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ABSTRAKT 

ŠOBÁŇ Jakub: Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, 
která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě 
variantního řešení vhodných technologií byla navržena výroba vstřikováním, ke které byly 
provedeny technologické výpočty. Zvoleným materiálem je PP 56M10, který bude do procesu 
vnášen ve formě granulátu. Byla navržena vstřikovací forma se čtyřnásobnou tvarovou dutinou 
a tunelovým vtokem. Dle vypočtených technologických parametrů byl zvolen stroj Allrounder 
470 A od společnosti Arburg. Bod zvratu informuje o návratnosti při produkci 185 595 ks. 

Klíčová slova: držák, polypropylen, vstřikování plastů, návrh formy, tvarová dutina. 

ABSTRACT 

ŠOBÁŇ Jakub: Production technology of plastic parts for automotive industry 

The diploma thesis presents a production technology design of an automotive industry 
component – a resonator holder. The initial production run of the part is 500 000 pcs. Injection 
production has been selected based on variant analysis of available technologies. Technological 
calculations have been performed. The selected material PP 56M10 will be used for operation 
in granules. A quadruple shaped cavity injection mold with a tunnel gate has been designed. 
Based on estimated technological properties an Arburg Allrounder 470 A machine has been 
selected. The break-even point (BEP) shows economic return at the production of 185 595 pcs. 

Key words: holder, polypropylene, injection moulding, mould design, mould cavity. 
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ÚVOD [1], [2], [3] 
Polymery jsou z chemického hlediska považovány za organické makromolekuly, v jejichž 

struktuře se několikanásobně opakuje základní konstituční jednotka označována jako „mer“. 
Dle původu je dělíme na přírodní (vysýchavé oleje, celulóza, přírodní kaučuk) a syntetické, 
nazývané plasty.  

Plasty patří k nejmladším konstrukčním materiálům, jejich vývoj začal v první polovině 
20. století. Umožnily rozvoj plastikářského průmyslu, gumárenství, syntetických vláken, 
potravinářství a mnoha dalších odvětví. V posledních dekádách došlo k jejich rozmachu a dle 
objemu výroby a spotřeby se staly jedním z nejzásadnějších ekonomických produktů. Příklady 
plastových výrobků jsou znázorněny na obr. 1. 

Prosadily se především díky snadné zpracovatelnosti a nízkým nákladům v poměru 
s požadavky na vlastnosti materiálu. V řadě odvětví tak nahrazují na výrobu náročnější sklo, 
keramiku, dřevo či kovy. Mohou být zpracované různými technologiemi, mezi nejčastější patří 
vytlačování, lisování, válcování či vstřikování. Vstřikování umožňuje výrobu tvarově složitých 
produktů ve velkých sériích. Součástí vývoje technologie je rozvoj matematických simulačních 
programů, které se snaží odhalit nedostatky v celém cyklu výroby. Zaměřují se především na 
plnění dutiny formy, rychlost chladnutí výstřiku a analýzu smrštění. Díky simulacím lze 
minimalizovat chybovost a čas potřebný pro odladění formy, a tím snížit celkové náklady na 
produkci. 
  

Obr. 1 Příklady výrobků z plastů [4] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ 
Řešenou součástí je držák, který lze vidět na obr. 3. Výrobek bude používán jako držák 

rezonátoru v motorové části automobilu. Díl bude přivařen ke krytu rezonátoru a následně přes 
gumovou podložku na tlumení chvění 
zacvaknut do karosérie. Rezonátor 
s obdobným držákem a s gumovou 
podložkou je znázorněn na obr. 2.  

 Spojení součásti s karoserií 
zajišťuje válcová plocha s vystouplým 
zobáčkem na konci. Za účelem lepšího 
svařování jsou na kontaktní ploše 
s krytem rezonátoru navržena žebra 
o tloušťce 1 mm, která by měla být při 
spojovacím procesu natavena. Naproti 
jedné z ploch se žebry je prostor pro 
případné označování výrobku 
a datumovku. Ve válcové části je 
konstruováno žebrování, které by mělo 
zabránit vysokému pnutí a deformacím 
v součásti. Největší rozměry součásti jsou 50 x 21 x 30 mm. Pro vyráběný dílec je zadavatelem 
doporučen polypropylen, protože je dobře svařitelný. Podrobnější specifikace volby materiálu 
bude upřesněna v dalších kapitolách práce. Cílem práce je navržení technologického postupu 
pro výrobní sérii o velikosti 500 000 ks.  

Obr. 3 Základní rozměry zadané součásti 

Obr. 2 Rezonátor s držákem [5] 
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1.1 Metody výroby součásti [6], [7], [8] 
Zadaná součást je plastová s komplikovaným tvarem, to vymezuje možnosti výroby na 

tvářecí technologie zpracování plastů. Výroba tvářením probíhá za současného působení tlaku 
a teploty. Díky těmto parametrům dochází ke změnám tvaru tvářeného materiálu. Mezi tvářecí 
technologie se řadí přetlačování, lisování a vstřikování plastů. 
 Technologie přetlačování plastů (obr. 4) – je metoda, kdy se dávka plastu vkládá do pomocné 

dutiny, ze které je po zplastikování přetlačena do vlastní tvarové dutiny formy. Metoda se 
používá především pro tvarově složitější součásti a pro výlisky se zálisky. Přetlačovací tlaky 
se pohybují v rozmezí 50 až 100 MPa a mohou být sníženy předehřevem stlačovaného 
materiálu.  Nevýhodou technologie je množství nevyužitého materiálu, který zůstává ve 
vtokovém systému a v pomocné dutině. Vytvrzovací časy jsou sice nižší, než je tomu 
u lisování, ale celkový cyklus je delší z důvodů většího počtu potřebných operací.  

 Technologie lisování plastů (obr. 5) – využívá vytápěných forem, do kterých je naplněn 
materiál například v podobě prášku, tablety či kašovité hmoty. Při styku s vyhřátou formou 
dochází k plastikaci a následným tlakem tvárníku dojde k zaplnění tvarové dutiny. 
Nezbytnou součástí procesu je odlehčení, při kterém dojde k odplynění taveniny. Časově 
nejnáročnější fází lisování je doba vytvrzování, při které se tvoří zesíťovaná struktura. Po 
vytvrzení následuje otevření formy a vyhození výlisku. Forma je očištěna stlačeným 
vzduchem a nanesen separační nátěr. Poté lze celý cyklus opakovat. Lisovací tlak ovlivňuje 
kvalitu povrchu a smrštění. Pohybuje se v rozmezí 10 až 60 MPa, dle druhu materiálu, 
geometrie a teplot. Použitím tablet pro dávkování hmoty je snížena prachová zátěž okolí, 
nevýhodou je omezené použití. Při změnách objemu součásti se musí měnit i velikost tablet. 
Objem dávkovaného materiálu musí být vždy větší, než je objem požadovaného výlisku, 
přebytek je ve formě přetoků odstraněn.  

Tvárník 

Topný 
kanál 

Píst 

Vyhazovač 

Tvárnice 

Obr. 4 Přetlačování reaktoplastů [8] 
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 Technologie vstřikování plastů (obr. 6) – je nejčastěji využívaná technologie pro 
zpracovávání plastů. Lze vyrobit výrobky o hmotnosti desetiny gramu ale i několika kilové 
díly. Principiálně vychází z metody tlakového lití. Plast nejčastěji v podobě granulátu je 
nasypán do násypky šneku, který 
jej následně odebírá a dopravuje 
k tavící komoře. Za účinku tření 
a vyhřívání dochází ke vzniku 
taveniny, ta je následně vstříknuta 
do uzavřené dutiny vstřikovací 
formy. Díky odvodu tepla do 
formy dojde ke ztuhnutí výrobku. 
Po otevření je výrobek vyhozen 
a celý proces se může znovu 
opakovat. Hlavními výhodami je 
vysoká tvarová i rozměrová 
přesnost dílů pro sériovou 
výrobu. Na jeden vstřikovací 
cyklus lze vytvořit tvarově složitý 
díl, a to v krátkém časovém 
intervalu. Nevýhodou jsou vyšší 
pořizovací náklady forem 
a strojů. Proto je technologie 
vstřikování plastů vhodná 
především pro velkosériovou 
výrobu.  
Po srovnání variantních řešení, se 

s ohledem na velikost výrobní série 
a na tvarovou složitost, nejvhodněji jeví technologie vstřikování plastů. Na tuto technologii 
bude dále zaměřena teoretická i praktická část práce. 
  

Polymerní hmota 

Tvárník 

Tvárnice 

Vyhazovač 

Plnění formy    Lisování  Vyhození výrobku 

Výrobek 

Obr. 5 Lisování termoplastů [8] 

Vstřik 

Plastikace 

Vyhození výrobku 

Vstřikovací tlak

Plastikace + 
protitlak 

Obr. 6 Vstřikování plastů [8] 
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2 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ [6], [9], [10], [11] 
Počátky technologie spadají do 70.let 19.století, kdy byl v USA patentován materiál, z něhož 

později vznikl celuloid. Patent obsahoval i popis zařízení pro jeho vstřikování. K výraznějšímu 
progresu však došlo až v druhé polovině 20.století, kdy byla patentovaná šneková vstřikovací 
jednotka a představen elektroerozivní hloubící stroj na výrobu tvarových dílů forem. Do dnešní 
doby byl zaznamenán velký pokrok v rozvoji této technologie. Požadavky na zlepšení jsou však 
kladeny neustále, a to v mnoha směrech. Zkracování inovačních cyklů, zvýšení produktivity 
a účinnosti výroby, požadavky na snížení výrobních nákladů, snižování energetické náročnosti 
procesu a v neposlední řadě environmentální požadavky. Výhodou technologie je vyhotovení 
tvarově složitějších součástí o různých velikostech z velkého množství termoplastických 
i reaktoplastických materiálů. Vyrábí se tak součásti i hotové výrobky pro průmysl 
i domácnosti. 

2.1 Termoplasty vhodné pro vstřikování [1], [6], [9], [10], [11] 
Polymery jsou vysokomolekulární látky, jejichž molekuly se skládají z opakujících se 

stavebních jednotek. Dělíme je na dvě základní větve, a to na plasty a elastomery. Plasty jsou 
polymery, které mohou být za správných podmínek tvarovány. Po fixaci tvaru se chovají jako 
tuhá tělesa a rozlišujeme dva hlavní proudy. Termoplasty, které jsou opakovatelně teplem 
tvarovatelné a reaktoplasty, u kterých po finální úpravě tvaru nelze proces opakovat. 
Elastomery lze rovněž za vhodných podmínek tvarovat, ovšem po vytuhnutí se chovají jako 
pružná tělesa. Stejně jako plasty je dělíme na dvě skupiny – termoplastické a vulkanizovatelné. 
Termoplastické mají rovněž opakovatelný cyklus jako tomu je u termoplastů. Vulkanizovatelné 
není možné opakovatelně tvarovat. 

Termoplasty pro technologii vstřikování rozdělujeme do čtyř skupin: 
 Amorfní termoplasty – při ochlazování nelze vytvořit krystalickou mřížku, jejich struktura 

je neuspořádaná. Makromolekula má globulární tvar. Vlivem neuspořádanosti struktury mají 
i bez plniv smrštění obvykle pod 1 %. Charakteristické jsou svou tvrdostí, vysokou pevností 
a křehkostí. Použitelnost je do teploty zeskelnění. Řadíme sem například PS, ABS, PVC, 
PMMA, PC, CA. 

 Semikrystalické termoplasty – při ochlazování z taveniny lze získat částečně krystalickou 
strukturu, která je charakterizovaná stupněm krystalinity, který se pohybuje mezi 40 % 
a 90 %. Krystalinita vyjadřuje relativní podíl uspořádaných oblastí, které jsou uloženy mezi 
amorfními oblastmi a nikdy nemůže dosáhnout 100 %. Proto jsou označovány jako 
semikrystalické.  Amorfní obsah dodává termoplastu ohebnost, houževnatost a krystalická 
fáze tuhost s pevností. Smrštění je funkcí obsahu krystalické fáze, s vyšším podílem 
krystalické fáze roste. Použitelnost je do teploty tání a z hlediska vlastností je jejich použití 
výhodnější než u amorfních plastů. Řadíme mezi ně například PP, LDPE, PA, PET, PPS, 
PEK. 

 Kompozity s termoplastickou matricí – jsou složené heterogenní systémy tvořené minimálně 
dvěma fázemi. Fáze mají rozdílné chemické složení. Proto se sem neřadí polymerní 
materiály s aditivními přísadami pro zlepšení jejich vlastností. Pro navýšení soudržnosti fází 
dochází k nanášení vhodných látek na povrch částic či vláken. Tím se omezí difúze cizích 
molekul mezifázovým rozhraním. Tento proces se nazývá apretace, při kterém se nejčastěji 
využívají silany a organické sloučeniny titanu.  

 Termoplastické elastomery (TPE) je skupina polymeru, které svými vlastnostmi spojují 
elastomery (ohebnost, plasticita) a termoplasty (recyklovatelnost). Rozšiřují se především 
na úkor pryží a PVC-P. Nacházejí využití například jako hadičky, hadice, těsnění, izolace 
drátů. Nevýhodou je omezená použitelnost za vyšších teplot. 
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2.2 Přísady a plniva [6], [10], [12] 
V čistém stavu se polymery téměř nevyužívají, zpravidla obsahují různé přísady. Díky 

přísadám se z materiálu daří odstraňovat některé nedostatky. Můžeme ovlivňovat fyzikální 
a mechanické vlastnosti, případně chemickou odolnost pro různé aplikace polymerů. Lze 
odstraňovat hořlavost, nevhodné optické vlastnosti, zvyšovat odolnost vůči vysokým teplotám, 
zvyšovat houževnatost, tvrdost. Můžeme zlepšit zpracovatelnost, snižovat náchylnost 
k degradaci, případně snížit jeho cenu. Přísady se používají v podobě prášku, malých částic 
nebo vláken. Dle vlivu na vlastnosti zpracování plastů lze přísady dělit na: 
 Stabilizátory – Zpomalují degradační procesy různých vlivů. Nejvýznamnější stabilizátory 

jsou tepelné a světelné. Tepelné zlepšují odolnost polymerů proti zvýšeným teplotám. 
Světelné stabilizátory zpomalují degradační procesy v důsledku slunečního záření. Pro 
polymery je nejnebezpečnější UV záření, které vyvolává vznik volných radikálů. Ty 
vyvolávají degradační procesy štěpení nebo síťování makromolekul. Stabilizátory absorbují 
nebo nepropustí UV záření. Další specifické stabilizátory zabraňují degradaci důsledkem 
ostatních vnějších vlivů. Například vodních srážek, kyslíku, mikroorganismů a další. 

 Retardéry hoření – zpomalují hoření až při relativně vyšších koncentracích, zhruba kolem 
5 %. Mají také negativní vliv na zpracovatelnost a užitné vlastnosti výstřiků. Polymery 
klasifikujeme do pěti skupin dle hořlavosti: 0 – nehoří, 1 – samozhášivý, 2 – hoří velmi 
pomalu, 3 – hoří pomalu, 4 – hoří rychle. Za nehořlavé můžeme považovat PI, PTFE, SI 
a FEP. Mezi samozhášivé řadíme PC, PPO, PVC. 

 Maziva – zvyšují tekutost a snižují viskozitu taveniny. Zkracují dobu plastifikace a usnadňují 
výrobu hůře zpracovatelných plastů, jako jsou PVC, PS, PTFE. Zajišťují lepší 
odformovatelnost výstřiku a zvyšují lesk povrchu. 

 Barviva (obr. 7) – zajišťují požadovaný barevný odstín, jsou nerozpustná v polymerech. Lze 
je dělit dle původu na organická, anorganická a kovové prášky. Mohou působit jako 
nukleační činidla. Použití různých barviv na stejný polymer může vyvolat různá smrštění. 
Zásadní rozdíl mezi organickými a anorganickými je v následné průhlednosti polymeru, 
organická se v něm rozpouští, což má za příčinu průhlednost výrobku. 

 Změkčovadla – jsou organické kapaliny s vysokým bodem varu. Zvyšují houževnatost, 
ohebnost, tažnost a elasticitu. Snižují tvrdost a pevnost. Nejčastěji se využívají v měkčeném 
PVC. 

 Nadouvadla – se při zahřátí začnou rozkládat na plynné látky, které v polymeru tvoří 
uzavřené, otevřené nebo propojené dutiny. Při jejich použití se úspora materiálu pohybuje 
mezi 20 a 60 %. Nejčastěji se využívá azodikarbonamid, který uvolňuje dusík do polymeru 
a kyselina citronová, která uvolňuje oxid uhličitý. 

Obr. 7 Barviva [13] 
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Plniva jsou anorganické či organické látky, které se používají jako částicové plnivo v podobě 
prášku, malých částic nebo vláken o různých délkách. 
 Částicová plniva – zahrnují řadu minerálních plniv o různých velikostech a tvarech 

jednotlivých částic. Zvyšují viskozitu a zhoršují tekutost taveniny, navyšují tvrdost, tuhost 
a teplenou odolnost výstřiků a zmenšují jejich smrštění. Koncentrace v kompozitu se 
nejčastěji pohybuje od 1 po 60 hm %. Velikost částic se pohybuje od jednotek mikronů po 
desetiny milimetrů, v závislosti na použitém plnivu. Řadíme sem skleněné mikrokuličky, 
talek, kaolin, vápenec, čedič a další minerály, koks, sírany, práškové kovy a jejich slitiny, 
dřevo a další. 

 Vyztužující plniva – značně zvyšují pevnost, tuhost, tvarovou stálost a odolnost toku za 
studena. Naopak snižují ohebnost, tažnost, houževnatost a smrštění. Mají nejčastěji 
vláknitou strukturu a používají se především ve tvaru sekaných pramenců vláken, jejichž 
délka se pohybuje od milimetrů po několik desítek milimetrů. Koncentrace v kompozitu se 
obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 70 hm %. Vyztužující efekt začíná na poměru délky 
vlákna k jeho průměru větším než 10. K nejdůležitějším plnivům patří vlákna skleněná, 
uhlíková, kovová, aramidová, minerální a přírodní. 

2.3 Příprava plastů [6], [9], [10], [12], [14] 
Plasty nelze bezprostředně zpracovávat v hotové výrobky. Před samotným procesem 

vstřikování plastů je nezbytné použít vhodné technologické postupy a procesy pro přípravu dle 
požadovaných vlastností výsledného produktu. To znamená, že musí být přidány a rozptýleny 
různé přísady, odstraněny těkavé podíly a dána fyzikální forma vhodná pro další zpracování. 
Tyto procesy slouží nejen ke změně výsledných vlastností, ale také k jejich přípravě z důvodu 
dávkování a dopravy. Přípravné zpracování tedy slouží jako mezistupeň mezi výrobou 
polymerní suroviny a vlastním zpracováním polymeru. 
 Míchání a hnětení – je proces, během kterého jsou dva nebo více různých materiálů vnášeny 

do míchacího prostoru, kde se rozptylují tak, aby bylo dosaženo požadované rovnoměrnosti 
rozložení jednotlivých komponent ve směsi.  

 Granulace – je konečným stupněm přípravného zpracování většiny plastů. Granule jsou 
jedním z nejpoužívanějších tvarů pro následné zpracování, mají dobrou sypnou hmotnost 
a lze je dobře dávkovat. Existují dvě základní metody granulace, jejichž volba závisí na 
vlastnostech zpracovávané taveniny, na prostoru a ekonomii procesu. 
o Granulace z pásu (obr. 8)– je málo produktivní a nevhodná pro tvrdé materiály. Horní 

válec je vybaven kotoučovými řezacími noži, které zasahují do drážek spodního válce. 
Pás je tak rozřezán na proužky, které jsou rotačními noži rozřezány na granule.  

pás 
plastu 

distanční 
vložky 

kotoučové nože hřídel 

rotační 
nože 

buben 

pevný nůž 

granule podávací válec 

Obr. 8 Granulace z pásu [6] 
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o Granulace ze strun za studena (obr. 9) – struny vytlačené přes granulační hlavu 
s velkým množstvím kruhových otvorů, ochlazeny ve vodní lázni a po odkapání vody 
jsou nasekány na válečky. Nevýhodou je možné slepování strun před ochlazením, 
případné lámání při nadměrném ztuhnutí. Z důvodu kontaktu plastu s kapalinou musí 
být granule dodatečně vysušeny.  

o Granulace ze strun za tepla (obr. 10) – granule jsou odřezávány ihned po vytlačení 
taveniny z granulační hlavy za současného chlazení vodou či vodní mlhou. Tento 
způsob není vhodný pro nízkoviskózní materiály, používá se pro většinu termoplastu.  

 Doprava – slouží k dodání materiálu až ke zpracovatelskému zařízení. V malých provozech 
se nejčastěji využívají dodávky materiálu v pytlích o váze 20 kg, 25 kg nebo v oktabínech 
o hmotnosti 500 kg. Doprava a následné skladování nesmí mít vliv na užitné vlastnosti 
materiálu. Pro větší podniky se často využívají sila, která jsou doplňována přímo z cisteren. 
Jsou vybavena zařízením pro kontrolu množství materiálu a mechanismem pro 
vyprazdňování ze zásobníku. Nejčastěji se staví kapacita o objemu 60 až 300 m3. Tato 
varianta má pozitivní ekonomický dopad. Odpadnou náklady na nevratné pytle, zlevní 
doprava a minimalizuje se znečistění suroviny při vykládání. Ze zásobníků jsou polymery 
pneumaticky, podtlakově či přetlakově dodávány přímo ke strojům či sušáren a odtud do 
vstřikovacích strojů. Volba dopravy je závislá na množství a typu dopravovaného materiálu, 

struny chladící 
kapalina 

podávací 
válečky nože 

granule 
vodící válečky 

granulovací 
hlava 

šnekový 
vytlačovací 
stroj 

Obr. 9 Granulace za studena [6] 

granulační hlava 

rotační nůž 

šnekový vytlačovací stroj granule 

Obr. 10 Granulace za tepla [6] 
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zda dopravujeme granulát nebo prášek. Základním prvkem dopravy je potrubí, generátory 
podtlaku, bezpečnostní filtry, rozvodový systém a řídící jednotka. 

 Sušení – je technologický proces, vedoucí k absorbci vlhkosti. Některé plasty jsou navlhavé 
nebo nasákavé, proto musí být zařazené sušení v okamžiku, kdy hmota přišla do kontaktu 
s vodou. Vlhkost má vliv na vstřikovanou taveninu (obr. 11) a během zpracování by 
přecházela do plynného skupenství a zhoršovala by kvalitu výrobků. Projevila by se 
šmouhami nebo bublinkami na povrchu. U hydrolyticky citlivých plastů může způsobovat 
chemické reakce, kdy se začnou štěpit makromolekuly a klesají tak mechanické vlastnosti. 
Samotné sušení může probíhat v samostatných zařízeních, nebo až v plastikační jednotce 
stroje, u které je zajištěno odplynění. 
Aby docházelo k sušení, je nutné mít 
větší tlak páry tvořící se nad 
povrchem vlhkého materiálu než 
parciální tlak v okolním prostředí. 
Sušení probíhá pouze dokud se tyto 
dva tlaky nesrovnají. 
Z ekonomického hlediska je důležité, 
vhodně zvolit dobu sušení pro 
dosažení požadovaných hodnot 
a zbytkový obsah vlhkosti. Při 
samotném sušení je důležité 
dodržovat doporučené teploty, aby 
nedocházelo k termooxidačnímu 
stárnutí polymeru, které se projevuje 
změnou barvy, a především vlastností 
plastu.  

 Recyklace termoplastů – jak již bylo zmíněno, termoplasty lze opakovaně přeměnit 
v taveninu. Tato vlastnost termoplasty předurčuje k recyklaci. V oboru vstřikování plastů 
jsou jako odpad brány odstřiky, neopravitelné zmetky, vtokové zbytky a podobně. 
Recyklační technologie je subsystémem výrobního systému, kde odpad vzniká. Odpad se 
zpracuje na druhotnou surovinu, je nadrcen a opětovně zpracován u vstřikovacího stroje 
nebo v drtírně, odkud se vrací do výrobního procesu. Při výrobě může vzniknout i odpad, 
který je pro následnou recyklaci nevhodný. Musí být ekologicky odstraněn, případně 
zhodnocen. 

2.4 Vstřikovací cyklus [6], [8], [10], [11], [15], [16], [17], [18], [19] 
Je sled detailně specifikovaných fázi, které se podílí na výrobě vstřikovaného dílu. Materiál 

je vystaven teplotním i tlakovým změnám. Za počátek vstřikovacího cyklu lze považovat 
impulz k zavření vstřikovací formy. Jednotlivé úseky cyklu trvají různě dlouho a jsou ovlivněny 
použitým materiálem, geometrií, technologickými podmínkami vstřikování, konstrukcí formy 
a typem stroje. Velký důraz je kladen na co nejkratší strojní časy. U nejnovějších strojů se 
strojní časy daří snižovat zvýšením rychlosti pohybů vstřikovacího stroje. Tato rychlost však 
není konstantní, nýbrž se snižuje úměrně vzdálenosti mezi částmi formy. Při dosedání je tak 
rychlost nízká, aby do sebe části formy měkce dosedly a forma se tak nepoškodila nárazem. 
Stejně tak je tomu při otevírání formy, kdy je nejprve rychlost vysoká a při dojíždění k dorazu 
se zpomalí. Hlavní předpoklady, pro vstřikování s maximální izotropií vlastností v celém 
objemu výstřiku, lze popsat ve čtyřech základních fázích vstřikovacího cyklu.  

Samotný proces vstřikovacího cyklu je znázorněn na obr. 12. Plast je ve formě granulí 
nasypán do násypky, ze které je šnekem odváděn do plastikační komory. V ní se za působení 
teploty a tření mění v taveninu. Ta je vstřikována do tvarové dutiny formy tak, aby správně 

suchý vlhký 

Obr. 11 Vliv vlhkosti na vstřikovanou 
taveninu [14] 
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zaplnila celý vymezený prostor. Následuje dotlakovací fáze, díky které se minimalizují 
rozměrové změny. Teplo je z formy odváděno temperačním systémem a výstřik tak postupně 
tuhne. Po dosažení určité teploty se forma otevře a vyhazovačem je díl vyhozen. Celý proces 
se následně opakuje.  

2.4.1 Plastikační fáze [6], [8], [10], [11], [17], [18] 
Účelem je nadávkování stejnoměrného množství taveniny plastu před čelo šneku pro 

vstřikovací cyklus. Hraje v ní zásadní roli teplota taveniny, která má rozhodující vliv na 
orientaci makromolekul ve výstřiku. Vyšší teplota taveniny znamená nižší stupeň orientace, což 
způsobuje izotropnější strukturu výstřiku. Zároveň ve směru toku taveniny klesají pevnost 
v tahu, houževnatost a vnitřní pnutí, zvyšuje se pevnost studených spojů. Základem pro 
optimální výstřik je zajištění teplotní a viskozitní homogenity v dávce taveniny před čelem 
šneku. To lze zajistit správným nastavením teplot na jednotlivých topných pásmech 
plastikačního válce, zpětným odporem a obvodovou rychlostí šneku. Projevy viskozitní 
a teplotní nehomogenity jsou znatelné především na povrchu výstřiku. Vznikají tokové čáry, 
studené spoje, vnitřní pnutí, zvyšuje se lesklost povrchu a u částečně krystalických materiálů je 
nerovnoměrná tvorba makromolekulární struktura. Doba plastikace je tedy čas potřebný 
k zplastizování dávky pro další cyklus na požadovanou teplotu teploty taveniny, která byla 
nastavena pro specifikovaný materiál na vstřikovacím stroji pro výrobu daného dílu. Tato 
teplota určuje viskozitu plastu, která ovlivňuje další parametry procesu. Velikost a průběh tlaku 
ve formě, dobu vstřikování, dobu dotlaku, dobu chlazení a další. Proto je optimální měřit teplotu 
taveniny přímo, aby byly naměřené hodnoty co nejpřesnější reálné teplotě. Objem 
zplastikované dávky musí zabezpečit naplnění tvarové dutiny, vtokového systému a „polštář, 
jenž má za úkol kompenzovat změnu objemu, která vznikne v důsledku smrštění. Velikost 
kompenzačního polštáře se liší dle objemu vstřikovaného dílu a standartně se pohybuje mezi 
5 a 15 % objemu vyráběného dílu. Tento celkový objem by pak neměl překračovat čtyřnásobek 
průměru šneku. Toto opatření je zavedeno především pro minimalizaci vzniku vzduchových 
bublin a také má zabránit zbytečnému navyšování doby vstřikování. Doba plastikace by neměla 
mít vliv na délku výrobního cyklu, protože probíhá zároveň s fází chlazení z předchozího cyklu. 

2.4.2 Vstřikovací fáze [6], [8], [10], [11], [17], [18] 
Má za úkol naplnit dutiny formy homogenní taveninou, která byla připravena v plastikační 

fázi. Probíhat by měla tak, aby rychlost čela taveniny byla v celém průřezu konstantní. 
U tvarově jednoduchých součástí je relativně snadné podmínku dodržet. Při složitějším tvaru je 

Obr. 12 Princip vstřikování plastů [19] 
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to podstatně náročnější, a to i při použití počítačové simulace pro plnící fázi. Vtokovou rychlost 
je důležité optimalizovat stejně jako teplotu formy a teplotu taveniny, aby nevznikala příliš 
vysoká smyková napětí, tokové čáry, vrásnění, studené spoje a podobné nežádoucí jevy. 
Pro polymery s částicovým plnivem, se ukázala jako vhodná kombinace vyšší teplota taveniny 
a nižší vstřikovací rychlost. U polymerů s vláknitými plnivy je potřeba vyšších rychlostí. Doba 
vstřikování se pohybuje v rozmezí zlomku sekund do několika sekund u objemnějších výstřiků. 
Plnění by mělo být co nejkratší z důvodu, že tavenina v kontaktu s chlazenou formou ztrácí 
tekutost. Teplota materiálu je při kontaktu s formou tři až čtyřikrát menší než teplota plastického 
jádra s vysokou tekutostí. Je tak umožněno postupné zaplnění celého objemu tvarové dutiny 
vstřikovací formy. Konec vstřikovací fáze se vyznačuje prudkým nárůstem tlaku ve formě. 
Tento prudký nárůst je částečně kompenzován další fází vstřikování – dotlakem. Je důležité 
najít optimální vstřikovací tlak, který vždy úzce souvisí se vstřikovací rychlostí. Při nízkém 
tlaku hrozí nedostříknutí celého objemu tvarové formy. Při vysokém tlaku je nebezpečí přetoků. 
Vysoká vstřikovací rychlost má vliv na orientaci makromolekul a vláknitého plniva. Zároveň 
je nebezpečí přehřátí a teplotní degradace vstřikovaného materiálu. Při přepínání vstřikovacího 
tlaku na dotlak je důležité dbát na kontinuitu tlaku. Nesmí být na tlakové křivce propad, ani 
navýšení. Tlaková křivka musí plynule růst na maximum a po dosažení vrcholu plynule klesat. 
To je podstatné zejména z hlediska izotropie vlastností a minimálního pnutí. Při předčasném 
přepnutí se tvarová dutina začne plnit dotlakem, což má za následek jiné vstřikovací rychlosti. 
Naopak při pozdním přepnutí se zvyšuje anizotropie vlastností a navyšuje se vnitřní pnutí, které 
může být příčinou přetoků v dělící rovině. 

2.4.3 Dotlakovací fáze [6], [8], [10], [11], [17], [18] 
Po plnění tvarové části formy následuje dotlaková fáze, která se využívá pro korekci 

smrštění, případně deformací během chladnutí ve formě a dopomáhá kvalitnějšímu 
vykopírování povrchu tvarové dutiny. Slouží také k odstranění propadlin, trhlin a bublin.  
Hodnota tlakové odezvy v tvarové dutině formy a doba působení charakterizuje průběh dotlaku. 
Tyto parametry musí být správně zvoleny tak, aby bylo dosaženo požadovaných tvarů, rozměrů 
a hmotnosti výstřiku. Při volbě parametrů nad vhodné optimum dochází ke zvyšování vnitřního 
pnutí ve výstřiku a ke zbytečné činnosti hydraulického čerpadla, což je neekonomické. 
Kontrolu působení plnění a dotlaku na výstřik lze zajistit polštářem, což je množství taveniny, 
které zůstane před čelem šneku po skončení dotlaku. Hodnota polštáře vypovídá 
o reprodukovatelnosti procesu. Pokud se v několika cyklech opakují v daném rozmezí, je 
proces reprodukovatelný. Proces probíhá pouze do doby, než dojde k zatuhnutí taveniny ve 
vtokovém systému. Vhodnější je však skončit před zatuhnutím vtoku, aby nedocházelo 
k přetlačování taveniny v blízkosti vtoku. Dotlak slouží také ke snížení tlaku uvnitř formy, 
protože po naplnění tvarové dutiny dochází ke stlačování hmoty, kdy nastává prudký tlakový 
nárůst a skokový pokles rychlosti. V případě, že by jedna z těchto změn nenastala, došlo by ke 
vzniku tlakové špičky, navýšení hmotnosti, pnutí ve výstřiku, a především k vysokému 
namáhání formy, které by mohlo zapříčinit pružné prohnutí, prasknutí či krátkodobé otevření 
v dělící rovině. Naopak při brzkém přepnutí hrozí k nedostříknutí výrobku. Obě varianty jsou 
znázorněny na obr. 13. 
K přepínání dotlaku lze využít několik způsobů. Nejpoužívanější přepínání jsou dle dráhy 
šneku, dle vstřikovacího času a pokud je forma vybavena tlakovými čidly, tak dle tlaku ve 
vstřikovací formě. 

Časově se celý proces pohybuje v rozmezí jednotek až desítek sekund a překrývá se s dobou 
chlazení. Po skončení se hodnota tlaku snižuje na hodnotu zpětného tlaku, při kterém probíhá 
plastikace. 
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2.4.4 Ochlazovací fáze [6], [8], [10], [11], [17], [18], [20], [21] 
Ochlazování tvarového výstřiku začíná obvykle od samotného plnění dutiny taveninou a trvá 

až do ztuhnutí v tvarové dutině. Následuje jeho vyhození ze vstřikovací formy. Základními 
parametry ovlivňující ochlazovací fázi jsou teplota formy a doba ochlazování. Tyto parametry 
musí zaručit dostatečnou tuhost výstřiku, aby při vyhazování z formy nebyl deformován či 
poškozen vyhazovacím systémem. Teplota výstřiku je však stále vyšší než teplota okolí. 
K chlazení vstřikovacích forem slouží temperační systémy, kterými proudí chladící média, 
nejčastěji voda. Chlazení probíhá zvlášť pro pohyblivou i pevnou část formy. Z ekonomického 
hlediska je vhodné optimalizovat dobu ochlazování, protože je zpravidla časově nejnáročnější 
fází vstřikovacího cyklu, především kvůli špatné tepelné vodivosti plastů. Z kvalitativního 
hlediska by doba ochlazování měla být co nejdelší, především kvůli rovnoměrné vnitřní 
struktuře a minimalizaci vnitřního pnutí. Proto je vhodné volit kompromis vycházející 
z cenových a kvalitativních požadavků odběratele produktu. 

2.4.5 Průběh tlaku [6], [8], [10], [11] 
V průběhu jednotlivých fází vstřikovacího cyklu není tlak konstantní, ale mění se 

v závislosti na čase. Proto je při vstřikování plastu pohled na průběh tlaku zásadní. Primárně je 
sledován tlak v tvarové dutině formy. Sleduje se také tlak v plastikační jednotce před čelem 
šneku.  

Průběh vnitřního tlaku v závislosti na čase je znázorněn na obr. 14. Na počátku vstřikovacího 
cyklu je nástroj otevřený a prázdný. V nulovém čase dojde k impulzu pro zahájení 
vstřikovacího cyklu. Za čas tS1 se pohyblivá část formy posune k pevné, nepohyblivé části 
a dovře se. V bodě A se dává do pohybu šnek, který plní funkci pístu, začne docházet ke 
vstřikování taveniny do tvarové dutiny formy. Plnění končí v bodě B, kde dosahuje nejvyšší 
tlakové hodnoty. Čas plnění se značí tV. 

Chlazení taveniny započne ihned po vtečení do dutiny vstřikovací formy. Předává teplo do 
nástroje a začíná chladnout. Trvá až do otevření formy a vyhození výstřiku vyhazovačem. Doba 
chlazení je značena tch, po vyhození z formy pokračuje chlazení až do srovnání s teplotou okolí. 
Během chladnutí výstřiku dochází ke smršťování, které se musí kompenzovat dotlakem. 

Dotlak začíná v bodě B a končí bodem D, doba jeho trvání se značí tD. Může se pohybovat 
na výši maximálního tlaku (plná čára), případně se po pár sekundách snížit (přerušovaná čára). 
Pro dotlačování musí být před čelem šneku vytvořen polštář, který je obvykle 5 až 15 % objemu 
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Obr. 13 Vliv doby přepnutí na průběh tlaku [6] 
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výstřiku a zároveň méně než jednonásobek průměru šneku. Při přesahu těchto hodnot by mohlo 
docházet k tepelné degradaci hmoty. 

Po dotlaku se začne šnek otáčet, nabírá tak novou dávku granulí. Plastikuje je a postupně 
vtlačuje před svoje čelo. Zároveň se pohybuje směrem od formy. Tento proces probíhá až do 
bodu E, a doba plastikace se značí tpl. Bod C označuje okamžik zatuhnutí roztavené hmoty ve 
studeném vtokovém kanálu. Tlak ve formě stále klesá až na hodnotu zbytkového tlaku pz v bodě 
F. V tomto bodě se začne forma otevírat a výstřik je z ní vyhozen ven. Doba otevírání formy je 
značena tS3 a prostor pro manipulaci s výstřikem tm, tato doba je určena k očištění formy, 
vkládání kovových zálisků apod. 

2.5 Vady výstřiků [22], [23], [24], [25], [26], [27] 
Vada výstřiku je defekt, který způsobuje rozdílný vzhled, rozměry, tvar nebo vlastnosti od 

předem stanoveného standardu, který je specifikovaný výkresem, stanovenými podmínkami 
nebo referenčním vzorkem. Zdroje defektů mohou být ve vlastnostech zpracovávaného plastu, 
v konstrukci tvarové dutiny, vstřikovacím stroji nebo ve zvolených technologických 
podmínkách. Vady se proto dají dělit na zjevné a skryté. 
 Vady zjevné – lze zjistit při vizuálním srovnávání s referenčním vzorkem. Základní zjevné 

vady jsou tvarové a povrchové. Mezi tvarové patří propadliny, přetoky, otřepy, zvlnění, 
vrásnění, rozměrové vady, nedostříknuté výrobky a další. K povrchovým náleží matná 
místa, nerovnoměrný lesk, 
stopy po studeném spoji, 
mikrotrhliny, stopy vlhkosti 
či zdegradovaném 
materiálu, nedokonalé 
zbarvení a další. Některé 
z nich jsou zobrazeny na 
obr. 15 a obr. 16.  
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Obr. 14 pi-t diagram [6] 

Obr. 16 Vlhký materiál [23] Obr. 15 Stopy po 
uzavřeném vzduchu [23] 
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 Vady skryté – jsou takové, které nelze odhalit pouhou vizuální kontrolou. Ovlivňují 
negativně vlastnosti výrobku. Vnitřní vady vznikají v důsledku: vnitřních pnutí, 
nerovnoměrné krystalizace semikrystalických plastů, degradačních procesů vedoucích ke 
snížení pevnosti a houževnatosti, uzavřeného vzduchu a jiné. 
Nejjednodušší a ekonomicky nejvhodnější způsob odstraňování vad je změnou 

technologických parametrů. V případě, že takto závadu nelze odstranit, je třeba identifikovat 
příčinu a provést nápravu. Kvůli rozdílné materiálové náchylnosti k tvorbě vad pro ni ovšem 
nelze zobecnit pravidla. Pro identifikaci vad a jejich následné odstraňování jsou vytvářeny 
různé návody, pokyny a programy. Mezi nejznámější patří například program DiagBes, jedná 
se však spíše o výukový program, protože implementace do sériové výroby je zdlouhavá 
a nákladná. Pro praktické využití identifikace a odstraňování vad jsou důležité znalosti 
a zkušenosti technologů, především znalosti o zpracovávaném plastu, vstřikovacím stroji, 
konstrukci formy a vlivu technologických parametrů na kvalitu výstřiku. Nejčastější příčiny 
vzniku vad jsou: 
 Nevhodná konstrukce vstřikovaného dílu – je důležité vyvarovat se velkým změnám tlouštěk 

stěny, lokálnímu nahromadění materiálu a velkých rovných ploch. Volit správnou geometrii 
otvorů, výřezů a používat dostatečné úkosy s rádiusy. Vyloučit či minimalizovat podkosové 
úhly a tvary. 

 Nesprávná konstrukce formy – je příčinou velkého množství vad, které následně nelze 
odstranit změnou technologických parametrů. Forma může být nedostatečně tuhá, což je 
způsobeno poddimenzováním částí formy, chybným výběrem materiálu nebo tepelného 
zpracování, nesprávně zvoleným tvarem a umístěním vtoku, především vtokového ústí. 
Dalšími zdroji bývá nedostatečné odvzdušnění tvarové dutiny, poddimenzování 
vyhazovacího či temperačního systému, který může vyvolat vnitřní pnutí a anizotropii 
rozměrů i vlastností. 

 Opotřebení vstřikovací jednotky – bývá častým zdrojem vad, kdy může špatně těsnit uzávěr 
šneku. Dosed trysky pak není dokonalý a podtéká. Výstřik s takovou vadou nelze snadno 
vyhodit kvůli vznikům takzvaných mrtvých koutů. 

 Vstřikovaný polymer – je především zdrojem zjevných vad. Zdrojem může být nevhodná 
volba tvaru granulí, drtě nebo aditiv, zvýšený obsah těkavých látek či monomeru, různé 
tokové vlastnosti dávky taveniny nebo špatná tepelná stabilita způsobená aditivem. 

2.6 Vstřikovací forma [9], [10], [16], [28] 
Vstřikovací forma je nástroj pro výrobu plastových dílců. Je konstruována pro lis, na kterém 

je výměnnou jednotkou. Pro zajištění co nejvyšší variability vyrobené formy se klade důraz na 
konstrukci z co nejvíce nakupovaných normálií, které umožní formu využít na více druzích 
vstřikovacích lisů. Takto koncipovaná forma je ekonomicky výhodnější a jsou zaručené 
rozměry a uložení součástí. Forma musí současně splňovat spoustu požadavků, které vycházejí 
z procesu vstřikování. Tvar dutiny formy odpovídá tvaru vyráběné součásti. Musí zajišťovat 
především tři základní funkce – dopravu taveniny, odvod tepla a odformování. 

Na obr. 17 je znázorněna základní skladba dvoudeskové formy. Je složena z několika desek, 
které jsou navzájem spojeny šrouby a zajištěny kolíky. Upínací desky slouží k upnutí formy na 
vstřikovací stroj a pro lepší manipulaci je do formy zašroubováno manipulační oko. 
K vytvoření tvarové dutiny slouží desky „A“, „B“ a „C“. Dutina může být zhotovena přímo 
v těchto deskách. Při jednodušší konstrukci výstřiku slouží desky pouze pro zajištění vložek, 
ve kterých je tvarová dutina. Tato varianta se volí především z ekonomických důvodů, protože 
není potřeba volit abrazivně odolnější, a tedy dražší materiály. 

Obecně platí, že by všechny části vstřikovací formy měly být navrženy co nejjednodušeji 
a nejlevněji. S ohledem na velikost série a splnění funkčních požadavků. Pro návrh formy je 
důležité její průběžné prověřování a kontrolování, protože změny v pozdější fázi jsou většinou 
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nákladné a někdy nemožné. Po vymezení konstrukčních mantinelů, konstruktér hledá vhodné 
zaformování výstřiků. Na základě jeho rozhodnutí je zvolena dělící rovina, případně roviny, 
které by měly být v zásadě snadno vyrobitelné a geometricky co nejjednodušší. Stopy po dělící 
rovině nesmí být příčinou funkčních či vzhledových vad. Na volbu dělící roviny a rozložení 
dutin navazuje vtokový, vyhazovací i temperační systém. 

Volba materiálů jednotlivých částí formy se řídí vstřikovaným materiálem a požadovanou 
životností. Pro výrobu rámů a málo namáhaných desek se používají uhlíkové oceli třídy 11 
(11 523, 11 600, 1.1730). Desky s vyššími požadavky na pevnost jsou nejčastěji z konstrukční 
uhlíkové zušlechtěné oceli 12 060 nebo z konstrukční nástrojové cementační oceli 19 015, 
19 486, případně 14 220. Po tepelném zpracování mají houževnaté jádro a tvrdou povrchovou 
vrstvu. Pro výrobu tvarových částí se volí nástrojové, legované prokalitelné oceli 19 312, 
19 614, 19 452, 19 663 a nitridovatelné prokalitelné oceli 19 550. Pro chemicky agresivní 
granuláty je možné použít nerezové konstrukční oceli 17 029. 

2.6.1 Vtokové soustavy [9], [10], [16], [28], [29], [30] 
Vtoková soustava musí za co nejkratší čas a s minimálními odpory dopravit taveninu do 

tvarové dutiny.  U vícenásobných forem musí umožnit naplnění tvarových dutin ve stejném 
okamžiku, se stejným průtokem taveniny, tlakem a teplotou. Rozvod musí také zajistit 

Obr. 17 Dvoudesková vstřikovací forma [16] 
1 – upínací deska pohyblivé části vstřikovací formy, 2 – rozpěra, 3 – hlavní vyhazovací 

deska, 4 – přidržovací vyhazovací deska, 5 – vyhazovač, 6 – podpěrná deska, 7 – „B“ deska, 
8 – přípojka chlazení, 9 – „C“ deska, 10 – „A“ deska, 11 – manipulační oko, 12 – hlavní 

montážní šrouby, 13 – vtoková vložka, 14 – středící kroužek pevné části vstřikovací formy, 
15 – upínací deska pevné části vstřikovací formy 
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dostatečný dotlak. Vtok by měl být směřován do míst s největší tloušťkou stěny výstřiku. Avšak 
při vstřikování materiálu s nadouvadlem je tomu opačně. Tvar a rozměry vtoku ovlivňují 
rozměry, vlastnosti a vzhled výstřiku, spotřebu materiálu a energetickou náročnost výroby. 
Proto jsou na vtokový systém kladeny vysoké požadavky. Všechny zmíněné parametry jsou 
určující pro volbu horkého či studeného vtokového systému. 

Studený vtokový systém – je vhodný pro jednodušší výstřiky a menší série výroby. Vtokový 
systém vždy po vstřikovaní tuhne a je vyhozen spolu se vstřikovanou součástí. Skládá se 
z hlavního vtoku, rozváděcích kanálků a ústí vtoku. Umístění tvarové dutiny by mělo být v ose 
formy, pokud není speciální požadavek na umístění vtoku jinde. Pro vícenásobné formy 
existuje více doporučených možností rozmístění tvarových dutin, několik vybraných z nich je 
znázorněno na obr. 18. Z pohledu plnění dutin je vhodnější volba symetrického uspořádání, 
protože k plnění dochází za stejného tlaku ve stejný čas. Při řadovém uspořádání je nutná 
rozměrová korekce kanálků. 

Funkční vtokový systém má zabezpečit co nejkratší dráhu a rovnoměrný tok taveniny mezi 
všechny tvarové dutiny. Stejnou rychlost taveniny a dostatečný průřez vtokových kanálků, aby 
bylo po naplnění plastické jádro a umožněno působení dotlaku. Nejpoužívanějším a zároveň 
nejvhodnějším je kruhový průřez, který je zároveň snadno vyrobitelný. Vtokový kanál bývá 
o 0,5 až 1 mm větší než průměr trysky vstřikovacího stroje. Rozváděcí kanály pak rozměrově 
navazují. V místě jejich spoje s hlavním vtokový 
kanálem je nutné zahloubení pro chladné čelo 
taveniny, které zároveň poslouží při následném 
vyhazování vtoku z formy. Ústí vtoku je vytvořeno 
zúžením rozváděcích kanálků, což zajistí naplnění 
formy a snadné začišťování výrobku. Existuje řada 
provedení ústí vtoku například: 
 Plný kuželový vtok – je vhodný pro jednoduché 

symetrické součásti a plasty s nižší viskozitou. 
Navržení i výroba jsou jednoduché, nevýhodou je 
náročné odstraňování vtokové soustavy od 
vyrobené součásti. Řez dutinou s kuželovým 
vtokem je znázorněn na obr. 19. 

Obr. 19 Plný kuželový vtok [29] 

Obr. 18 Příklady rozmístění tvarových dutin [28] 
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 Bodový vtok – je vhodný pro tenkostěnné součásti. Průměr ústí je nejčastěji 1 mm a směrem 
k součásti se kuželovitě rozšiřuje. Výhodou je snadnější odtržení vtokové soustavy při 
vyhazování dílu z formy a větší variabilita při navrhování místa vtoku. Zásadní nevýhodou 
je nebezpečí zatuhnutí taveniny v předkomůrce. Řez dutinou s bodovým vtokem lze vidět 
na obr. 20. 

 Tunelový vtok – spolehlivě odděluje vtokovou soustavu od vstřikované součásti bez nutnosti 
vložení třetí desky. Není vhodný pro plasty s vláknitými plnivy. Nevýhodou je náročnější 
výroba, musí být hloubeno pomocí elektroerozivního hloubení. Řez dutinou s tunelovým 
vtokem je na obr. 21.  

 Prstencový vtok – používá se pro rotační součásti, kvůli lepšímu rovnoměrnému plnění 
dutiny. Nevýhodou je potřeba větší dávky materiálu, protože je vtokový systém objemnější. 
Řez dutinou s prstencovým vtokem je znázorněn na obr. 22.  

 Banánový vtok – má hlavní devízu v možnosti uložení ze spodní části výrobku, čímž je 
možné vyhnout se stopám po vtoku na pohledové straně. Nevýhodou je složitější výroba 
elektroerozivním obráběním a prostorová náročnost kvůli vložení dalších komponent pro 
vytvoření správného tvaru vtoku. Řez dutinou s banánovým vtokem lze vidět na obr. 23. 

 Další typy vtoků – např. talířový, deštníkový, filmový, štěrbinový a další. 

Základní princip horkého vtokového systému, spočívá v udržení polymeru v roztaveném 
stavu mezi tryskou vstřikovacího stroje a ústím vtoku po celou dobu vstřikovacího cyklu. Díky 
tomu dochází k značné úspoře materiálu a je možné vstřikovat díly s menší tloušťkou stěny, 
než je tomu u studeného vtokového systému. Odpadá výroba vtokových kanálků a snižuje se 
časová náročnost výrobního cyklu. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací i provozní náklady 
a složitější konstrukční zástavba. Není vhodné pro materiály s vyšší teplotní senzitivitou. 
Využívá se trysky, která je vyhřívaná buď přímo s vlastním topným článkem a regulací nebo 
nepřímo. Existují dva základní typy zakončení ústí trysky – zavedení přímo do dutiny nebo 
zavedení do předkomůrky. Ústí hrotu může být zakončené hrotem, uzavíratelné jehlou nebo 

Obr. 20 Bodový vtok [29] Obr. 21 Tunelový vtok [29] 

Obr. 22 Prstencový vtok [29] Obr. 23 Banánový vtok [29] 
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bez hrotu. Kvůli velkým rozdílům teplot formy a vtoku je nutné využívat izolace. Nejčastější 
je vzduchová mezera mezi horkým vtokem a zbytkem formy. Může se však využít i krycího 
pouzdra. 

2.6.2 Vyhazovací systém [9], [10], [16], [28] 
Má za úkol dostat díl z tvarové dutiny po otevření formy. V případě studeného vtoku vyhodit 

zatuhlý polymer z kanálů. Musí fungovat tak, aby nenarušil funkci celé vstřikovací formy. Je 
nutné zajistit správné rozložení 
vyhazovačů a dostatečnou vyhazovací 
sílu. Existuje několik způsobů 
vyhazovacího mechanismu. Mezi 
nejčastější se řadí vyhazování pomocí 
vyhazovacích kolíků, stíracích desek 
a stlačeného vzduchu. Vyhazovací síla 
závisí na velikosti smrštění a jakosti 
ploch tvárníku, technologických 
podmínkách procesu a pružných 
deformacích formy. Velikost síly musí 
překonat tření mezi formou a výstřikem, 
které je způsobeno tlakem při vstřikování. 
Výpočet vyhazovací síly většinou není 
nutný, díky jednoduché seřizovatelnosti 
vyhazovacího mechanismu se snadno 
odzkouší. Využití mechanických 
vyhazovacích kolíku je výrobně 
nejjednodušší a nejlevnější, proto jsou 
nejčastějším využívaným vyhazovacím 
systémem. Bývají válcové a jejich 
uložení s tolerancemi H7/g6, H7/h6, 
H7/j6 dle viskozity plastu. Řez deskami 
s vyhazovacím systémem je znázorněn 
na obr. 24. 

2.6.3 Temperační systémy [9], [10], [16], [20], [21], [28], [31]  
Cílem temperačního systému je minimalizovat dobu chlazení tvarovaného dílu, která je 

obvykle časově nejnáročnější fází vstřikovacího cyklu. Zabírá 50 až 70 % doby cyklu. Většinou 
se pro chlazení volí chladící kanálky vrtané do formy či jádra, což je vhodné především pro 
jednoduché designy nebo malé rozměry výstřiků. Pro součásti se složitým tvarem, zakřivenými 
povrchy jsou přímé, vrtané kanálky nevhodné, protože nezajistí rovnoměrné chlazení formy. 
Vznikají tak různé vady, které snižují kvalitu produktu. Proto se u složitějších dílů mohou volit 
chladící kanálky v blízkosti tvarové formy, které kopírují tvar dutiny a chladí formu 
rovnoměrně. Studie zabývající se chladícím systémem, který kopíruje tvarovou dutinu, 
poukazují na snížení doby chlazení okolo 20 %. Pro správnou funkčnost temperačního systému 
je důležité volit velikost a rozmístění temperačních kanálů, rychlost a teplotu proudícího média. 
Průměr kanálu se volí v závislosti na velikosti vyráběné součásti, druhu plastu a rozměrů rámu 
formy. Při volbě temperačního systému je třeba dodržovat základní pravidla: 
 kanály umístit co nejblíže k tvarové dutině ale tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost, 
 volit kruhový průřez o minimálním průměru 6 mm (kvůli nečistotám a vyrobitelnosti), 
 neumisťovat v blízkosti hran výstřiku a zamezit vzniku mrtvých koutů, 
 proud chladící kapaliny směrovat tak, aby odváděl teplo z nejteplejšího místa formy 

k nejchladnějšímu. 

1 4 3 

5 

2 

Obr. 24 Řez vyhazovacím systémem [28] 

1 – vyhazovací kolík, 2 – vratný kolík, 3 – spodní 
deska vyhazovače, 4 – horní deska vyhazovače, 

5 – narážka 
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Pro malý tvárník, u kterého není možnost zajistit dostatečnou tuhost a pevnost po navrtání 
temperačních kanálů, musí být zvolena jiná varianta temperace. Toho je možné docílit pomocí 
temperačních trubic nebo temperačními vložkami, které se vyrábějí z materiálů s vysokou 
tepelnou vodivostí. 

Nejčastějším chladícím médiem je voda kvůli dobrému přenosu tepla, nízké viskozitě, 
ekologické nezávadnosti, snadné dostupnosti a v neposlední řadě nízkým pořizovacím 
nákladům. Je však použitelná pouze v omezeném teplotním rozsahu, standardně do 90 °C. její 
nevýhodou je zapříčiňování koroze formy a usazování kamene. Pro teploty nad 90 °C je vhodné 
využít olej, který má však horší přestup tepla. Chlazení vzduchem se volí pouze pro chlazení 
dutiny po otevření formy, zřídka pak v případech, kdy nelze využít kapalinu z nedostatku místa. 

K pasivní temperaci se velmi často používají tepelně izolační materiály. Slouží jako izolační 
vrstvy mezi formou a upínací deskou stroje. Při vyšších teplotách formy se doporučuje její 
povrch leštit nebo pokrýt hliníkovou fólií. Další možností pasivní temperace je pomocí 
tepelných trubic. Uzavřená trubice je naplněna kapalinou, která je v jedné části zahřívaná 
formou a vypařuje se, přitom odebírá velké množství tepla. Vzniklá pára putuje do protější části 
trubice, kde je ochlazována a dochází ke kondenzaci. 

Délka chlazení je specifikována teplotou taveniny a doporučenou teplotou při vyhození 
z formy. Přehled základních typů materiálů a jim doporučené teploty formy, taveniny a pro 
odformování jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Příklad doporučených teplot v procesu vstřikování základních druhů plastu [16] 

Typ materiálu 
Doporučená teplota 

formy [°C] 
Teplota taveniny 

[°C] 
Doporučená 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 – 80 250 – 270 80 – 95 
PBT 80 – 100 250 – 270 140 
PP 30 – 60 200 – 300 70 – 90 
PE 30 – 60 180 – 230 60 – 90 

 
2.6.4 Odvzdušnění dutiny [9], [16], [28] 

Tavenina po vstupu do dutiny vstřikovací formy, před sebou tlačí vzduch, který by ve formě 
po uzavření zůstal. Uzavřený vzduch brání úplnému zaplnění tvarové dutiny. Může nastat tzv. 
Dieselův efekt, kdy dojde při zvýšení tlaku a teploty k lokálnímu spálení plastu a časem 
i poškození formy. Část vzduchu by mohla unikat přes dělící rovinu či vyhazovače. Pro 
zabránění vzniku vad to však není dostatečné, proto musí být forma opatřena odvzdušňovacími 
kanálky, které umožní únik většího množství vzduchu. Jako nejjednodušší varianta se jeví 
odvzdušnění v dělící rovině vstřikovací formy. Rozměry se volí především dle viskozity 
vstřikovaného materiálu. Plast s nižší tekutostí vyžaduje menší rozměry a naopak. Intenzita 
odvzdušňování roste s objemem dílu a rychlostí vstřikování. Lze ji zvýšit počtem 
odvzdušňovacích kanálů. Doporučené šířky odvzdušňovacích kanálů podle typu plastu jsou 
uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2 Doporučené šířky odvzdušňovacích kanálů dle typu polymeru [16] 

Typ plastu 
PC, 

POM 
PS, 

ABS 
PA PBT 

PA (se 
skelným 
vláknem) 

Strukturní 
pěny 

Šířka odvzdušňovacího 
kanálu [mm] 

max. 
0,05 

max. 
0,05 

0,02 – 
0,03 

max. 
0,03 

0,05 max. 0,1 
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Určení místa pro odvzdušnění formy je někdy zřejmé z tvaru vstřikované součásti, jindy 
může být obtížnější. Je třeba volit místo, kde se nejpozději plní tavenina a tam zajistit dostatečné 
odvzdušnění. Pokud je určení takového místa obtížné, musí se zavést opatření, které umožní 
snadnější realizaci odvzdušnění. 

2.7 Vstřikovací stroje [10], [16], [32], [33] 
Moderní vstřikovací stroje jsou plně automatické, dosahují tak velké produktivity. 

S automatizací souvisí i propojování stroje s dalšími zařízeními, například s transportními 
systémy, sušičkami, roboty, manipulátory atd. Pořizovací náklady jsou velmi vysoké, proto je 
technologie vstřikování vhodná především pro velkosériovou výrobu. Základní popis 
vstřikovacího stroje je znázorněn na obr. 25. 

Z hlediska typu pohonu mohou být stroje hydraulické, elektrické nebo hybridní. Mají dvě na 
sobě nezávislé jednotky – vstřikovací a uzavírací, které jsou řízeny softwarově. 

Primární úlohou vstřikovací jednotky je přeměna vstupního materiálu na homogenní 
taveninu o viskozitě vhodné ke vstřikování a její rychlá doprava do dutiny formy probíhající 
pod tlakem. Existují dva základní typy – pístová a šneková. Pístová je starší a postupem času 
je vytlačována šnekovou. 

Šneková vstřikovací jednotka je tedy nejčastěji využívaným typem. Její výhody spočívají 
například v kvalitní plastifikaci polymeru, přesném dávkování, ve vyšší účinnosti procesu 
pomocí dotlaku a další. Nejdůležitější částí je šnek, který zajišťuje jak rotační, tak axiální 
pohyb. Dávkovací dráha šneku je maximálně čtyřnásobek jeho průměru, z toho 60 % odpovídá 
vstupní zóně. Zajišťuje nabírání dávky materiálu z násypky a jeho posun směrem k trysce. 
V další zóně díky změně průměru šneku a přechodu tepla z tavící komory dochází ke stlačení 
a tání granulí. V poslední dávkovací zóně následně k homogenizaci taveniny. 

Obr. 25 Vstřikovací stroj [16] 

1 – uzavírací jednotka, 2 – pohyblivá upínací deska vstřikolisu, 3 – pohyblivá část 
vstřikovací formy, 4 – vodící sloupky vstřikolisu, 5 – pevná upínací deska vstřikolisu, 

6 – čelo špičky vstřikovací trysky vstřikolisu, 7 – tavící komora, 8 – šnek, 
9 – násypka pro plastový polotovar, 10 – pohonná jednotka šneku 
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Uzavírací jednotka zajišťuje upnutí a pohyby vstřikovací formy. Je tvořena vodícími 
sloupky, pevnou a pohyblivou upínací deskou s potřebným upínacím systémem 
a mechanismem, který zajišťuje uzamykací síly. Uzamykací síla může být vyvozena 
mechanicky, hydraulicky nebo kombinací obou systémů. Uzavírací jednotky mohou být 
vybaveny řadou kontrolních prvků, například senzory a čidly, které zabrání případné kolizi 
formy, chrání stroj před přetěžováním atd. 

2.8 Technologičnost [10], [16], [34] 
Konstruktér výstřiku by měl navrhovat tvar tak, aby co nejvíce omezil nutnost využití 

pohyblivých tvarových dílů formy – čelistí, šikmých vyhazovačů, hydraulicky či jinak 
ovládaných jader apod. Je důležité myslet na zaformování, tedy volbu dělící roviny a rozdělení 
součásti minimálně do dvou částí formy. 

Tloušťka stěn ovlivňuje základní charakteristiku vstřikovaného dílu. Při splnění požadavků 
na tuhost a pevnost by měla být co nejmenší z důvodu minimalizace doby výrobního cyklu, 
snížení hmotnosti a omezení možnosti vzniku vad. Volba tloušťky stěny musí být prováděna 
s rozvahou, protože potenciální úpravy jsou často velmi nákladné. Dalším požadavkem na 
tloušťku stěn je rovnoměrnost bez výrazných změn a hromadění materiálu ve stěnách. Snižuje 
se tak nebezpečí lokálních změn smrštění a deformací. 

Se správnou konstrukcí velmi často úzce souvisí žebrování. Žebra mají udržet pevnost, 
tuhost a deformační odolnost při snížení hmotnosti výstřiku a tloušťky stěn. Tloušťka žebra 
zásadně ovlivňuje vyrobitelnost vstřikovaného dílu. Tenká žebra mohou působit komplikace 
s plněním. Tlustá obvykle způsobují propadliny na protilehlém povrchu, ke kterému je žebro 
připojeno. Tloušťka by tedy neměla být větší, než 50 % až 70 % tloušťky stěny, na níž žebro 
navazuje. Neměla by se kombinovat žebra s výrazně rozdílnou tloušťkou stěny. Výška by 
neměla přesáhnout trojnásobek tloušťky stěny. Vzdálenost mezi žebry by měla být zhruba 
dvojnásobkem nominální tloušťky stěny. Poloměr napojení žebra a stěny by neměl přesáhnout 
50 % tloušťky stěny a nesmí brzdit tok taveniny. 

Pro snadnější plnění tvarových dutin je výhodnější všechny změny vytvářet se zaoblením. 
To snižuje hydraulické odpory při toku taveniny a napětí v místě ohybu. Zvyšuje rázovou 
odolnost, pevnost a náchylnost k praskání. Minimální rádius zaoblení stěny je zhruba jedna 
čtvrtina tloušťky stěny. Platí pro ni tedy vzorec: 
 𝑅 = 0,25 ∙ 𝑠 (2.1) 

Kde: Rmin – minimální rádius [mm], 
  s – tloušťka materiálu [mm]. 
Pro bezproblémové vyhození výstřiku z formy, musí být tvary výstřiku opatřeny úkosy. Je 

nutno jimi opatřit všechny povrchy rovnoběžné se směrem odformování. Standardně se využívá 
1° plus úkos 1° na každých 0,2 mm hloubky dezénu povrchu dutiny formy, pokud je jím 
opatřena. Minimální úkos pro většinu materiálů je 0,5°. Menší úhel znamená riziko poškození 
při odformování. 
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3 NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY [10], [16] 

Konstrukce formy musí být postupně složená z několika kroků. Po zvolení materiálu 
výrobku a jeho zaformování je nutné zvolit násobnost a provést technologické výpočty, které 
vedou ke správné volbě vstřikovacího stroje. Je důležité správně určit typ vtokové soustavy 
v závislosti na požadavcích zákazníka a velikosti série. Ta zásadně ovlivňuje množství odpadu 
ve formě vtokového zbytku. Volba temperačních kanálů a temperačního média musí splňovat 
požadavky na zajištění stálosti teploty formy 
a rovnoměrné rozložení teploty v dutině. 
K přehlednému shrnutí specifikace formy často 
konstruktérům slouží firemní formuláře, které jsou 
vyplněny dle požadavků zákazníka. Následné 
zpracování je provedeno pro studený vtokový 
systém. V zadání je specifikovaná velikost série 
500 000 ks za rok, která musí být pokryta během 
10 týdnů, což je požadovaný termín dodání. 
Samotnou řešenou součástí je držák rezonátoru, 
který lze vidět na obr. 26. Jeho výkres je přiložen ve 
výkresové dokumentaci práce.  

3.1 Volba materiálu výstřiku [35] 
Výběr materiálu vychází z požadavků, které musí výstřik po dobu své životnosti na základě 

zadání zákazníka splňovat. Musí se vzít v potaz celá řada faktorů, které ovlivňují splnění 
kladených požadavků. Vzhledem k tomu, že součást bude v blízkosti motoru automobilu, je 
nutné, aby si plast udržel mechanické vlastnosti i za zvýšených teplot a stále plnil funkci držáku 
rezonátoru. Pro zadanou součást jsou zásadní požadavky: 
 Velmi nízká absorpce vlhkosti 
 Vysoká odolnost proti chemikáliím 
 Rozšířená mez teplot pro použití 
 Dobrá svařitelnost 

Pro splnění výše uvedených podmínek by mohly být uvažované materiály: PE – polyethylen 
a PP – polypropylen.  

Pro výrobu byl na základě zmíněných požadavků zvolen polypropylen, konkrétně materiál 
značený jako PP 56M10, který se standardně používá v automobilovém průmyslu na podobné 
součásti a splňuje daná kritéria pro bezpečnou její funkci. Vybrané vlastnosti jsou uvedeny 
v tab. 3. Celý materiálový list je v příloze 1. 

Tab. 3 Vybrané vlastnosti zvoleného polypropylenu 56M10 [35] 
PP 56M10 Hodnota Jednotky 

Mechanické vlastnosti 
E – modul pružnosti 1400 MPa 
Rm – mez pevnosti 27 MPa 
A – tažnost 5 % 
Kv – vrubová houževnatost při 23 °C 11 kJ/m2 

Další vlastnosti 
ρ – hustota 0,90 g/cm3 
Smrštění 1,3 – 1,4 % 
aeff – měrná teplotní vodivost 0,067 mm2/s 
Teplota měknutí dle Vicata 152 °C 
Tvrdost SHORE D 68 - 

Obr. 26 Vyráběná součást 
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3.2 Technologičnost tvaru výstřiku [10], [16] 
Technologičnost by měla být zohledňována již při návrhu tvaru samotného dílu. Často se 

musí design poupravit tak, aby byla výroba co nejjednodušší a ekonomicky výhodnější. 
Nejdůležitější je zohlednit dělící roviny, úkosy a rádiusy pro následné vytažení dílu z formy. 
 Dělící rovina – je vzhledem k funkci součásti, kdy nezáleží na vzhledu pohledových ploch, 

umístěna středem zaoblené plochy tak, aby součást bylo možno vyhodit z tvarové dutiny 
formy. Znázornění polohy dělící roviny je na obr. 27.  

 Kompenzace smrštění dílce – Při tuhnutí plastu dochází k jeho smrštění a výsledný objem 
součásti je menší než objem tvarové dutiny. Na základě odhadu se smrštění zvoleného dílce 
kompenzuje zvětšením dutiny formy o 1,3 % oproti vyráběné součásti. 

 Technologické úkosy – slouží ke snadnějšímu vyhození výstřiku z formy. Vzhledem 
k rozměrovým parametrům součásti jsou vnější i vnitřní úkosy zvoleny 1°. 

 Technologické rádiusy – jsou voleny, protože v ostrých hranách dochází ke koncentraci 
napětí, což zapříčiňuje zhoršení mechanických vlastností dílu. Dopomáhají také lepšímu 
proudění taveniny a správnému zatékání. Výpočet minimální hodnoty rádiusu vychází ze 
vzorce (2.1), přičemž byla použita nejmenší tloušťka v žebrované části výrobku. 

 𝑅 = 0,25 ∙ 𝑠  
 𝑅 = 0,25 ∙ 1,15  
 𝑅 = 0,2875 mm  

Z výpočtu byla zjištěna minimální velikost rádiusu Rmin = 0,2875 mm. Na součásti je zvolen 
nejmenší rádius o hodnotě R = 0,3 mm, který této podmínce vyhovuje. 

3.3 Výpočty určujících parametrů [9], [36], [37] 
Pro výpočty určující vstřikovací parametry a rozměry formy je nutno určit násobnost formy, 

která vychází z požadované výrobní série kusů za rok. Následně mohou být zvoleny rozměry 
vstřikovací formy a vtokové soustavy, parametry pro volbu stroje a výrobní parametry pro 
prvotní nastavení vstřikovacího stroje pro zkoušku formy. 

Objem plastového výstřiku V [cm3] byl pro zjednodušení stanoven na základě 3D modelu 
v softwaru Solidworks pomocí funkce fyzikálních vlastností součásti, což lze vidět na obr. 28. 
 𝑉 = 5288,44 𝑚𝑚 → 5,29 𝑐𝑚   

Obr. 27 Poloha dělící roviny na součásti 



33 
 

  
Výpočet hmotnosti plastového výstřiku G [g]. 

 𝐺 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 0,9 ∙ 5,29 = 4,76 𝑔 (3.1) 

Hmotnost byla vypočtena vynásobením zjištěného objemu součásti s hustotou použitého 
materiálu, která je zaznamenána v tab. 3. 

Stanovení praktické násobnosti formy np [-] je provedeno na základě grafu závislosti 
praktické násobnosti na četnosti série, který lze vidět na obr. 29.  

Četnost série je N = 500 000 ks z grafu tedy plyne optimální praktická násobnost o hodnotě 
np = 4. 

n p
 [

-]
 

N [ks] 

Obr. 29 Stanovení praktické násobnosti [36] 

Obr. 28 Stanovení objemu součásti 
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Dále je třeba určit délku rozvodového kanálku L [mm], která vychází z největšího rozměru 
součásti a jejím navýšením se získá odhadovaná délka kanálku. Největší rozměr součásti je jeho 
délka, která je rovna 47,6 mm. Tento rozměr byl navýšen a určena délka kanálku L = 50 mm 

Pro výpočet průměru rozváděcích kanálků je nutno nejprve určit koeficient tekutosti 
materiálu K1, délky rozváděcího kanálku K2 a průměr D‘. 

Tab. 4 Určení průměrů D' a koeficientů K1 [37] 
 s [mm] 

s = 1 s = 1,5 s = 2 s = 2,5 s = 3 s = 3,5 s = 4 s = 4,5 s = 5 
G [g]  

0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
<10 2,55 3,06 3,56 4,05 4,55 5,04 5,54 6,03 6,53 

10 – 16 2,59 3,09 3,59 4,09 4,57 5,06 5,56 6,05 6,54 
16 – 25 2,63 3,14 3,64 4,13 4,62 5,10 5,59 6,08 6,56 
25 – 40 2,72 3,22 3,73 4,21 4,69 5,16 5,64 6,12 6,60 
40 – 63 2,84 3,35 3,86 4,34 4,79 5,25 5,72 6,19 6,66 
63 – 100 3,04 3,55 4,08 4,53 4,96 5,40 5,85 6,30 6,76 
100 – 160 3,36 3,88 4,42 4,85 5,24 5,64 6,06 6,48 6,91 
160 – 250 3,84 4,38 4,94 5,33 5,66 6,01 6,38 6,76 7,14 
250 – 400 4,65 5,21 5,80 6,13 6,35 6,61 6,90 7,21 7,53 
400 - 700 6,26 6,87 7,53 7,73 7,77 7,82 7,95 8,12 8,30 

K1 1,19 1,15 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 
Dle Tab. 4 byl zvolen průměr D‘ = 4,55. Koeficient K1 se určuje pouze pro materiály PVC, 

PMMA, PC, POM a PBT. Pro PS, ABS, PE, PA a PP platí, že K1 = 1,0. 

Tab. 5 Určení koeficientu K2 [37] 
Délka kanálku – L [mm] K2 Délka kanálku – L [mm] K2 

0 – 20 1,0 100 – 150 1,20 
20 – 40 1,04 150 – 200 1,29 
40 – 70 1,08 200 – 250 1,39 
70 – 100 1,12 250 – 300 1,51 

Z tab. 5 vyplývá, že délce kanálku L = 27 mm odpovídá K2 = 1,04 
Pro rozměry rozváděcích kanálků platí vztah: 

 𝐷 = 𝐷 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾  (3.2) 
 𝐷 = 3,06 ∙ 1,0 ∙ 1,08  
 𝐷 = 3,305 𝑚𝑚  

Na základě vypočtené hodnoty a doporučených minimálních hodnot pro PP byl průměr 
rozváděcího kanálku zvolen Dk = 4,0 mm. 

Objem rozvodového kanálků VK [cm3] 

 𝑉 =
𝜋

4
∙ 𝐷 ∙ 𝐿 (3.3) 

 𝑉 =
𝜋

4
∙ 4 ∙ 50  

 𝑉 = 628,32 𝑚𝑚 ≅ 0,62832 𝑐𝑚   
Objem rozvodového kanálků bude pro další výpočty zaokrouhlen na Vk = 0,63 cm3. 
Na základě znalosti objemu součásti a objemu rozváděcího kanálku lze určit vstřikovaný 

objem. Objem hlavního vtoku je uvažován zhruba jako dva půl násobek objemu rozvodového 
kanálku, tedy VHV = 1,5 cm3. 
 𝑉 = 𝑛 ∙ (𝑉 + 𝑉 ) + 𝑉  (3.4) 
 𝑉 = 4 ∙ (5,29 + 0,63) + 1,5  
 𝑉 = 25,18 𝑐𝑚   
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Celkový objem dávky byl vypočten a následně zaokrouhlen na 25,2 cm3. 

Tab. 6 Určení doby vstřikování [37] 

Vstřikovaný objem – 
VD [cm3] 

Doba vstřikování – tV [s] 
Nízkoviskózní 

materiál 
Středněviskózní 

materiál 
Vysokoviskózní 

materiál 
1 – 8 0,2 – 0,4 0,25 – 0,5 0,3 – 0,6 
8 – 15 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,75 
15 – 30 0,5 – 0,6 0,6 – 0,75 0,75 – 0,9 
30 – 50 0,6 – 0,8 0,75 – 1,0 0,9 – 1,2 
50 – 80 0,8 – 1,2 1,0 – 1,5 1,2 – 1,8 
80 – 120 1,2 – 1,8 1,5 – 2,2 1,8 – 2,7 
120 – 180 1,8 – 2,6 2,2 – 3,2 2,7 – 4,0 
180 – 250 2,6 – 3,5 3,2 – 4,4 4,0 – 5,2 
Viskozita Vstřikovaný materiál 

Nízká PE-LD, PA, POM, PET, PBT 
Střední PS, ABS, PPO, PVC, PP 
Vysoká PMMA, PC 

Na základě vstřikovaného objemu a viskozity zvoleného materiálu uvedených v tab. 6 
vyplývá, že se doba vstřikování pohybuje mezi 0,6 – 0,75 s. Pro další výpočty je zvolena 
hodnota horní hranice, tedy 0,75 s. 

Dále je třeba určit dobu chlazení výstřiků dle vzorce: 

 𝑡 =
𝑠

𝜋 ∙ 𝑎
∙ ln

8

𝜋
∙

𝜐 − 𝜐

𝜐 − 𝜐
 (3.5) 

Bude uvažována možnost dlouhé doby chlazení, tedy teplota taveniny – υm bude zvolena 
nejvyšší, hodnota teploty formy – υw střední a teplota odformování – υe co nejnižší, tedy 
υm = 300 °C, υw = 40 °C a υe = 60 °C. Hodnoty byly zvoleny dle Tab. 1. Po dosazení do vzorce: 

 𝑡 =
3

𝜋 ∙ 0,067
∙ ln

8

𝜋
∙

300 − 40

60 − 40
  

 𝑡 = 32,05 𝑠  
Doba chlazení představuje nejdelší časový úsek procesu vstřikování. Výsledný čas je 

zaokrouhlený na celé sekundy, tedy tK = 33 s. 
Celková doba vstřikovacího cyklu 

 𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡  (3.6) 
 𝑡 = 1,5 + 0,5 + 0,75 + 33 + 1,5 + 0,5  
 𝑡 = 37,75 s  

kde: t1 [s] – doba uzavření formy 1 až 1,5 s, zvoleno 1,5 s, 
 t2 [s] – doba na přisunutí vstřikovací jednotky 0,5 s, 
 t3 [s] – doba na otevření a vyhození výstřiku 1 až 1,5 s, zvoleno 1,5 s, 
 t4 [s] – prodleva 0,5 s. 

Celková doba vstřikovacího cyklu byla zaokrouhlena na tC = 38 s, pro zajištění dostatečné 
kvality výstřiku. Následným odzkoušením formy a vyhodnocením výstřiku může být upravena 
dle potřeby. 

Výpočet termínové násobnosti nT [-]: 

 𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑡

𝑇 ∙ 𝐾 ∙ 3600
 (3.7) 

 𝑛 =
500 000 ∙ 38

1680 ∙ 0,8 ∙ 3600
  

 𝑛 = 3,93  
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 kde: Tp – požadovaný termín dodání [hod] 
  K – faktor využití času 0,7 až 0,9, zvoleno 0,8. 
Termínová násobnost se stanovuje na základě velikosti výrobní série, termínu dodání a délky 

vstřikovacího cyklu. Při nepřetržitém třísměnném provozu tedy bude série vyrobena za 
10 týdnů, což odpovídá 1680 hodinám. Termínová násobnost je zaokrouhlena na celé vyšší 
číslo nT = 4. Na základě vypočtených parametrů np a nT je definitivně zvolena čtyřnásobná 
forma. 

3.4 Konstrukční návrh řešení formy 
Při základním návrhu formy bylo využito katalogu standardizovaných komponentů 

společnosti Meusburger. Zvolené desky jsou opatřeny otvory pro vodící sloupky, vedení 
a šrouby. Při návrhu je kladen důraz na co nejširší využití normalizovaných dílů, pro 
minimalizaci prací v nástrojárně. Vzhledem ke znalosti násobnosti formy a rozměrů součásti 
byly zvoleny tvarové desky o rozměrech 196x156 mm a upínací 206x196 mm. Musí být 
schopny pojmout všechny potřebné systémy formy. Desky jsou zobrazeny na obr. 30.  

Návrh formy se skládá z 8 základních typů desek. Pohyblivá tvarová deska – 6 a pevná 
tvarová deska – 7 spolu svírají dělící rovinu. Rozpěra – 5, která se ve formě vyskytuje dvakrát 
a spolu zajišťují potřebný manipulační prostor pro vyhazovací systém. Ve vymezeném prostoru 
je hlavní vyhazovací deska – 3 a přidržovací vyhazovací deska – 4. Pomocí pohyblivé upínací 
desky – 2 a pevné upínací desky – 8 je celá forma upevněna do vstřikovacího stroje. Izolační 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

5 6 7 8 1 

Obr. 30 Návrh základního složení vstřikovací formy 
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desky – 1 slouží k pasivní temperaci formy a jsou vloženy mezi stroj a upínací desky. Takto 
složená forma má v zavřeném stavu výšku 133 mm. Jednotlivé rozměry zvolených desek jsou 
uvedeny v tab. 7. 

Tab. 7 Rozměry desek z obr. 30 
Číslo 
desky 

Počet 
ks 

Název desky 
Délka 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Výška 
[mm] 

1 2 Izolační deska 206 196 6 
2 1 Pohyblivá upínací deska 206 196 22 
3 1 Hlavní vyhazovací deska 196 96 17 
4 1 Přidržovací vyhazovací deska 196 96 9 
5 2 Rozpěra 196 29 40 
6 1 Pohyblivá tvarová deska 196 156 27 
7 1 Pevná tvarová deska 196 156 27 
8 1 Pevná upínací deska 206 196 22 

3.4.1 Návrh vtokového systému [9], [37] 
Díky znalosti rozměrů zvolených desek se lze vrátit k původním výpočtům a ověřit, zda 

předběžně zvolené hodnoty leží ve stejných intervalech. Pro následné ekonomické zhodnocení 
je třeba přepočítat především určení 
objemu vtokových kanálků, pro 
přesnější vyhodnocení množství 
materiálu k recyklaci. První hodnota, 
která bude přesněji specifikována díky 
znalosti rozměrů desek je objem 
hlavního vtokového kužele. Ten byl pro 
předchozí výpočty zvolen jako 
dvojnásobek objemu rozváděcího 
kanálku. Rozměry hlavního vtoku udává 
vtoková vložka, která je znázorněna na 
obr. 31. Pro stanovení vstupního průměru hlavního vtokového kužele dvs [mm], který se určí 
podle diagramu v příloze 2, je třeba znát celkovou hmotnost vyráběních dílců ve formě. 
 𝐺 = 𝑛 ∙ 𝐺 (3.8) 
 𝐺 = 4 ∙ 4,76  
 𝐺 = 19,04 𝑔  

Celková hmotnost výstřiků odpovídá 19,04 g. 
Podle zmíněného diagramu byla pro vypočtenou hmotnost zvolena hodnota vstupního 

průměru kužele dvs = 3 mm. 
Výpočet výstupního průměru hlavního vtokového kužele dvy [mm] 

 𝑑 = 𝑑 + 2 ∙ tan 1° ∙ 𝐿  (3.9) 
 𝑑 = 3 + 2 ∙ tan 1° ∙ 49  
 𝑑 = 4,711 𝑚𝑚  

kde: LVH – délka kužele hlavního vtoku, LVH = 49 mm. 
Délka kužele hlavního vtoku byla vypočtena součtem tlouštěk desek, kterými prochází. Úhel 

rozšíření kužele je uvažován 1°. Výstupní průměr hlavního vtokového kužele je pak po 
zaokrouhlení roven 4,7 mm. 

Skutečný objem hlavního vtokového kužele VHVs [cm3] 

 𝑉 =
1

3
∙ 𝜋 ∙ 𝐿 ∙

𝑑

4
+

𝑑 ∙ 𝑑

2
+

𝑑

4
 (3.10) 

Obr. 31 Řez vtokovou vložkou s rozměry 
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 𝑉 =
1

3
∙ 𝜋 ∙ 49 ∙

4,7

4
+

4,7 ∙ 3

2
+

3

4
  

 𝑉 = 760,196 𝑚𝑚 → 0,76 𝑐𝑚   
Vypočítaný skutečný objem hlavního vtokového kanálku po zaokrouhlení činí 0,76 cm3. 
Dalším prvkem vtokového systému je prohlubeň pod vtokovou vložkou, rozměrově 

navazuje na výstupní průměr vtokového kužele a rozšiřuje se pod stejným úhlem. Hloubka 
prohlubně byla zvolena Lp = 3 mm a pro výpočet jejího objemu je použita modifikace 
předchozího vzorce. 

Průměr dna prohlubně dp [mm] 
 𝑑 = 𝑑 + 2 ∙ tan 1° ∙ 𝐿  (3.11) 
 𝑑 = 4,7 + 2 ∙ tan 1° ∙ 3  
 𝑑 = 4,8 𝑚𝑚  

Průměr dna prohlubně je roven 4,8 mm. 
Objem prohlubně Vp [cm3] 

 𝑉 =
1

3
∙ 𝜋 ∙ 𝐿 ∙

𝑑

4
+

𝑑 ∙ 𝑑

2
+

𝑑

4
 (3.12) 

 𝑉 =
1

3
∙ 𝜋 ∙ 3 ∙

4,7

4
+

4,7 ∙ 4,8

2
+

4,8

4
  

 𝑉 = 70,84 𝑚𝑚 → 0,071 𝑐𝑚   
Objem prohlubně má hodnotu 0,071 cm3. 
Další částí vtokového systému je druh vtokového ústí. 

Pro součást byl zvolen tunelový vtok, kterým bude plněna 
dutina vstřikovací formy. Vtokový systém se při 
odformování deformuje a pomocí řezné hrany je oddělen 
od vstřikovaného dílu. Řezná hrana by měla být obrobena 
tak, aby byla co nejostřejší a docházelo tak ke kvalitnímu 
oddělení. Úhel sklonu a kuželovitosti vtoku musí být 
vytvořeny co nejjednodušší. Rozváděcí kanálky 
a tunelový vtok byly navrženy tak, aby proud taveniny 
dopadal na stěnu do místa s největší tloušťkou materiálu. 
Zobrazení umístění tunelového vtoku se zaznačeným 
směrem toku taveniny je na obr. 32 a na obr. 33 je vidět 
v řezu.  Objem tunelového vtoku byl vypočten pomocí 
softwaru Solidworks, tedy Vtv = 23,6 mm3. 

Objem všech tunelových vtoku Vtv4 [cm3] 
 𝑉 = 4 ∙ 𝑉  (3.13) 
 𝑉 = 4 ∙ 23,6  
 𝑉 = 94,4 𝑚𝑚 → 0,0944 𝑐𝑚   

Objem všech tunelových vtoků je po zaokrouhlení 
roven 0,095 cm3. 

Dále následuje zjištění celkového objemu vtokového 
systému. Běžně by byly sečteny vypočtené jednotlivé 
objemy, ale pro větší přesnost bylo opět zvoleno určení 
pomocí softwaru, který eliminuje veškerá zaokrouhlení 
provedena výpočtem. Výsledek bude pak přesnější pro 
následné ekonomické zhodnocení formy. Celý vtokový systém lze vidět na Obr. 34. Pomocí 
funkce fyzikální vlastnosti v softwaru Solidworks byl určen objem celé vtokové soustavy, tedy 
VVS = 2204,64 mm3, po zaokrouhlení a převodu jednotek VVS = 2,21 cm3.  

Obr. 32 Umístění tunelového 

Obr. 33 Tunelový vtok v řezu 
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Celková hmotnost vtokové soustavy se 
vypočte vynásobením jeho objemu s hustotou 
materiálu. 

 𝐺 = 𝑉  ∙ 𝜌 (3.14) 

 𝐺 = 2,21 ∙ 0,9  

 𝐺 = 1,989 𝑔  

Celková hmotnost vtokové soustavy 
odpovídá 1,989 gramům. 

Se znalostí objemu vtokového systému lze 
přepočítat skutečný vstřikovaný objem 
VDS [cm3] 

Skutečný vstřikovaný objem je roven 23,37 cm3. 
Při srovnání původních vypočtených hodnot se skutečnými hodnotami lze vyhodnotit, že 

nedošlo k zásadním změnám, které by ovlivnily následující výpočty a změnu volby intervalu. 
Pro další výpočty budou použity skutečné hodnoty. 

3.4.2 Návrh vyhazovacího systému [28] 
Po návrhu vtokové soustavy je důležité navrhnout způsob odformování součásti z tvarové 

dutiny vstřikovací formy. 
Navržený vyhazovací systém musí 
výstřik vysouvat rovnoměrně, aby 
se zamezilo příčení výstřiku a tím 
vzniku trvalých deformací či 
poškození. Tvar a rozmístění 
vyhazovačů se volí podle tvaru 
výstřiku. Pro navrhovanou součást 
byly zvoleny tři vyhazovací 
kolíky, které jsou rozmístěny v ose 
součásti, jak lze vidět na obr. 35.  
Jeden vyhazovač je obdélníkového 
tvaru o rozměrech 1,5x7,5 mm, 
další dva jsou kruhové s průměrem 
1,5 mm a 2,5 mm. 

Dále je nutné zajistit vyhození vtokového zbytku. 
Vzhledem ke zvolení tunelového vtoku, musí být vyhazovače 
umístěny pod rozvodovými kanálky v blízkosti vtoku, aby 
došlo k oddělení vtokového zbytku od výstřiku. Vzdálenost 
vyhazovače od ústí by měla být zhruba trojnásobkem jeho 
průměru. Pro tuto funkci byl zvolen vyhazovač o průměru 
2,5 mm. Další vyhazovač je pod hlavním vtokovým 
kanálkem, v oblasti prohlubně, což je místo s největší 
koncentrací zbytkového materiálu. Pro vyhození hlavního 
vtoku existuje několik způsobů řešení. Byl zvolen a již 
v předchozích výpočtech zahrnut způsob řešení, který lze 
vidět na obr. 36. 

 𝑉 = 4 ∙ 𝑉 + 𝑉  (3.15) 
 𝑉 = 4 ∙ 5,29 + 2,21  
 𝑉 = 23,37 𝑐𝑚   Obr. 34 Navržená vtoková soustava 

Obr. 35 Rozložení vyhazovačů na součásti 

Obr. 36 Způsob vyhození 
hlavního vtoku [28] 
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Bylo také zvoleno využití čtyř vratných kolíků, které zajistí zasunutí vyhazovačů zpět do 
původní polohy. Mají rovněž bezpečnostní funkci, zabraňují kolizi formy s vysunutými 
vyhazovači. 

Vzdálenost, o kterou budou vyhazovače posouvány, je 10 mm. To je dostatečný posun na 
odformování dílce i vtokového zbytku. Posun zajistí mechanismus vstřikovacího stroje buď 
hydraulický nebo pneumatický, dle toho, kterým mechanismem bude následně zvolený stroj 
disponovat. 

Rozložení vyhazovačů ve vysunuté poloze je zobrazeno na obr. 37. 

Obr. 37 Rozmístění vyhazovačů ve vysunuté poloze 

Obr. 38 Uložení vyhazovačů 
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Vyhazovací a vratné kolíky jsou uloženy v přidržovací vyhazovací desce a opřeny o hlavní 
vyhazovací desku. Tyto desky jsou spojeny čtyřmi šrouby. Do hlavní vyhazovací desky jsou 
přišroubovány čtyři dorazové destičky, které zabrání nárazu do upínací desky. Uložení všech 
kolíků lze vidět na obr. 38, kde jsou zprůhledněné všechny desky pohyblivé části formy a pro 
větší přehled skryty vodící a některé spojovací prvky. 

3.4.3 Návrh temperačního systému [9], [37] 
Po vyprojektování vtokové soustavy a vyhazovacího systému může být navržena temperace 

formy. Nejprve je nutné zvolit průměr temperačních kanálků. Ty byly zvoleny dle tabulky 
z přílohy 3. Zvolený rám sice 
neodpovídá přesně tabulkovým 
hodnotám, ale jeho velikost spadá do 
oblasti, kde se doporučuje použít 
temperační kanálky o průměru 8 mm. 
Vhodná teplota formy pro polypropylen 
se pohybuje v rozmezí 20 – 60 °C, na 
základě čehož může být voda zvolena 
jako temperační médium. Její výhoda 
oproti jiným základním temperačním 
médiím tkví v množství přeneseného 
tepla a s ním spojených provozních 
nákladech. Na konce temperačních 
kanálků budou zašroubovány přípojky, 
na které se dají nacvaknout rychlospojky 
a umožní tak přívod kapaliny. 

Vzhledem k velkému počtu vyhazovačů a jejich rozmístění byl do pohyblivé části formy 
zvolen konvenční způsob temperace. Nebude zde využito systému děr a záslepek, ale budou 
vedeny dva kanálky vhodně zvoleným místem skrze celou desku, viz obr. 39.  

Obr. 39 Temperace pohyblivou tvarovou deskou 

Obr. 40 Temperace pevné tvarové desky 
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V pevné tvarové desce bude díky většímu prostoru řešena temperace důkladněji. Chlazení 
bude vedeno v těsné blízkosti vnitřní stěny tvarové dutiny, viz obr. 40. Následkem bude 
rovnoměrnější chlazení. Bude však potřeba řešit zaslepování a správné těsnění kanálků.  

Na obr. 41 lze vidět celé navrhované rozložení temperačního systému, kde jsou formou 
vedeny 4 temperační kanálky o průměru 8 mm. Dva prochází pohyblivou tvarovou deskou mezi 
vyhazovači a dva pevnou tvarovou deskou rozmístěny tak, aby byly co nejblíže dutině. Na 
všech obrázcích jsou pro větší přehlednost zprůhledněny tvarové desky a skryty všechny 
komponenty, které tvarovými deskami prochází.  

Jako pasivně temperační médium jsou zvoleny tepelně izolační desky. Slouží jako izolační 
vrstva mezi formou a upínacími deskami stroje. 

3.4.4 Pohyb formy a vodící elementy 
Pohyb formy lze rozdělit do tří základních poloh: 

 Forma v zavřené poloze – lze ji vidět na obr. 42. Je základní poloha formy, kdy dochází ke 
vstřikování taveniny a následnému tuhnutí polymeru. Po uplynutí vypočtené doby chlazení 
dojde v řídící jednotce k sepnutí a dá příkaz manipulačnímu mechanismu stroje k otevření 
formy. 

 Otevřená forma s vyhazovacím systémem v zadní poloze – je znázorněna na obr. 42. Forma 
je otevřená, nedošlo však ještě k dostatečnému posunu, aby nastal pohyb spojovacího prvku 
vyhazovacího mechanismu stroje, a tak i vyhazovacích desek. 

 Otevřená forma s vyhazovacím systémem v přední pozici – vstřikovací stroj vysune svůj 
vyhazovací mechanismus do stanovené vzdálenosti, tím dojde i k vysunutí vyhazovacího 
systému vstřikovací formy, viz obr. 42. Výstřik je vysunut z dutiny vstřikovací formy. Při 
dostatečném vysunutí vyhazovacího systému již neexistuje žádná mechanická vazba mezi 
dílem a formou. Díl tak padá vlivem gravitace do prostoru pod vstřikovací formou. 
Následuje zasunutí vyhazovacího mechanismu, zavření vstřikovací formy a celý cyklus se 
opakuje. Pro případ, že by vyhazovací mechanismus formy nesprávně fungoval, se 

Obr. 41 Temperační systém formy 
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vyhazovače zasunou díky již zmíněným vratným kolíkům. Zabrání tak případné kolizi 
s tvarovou dutinou.  

Vodící prvky jsou podstatným systémem vstřikovací formy. Zajišťují přesnou polohu 
pohyblivých částí formy vůči 
sobě po celou dobu 
vstřikovacího procesu. Pro 
navrhovanou formu byly 
zvoleny čtyři vodící sloupky 
s vodícími pouzdry. Může se 
stát, že je délka vodícího 
sloupku špatně zvolena. 
V případě, že je příliš dlouhý, 
vyjede v zavřené poloze 
z formy. Naopak když je 
krátký, vypadne v otevřené 
poloze z vodícího pouzdra. Na 
obr. 43 lze vidět řez vodícími 
sloupky v otevřené i zavřené 
poloze. Centrovací pouzdro – 
1 je nalisováno do upínací 
desky a rozpěry, vodící 
pouzdro – 2 má dva lícované 
průměry pro jednoduchou 
montáž a přesné usazení. 
Oběma během procesu 
prochází vodící sloupek – 3, 
který má také dva lícované 
průměry pro jednoduchou 
montáž a přesné usazení.  

 

Obr. 42 Polohy vstřikovací formy 

1 2 3 

1 – Zavřená forma, 2 – Otevřená forma s vyhazovacím systém v zadní poloze, 
3 – Otevřená forma s vyhazovacím systémem v přední poloze 

1  2  3 

Obr. 43 Vodící elementy v otevřené a zavřené poloze 
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3.4.5 Odvzdušnění formy 
Po vyřešení všech nezbytných systémů vstřikovací formy, je důležité zajistit odvzdušnění 

tvarové dutiny. Správně nadimenzované odvzdušňovací mezery odvedou během vstřikování 
veškerý vzduch z tvarové dutiny. Kdyby vzduch v dutině zůstal, dojde k jeho stlačení a může 
nastat spálení vstřikovaného materiálu nebo poškození formy. Velikost protitlaku vzduchu je 
závislá na odvzdušnění formy, musí-li se zvýšit vstřikovací tlak kvůli nedokonalému 
odvzdušnění, budou vznikat vnitřní pnutí ve výstřiku. 

Místo odvzdušnění je zvoleno do dělící roviny v nejvzdálenějším bodě od ústí vtoku. Budou 
následovat praktické zkoušky formy, při kterých se místa přesněji identifikují dle nedotečeného 
výstřiku, spáleného místa atd. Pro PP je podle tab. 2 doporučená hloubka odvzdušňovací 
mezery do 0,04 mm. 

3.4.6 Manipulační prvky 
I když forma rozměrově patří spíše mezi ty 

menší, její hmotnost je příliš velká na 
bezpečnou manipulaci. Proto je důležité 
zvolit prvek, který ulehčí pohyb a práci 
s formou. K manipulaci bylo určeno závěsné 
oko, viz obr. 45, které je otočné a sklopné. 
Tato součást slouží pouze k manipulaci, po 
montáži do vstřikovacího stroje bude opět 
demontována. Dále byly zvoleny podkladné 
čepy – nožičky, které lze vidět na obr. 44. 
V obou náhledech červená barva značí závit.  

3.4.7 Jednotlivé desky formy a volba materiálů 
Na jednotlivé desky jsou kladeny rozdílné požadavky, jejich materiál se tak liší s ohledem 

na jejich funkci. Volba se odvíjí podle nabízených možností. Všechny desky byly zvoleny 
z katalogu firmy Meusburger, která vyrábí většinu komponentů ze dvou a více různých 
materiálů, dle požadavků zákazníka. 
 Izolační desky – jsou z kompozitu se skelnými vlákny a plnivy vázanými na pryskyřici. 

Výrobce však podrobnější specifika neudává. Obě izolační desky jsou dodávány s otvory na 
středící kroužky. Do obou je třeba 
vyvrtat průchozí díry pro umožnění 
následného připevnění k upínací 
desce formy. 

 Pevná upínací deska – je znázorněna 
na obr. 46. V polotovaru jsou již 
otvory pro vodící sloupky a pro 
šrouby spojující ji s tvarovou 
deskou. Jsou dodělány díry se závity 
na spojení se středícím kroužkem. 
Ve středu desky je vyrobena díra se 
zahloubením pro vstřikovací trysku 
a vytvořena průchozí díra pro 
zajištění její polohy středícím 
kolíkem. Dále jsou vyvrtány dvě 
slepé díry se závity pro 
našroubování podkladných čepů – 
nožiček.  

Obr. 44 Nožička Obr. 45 Závěsné oko 

Obr. 46 Pevná upínací deska 
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 Pohyblivá upínací deska – je na obr. 47. Uprostřed je vytvořena průchozí díra pro vyhazovací 
čep. Dále vyvrtány dva průchozí otvory se závitem pro upevnění středícího kroužku a opět 
dva otvory se závity pro našroubování nožiček. Obě upínací desky jsou z nástrojové oceli 
1.1730 s dobrou houževnatostí 
a obrobitelností, označované také jako 
C45U nebo 19 083.  

 Rozpěry – jsou po zakoupení bez dalších úprav. Mají průchozí díry o průměru 11 mm, 
kterými prochází spojovací šrouby a o průměru 20 mm do kterých bude zalisováno vodící 
a centrovací pouzdro. Obě rozpěry lze vidět na obr. 48 a jsou opět z nástrojové oceli 1.1730.  

 Hlavní vyhazovací deska – je podrobena po zakoupení pouze malé úpravě. Jsou v ní již 
otvory pro šrouby spojující ji s dorazovými destičkami a průchozí otvory se zahloubením 
pro spojovací šrouby s přidržovací vyhazovací deskou. Vyrobí se pouze průchozí otvor 
o průměru 30 mm se zahloubením o průměru 50 mm pro vyhazovací čep. Desku lze vidět 
na obr. 49 s průhlednými stěnami. 

Obr. 47 Pohyblivá upínací deska Obr. 48 Rozpěry 

Obr. 49 Hlavní vyhazovací deska 
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 Přidržovací vyhazovací deska – je oproti hlavní vyhazovací desce značně upravovaná. 
V zakoupeném polotovaru jsou vyhotovené čtyři průchozí díry se závity na spojení s hlavní 
vyhazovací deskou. Musí být vyrobeno 21 průchozích děr se zahloubením pro všechny 
vyhazovače a vratné kolíky. Desku lze vidět opět s průhlednými stěnami na obr. 50, kde jsou 
vyráběné otvory zvýrazněny hnědou barvou. Materiál obou vyhazovacích desek je opět 
1.1730.  

 Pevná tvarová deska – je dodávána s průchozími dírami pro vodící elementy a s dírami se 
závity pro spojení šroubem s upínací deskou. Je nezbytné zajistit vyhloubení čtyř tvarových 
dutin s tzv. „hrobečky“ a části vtokové soustavy, vyvrtat temperační kanálky a středem 
průchozí díru pro vstřikovací trysku. Je znázorněna na obr. 51. 

Obr. 50 Přidržovací vyhazovací deska 

Obr. 51 Pevná tvarová deska 
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 Pohyblivá tvarová deska – je z hlediska úprav nejsložitější součástí celé formy, lze vidět na 
obr. 52. Je dodána s dírami pro vodící elementy a dírami se závity pro spojení s upínací 
deskou. Je třeba vyhotovit čtyři tvarové dutiny s průchozími děrami pro vyhazovače a tvary 
zapadající do „hrobečků“ pevné tvarové desky. Vytvořit část vtokové soustavy s tunelovým 
ústím vtoku a pěti dírami pro vyhazovače vtokového zbytku. Vyvrtat čtyři průchozí otvory 
pro vratné kolíky, temperační kanálky a slepou díru se závitem pro zašroubování závěsného 
oka. Pro obě tvarové desky byla zvolena nástrojová ocel 1.2343, značená také jako 
X37CrMoV5-1 nebo 19 552. Vyznačuje se vysokou houževnatostí a pevností za tepla, 
dobrou tepelnou vodivostí a výbornou leštitelností. Je tedy vhodná pro tvarovou část formy.  
 

3.5 Volba vstřikovacího stroje [9], [37], [38] 
Správná volba vstřikovacího stroje představuje významnou složku výroby se snahou 

o dosažení kvalitních výstřiků. Pro navrženou formu se volba stroje odvíjí hned od několika 
požadavků. Musí rozměrově pojmout formu a zajistit vstřik požadovaného objemu plastu. Dále 
to jsou parametry jako uzavírací síla, průměr šneku, plastikační kapacita atd. Pro vyhodnocení 
je nejprve důležité si tyto parametry vypočítat. 

Maximální délka dráhy taveniny fc = 101,3 mm, vychází z popisovaného a zobrazovaného 
návrhu a byla pro zjednodušení zjištěna v softwaru Solidworks. 

Výpočet minimálního plnícího tlaku pf [MPa] 
 𝑝 = 3,25 ∙ 𝐾 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 ,  (3.16) 

Obr. 52 Pohyblivá tvarová deska 
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 𝑝 = 3,25 ∙ 1,6 ∙ 101,3 ∙ 3 ,   
 𝑝 = 90,82 𝑏𝑎𝑟 → 9 𝑀𝑃𝑎  

 kde: Kf – faktor schopnosti tečení [bar/min], dle přílohy 4 pro PP Kf = 1,6. 
Minimální tlak dle výpočtu odpovídá 9 MPa. 
Vstřikovací tlak pv [MPa] je určen pomocí přílohy 5, kde je rozsah doporučených 

vstřikovacích tlaků pro PP pv = 800 – 1400 bar. Vstřikovací tlak byl zvolen 1000 bar, což 
odpovídá 100 MPa. Úprava vstřikovacího tlaku je možná stejně jako úprava dalších 
technologických parametrů po prvním odzkoušení formy. 

Plocha průmětu tvarové dutiny a vtokové soustavy do dělící roviny AD = 2156,5 mm2, byla 
pro zjednodušení opět určena v softwaru Solidworks.  

Následuje výpočet minimální přidržovací síly Fp, což je síla, která je potřebná k pevnému 
zavření formy po celou dobu vstřikovacího procesu. Koeficient přidržovací síly kp je její 
navýšení o 25 %. 
 𝐹 ≥ 𝑘 ∙ 𝑝 ∙ 𝐴  (3.17) 
 𝐹 ≥ 1,25 ∙ 100 ∙ 2156,5  
 𝐹 ≥ 269 562,5 𝑁  

Přidržovací síla musí být dle výpočtu větší než 269 562,5 N. Po zaokrouhlení je přidržovací 
síla zvolena na 270 kN. 

Vyhazovací síla bude vzhledem k jednoduchému vyhazovacímu mechanismu zjišťována až 
při odzkoušení prvního vzorku, kde bude jednoduché změřit požadovanou sílu na odstřižení 
součásti od vtoku a odformování. 

Dále je potřeba znát minimální vstřikovací kapacitu CV [cm3]. 
 𝐶 ≥ 1,15 ∙ 𝑉  (3.18) 
 𝐶 ≥ 1,15 ∙ 23,37  
 𝐶 ≥ 26,88 𝑐𝑚   

Udává potřebný objem pro vytvoření všech čtyř výlisků. Koeficient 1,15 představuje 15% 
přídavek jako polštář před šnekem vstřikovací jednotky, viz kapitola 2.4.1. Minimální 
vstřikovací kapacita stroje byla vypočtena a následně zaokrouhlena na 30 cm3. 

Také je nutné spočítat minimální plastikační kapacitu vstřikovacího stroje CP [kg/hod]. 

 𝐶 ≥ 4,5 ∙ 𝜌 ∙
𝑉

𝑡
 (3.19) 

 𝐶 ≥ 4,5 ∙ 0,9 ∙
23,37

38
  

 𝐶 ≥ 2,49 𝑘𝑔 ∙ ℎ𝑜𝑑   
Minimální plastikační kapacita je hodnota v kilogramech, kterou musí být schopna natavit 

za jednu hodinu. Je nepřímo úměrná délce vstřikovacího cyklu. Z výpočtu vychází, že 
minimální plastikační kapacita vstřikovacího stroje CP musí být po zaokrouhlení minimálně 
2,5 kg/hod. 

Stanovení optimálního průměru šneku DS [mm] 
 7,5 ∙ 𝑉 < 𝐷 < 10,5 ∙ 𝑉  (3.20) 

 7,5 ∙ 23,37 < 𝐷 < 10,5 ∙ 23,37  
 21,44 < 𝐷 < 30,02  

Průměr šneku je volen z řady normalizovaných průměrů: 20, 25, 30, 35, 40, 45 atd. Průměr 
byl na základě výpočtu zvolen jako nejvyšší možný, který splňuje podmínku, tedy DS = 30 mm. 

Stanovení délky dráhy pohybu šneku LS [mm] 

 𝐿 =
4 ∙ 10 ∙ 𝑉

𝜋 ∙ 𝐷
 (3.21) 
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 𝐿 =
4 ∙ 10 ∙ 23,37

𝜋 ∙ 30
  

 𝐿 = 33,06 mm  
Ls představuje vzdálenost, o kterou se šnek posune v tavném válci, aby byl vstříknut 

požadovaný objem taveniny do dutiny formy. Musí být splněna podmínka: 
 𝐷 < 𝐿 < 3 ∙ 𝐷  (3.21) 
 30 < 33,06 < 3 ∙ 30  
 30 < 33,06 < 90  

Podmínka za daného nastavení vyhovuje. Délka dráhy pohybu šneku LS = 33,06 mm. 
Výpočet otáček šneku vstřikovacího stroje nS [min-1] 

 𝑛 =
60 ∙ 10 ∙ 𝜐

𝜋 ∙ 𝐷
 (3.22) 

 𝑛 =
60 ∙ 10 ∙ 0,3

𝜋 ∙ 30
  

 𝑛 = 190,98 𝑚𝑖𝑛    
kde: υ – max obvodová rychlost šneku pro plastikaci taveniny, pro PP platí: υ = 0,3. 

Maximální otáčky šneku vstřikovacího stroje jsou tedy po zaokrouhlení 191 min-1. 
Následně se vypočte vstřikovací rychlost vS [cm3/s] 

 𝑣 =
𝑉

𝑡
 (3.23) 

 𝑣 =
23,37

0,75
  

 𝑣 = 31,16
𝑐𝑚

𝑠
  

Vypočtená vstřikovací rychlost po zaokrouhlení odpovídá 31,2 cm3/s. 
Na základě vypočtených a zvolených parametrů, byl zvolen vstřikovací stroj 

Allrounder 470 A od společnosti Arburg, který lze vidět na obr. 53. 

Obr. 53 Vstřikovací stroj Allrounder 470 A [38] 
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Vypočtené hodnoty a parametry důležité pro volbu stroje jsou shrnuty v tab. 8. Další 
technická data stroje jsou uvedena v příloze 6. 

Tab. 8 Požadované parametry a parametry zvoleného stroje [38] 

Parametry 
Vypočtené a zvolené 

hodnoty 
Hodnoty stroje 

Allrounder 470 A 
Splnění 

požadavků 
Objem dávky [cm3] 23,37 62  
Plastikační kapacita 

[kg/hod] 
2,5 10  

Vstřikovací tlak [MPa] 100 200  
Vstřikovací rychlost 

[cm3/s] 
31,2 114  

Průměr šneku [mm] 30 25 až 35  
Přidržovací síla [kN] 270 1000  
Výška formy [mm] 163 250  
Maximální otevření 

[mm] 
40 600  

Maximální upínací 
plochy [mm] 

206x196 637x637  

Pohyb vyhazovače 
[mm] 

10 175  

3.6 Analýzy a simulace 
Díky zjištění všech parametrů vstřikovacího stroje, které mají vliv na vstřikovací cyklus, 

bylo možné provést další analýzy a simulace. Ty budou provedeny v rozšiřovacím modulu 
softwaru Solidworks. Bude v ní ověřena volba místa vtoku taveniny a naznačen průběh jejího 
toku. Pro zjištění většího množství informací a případné optimalizaci procesu by se musel 
využít specializovaný software jako například Cadmould nebo Autodesk Moldflow. K těmto 
softwarům je však potřeba zakoupit licence. Pro simulaci byl zvolen materiál z databáze 
softwaru, který odpovídá vybranému materiálu pro vyráběnou součást. 

První simulací bylo ověření umístění 
vtoku, ke kterému stačilo srovnání na 
jedné součásti. Byly navrženy tři 
základní varianty umístění a je žádoucí 
zaplnění tvarové dutiny v co nejkratším 
časovém intervalu při stejných 
vstřikovacích parametrech. 

První varianta je znázorněna na obr. 
54, kdy bylo místo vtoku určeno na 
konci součásti v dělící rovině. Plnění 
probíhá relativně snadno, nevýhodou 
může být nerovnoměrné chlazení 
výstřiku. Celkový čas simulace vychází 
na 0,3596 s.  

Jako druhá možnost byl zvolen vtok 
do dělící roviny v nejširší části výrobku. 
V této variantě vychází nejdelší 
vstřikovací čas, 0,5800 s a lze ji vidět obr. 55.  

Obr. 54 Doba plnění 1.varianty umístění vtoku 
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Poslední možností analyzovanou možností je původně zvolené a zpracované umístění vtoku. 
Tavenina je přiváděna tunelovým vtokem do míst s největší tloušťkou tak, aby její proud mířil 
na protější stěnu. Tato varianta je na obr. 56 a v simulaci vychází doba plnění nejlépe - 0,3059 s, 
budou pro ni zpracovány další analýzy.  

Po provedení základních simulací je možné přistoupit k celkové simulaci formy včetně 
navrženého vtokového systému. Simulace byla provedena se stejnými vstupními parametry. 
Doba vstřikování vyšla menší, než původní zvolená hodnota pro výpočty a odpovídá 0,63 s. 
Stále však leží ve stejném intervalu dle Tab. 6 jako původní čas. Vstřikovací doba této varianty 
je znázorněna na obr. 57.  

Obr. 55 Doba plnění 2.varianty Obr. 56 Doba plnění zvolené varianty 

Obr. 57 Doba plnění celé dutiny formy 
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Dále je vhodné zhodnotit predikci snadnosti plnění tvarových dutin. Pomocí obr. 58 lze určit, 
zda bude dutina správně vyplněna. Zeleně označené oblasti lze bezproblémově plnit při 
normálním vstřikovacím tlaku. Žlutě označené oblasti jsou místa, kde vstřikovací tlak 
překračuje 70 % maximálního vstřikovacího tlaku daného stroje a červeně označené oblasti 
jsou místa, kde překračuje 85 %. Pro celý vstřikovaný objem je dle simulace predikované 
jednoduché plnění.  

Simulace mohou dopomoci i k lepší volbě odvzdušňovacích kanálků, kdy je možné několika 
body vykreslit předpokládané rozložení vzduchových kapes a odhadnout odvzdušňovací tlak 
ve formě. Tyto údaje jsou znázorněny na obr. 59. Nutnost počtu a umístění odvzdušňovacích 
kanálků bude ověřena během prvotních testů na reálné formě.   

Obr. 58 Snadnost plnění 

Obr. 59 Odvzdušňovací tlak a vzduchové kapsy 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [39], [40] 
Technicko-ekonomické zhodnocení je nezbytnou součástí každého technologického návrhu 

výroby. Byly vypočteny náklady na vstřikovaný materiál, na stroj a jeho obsluhu, náklady na 
výrobu formy a celkové náklady na výrobu jednoho výstřiku. Většina zdrojů uvádí ceny 
v eurech, proto bude pro výpočty použit přepočet na Kč dle kurzu ČNB k 1.6.2020, tedy 
1 € = 26,8 Kč.  

Nejsnadněji zjistitelnou výpočetní položkou je cena granulátu. Byla přejata průměrná cena 
polypropylenu na trhu 1,05 € za kg, která je znázorněna na obr. 60. Tato cena pro výrobce není 
fixně daná a může se měnit na základě dohod s dodavatelem. Do ceny by se však standardně 
promítly ještě náklady na dopravu, které nebudou ve výpočtech zahrnuty. Cena pořizovaného 
granulátu je tedy po převodu NG = 28,14 Kč/kg.  

V kapitole 3.4.1 byl vypočten objem skutečné vstřikované dávky VDS = 23,37 cm3, z něj lze 
vypočíst hmotnost skutečné vstřikované dávky GDS [g]: 

 𝐺 = 𝑉 ∙ 𝜌 (4.1) 

 𝐺 = 23,37 ∙ 0,9  

 𝐺 = 21,03 𝑔  

Hmotnost skutečné vstřikované dávky je rovna 21,03 g. 
Následně může být vypočtena hmotnost granulátu, která musí být nakoupena pro celou 

výrobní sérii GC [kg]: 

 𝐺 = 𝐺 ∙
𝑁

𝑛
 (4.2) 

 𝐺 = 21,03 ∙
500 000

4
  

 𝐺 = 2 628 750 𝑔 = 2628,75 𝑘𝑔  

Celková hmotnost granulátu pro celou výrobní sérii je rovna 2 628,75 kg. 
Pořizovací náklady na vstupní materiál Nvm [Kč] jsou násobkem celkové hmotnosti 

pořizovaného granulátu a jeho pořizovací ceny 

 𝑁 = 𝐺 ∙ 𝑁  (4.3) 

 𝑁 = 2628,75 ∙ 28,14  

 𝑁 = 73 973,025 𝐾č  

Obr. 60 Vývoj cen polypropylenu [39] 

€/kg 

→ rok 
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Pro celou výrobní sérii musí být nakoupen materiál přibližně za 73 973 Kč. 
Zvolený materiál je vhodný k recyklaci, proto může být předpokládán odprodej regenerátu 

k dalšímu zpracování. Jeho hodnota je odhadována na třetinu původní ceny, z důvodu poklesu 
původních mechanických vlastností polypropylenu po prvotním zpracování, tedy 
Nrec = 9,38 Kč/kg. V předchozích kapitolách bylo vypočteno, že celková hmotnost vtokové 
soustavy při výrobě 4 ks je rovna 1,989 g. Z těchto hodnot lze vypočíst celková hmotnost 
recyklátu k odprodeji Grec [kg]: 

 𝐺 = 𝐺 ∙
𝑁

𝑛
 (4.4) 

 𝐺 = 1,989 ∙
500 000

4
  

 𝐺 = 248 625 𝑔 = 248,625 𝑘𝑔  

Celková hmotnost recyklátu k odprodeji je rovna 248,625 kg. 
Následně lze vypočíst odhadovanou cenu za odprodej recyklovatelného materiálu 

Nmrec [Kč]: 

 𝑁 = 𝐺 ∙ 𝑁  (4.5) 

 𝑁 = 248,625 ∙ 9,38  

 𝑁 = 2332,1025 𝐾č  

Z výpočtu plyne, že recyklovatelný materiál lze zhodnotit asi za 2 332 Kč. 
Celkové náklady na materiál Nm [Kč] jsou tak rozdílem nákladů na vstupní materiál 

a zhodnocením recyklátu: 

 𝑁 = 𝑁 − 𝑁  (4.6) 

 𝑁 = 73 973 − 2332  

 𝑁 = 71 641 𝐾č  

Materiálové náklady po odprodeji recyklátu vychází na 71 641 Kč na celou výrobní sérii. 
Náklady na materiál pro jednu vyrobenou součást Nm1 [Kč/ks] jsou podílem celkových 

materiálových nákladů velikostí série: 

 𝑁 =
𝑁

𝑁
 (4.7) 

 𝑁 =
71 641

500 000
  

 𝑁 = 0,143282 𝐾č/𝑘𝑠  

Náklady na materiál pro výrobu jedné součásti jsou 0,143282 Kč. 
Další částí zhodnocení jsou odpisy na stroj, náklady na jeho provoz a lidskou sílu, která 

zajišťuje a dohlíží na správný chod procesu. Nejprve byla zjištěna cena elektrické energie 
EE [Kč/kWh], která se pro firmy většinou pohybuje kolem 3 Kč/kWh. 

Následně z technického listu zjištěn příkon stroje PS = 22kW. Součin těchto hodnot se podělí 
koeficientem opotřebení stroje KS = 0,8 pro zjištění hodinových nákladů na provoz stroje 
NhS [Kč/hod]: 

 𝑁 =
𝐸 ∙ 𝑃

𝐾
 (4.8) 

 𝑁 =
3 ∙ 22

0,8
  

 𝑁 = 82,5 𝐾č/ℎ𝑜𝑑  

Hodinové náklady na provoz stroje odpovídá 82,5 Kč. 
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Pro další výpočty je důležité znát dobu výroby celé série tCs [hod], do které se musí započítat 
faktor využití času, násobnost formy, velikost výrobní série a čas cyklu. 

 𝑡 =
𝑁 ∙ 𝑡

3600 ∙ 𝑛 ∙ 𝐾
 (4.9) 

 𝑡 =
500 000 ∙ 38

3600 ∙ 4 ∙ 0,8
  

 𝑡 = 1649,3 ℎ𝑜𝑑  

Výrobní doba celé série je po zaokrouhlení 1 650 hodin. 
Náklady na provoz stroje během celé série NpS [Kč]: 

 𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑡  (4.10) 

 𝑁 = 82,5 ∙ 1650  

 𝑁 = 136 125 𝐾č  

Náklady na provoz stroje během celé výrobní série jsou 136 125 Kč. 
Dále jsou vypočteny odpisové náklady na stroj NOS [Kč/hod], které vycházejí z pořizovací 

ceny stroje, která byla odhadnuta na A = 1 900 000 Kč a z doby jeho odpisování, která byla 
zvolena na tOS = 6 let. 

 𝑁 =
𝐴

𝑡 ∙ 8760
 (4.11) 

 𝑁 =
1 900 000

6 ∙ 8760
  

 𝑁 = 36,15 𝐾č/ℎ𝑜𝑑  

Odpisové náklady na stroj činí 36,15 Kč/hod. 
Následně lze vypočíst odpisové náklady za celou sérii NOC [Kč]: 

 𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑡  (4.12) 

 𝑁 = 36,15 ∙ 1650  

 𝑁 = 59 647,5 𝐾č  

Odpisové náklady na stroj za celou sérii činí po zaokrouhlení 60 000 Kč. 
Další podstatnou cenovou položkou jsou platy zaměstnanců, kteří za správný chod stroje 

během celého procesu zodpovídají. Předpokládá se automatický režim stroje, kdy obsluha bude 
pouze doplňovat granulát do násypek a vyměňovat přepravky s dílci za prázdné. Je vhodné 
předpokládat, že stroj nebude jediný svého typu, který bude v provozu, proto lze náklady na 
některé zaměstnance rozdělit. Technolog se znalostí celého procesu bude mít na starosti více 
systémů, proto je jeho hodinová sazba přidělena 90 Kč/hod. Jeho přítomnost však nebude 
třísměnná, ale pouze jednosměnná, proto bude do dalších výpočtů zahrnuta pouze třetina této 
hodinové sazby. Více strojů na starosti bude mít i strojní dělník, který bude na každé směně a je 
schopný provádět drobné úpravy a případná seřízení s hodinovou sazbou 60 Kč/hod. Dále je 
třeba obslužného personálu s hodinovou sazbou 150 Kč/hod, který bude kontrolovat kvalitu 
rozměrů, vyměňovat přepravky a odebírat vtokové zbytky. Celkové náklady na personál, které 
jsou vztaženy k hodinovému provozu stroje tak činí NP = 240 Kč/hod. 

Celkové náklady na mzdy za celou sérii NCP [Kč]: 
 𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑡  (4.13) 

 𝑁 = 240 ∙ 1650  

 𝑁 = 396 000 𝐾č  

Celkové náklady na mzdy zmíněných zaměstnanců za celou výrobní sérii činí 396 000 Kč. 
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Se znalostí těchto hodnot lze vypočíst celkové náklady na stroj a personál za celou výrobní 
sérii NSP [Kč]: 
 𝑁 = 𝑁 + 𝑁 + 𝑁  (4.14) 

 𝑁 = 136 125 + 60 000 + 396 000  

 𝑁 = 592 125 𝐾č  

Náklady na celou výrobní sérii za stroj a personál jsou po hrubém zaokrouhlení 600 000 Kč. 
Další značné náklady jsou na vytvoření samotné vstřikovací formy. Ceny normalizovaných 

dílů byly snadno zjistitelné, ale ceny úprav jednotlivých desek jsou pouze přibližně 
odhadovány.  

Cena materiálu na jednotlivé části formy je rozdělena na dvě skupiny. Na normalizované 
díly od firmy Meusburger, které byly dle katalogu naceněny na 42 000 Kč a na ostatní díly, 
které je potřeba vyrobit v nástrojárně, jejichž cena byla odhadnuta na 5000 Kč. 

Náklady na konstrukční a technologické práce jsou odhadovány na 80 000 Kč. 
Za úpravy zvolených normovaných dílů z katalogu a výroby doplňujících komponentů je 

odhadována cena na 300 000 Kč.  
Celkový odhad na výrobu formy je Nf = 427 000 Kč. 
Odhad celkových nákladů na celou výrobní sérii NA [Kč] je součtem dílčích výpočtů: 

 𝑁 = 𝑁 + 𝑁 + 𝑁  (4.15) 

 𝑁 = 71 641 + 600 000 + 427 000  

 𝑁 = 1 098 641 𝐾č  

Celkové náklady na výrobní sérii jsou po zaokrouhlení odhadnuty na 1,1 milionu Kč. 
Náklady na jednu součást N1ks [Kč] 

 𝑁 =
𝑁

𝑁
 (4.16) 

 𝑁 =
1 100 000

500 000
  

 𝑁 = 2,2 𝐾č  

Náklady na výrobu jedné součásti jsou odhadovány na 2,2 Kč. 
Prodejní cena byla určena jako navýšení výrobních nákladů na jednu součást o 75 %, tedy 

na 3,85 Kč. Následně byl na základě spočtených nákladů a prodejní ceny určen bod zvratu, 
který je na obr. 61 
a vychází při produkci 
185 595 ks. Bod zvratu 
informuje o tom, jaké 
množství produkce je 
nutné prodat, aby se začal 
generovat zisk.  

Je nutno podotknout, 
že veškeré ekonomické 
výpočty jsou pouze 
orientační. Do výpočtů 
nebyly zahrnuty náklady 
na provoz budovy, 
administrativu a jiné 
vstupní parametry. 
Při naceňování formy bylo použito hrubých odhadů a částky se tak mohou lišit od skutečnosti. 
Stejně tomu je při naceňování pracovních sil podílejících se na provozu vstřikovacího stroje. 
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Obr. 61 Grafické znázornění bodu zvratu 
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5 ZÁVĚRY 
V diplomové práci byl řešen návrh technologického postupu a konstrukce nástroje na 

součást pro automobilový průmysl, který bude plnit funkci držáku rezonátoru. Dílec bude 
vyráběn v sérii 500 000 ks technologií vstřikování z PP 56M10, který díky svým vlastnostem 
vyhovuje pro funkci součásti. 

Byly provedeny základní výpočty, na jejichž základě bylo zvoleno čtyřnásobné řešení formy. 
Dále byla zvolena varianta studeného vtokového systému a bylo posouzeno několik možností 
umístění vtoku, z nichž se jako nejlepší jevila varianta s tunelovým vtokem. Její hlavní výhodou 
je oddělení vtokového zbytku od vyráběné součásti během odformování. Následně byl navržen 
vyhazovací systém pro odformování součástí. Celkem je ve formě 21 vyhazovačů, z nichž 4 
slouží jako vratné kolíky, 5 je umístěno pod vtokovým systémem a zbylých 12 zajišťuje správné 
odformování vyráběných součástí. Pro lepší odvod tepla z formy byl navržen temperační 
systém. Tuto úlohu plní série kanálků, přípojek a sada záslepek, které zajišťují správné vedení 
temperačního média – vody. Pohyb formy zabezpečují tři základní vodící elementy – vodící 
sloupek procházející vodícím pouzdrem a centrovací pouzdro, které zajišťuje přesnější polohu 
při dovírání formy. Pro lepší manipulaci slouží otočné závěsné oko a podkladné čepy. 

Pro vstřikovací proces byl na základě rozměrů a parametrů cyklu zvolen vstřikovací lis 
Allrounder 470 A od společnosti Arburg. 

V technicko-ekonomickém zhodnocení byly vypočteny náklady na materiál, provoz stroje, 
mzdy a výrobu formy, které dohromady činily 2,2 Kč/ks. Byla určena prodejní cena navýšením 
o 75 % a následně vypočten bod zvratu, který vychází na výrobu 185 595 ks.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotky 
A Cena stroje [Kč] 
ABS Akrylonitril-butadien-styrenový kopolymer  
AD Plocha průměru tvarové dutiny do dělící roviny [mm2] 
aeff Měrná teplotní vodivost [mm2/s] 
CA Acetát celulózy  
Cp Minimální plastikační kapacita vstřikovacího stroje [kg/hod] 
CV Minimální vstřikovací kapacita [cm3] 
D' Průměr pro výpočet rozváděcího kanálku [mm] 
Dk Průměr rozváděcího kanálku [mm] 
dp Průměr dna prohlubně [mm] 
DS Optimální průměr šneku [mm] 
dvs Vstupní průměr hlavního vtokového kužele [mm] 
dvy Výstupní průměr hlavního vtokového kužele [mm] 
E Modul pružnosti [MPa] 
EE Cena elektrické energie [Kč/kWh] 
fc maximální délka dráhy taveniny [mm] 
FEP Perfluoroethylen propylen  
Fp Přidržovací síla [N] 
G Hmotnost plastového výstřiku [g] 
G4 Celkový hmotnost vyráběných dílců [g] 
GC Celková hmotnost granulátu pro výrobní sérii [kg] 
GDS Hmotnost skutečné vstřikované dávky [g] 
Grec Celková hmotnost recyklátu [kg] 
GVS Celková hmotnost vtokové soustavy [g] 
K Faktor využití času [-] 
K1 Koeficient tekutosti materiálu [-] 
K2 Koeficient délky rozváděcího kanálku [-] 
Kf Faktor schopnosti tečení [bar/min] 
kp Koeficient přidržovací síly [-] 
KS Koeficient opotřebení stroje [-] 
Kv Vrubová houževnatost při 23 °C [kJ/m2] 
L Délka rozvodového kanálku [mm] 
LDPE Nízkohustotní polyethylen  
Lp Hloubka prohlubně [mm] 
LS Délka dráhy pohybu šneku [mm] 
LVH Délka kužele hlavního vtoku [mm] 
N Četnost série [ks] 
N1ks Náklady na výrobu jedné součásti [Kč] 
NA Celkové náklady na výrobní sérii [Kč] 
NCP Celkové náklady na mzdy za celou sérii [Kč] 
Nf Náklady na výrobu formy [Kč] 
NG Cena pořizovaného granulátu [Kč/kg] 
NhS Hodinové náklady na provoz stroje [Kč] 
Nm Celkové náklady na materiál [Kč] 
Nm1 Náklady na materiál pro jednu součást [Kč] 



 
 

Označení Legenda Jednotky 
Nmrec Celková cena recyklovatelného materiálu [Kč] 
NOC Odpisové náklady na stroj za celou sérii [Kč] 
NOS Odpisové náklady na stroj [Kč/hod] 
np Praktická násobnost [-] 
NP Hodinová mzda personálu [Kč/hod] 
NpS Náklady na provot stroje během celé série [Kč] 
ns Otáčky šneku vstřikovacího stroje [min-1] 
NSP Náklady na celou výrobní sérii za stroj a personál [Kč] 
Nrec Cena recyklátu [Kč] 
nT Termínovaná násobnost [-] 
Nvm Pořizovací náklady na vstupní materiál [Kč] 
PA Polyamid  
PBT Polybutylentereftalát  
PC Polykarbonát  
PE Polyethylen  
PEK Polyetherketon  
PET Polyethylentereftalát  
pf Minimální plnící tlak [MPa] 
PI Polyimid  
PMMA Polymethylakrylát  
POM Polyoxymethylen  
PP Polypropylen  
PPO Polyfenyloxid  
PPS Polyfenylsulfid  
PS Příkon stroje [kW] 
PS Polystyren  
PTFE Polytetrafluorethylen  
pv Vstřikovací tlak [MPa] 
PVC Polyvinylchlorid  
PVC-P Mekčený polyvinylchlorid  
R Rádius [mm] 
Rm Mez pevnosti [MPa] 
Rmin Minimální rádius [mm] 
s Tloušťka materiálu [mm] 
SAN Styren-akrylonitrilový kopolymer  
SI Silikonový kaučuk  
t1 Doba uzavření formy [s] 
t2 Doba na přisunutí vstřikovací jednotky [s] 
t3 Doba na otevření a vyhození výstřiku [s] 
t4 Prodleva [s] 
tC Celkový doba vstřikovacího cyklu [s] 
tCs Výrobní doba celé série [hod] 
tK Doba chlazení [s] 
tOS Doba odepisování stroje [rok] 
Tp Požadovaný termín dodání [hod] 
TPE Termoplastické elastomery  
tv Doba vstřikování [s] 



 
 

Označení Legenda Jednotky 
V Objem plastového výstřiku [cm3] 
VD Celkový objem dávky [cm3] 
VDS Skutečný vstřikovaný objem [cm3] 
VHV Objem hlavního vtoku [cm3] 
VHVs Skutečný objem hlavního vtokového kužele [cm3] 
VK Objem rozvodového kanálku [cm3] 
Vp Objem prohlubně [cm3] 
vS Vstřikovací rychlost [cm3/s] 
Vtv Objem tunelového vtoku [mm3] 
Vtv4 Objem čtyř tunelových vtoků [cm3] 
VVS Objem celé vtokové soustavy [cm3] 
   
   
ρ Hustota [g/cm3] 
υ Maximální obvodová rychlost šneku pro plastikaci taveniny [-] 
υe Teplota odformování [°C] 
υm Teplota taveniny [°C] 
υw Teplota formy [°C] 
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