosériové výrobě. 

 
Tab 7.3 Využití materiálu vstřikovacího cyklu (2 výrobky). 

Materiál 

Spotřeba [g] 
Využití 

materiálu [%] 
Výrobek (2ks) Vtokový zbytek (1ks) Celkem 

PP 8,68 3,2 11,88 73,1 

TPE 1,54 2,8 4,34 35,5 
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8 DISKUZE 

 

Tato kapitola je zaměřena na vzniklé nápady a poznámky, které vznikly v průběhu 

řešení této diplomové práce a při konstrukci formy. Každá poznámka k výrobě je ve své 

kapitole popsána, včetně jejího hodnocení. 

 

8.1 Výměnná vložka 

Při detailním rozboru formy přišel autor s nápadem výměnných tvarových vložek. 

Myšlenka se zakládá na podstatě, že všechny tvarové dutiny jsou řešeny jako vložky, které se 

vkládají do tvárníku a tvárnice formy. Pokud by bylo potřeba vyrábět jiný, tvarově podobný 

výrobek, stačilo by pouze vyrobit požadované vložky a zbytek formy tak používat jako 

univerzální nosič pro vícero vložek. Výhodami by byly značné finanční a časové úspory 

nejenom při výrobě, ale také při vzorování, kdy by se nemusela upínat celá forma, ale pouze 

by se vyměnily zmiňované vložky. Nevýhodou je, že všechny vložky by musely být 

přizpůsobené stávající konstrukci formy, tzv. vtokové a především vyhazovací soustavě. To 

znamená, že nová vložka by musela uvažovat stejný typ vtoku o stejné kapacitě a stejně 

rozmístěné díry pro vyhazovače. 

Pokud by se na toto řešení přistoupilo, muselo by se s ním počítat už na začátku při 

konstrukci formy, kdy by se musely všechny zamýšlené výrobky sjednotit, aby se co nejvíce 

podobaly. Vzhledem k tomu, že firma nabízí spoustu variant svých výrobků, kde se různé 

součásti nepatrně liší, není tato myšlenka zcela scestná. 

 

8.2 Přechod na horký vtok 

Tato varianta vzešla v oddělení konstrukce forem, při řešení možností vtokové 

soustavy a využití materiálu. Přechod na horký vtok je krátce zmíněn v kapitole 7.2.1. Autor 

této diplomové práce dostal za úkol provést kalkulaci této varianty se všemi potřebnými údaji. 

Horký rozvod taveniny má dvě možnosti. Prvním řešením je použití tzv. single trysky, 

která udržuje taveninu v tekutém stavu ve vtokové trysce, která se dodává stejně jako 

v případě studeného rozvodu v podobě normálie. Single tryska má sice nízké pořizovací 

náklady, ovšem celková úspora by se projevila až po 500 000 kusech. Podobně je na tom 

i druhá možnost, a to přechod celé vtokové soustavy na horký rozvod, kterou lze taktéž 

nakoupit jako normalizovaný díl. Snížená spotřeba zbytků za méně než 1 gram každého 

materiálu je vykoupena vysokými pořizovacími náklady. Tato varianta by se začala vyplácet 

až po 3 500 000 kusech.  

Použít systém horkých vtoků čistě za účelem snížení nákladů se tedy v těchto 

podmínkách nevyplatí, jelikož je požadováno 50 000 kusů výrobků ročně. 

 

8.3 Plynulost výroby 

Jelikož se požadovaná výrobní dávka nevyrábí najednou, přišel autor s nápadem, 

vyrobit jednorázově celou roční požadovanou produkci. Účelem by bylo snížit náklady na 

vzorování a omezit materiálové přejezdy. Tato jediná výhoda má více nevýhod. První z ní je 

nutnost skladovat více výrobků a snížení tak kapacity skladu. Další nevýhodou je, že delší 

výrobou je vstřikolis déle zaneprázdněn a nemůže tak na něj být osazena jiná forma, na které 

by bylo potřeba vyrábět. A posledním údajem je fakt, že při požadované dávce dojde ke 

snížení nákladů o 0,01 Kč/ks. Při zdvojnásobení dávky je tato úspora už téměř neměřitelná. 

Z tohoto důvodu byl nápad zamítnut. 
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8.4 Třídění výrobků 

Při otevření odformování padají kromě vtokových zbytků z TPE všechny výstřiky 

směrem dolů, do připravené bedny. Mezi nimi se nachází jak hotové výrobky, tak i vtokové 

zbytky z PP, které robot neodebírá. Je tedy potřebný zaměstnanec, který klapky vytřídí. 

Řešením by bylo použití lepšího, 3osého robota, který by odebíral oba vtokové zbytky a dával 

je do příslušných krabic na další zpracování. Hotové výrobky by se tak nemusely dále třídit 

a stačilo by je pouze po spočítání na váze umístit do skladu, případně ihned na montáž. Toto 

řešení by ale prodloužilo výrobní cyklus. Pohyb vyhazovačů by musel být synchronizovaný 

s manipulátorem, který by byl dražší, než ten stávající. V závěru by toto řešení celkově 

zvýšilo náklady na provoz, ale bez potřeby třídění, což by přispělo k ulehčení práce. 

 

 

 

 

  



58 

 

ZÁVĚR 

 

Diplomová práce je zaměřena na řešení výrobku z plastu. Řešeným výrobkem byla 

modifikovaná protizápachová klapka do odtokového žlabu APZ13 firmy Alca plast. 

Na základě rozboru řešeného výrobku bylo rozhodnuto o použití dvou plastů. 

S ohledem na požadované vlastnosti byl jako primární materiál zkušební sérii zvolen 

polypropylen (PP) s obchodním označením INNOPOL CS 2-3130, ze kterého bude vyrobena 

nosná část klapky. Za sekundární materiál byl zvolen termoplastický elastomer (TPE) 

s názvem G100.A20.N, který bude ve výrobku sloužit jako těsnění. 

Při volbě výrobní technologie bylo vybíráno z několika variant, přičemž jako 

nejvhodnější bylo zvoleno vícekomponentní vstřikování. Po konzultacích mezi firemním 

oddělením vývoje a oddělením konstrukce bylo odsouhlaseno konstrukční řešení klapky 

a proběhlo navržení samotné formy. Návrh zohlednil velikost série, vstřikovací vybavení 

firmy a náklady na výrobu. 

Vstřikovací forma je tedy provedena jako dvouotisková dvoukomponentní, která 

v prvním kroku vyrobí z polypropylenu nosnou část klapky a v druhém provede zastříknutí 

z termoplastického elastomeru, který slouží jako těsnění. Celý cyklus trvá 35 sekund, přičemž 

se vyrobí dva výrobky. Během vzorování formy byla odhalena nepřesnost při výrobě 

způsobena rozdílným smrštěním materiálů, která byla odstraněna změnou primárního 

materiálu a úpravou formy. 

Výsledkem diplomové práce je zvolení vhodné výrobní technologie, které je doplněno 

výpočtem nákladů na dva roky, jejichž výsledky jsou: 

• náklady na první rok produkce činní 17,96 Kč/kus, 

• náklady na druhý rok produkce činní 9,80 Kč/kus. 

 

Výpočty nejsou pouze teoretické, ale uvažují reálnou situaci. Výpočty zahrnují mimo 

jiné nepravidelné odstávky, náklady na údržbu a odpisovou hodnotu vybavení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka/Symbol  Jednotka  Popis  
1K [-] Jednokomponentní 

2K [-] Dvoukomponentní 

3D [-] Trojrozměrný 

ABS [-] Akrylonitrilbutadienstyren 

AWJ [-] Řezáním vodním paprskem s abrazivem 

CBN [-] Kubický nitrid bóru 

CD [-] Kompaktní disk 

CNC [-] Počítačově řízený 

D [dnů/rok] Počet pracovních dnů v roce 

DM [-] Suché obrábění 

E [Mpa] Modul pružnosti v tahu 

EDM [-] Elektroerozivní obrábění 

Fuz [N] Maximální uzavírací síla lisu 

g6 [-] Stupeň tolerance přesnosti 

HSC [-] Vysokorychlostní obrábění 

IR [-] Infračervený 

k [%] Koeficient využití směny 

n [ks/rok] Plánovaný počet výrobků 

ne [-] Počet otisků podle ekonomiky 

nu [-] Počet otisků podle uzavírací síly 

nv [-] Počet otisků podle objemu 

PA [-] Polyamid 

PBT [-] Polybutylen-tereftalát 

PC [-] Polykarbonát 

PE [-] Polyetylen 

pH [-] Vodíkový exponent 

PP [-] Polypropylen 

PS [-] Polystyren 

PU [-] Polyuretan 

pv [Nmm-2] Maximální vstřikovací tlak 

PVC [-] Polyvinylchlorid 

Ra [µm] Označení struktury povrchu 

S [počet/den] Počet směn výroby 

SAN [-] Styrén-akrylonitril 

SLA [-] Stereolitografie 

Sskut [mm2] Plocha výstřiku v dělicí rovině 

tc [s] Trvání jednoho cyklu 

Tf [°C] Teplota viskózního toku 

Tg [°C] Teplota zeskelnění 

TiAlN [-] Druh povlaku nástroje 



62 

 

TiN [-] Druh povlaku nástroje 

Tm [°C] Teplota tání 

TPE [-] Termoplastický elastomer 

TPV [-] Technologická příprava výroby 

Tz [°C] Teplota degradace 

V [mm3] Maximální objem dávky vstřikolisu 

VDI [µm] Označení struktury povrchu 

Vskut [mm3] Objem vnitřních dutin formy 

WJM [-] Řezáním vodním paprskem bez abraziva 
   

   

ɛ [%] Poměrné prodloužení 

ø [mm] Průměr 
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Příloha 1(1/2)  

Simulace vstřikování starší verze klapky APZ13 

Snímek z programu Moldex 3D – simulace rychlosti naplnění  
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Příloha 1(2/2)  

Simulace vstřikování starší verze klapky APZ13 

Snímek z programu Moldex 3D – simulace povrchové teploty dílce 
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Příloha 2 (1/2)   

Materiálový list PP [14] 
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Příloha 2 (2/2)  

Materiálový list PP [14] 
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Příloha 3 (1/2)  

Materiálový list TPE [15] 
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Příloha 3 (2/2)  

Materiálový list TPE [15] 
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Příloha 4 

Ganttův diagram technické přípravy 

Snímek z programu Microsoft Project, Ganttův diagram teoretické technické přípravy výroby  
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Příloha 5  

Materiálový list - 1.1730 

 

 



72 

 

Příloha 6  
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