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ABSTRAKT 

KREJČÍ Radek: Technologie výroby plastového nosiče informace. 
 
Bakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je 
vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou 
rozebrány plastové materiály a technologie vstřikování plastů. V praktické části práce je vybrán 
materiál plastového nosiče informace. Z vypočítaných technologických parametrů je vytvořen 
konstrukční návrh vstřikovací formy a zvolen vhodný vstřikovací lis. Na závěr je provedeno 
technicko-ekonomické zhodnocení, kde je vypočítán náklad na výrobu jednoho kusu 
plastového nosiče informace. 

Klíčová slova: polypropylen, vstřikování, vstřikovací forma, vstřikovací lis 

ABSTRACT 

KREJČÍ Radek: Production technology of plastic carrier information. 
 
This bachelor's diploma thesis presents a proposal for the production technology of plastic 
carrier information, which is produced using injection molding technology. In the general 
literary study, plastic materials and injection molding technologies are analyzed. In the practical 
part of the thesis, the material of the plastic carrier information is selected. From the calculated 
technological parameters, the design of the injection mold is created and a suitable injection-
molding machine is selected. Finally, a technical-economic evaluation is carried out, in which 
the cost of producing one piece of plastic carrier information is calculated. 

 

Keywords: polypropylene, injection molding, injection mold, injection molding machine 
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ÚVOD [2], [10], [13] 
 

Úvodem bych se rád v krátkosti zmínil o historii polymerů. Prvním přírodním polymerem 
byl kaučuk. Ve dvacátém století nastal rozvoj syntetických polymerů. Plastikářská technologie 
pochází z dvanáctého století, kdy se začala tvarovat zahřátá změklá rohovina. 

 
Plastové výrobky mají veliké využití při výrobě různých součástí ve strojírenství, lékařství, 

automobilovém, stavebním a potravinářském průmyslu atd. Plasty jsou lehké, dají se dobře 
zpracovávat, mají dobrou chemickou odolnost a jsou korozivzdorné. Díky těmto vlastnostem, 
rychlosti výroby a tvarové rozmanitosti výrobků může plast v určitých situací nahradit výrobky 
z ocelí a ostatních slitin. 

 
 Nejvýznamnější technologie pro zpracování plastů je vstřikování. Jedná se o velice 

rozšířenou technologii, kterou se dají zpracovávat termoplasty a v omezené míře reaktoplasty 
a kaučuky. Vstřikovaná součástka získá finální tvar podle tvarové dutiny vstřikovací formy. 
Vstřikované výrobky mají velmi dobrou tvarovou a rozměrovou přesnost. Mezi další používané 
technologie patří vyfukování, lisování, vytlačování, válcování, odlévání atd. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Výrobky z plastů [5], [9], [12], [17] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ 
 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby plastového nosiče informace. 
Jedná se o ochranný kryt pro čip, který bude umístěn mezi nožičkami na zadní straně součástky. 
V nožičkách je uděláno vybrání, aby se zmenšila tloušťka materiálu. Vlivem vzniklého 
mezikruží součástka rychleji chladne a tím se zrychlí vstřikovací cyklus. Na plastový díl nejsou 
kladeny velké požadavky na rozměrovou přesnost, ale je důležité, aby minimální rozteč mezi 
nožičkami byla 40 mm. 

 
Plastový díl bude vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. Jedná se 

o vysoce produktivní technologii, kterou lze dosahovat vysoké rozměrové a povrchové 
přesnosti. Základní rozměry dílu jsou zobrazeny na obrázku č. 2. Podrobnější výkres je 
v příloze bakalářské práce. Velikost výrobní série je stanovena na 500 000 kusů za rok. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Základní rozměry dílce a 3D renderované pohledy 
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2 PLASTY [2], [13], [16] 

 

Plasty jsou materiály složené z makromolekulárních látek – polymerů. Makromolekuly 
vznikají opakovaným spojováním meru – základní jednotky, která je odvozená z výchozí 
molekuly – monomeru. Polymery lze za určité teploty a tlaku tvářet a tvarovat.  

 
Polymery se dělí na přírodní a syntetické. 
 
Výroba polymerního materiálu – plastu 

probíhá tak, že se do polymeru přidávají různé 
přísady (aditiva). Tento proces se nazývá 
kompaundace. Na obrázku č.3 je znázorněn 
přechod od polymeru k plastu a následně 
k výrobku z plastu. Jako aditiva se používají 
stabilizátory, které zajištují ochranu před 
degradací, která probíhá při zpracování plastů 
většinou při zvýšených teplotách nebo při 
používání výrobku za působení vnějších 
podmínek. Přidání stabilizátorů do plastů je 
velmi důležité. Mezi další aditiva patří 
maziva, která usnadňují zpracování plastů, 
modifikátory, nadouvadla, změkčovadla, 
barviva, plniva a pigmenty, které upravují 
vzhled a vlastnosti výsledného materiálu. 
Plast, který je upraven a modifikován pomocí 
aditiv a je ve formě granulátu je připraven pro 
vstřikování. 

 
  

  

2.1 Plasty vhodné pro vstřikování [16] 

Plasty vhodné pro vstřikování jsou polymerní materiály. Rozdělení polymerních materiálů 
je uvedeno v tabulce 1.  

Tab. 1 Rozdělení polymerních materiálů ke vstřikování [16] 

POLYMERY 

REAKTOPLASTY TERMOPLASTY 
TERMOPLASTICKÉ 

ELASTOMERY 
ELASTOMERY 

Fenolické 
Částečně 

krystalické 
S vysokou tvrdostí 

NR 
 

Melaminové Amorfní S nízkou tvrdostí SBR 

Epoxidové  
 
 
 

NBS 

Polyesterové EPDM 

Další Další 

Obr. 3 Etapy výroby, zpracování a používání 
plastů [13] 
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V následující tabulce je zobrazeno rozdělení termoplastických elastomerů, které se dělí na 
typy s vysokou a nízkou tvrdostí. 
 

Tab. 2 Rozdělení termoplastických elastomerů [16] 

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - TPE 

Typy s vysokou tvrdostí Typy s nízkou tvrdostí 

KOPOLYESTERY – TPE-E TERMOPLASTICKÉ POLYOLEFINY – TPE-O 

POLYETHERBLOKAMIDY – 
TPE-A 

STYREN-OLEFINOVÉ-BLOKY-KOPOLYMERY 
-TPE-S 

 TERMOPLASTICKÉ POLYURETANY – TPE-U 

 

2.2 Polymerní materiály [2], [10], [13], [14], [16] 
 

• Polymery 

Hmoty, ve kterých je obsaženo mnoho 
jednotlivých molekulárních jednotek 
(monomerů), které jsou propojeny do 
makromolekulárních řetězců. Jsou přírodního 
nebo syntetického původu. Mezi přírodní 
polymery patří kaučuk a mezi syntetické 
silikony. 

 

• Termoplasty 
 

Materiály, které změní tvar za působení tepla a postupně přecházejí ve viskózní 
taveninu. V tomto stavu jsou vhodné k tváření a zpracování různými technologiemi. Po 
ochlazení vzniká konečný tvar výrobku. Celý proces lze mnohokrát opakovat.  

 
Dělí se na termoplasty s částečně krystalickou strukturou a amorfní strukturou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 4 Struktura polymerního 
materiálu [16] 

Obr. 6 Struktura semikrystalického 
termoplastu [10] 

Obr. 5 Struktura amorfního 
termoplastu [10] 
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Mezi typické představitele 
termoplastů patří polyethylen (PE), 
polystyren (PS), polypropylen (PP), 
polyvinylchlorid (PVC) apod.  

 
Na následujícím obrázku jsou 

uvedeny příklady aplikací termoplastů.   

 

 

 

• Reaktoplasty 
 

Mají pevně propojené řetězce, které 
byly vytvořeny síťováním (obr. 8). 
Oproti termoplastům při zahřátí dále 
tuhnou, protože vyšší teplota urychluje 
tvorbu vnitřní struktury. Takový plast 
nejde rozpustit a nedá se tavit.  

 

 

  

• Elastomery 

Plasty, u kterých ke spojování řetězců 
dochází vulkanizací – pomocí tepla. 
Řetězce se mohou okolo spojů pohybovat 
a tím jsou elastomery vysoce pružné – 
mohou se malou silou deformovat bez 
porušení.  

 
Mezi elastomery patří kaučuk, ze 

kterého se vulkanizací vyrábí pryže. 

 

                                                        

• Termoplastické elastomery 

Jsou materiály, které spojují 
vlastnosti elastomerů a termoplastů. 
Skládají se z měkkých a tvrdých 
segmentů, které musí být vzájemně 
nemísitelné, aby mohl tvořit jednotlivé 
fáze.                            

 
                                                                           

 

Obr. 7 Příklad výrobků z termoplastů [2] 

Obr. 8 Struktura reaktoplastu [10] 

Obr. 9 Struktura elastomeru [10] 

Obr. 10 Struktura termoplastického 
elastomeru [2] 
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2.3 Přísady do termoplastů [2], [10], [13] 
 

V čistém stavu se polymery používají jen zřídka, většinou obsahují nějaké přísady. Použitím 
přísad získáme požadované vlastnosti plastů. Požadavky na vlastnosti plastů závisí především 
na jejich určení a podmínkách jejich aplikace. Přísady odstraňují nedostatky plastů, mezi které 
například patří: 

 
• hořlavost, 
• vznik elektrostatického náboje na povrchu plastů, 
• malá odolnost vůči degradaci plastů, 
• malá houževnatost (křehkost), 
• malá tvrdost, 
• nevhodné optické vlastnosti, 
• omezená odolnost vůči chemikáliím, 
• malá tvarová stálost za tepla. 

 
Kromě odstranění výše uvedených nedostatků plastů jsou přínosem lepší zpracovatelské 

vlastnosti. Přísady se dělí podle účinku na plasty do dvou skupin: 
 
a. přísady, které modifikují fyzikální vlastnosti plastů (maziva, plniva, separační činidla, 

pigment, optické zjasňovače, nadouvadla, antistatika atd.) 
 

b. přísady, které mají ochranný účinek vůči degradačním procesům (tepelné stabilizátory, 
světelné stabilizátory, stabilizátory termooxidace, retardéry hoření atd.) 

 
Rozdělení jednotlivých přísad: 
 

• Maziva 
 

Maziva byla vyvinuta pro snadnější zpracování obtížně zpracovatelných plastů jako 
jsou polyvinylchlorid, polystyrén a polytetrafluorethylén. Maziva usnadňují proces 
zpracování a tím zlepšují jeho ekonomiku, ale i zlepšují další vlastnosti výrobků jako je 
tepelná a světelná stabilita, vzhled povrchu a odolnost vůči povětrnosti. 

 

• Separační činidla 
 

Do plastů se přidávají, aby usnadnila vyjímání výrobku (výstřiků) z forem a také 
zvýšila produktivitu tvářecího zařízení (vstřikovacího stroje). Pro snazší vyjmutí 
výrobku z formy se osvědčují silikonové oleje nebo polytetrafluorethylénové disperze, 
které se nanáší na tvářecí plochy. 

 

• Změkčovadla 
 

Změkčovadla zvyšují ohybnost, vláčnost, tvárnost polymerů, snižují viskozitu 
taveniny a teplotu jejich zeskelnění. Působením změkčovadel na polymery se zvyšuje 
tzv. vnitřní pohyblivost makromolekulárních řetězců. 
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• Tepelné stabilizátory 
 

Látky, které umožňují tvarovat a tvářet plasty za tepla, které mají teplotu měknutí, 
tečení nebo tání v úzkém rozmezí. Mezi tyto plasty patří především kopolymery 
a homopolymery vinylchloridu.  

 

• Antidegradanty 
 

Přísady, které mají dlouhodobě ochraňovat výrobek před vnějšími vlivy při jejich 
používání. Mezi vnější vlivy patří sluneční záření, atmosférický kyslík, tepelná energie 
a ozon. Antidegradanty se dělí na světelné stabilizátory a antioxidanty.  

 

• Světelné stabilizátory 

Přidáním světelných stabilizátorů jsou plasty schopné absorbovat ultrafialové záření 
z části světelného spektra, které má velkou energii a způsobuje degradaci plastů. 
Z tohoto důvodu se někdy nazývají absorbéry UV záření. Světelně stabilizační účinek 
mají například bílé pigmenty, mezi které patří oxid titaničitý a zinečnatý. Velmi dobrý 
účinek mají aktivní saze.   

 
• Antioxidanty 

Působením vzdušného kyslíku je způsobena degradace plastů. Antioxidanty jsou 
látky, které zpomalují tepelně-oxidační stárnutí plastů. Při běžné teplotě se oxidační 
stárnutí projeví až po dlouhé době. Pokud je teplota zvýšená, výrazně se zrychluje 
tepelně-oxidační stárnutí. Nejvíce mu podléhají nenasycené plasty. 

 
• Plniva 

Plniva tvoří skupinu, která se podstatně liší od vlastností polymerní matrice 
strukturou, fyzikálními vlastnostmi, složením a chemickým 
charakterem. Upravují vlastnosti výrobků tak, aby 
vyhovovaly podmínkám aplikace a cenovým relacím. Plniva 
lze rozdělit dle chemického složení na: 

 
� uhličitan vápenatý, 
� oxid křemičitý a jeho deriváty (talek), 
� oxidy, sírany a sirníky kovů, 
� uhlíková vlákna,            
� kovové prášky,                          
� skleněná plniva, 
� oxid křemičitý, 
� karbid křemíku,     
� kaolin (slída), 
� saze. 

  

Obr. 11 Přírodní talek 
[15] 

Obr. 12 Plast plněné skelnými 
vlákny [10] 
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• Nadouvadla 

Nadouvadlo je přísada, která se rozkládá při teplotě 
tváření za vzniku plynných produktů (dusík nebo oxid 
uhličitý), které vytvoří ve výrobku otevřené nebo uzavřené 
póry. Vlivem pórů vzniká odlehčený výrobek. Jejich účinek 
je vidět na obrázku č. 13, kde je zátka od láhve, která je 
vyrobena z termoplastického elastomeru.     

 
 

• Pigmenty 

Pigmenty jsou prášková barviva, která nejsou rozpustná v polymerech. Propůjčují 
polymerům barevný odstín a kryvost. Podle původu se dělí na anorganická, organická 
a bronzy. Pokud jsou pigmenty rozpustné v termoplastech a propůjčují jim hlavně 
barevný odstín, nazývají se barviva. Dělí se na barviva rozpustná v olejích nebo 
alkoholech. 

 
Mezi přírodní anorganické pigmenty patří křída, 

grafit nebo sádrovec. Do synteticky připravených 
pigmentů patří bílý pigment litopon (směs oxidu 
zinečnatého a síranu barnatého), zinková běloba 
(oxid zinečnatý) atd. Anorganické pigmenty jsou 
levné, ale nemají živé odstíny barev, které nabízejí 
organické pigmenty. Různé barevné odstíny 
pigmentů jsou zobrazeny na obrázku č. 14. 

 
 

• Opticky zjasňující látky 

Přísady, které jsou schopné absorbovat část ultrafialového světla o vlnových délkách 
od 340 nm do 400 nm. Při osvětlení vyzařují pohlcenou energii ve formě fluorescence 
(záření o vlnových délkách od 430 nm do 460 nm) a tím lidskému oku připadá 
pozorovaná barva jasnější. 

 
Opticky zjasňující látky se nejvíce používají v papírenském a textilním průmyslu, ale 

dají se využít také při vybarvování plastů. Dokáží odstranit nažloutlost některých plastů, 
kvůli které nejsou jasné. Nejčastěji se využívají při vybarvování do modrých, růžových 
a fialových odstínů.  

 
 

3 VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ [10], [13] 
 

Vstřikování plastů představuje takový druh tváření, při kterém je přesné množství roztavené 
hmoty vstříknuto vysokou rychlostí do předem připravené dutiny kovové formy, kde se hmota 
ochladí a ztuhne. Následuje otevření formy v dělící rovině a vyjmutí výrobku. Po vyjmutí 
výrobku se forma zavře a celý proces se opakuje. Vstřikování je proces cyklický, a proto musí 
být kladen velký důraz na stabilitu procesu. Je nutné zaručit, aby měl každý vstřikovací cyklus 
stejný průběh jako předchozí cyklus. Vstřikování plastů patří k nejdůležitějším a nejpřesnějším 
technologiím pro zpracování termoplastů. Je možné vstřikovat i některé reaktoplasty a kaučuky, 
ale jen v omezené míře.  

Obr. 13 Zátka láhve [2] 

Obr. 14 Barevné pigmenty [3] 
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3.1 Vstřikovací cyklus [10], [13] 
 

Vstřikování plastů je technologický proces, který má cyklický děj. Vstřikovací cyklus se dá 
rozdělit na několik úseků a fází, které na sebe navzájem navazují. Jedná se o neizotermický 
proces, při kterém plast prochází teplotním cyklem. Činnost vstřikovacího stroje je znázorněna 
na následujících obrázcích. 

 

 

Obr. 15 Uzavření formy [13] 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Obr. 16 Přísun vstřikovací jednotky [13] 

Obr. 17 Plnění dutiny formy [13] 

Obr. 18 Dotlak [13] 
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Na předchozích obrázcích je znázorněno uzavření formy a přisunutí vstřikovací jednotky. 
Poté se začala forma plnit roztaveným plastem a po naplnění formy následoval dotlak. 
Na následujících obrázcích je znázorněna plastikace, po které následuje odsun vstřikovací 
jednotky a na závěr se vstřikovací forma otevře a dojde k vyhození hotového výrobku. 
 
 

 
 

 
Obr. 20 Odsun vstřikovací jednotky [13] 

 
 
 

 
 

Obr. 21 Otevření formy a vyhození výstřiku [13] 
 

 
Po otevření formy a vyhození výstřiku se celý cyklus opakuje s požadavkem na co největší 

opakovatelnost.  

Obr. 19 Plastikace [13] 
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Vstřikovací cyklus se dá posuzovat také z hlediska závislosti tlaku v dutině formy pi na času. 
Tato závislost je vyobrazena na následujícím obrázku.  

 
Obr. 22 Závislost tlaku v dutině formy na čase [10] 

 
Proces začíná otevřenou formou s prázdnou dutinou, v čase t = 0 dostane stroj pokyn 

k zahájení vstřikovacího cyklu. V časovém úseku ts1 se uzavře vstřikovací forma, následuje 
časový úsek ts2, kdy se přisune tavící komora k formě. Časové úseky ts1 a ts2 představují strojní 
časy. V bodě A se dá do pohybu šnek, který vstříkne roztavený plast do dutiny vstřikovací 
formy. V této fázi se šnek chová jako píst, vykonává pouze axiální pohyb a neotáčí se. Až se 
forma naplní, je tavenina ještě stlačena a dosáhne se maximální hodnoty tlaku. Tento děj končí 
v bodě B. Časový úsek mezi bodem A a B se nazývá doba vstřikování a je označen jako tv. 
Tavenina začne předávat teplo do stěn formy a začíná chladnout. Doba chlazení končí 
otevřením formy a vyhozením výstřiku - tento děj je označena jako tChl. Při ochlazování hmota 
zmenšuje svůj objem vlivem smršťování, proto je nutné zmenšování objemu kompenzovat 
dotlačením taveniny do dutiny vstřikovací formy. Jedná se o tzv. dotlak, který končí v bodě D 
a je označen jako tD. Poté začne plastikace nové dávky materiálu, která se nazývá doba 
plastikace tpl. V bodě C je hmota ve vtokovém kanálu ztuhlá, což přeruší spojení mezi dutinou 
a tavící komorou a následující dotlak je bezúčelný. Plastikace nového materiálu končí v bodě 
E. V bodě F je výstřik dokonale ztuhlý a vychladlý a nastává otevření formy, vyhazovací kolíky 
vyhodí výstřik (strojní čas ts3). Pokud je výstřik vyděláván manipulátorem, je pro něj vyhrazen 
časový úsek tm, ale může být použit pro různé operace, jako je čištění formy nebo vkládání 
kovových zálisků do formy atd. 

 
3.2 Vstřikovací stroje [10], [13]  
 

Vstřikování plastů se provádí na pístových nebo šnekových strojích. První vstřikovací stoje, 
které byly použity pro vstřikování plastů již na konci 20. století, byly stroje pístové. Jejich 
princip byl převzat z tlakového lití kovů. Stroje se používaly až do poloviny 20. století, kdy 
byly téměř nahrazeny stroji šnekovými. Pístové stroje se dnes používají jen výjimečně. 
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Rozdíl mezi pístovými a šnekovými stroji je určen konstrukcí tavící komory. Tavící komora 
má za úkol převést do plastického stavu co největší množství hmoty v co nejkratší době a zajistit 
co největší teplotní homogenitu taveniny. Pohyb plastu v tavící komoře je zajištěn pístem 
u pístových strojů a šnekem u šnekových strojů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1 Šnekové vstřikovací stroje [10], [13]  
 

Šnekové vstřikovací stroje mají oproti pístovým vstřikovacím stojům větší plastikační výkon 
a výbornou tepelnou homogenitu roztaveného plastu. Roztavený plast se v tavící komoře 
zdržuje jen malou chvíli, a proto se může pracovat s vyšší teplotou taveniny. Může se pracovat 
s nižšími vstřikovacími tlaky, protože se dosahuje lepší tekutosti hmoty. Díky šneku, který se 
při plastikaci otáčí a tím promíchává směs se účinnost tavící komory blíží 1. 

 
Pomocí účinnosti tavící komory Ek lze vyjádřit teplotní homogenitu taveniny, která je dána 

vztahem: 
 

�� =
�����
�����

	[−]          (3.1) 

 
kde: Ek [-] – účinnost tavící komory 

Ta [°C] – průměrná teplota dávky taveniny vstříknuté z komory při jednom   
zdvihu 

Tk [°C] – teplota vnitřní stěny tavící komory, která odpovídá maximální teplotě,   
kterou by dávka dosáhla po ohřevu 

To [°C] – teplota plastu při vstupu do procesu, tj. cca 20 °C   
  

• Princip činnosti šnekového stroje  
 
Při průběhu plastikace se šnek otáčí a nabírá z hrdla násypky granulovaný plast, který 

dopravuje a stlačuje do vytápěných částí tavící komory. V tavící komoře granulát taje 
a jako tavenina se hromadí před čelem šneku. Aby měla tavenina před čelem šneku dost 
místa, šnek se během otáčení posouvá dozadu. Tímto způsobem lze nastavit objem 
taveniny podle velikosti výstřiku až po určité maximum objemu, které dovolí 
vstřikovací stroj. Až je potřebné množství materiálu zplastikováno, otáčivý pohyb šneku 
se zastaví. Po vyjmutí výstřiku z předchozího cyklu se forma zavře a šnek se bez 
otáčivého pohybu pohybuje směrem dopředu a vstřikuje taveninu do dutiny formy. 

 

Obr. 23 Schéma vstřikovacího stroje [10] 
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3.3 Vstřikovací forma [13] 
 

Vstřikovací forma je nástroj, který je naplňovaný roztaveným plastem v průběhu 
vstřikování. Forma se upíná na vstřikovací stroj, který dopravuje roztavený plast do její dutiny. 
Roztavený plast v ní chladne a po ochlazení vzniká zhotovený výstřik, který má požadovaný 
tvar a rozměry. Hlavní části vstřikovací formy jsou znázorněny na následujícím obrázku. 
 

 
Obr. 24 Hlavní části vstřikovací formy [13] 

 

3.3.1 Násobnost formy [10], [13] 
 

Násobnost formy udává, kolik výrobků bude v tvarové dutině formy. Pokud je součástka 
rozměrná a tvarově náročná, bude výroba vstřikovací formy složitější. Z tohoto důvodu se volí 
jednonásobná forma. U jednodušších součástí a velkosériové výroby se volí vícenásobné formy. 
Z hlediska přesnosti a kvality výstřiku by se měla volit násobnost formy co nejnižší. Při volbě 
násobnosti formy musí být brán ohled na vstřikovací stroj, který musí naplnit dutinu formy. 
Násobnost formy se vypočítá pro určité požadavky dle následujících vztahů: 

 
• Výpočet násobnosti formy dle kapacity vstřikovacího stroje 

� =
�,�∙��
�������

	 [−],         (3.2) 

 
kde: Qv [cm3] – maximální zdvihový objem, 

  Vvt [cm3] – objem vtokového zbytku, 
  V [cm3] – objem vstřikované součásti. 
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• Výpočet násobnosti formy z hlediska plastifikačního výkonu stroje 
 

� =
��∙��∙����

�����∙� ��∙!
	 [−],        (3.3) 

kde: Qp [kg/hod] – plastifikační výkon stroje, 
  tc [s] – doba vstřikovacího cyklu, 
  ρ [g/cm3] – hustota plastu. 
 

• Výpočet násobnosti formy z hlediska velikosti uzavírací síly 

� =
�,�∙"�
#∙$�

	 [−],         (3.4) 

kde: Fp [kN] – uzavírací (přidržovací) síla stroje, 
S [m2] – plocha dutiny a kanálů v dělící rovině, kolmo na směr 

uzavírací síly, 
  pv [MPa] – vstřikovací tlak. 
 

• Výpočet násobnosti formy z hlediska termínu výroby 
 

% =
&∙��

��∙'�∙� ��
	 [−],        (3.5) 

kde: N [ks] – požadovaná produkce, 
Tp [hod] – doba produkce, 

  Kc [-] – koeficient využití času (0,7-0,9). 
 

3.3.2 Vtokový systém [10], [13] 
 

Proud taveniny je veden vtokovým systémem do tvářecí dutiny formy. Její naplnění má 
proběhnout v co nejkratším čase s minimálním odporem. Hlavní vtokový kanál 
u jednonásobných forem je veden přímo do tvarové dutiny vstřikovací formy. U vícenásobných 
forem se musí použít i rozváděcí kanálky. 

 
Studený vtokový systém je vhodný pro jednodušší výstřiky a pro malosériovou výrobu. 

Roztavený plast je vstřikován do studeného vtokového systému a na jejím vnějším povrchu 
roste viskozita taveniny a tím tuhne. Ztuhlá povrchová vrstva vytvoří tepelnou izolaci pro 
vnitřní proud, který zůstane tekutý a tím se zajistí zaplnění celé dutiny formy. Při zaplnění 
formy vzroste odpor a poklesne průtok. Plast tuhne v dutině a ve vtocích vlivem odvádění tepla 
do stěn formy. Je nutné dodržet, aby byla dráha toku ze vstřikovacího stroje do tvarové dutiny 
co nejkratší, ale zároveň stejně dlouhá ke všem tvarovým dutinám. 

 
U vícenásobných forem je použit hlavní vtokový kanál a rozváděcí kanál, který se dále může 

dělit na hlavní a vedlejší. Na obrázku č. 25 vlevo je symetricky uspořádaná vtoková soustava 
ve tvaru hvězdy pro čtyřnásobnou formu. Na obrázku č. 25 vpravo je řadově uspořádaná 
vtoková soustava pro osminásobnou formu. U této varianty je použit hlavní a vedlejší rozváděcí 
kanál.  
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Výhodnější uspořádání je ve tvaru hvězdy, protože se dutiny plní při stejném tlaku a času. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 25 Uspořádání do hvězdy (vlevo) a řadové (vpravo) [10] 
 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny varianty vtokových kanálků. Jedná se o funkčně 
vhodnou variantu. Nejvhodnější varianta pro výrobu je č. 2 a 3 a výrobně nevhodná je varianta 
č. 1. 

 

 

Obr. 26 Průřezy vtokových kanálků, které jsou funkčně vhodné [13] 
 

Na obrázku č. 27 je znázorněna varianta funkčně nevhodných kanálků. Výrobně vhodné jsou 
kanálky č. 5 a 6. Mezi výrobně nevhodný kanálek patří varianta č. 4. 

 

 

Obr. 27 Průřezy vtokových kanálků, které jsou funkčně nevhodné [13] 

3.3.3 Temperační systém [10], [13] 
 

Při vstřikování se do dutiny formy přivádí roztavený plast, který se musí ochladit na teplotu 
vhodnou k vyhození výstřiku. Do temperačních kanálků se přivádí temperační médium, 
nejčastěji voda, nebo při vyšších teplotách olej. Je důležité, aby ochlazování výstřiku probíhalo 
rovnoměrně bez zbytečných teplotních výkyvů, proto se musí volit správná velikost 
a rozmístění kanálků. Průřez kanálků bývá nejčastěji kruhový o průměru 6 až 20 mm, případně 
se může volit obdélníkový průřez.  
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3.3.4 Vyhazovací systém [13] 
 

Po ochlazení výstřiku na vyhazovací teplotu se otevře forma a následuje 
vyhození výstřiku. V pohyblivé části formy jsou podle potřeby umístěny 
vyhazovače, které dopředným pohybem vyhodí výstřik z formy. Vyhazovače se 
dělí na mechanické, vzduchové a hydraulické. Mechanické vyhazování používá 
vyhazovací kolíky, které jsou nejlevnější a používají se nejčastěji. Je vhodné, aby 
se výstřik orientoval ve formě tak, že se vyhazovací kolíky dotýkají plochy, která 
není pohledová. Vyhazovací kolíky jsou nejčastěji válcové a mají být dostatečně 
tuhé. Používá se toleranční uložení H7/h6, H7/g6, H7/j6 a vůle v uložení funguje 
zároveň jako odvzdušnění formy. U rotačních součástí je vhodné použít stírací 
kroužek, který nezanechává otlačená místa na výstřiku, které vznikají při použití 
vyhazovacího kolíku. 
 

  

3.4 Smrštění [16] 

 
Se smrštěním se setkáme u všech plastů, ať už se jedná o amorfní termoplasty – ABS, PC, 

PES atd. nebo u částečně krystalického termoplastu – PP, LDPE, PET atd. Rozměr výstřiku po 
vyhození z formy bude rozdílný od naměřených rozměrů po nějaké době skladování. Za změnu 
rozměrů může smrštění nebo deformace. 
 

 Oba pojmy musíme rozlišovat, protože je mezi nimi podstatný rozdíl. Deformace bývá často 
důsledkem smrštění. 

 
• Smrštění  

 
Je objemová změna, 

která nastává při tuhnutí 
polymerní taveniny, 
která je způsobena 
stlačitelností, tepelnou 
rozpínavostí a kontrakcí 
plastů. U částečně 
krystalických plastů 
přibývají krystalizační 
změny. 

 
 
 

Obr. 29 Průběh smrštění v chladnoucí desce [16] 

• Deformace  
 

Je stav, při kterém se mění tvar výrobku při stejném   objemu. 
 

Navlhavost a nasákavost má vliv na změnu objemu (rozměrů) výrobku. Tyto procesy jsou 
vratné, protože dochází i k vysychávání.  

Obr. 28 
Vyhazovací 
kolíky [8] 
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4 NÁVRH VÝROBY SOUČÁSTKY 
 

V této části práce je navržena technologie výroby plastového nosiče informace. Pro výrobu 
součástky je zvolena technologie vstřikování plastu do formy. V následujících kapitolách jsou 
uvedeny potřebné informace pro výrobu plastového nosiče informace, jako je materiál, 
technologické parametry, volba vstřikovacího lisu a samotná konstrukce formy. 
 
4.1 Volba materiálu [2], [11] 
 

Pro výrobu plastového nosiče informace je zvolen materiál PPcompound 3320EH od firmy 
Sabic, která je jedním ze světových lídrů ve výrobě plastů. Jedná se o polypropylen (PP) s 20 
% talku. Při použití plniva ve formě talku se snižuje cena polypropylenu a zároveň se zvyšuje 
pevnost, chemická a tepelná odolnost, ale klesají rázové vlastnosti. Materiál je vhodný k výrobě 
nárazníků, bazénů, dílů pro klimatizační jednotky, trubek a vodních armatur atd. V tabulce č. 3 
jsou uvedeny základní vlastnosti plastového materiálu, podrobnější informace jsou v příloze 
č. 2. 

 
Tab. 3 Vybrané vlastnosti materiálu [11] 

Sabic PPcompound 3320 EH 
Vlastnosti Jednotka hodnota 
Hustota g/cm3 1,04 
Smrštění % 1,1 
Teplota taveniny °C 210-270 
Teplota formy °C 50-60 

 
4.2 Stanovení technologických parametrů [6], [7] 
 

• Objem vstřikované součástky V 
 

Pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2016 je zjištěn objem 
vstřikované součástky. 
 

( = 15,961	-.� 

kde: V [cm3] – objem vstřikované součásti 
 

• Hmotnost vstřikované součástky G 
 

Pro výpočet hmotnosti je použit následující vzorec: 
 

/ = ( ∙ 0		[1]         (4.1) 

kde: 0	[1/-.�] – hustota vybraného materiálu 
 

/ = 15,961 ∙ 1,04 = 16,599	1 
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• Vstřikovaný objem taveniny 
 

Vstřikovaný objem taveniny zároveň udává minimální vstřikovací kapacitu 
vstřikovacího stroje. Objem vtokového zbytku byl zjištěn pomocí programu 
Autodesk Inventor Professiona 2016. 
 

(5 =
0 ∙ �4 ∙ ( + (���

7
	[-.�] 

(4.2)

 
kde: Vvt [cm3] – objem vtokového zbytku, 
 K [g/cm3] – faktor navýšení objemu taveniny (0,77 pro PP). 

 

(5 =
1,04 ∙ �4 ∙ 15,961 + 4,918�

0,77
= 92,873	-.� 

• Smrštění výstřiku 

Vlivem smrštění dojde ke zmenšení rozměrů vstřikované součásti. Pro zvolený 
materiál PPcompound 3320EH 
je hodnota smrštění 1,1 %, která 
se projevuje do 24 hodin po 
vyhození výstřiku z formy. Pro 
dosažení požadovaných rozměrů 
vyráběné součástky se zvětší 
objem o hodnotu smrštění. Na 
obrázku č. 30 je zobrazeno 
zvětšení modelu o 1,1 %.  

 
• Volba dělící roviny 

Dělící rovina je umístěna tak, aby docházelo ke 
snadnému vyhození výstřiku a zároveň 
nedocházelo k deformaci výstřiku při otvírání 
a vyhazování ze vstřikovací formy. Nachází se 
mezi pevnou a pohyblivou částí vstřikovací formy. 

  
• Umístění vtokového ústí 

Pro vhodné umístění vtokového ústí je použit program 
Autodesk Moldflow Adviser 2017, kde byla použita 
analýza pro volbu vhodného umístění vtokového ústí.  

 
Na obrázku č. 32 je zobrazena vhodnost umístění 

vtokového ústí zadané součástky. Modré barva indikuje 
nejlepší umístění vtokového ústí a červená barva indikuje 
nejhorší umístění vtokového ústí. Zvolené místo je 
označeno fialovou tečkou na obrázku. 

 
 
 

 

Obr. 30 Zvětšení objemu součástky 

Obr. 31 Dělící rovina součástky 

Obr. 32 Analýza umístění 
vtokového ústí 
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• Určení vstřikovacího cyklu 
 

Pro zjištění doby plnění a chlazení byl použit 
program Autodesk Moldflow Adviser 2017. Na 
obrázku č. 33 je zobrazená doba plnění a na 
obrázku č. 34 je zobrazena doba chlazení.  

 
� doba plnění tv 

 
<� = 1,124	= 

 
� doba chlazení tchl 

 
<>?@ = 10,42	= 

 
� doba vstřikovacího cyklu tC 

 
<A = <� + <>?@ + 3	Bž	4	[=]            (4.3) 

 
<A = 1,124 + 10,42 + 4 = 15,544	=     
 

     Modré místo zchladlo dříve než červené, 
proto by se měl navrhnout temperační systém, 
aby proběhlo lepší chlazení. Jak již bylo řečeno 
v kapitole (3.3.3), temperační systém má za 
úkol zlepšit ochlazování výstřiku a tím zrychlit 
celý vstřikovací cyklus. 

 
 

• Násobnost formy n4 
 

Podle vzorce (3.5) se vypočítá násobnost formy z hlediska termínu výroby. 
Velikost série je 500 000 kusů a požadovaná doba výroby jsou tři měsíce. 

 

% =
&∙��

��∙'�∙� ��
= D�����∙�D,D%%

E �∙�,F∙� ��
= 3,21 ≅ 4     

       
Podle výpočtu je zvolena čtyřnásobná forma. 
 

• Vstřikovací tlak 
 

Doporučený vstřikovací tlak pro vybraný materiál je 110 MPa dle tabulky 
v příloze č. 4. 

Obr. 33 Doba plnění 

Obr. 34 Doba chlazení 
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4.3 Konstrukční řešení vstřikovací formy 
 

Na následujícím obrázku je zobrazena sestava vstřikovací formy, která se skládá 
z normalizovaných desek. Jednotlivé desky byly zvoleny od firmy Meusburger Georg GmbH 
& Co KG. Na obrázku č. 38 jsou další normalizované díly, které byly použity pro výrobu 
vstřikovací formy od stejné firmy. 

 
1,9 – izolační desky; 2,6 – upínací desky 3 – pevná tvarová deska; 4 – pohyblivá tvarová 

deska; 5 – rozpěry; 7 – přidržovací vyhazovací deska; 8 – hlavní vyhazovací deska 
 

 Obr. 35 Forma složená z normalizovaných desek 
 
 

V tabulce č. 4 jsou zobrazeny rozměry jednotlivých normalizovaných desek, které byly 
použity na sestavení vstřikovací formy. 
 
Tab. 4 Rozměry normalizovaných desek [8] 
Název Rozměry – délka x šířka x výška 
Izolační desky 396 x 346 x 8 
Upínací desky 396 x 346 x 27 
Pohyblivá tvarové deska 396 x 346 x 76 
Pevná tvarová deska 396 x 346 x 86 
Rozpěry 396 x 346 x 8 
Přidržovací vyhazovací deska 396 x 346 x 17 
Hlavní vyhazovací deska 396 x 346 x 22 
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Tvárník a tvárnice udávají tvar výstřiku. Tvárnice je umístěna v pevné části formy a tvárník 
je umístěn v pohyblivé 
části formy. Mezi 
tvárníkem a tvárnicí je 
dělící rovina, která 
odděluje obě části 
vstřikovací formy. V 
tvárníku jsou umístěny 
jádra, která vytvářejí 
mezikruží v nožičkách 
výstřiku. 

 
 
 
 
 
Další použité komponenty ve vstřikovací formě jsou vodící pouzdra a sloupky, které vedou 

formu při otvírání a zavírání. Mezi hlavní a přidržovací vyhazovací deskou jsou umístěny vodící 
pouzdra a vyhazovače, které se pohybují po vodících čepech a zajišťují vyhození výstřiku po 
otevření formy. Celý vyhazovací systém je připojen k vstřikovacímu lisu pomocí vyhazovacího 
čepu, který je našroubován do závitové vložky. Ve formě jsou středící kroužky, které zajišťují 
správné ustavení formy ve vstřikovacím stroji. Mezi další komponenty pro temperační systém 
patří přípojky pro chlazení, těsnící o-kroužky, uzavírací šrouby a záslepky s o-kroužkem. 
V pevné a pohyblivé části formy jsou umístěny opěrky dělící roviny, které na sebe dosedají, 
když je forma uzavřena. Jednotlivé komponenty jsou zobrazeny v obrázku č. 38, ve kterém jsou 
zneviditelněné normalizované desky, tvarové dutiny, jádra a spojovací prvky.  

Obr. 38 Další komponenty vstřikovací formy 

Obr. 37 Tvárník (vlevo) a tvárnice (vpravo) 

Obr. 36 
Tvarové jádro 
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4.3.1 Vyhazovací systém 
 

Pro vyhození výstřiků a vtoku z formy je použito mechanické vyhazování pomocí stíracích 
kroužků. Po stíracích kroužcích na výstřiku nezůstávají otlačená místa jako při použití 
vyhazovacích kolíků. V tvárníku jsou použity tunelové vtoky, které zajistí oddělení výstřiků od 
vtoku při vyhazování. Pro udržení vtokového zbytku v pohyblivé části při otvírání formy je 
použit vyhazovací kolík s vybráním. Na obrázku č. 39 je zobrazena sestava hlavní a přidržovací 
vyhazovací desky se stíracími kroužky. Mezi hlavní a přidržovací vyhazovací deskou jsou 
umístěna vodící pouzdra, která se pohybují po vyhazovacích čepech. Ze spodní strany hlavní 
vyhazovací desky jsou umístěny dosedací plošky, které dosedají na upínací desku. Celý 
vyhazovací systém je ovládán vyhazovacím čepem, který je upnut ve vstřikovacím lisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 39 Vyhazovací systém 

4.3.2 Temperační systém 
 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.3.3, je nutné vytvořit temperační systém, aby probíhalo 
rovnoměrné chladnutí výstřiku bez výkyvů teplot. Na obrázku č. 34 je zobrazena doba chladnutí 
výstřiku, kde je vidět, že modrá místa na výstřiku zchladnou dřív než červená místa. Jsou 
navrženy 4 samostatné temperační okruhy, dva v pohyblivé části a dva v pevné části formy. Při 
použití více malých temperačních okruhů je snadnější vyladění teploty formy, než když se 
použije jeden velký okruh. 
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Pro přívod temperačního média do kanálků jsou použity přípojky. Pro uzavření okruhu je 
použit uzavírací šroub a pro oddělení jednotlivých okruhů je použita záslepka s o-kroužkem. 
Přívod temperačního média je u vtoku, protože je zde vyšší teplota než v ostatních částech 
formy. 

 
Na obrázku č. 40 je temperační systém tvárníku a na obrázku č. 41 je temperační systém 

tvárnice. Červenými šipkami je označen vstup a výstup pro temperační médium. 
 

  

4.4 Volba vstřikovacího stroje [1], [6], [7] 

 
Vstřikovací stroj má veliký vliv na průběh vstřikovacího cyklu a výslednou kvalitu výstřiku. 

Volba vhodného vstřikovacího stroje závisí na parametrech vstřikovací a uzavírací jednotky. 
Je důležité, aby měl stroj dostatečnou přidržovací sílu, vstřikovací a plastikační kapacitu. 
Jednotlivé parametry budou vypočítány podle následujících vzorců: 

 

• Výpočet minimální plastikační kapacity (tavícího výkonu) vstřikovacího stroje Cp 
 

Minimální plastikační kapacita vstřikovacího stroje se vypočítá podle 
následujícího vztahu. 
 

H$ ≥
4 ∙ 0 ∙ �% ∙ ( + (���

<A
	[
J1
ℎLM

] 
(4.4)

 

H$ ≥
4 ∙ 1,04 ∙ �4 ∙ 15,961 + 4,918�

15,544
= 18,403

J1
ℎLM

 

 Minimální plastikační kapacita stroje musí být větší nebo rovna vypočítané 
hodnotě. 

 
 
 

Obr. 40 Temperační systém tvárníku Obr. 41 Temperační systém tvárnice 
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• Výpočet minimální přidržovací síly vstřikovacího stroje Fp 
 

Přidržovací (uzavírací) síla je taková síla, která je potřeba pro udržení uzavřené 
vstřikovací formy, aby se při vstřikování neotevřela. Plocha průmětu tvarových dutin 
a vtoku, která je promítnuta do dělící roviny, je spočítána pomocí programu 
Autodesk Inventor Professional 2016. 

N$ ≥ 1,1 ∙ 10�� ∙ O� ∙ P       (4.5) 
 

kde: pv [MPa] – vstřikovací tlak 
S [mm2] – plocha průmětu tvarových dutin a vtoku do dělící   

roviny 
 
N$ ≥ 1,1 ∙ 10�� ∙ 110 ∙ 16275,937 = 1969,388	JQ 
 

Přidržovací (uzavírací) síla vstřikovacího lisu musí být větší nebo rovna 
vypočítané hodnotě. 

 
• Určení optimálního průměru šneku vstřikovacího stroje Ds 

 
Průměr šneku Ds se volí dle standardní řady průměrů, které jsou: 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 mm.  

7,5 ∙ R(5
S < UV < 10,5 ∙ R(5

S       (4.6) 
 

kde: Ds [mm] – průměr šneku vstřikovacího stroje 
 

7,5 ∙ R92,873S < UV < 10,5 ∙ R92,873S = 33,96 < UV < 47,55 
 

Ze standartní průměrové řady vyhovuje průměr šneku 45 mm. 
 

Podle vypočítaných parametrů je zvolen vstřikovací lis Allrounder 570 C Golden Edition od 
firmy Arburg. V tabulce č. 5 jsou základní parametry lisu porovnané s vypočítanými 
hodnotami. Všechny parametry lisu jsou v příloze č. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 42 Vstřikovací lis Allrounder 570 C Golden Edition [1] 
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Tab. 5 Základní parametry vstřikovacího stroje [1] 
Technický parametr Hodnota stroje Hodnota návrhu Jednotka 
Vstřikovací jednotka 800 
Průměr šneku 45 45 mm 
Maximální vstřikovací dávka 318 92,873 cm3 
Maximální vstřikovací tlak 2470 1200 bar 
Plastikační kapacita 23 18,403 kg/hod 
Uzavírací jednotka 570 C Golden Edition 
Maximální uzavírací síla 2000 1969,388 kN 
Minimální výška formy 300 329 mm 
Vzdálenost mezi vodícími 
sloupky 

570x570 346x396 mm 

 
 
5 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [6], [7] 
 

Cílem technicko-ekonomického zhodnocení je vypočítat náklady na výrobu plastového 
nosiče informace. Mezi tyto náklady paří cena za použitý materiál, normalizované díly, jejich 
obrobení, následná konstrukce formy, vstřikovací lis a náklady na mzdy personálu. Do nákladů 
není započítána správní režie, do které spadá řízení podniku a administrativa. Ceny 
normalizovaných dílů a vstřikovacího stroje jsou uvedeny v eurech, proto budou ceny 
převedeny do českých korun. Pro převod měn je použit měnový kurz dle České národní banky 
ze dne 10.5.2017, kde 1 euro je 26,64 Kč. 

 

• Náklady na materiál Nm 
 
Celková hmotnost výstřiku se vypočítá dle následujícího vztahu. Do hmotnosti 

jsou započítány čtyři kusy nosiče informace a vtok. 
 

/> = �% ∙ ( + (��� ∙ 0	[1]      (5.1) 
 

/> = �4 ∙ 15,961 + 4,918� ∙ 1,04 = 71,512	1 
 

Náklady na materiál pro jeden výstřik se vypočítají dle následujícího vztahu. 
V nákladu je započítán vtok a čtyři kusy plastového nosiče. Cena materiálu Cpp je 37 
Kč/kg 

 
QW� = HXX ∙ /> ∙ 10��	[7č]      (5.2) 

 
kde: CPP [Kč] – cena polypropylenu.  

 
QW� = 37 ∙ 71,512 ∙ 10�� = 2,646	7č 
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Náklady na materiál pro celou sérii se vypočítají dle následujícího vztahu. 
 

QW = QW� ∙
&
Z[
	[7č]        (5.3) 

 

QW = 2,646 ∙
500	000

4
= 330	750	7č 

 

• Náklady na vstřikovací formu Nf 

Cena normalizovaných dílů od firmy Meusburger vychází dle katalogu na 
4647,90 euro. 

 
QZ\ = QZ\] ∙ H^ 	[7č]        (5.4) 
 

kde: Nnd [€] – náklady na normalizované díly, 
  CE [Kč/€] – měnový kurz.     

  
QZ\ = 4647,90 ∙ 26,64 = 123	820,056	 ≅ 123	821	7č 

 
Náklady na konstrukci a výrobu vstřikovací formy jsou navrhnuty odhadem. 

V nákladech na výrobu je započítáno obrábění jednotlivých dílů, kontrola a sestavení 
formy. 

 
Q� = 35	000	7č 

 
Q� = 75	000	7č 

 
Celkové náklady na vstřikovací formu se vypočítají dle následujícího vztahu.  

 
Q_ = QZ\ + Q�+Q�	[7č]       (5.5) 

 
Q_ = 123	821 + 35	000 + 75	000 = 233	821	7č 

 
• Náklady na vstřikovací lis Nvl 

Pořizovací cena vstřikovacího lisu Allrounder 570 C Golden Edition je 
93 300 euro.  

 
Q�@ = Q�@^ ∙ H^ 	[7č]       (5.6) 
 

kde: NvlE [€] – náklady na vstřikovací lis v eurech.   
  
Q�@ = 93	300 ∙ 26,64 = 2	485	512	7č 
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Předpokládaná životnost vstřikovacího stroje je 10 let, proto se pořizovací náklady 
rozloží na 10 částí. 

 

Q�@�,� =
Q�@
Ž�@

	 [7č] 

 

(5.7)

kde: Žvl [rok] – životnost vstřikovacího lisu. 
 

Q�@�,� =
2	485	512

10
= 248	551,2 ≅ 248	552	7č 

 
• Stanovení strojního času ts 

<V =
�a∙&

Z[∙� ��
	 [ℎLM]        (5.8) 

 

<V =
15,544	 ∙ 500000

4 ∙ 3600
= 539,72	ℎLM 

 
• Náklady na 1 hodinu provozu stroje Ns1 

 
Průměrná cena elektrické energie k datu 11.5.2017 je 3,71 Kč/kWh. 

QV� =
Xb∙Ac
'b

	[7č/ℎLM]       (5.9) 

 
kde: Ps [kW] - příkon stroje, 
  Ks [-] – koeficient opotřebení stroje. 

 

QV� =
67 ∙ 3,71

0,8
= 310,713	7č/ℎLM 

 
• Náklady na provoz stroje pro celou sérii Ns 

QV = QV� ∙ <V	[7č]                  (5.10) 
 
QV = 310,713 ∙ 539,72 = 167	698,02 ≅ 167	698	7č 
 

• Náklady na mzdu dělníka Nd 

Q\ = d\ ∙ <V	[7č]                  (5.11) 
 

kde: Md [Kč] – hodinová mzda dělníka. 
 

Q\ = 120 ∙ 539,72 = 64	766,4	7č ≅ 64	767	7č 
 

• Celkové náklady Nc 
 

Q> = QW + Q_ + Q�@�,� + QV + Q\ 	[7č]               (5.12) 

Q> = 330	750 + 233	821 + 248	552 + 167	698 + 64	767
= 	1	045	5887č 
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• Celkové náklady na 1 nosič informace Nc1 
 

Q>� =
&�
&
	 [7č]                  (5.13) 

 

Q>� =
1	045	588
500	000

= 2,091	7č 

 

• Předpokládaná prodejní cena Cp 
 

K vypočítaným celkovým nákladům na 1 nosič informace je připočítán zisk ve 
výši 30 %. 

 
H$ = Q>� ∙ 1,3	[7č]                             (5.14) 

 
H$ = 2,091 ∙ 1,3 = 2,718 ≅ 2,72	7č 
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6 ZÁVĚRY 
 

Pro výrobu plastového nosiče informace byla zvolena technologie vstřikování plastů. Byla 
zvolena velikost série 500 000 kusů. Pro výrobu byl vybrán polypropylen od firmy Sabic 
s obchodním názvem PPcompound 3320EH s obsahem 20 % talku, který má dobrou pevnost, 
chemickou a tepelnou odolnost a díky plnivu ve formě talku se snižuje jeho cena. 

 
Forma se skládá z normalizovaných dílů, které dodává firma Meusburger Georg GmbH & 

Co KG. Vzhledem k požadavkům na termín dodání celé série byla vstřikovací forma 
vypočítána jako čtyřnásobná. Forma se skládá ze dvou částí - z pevné a pohyblivé. Pro přívod 
plastu byl vybrán studený vtok, který je oproti horkému vtoku levnější a jednodušší na 
konstrukci. Byl zde použit tunelový vtok, který zajistí při procesu vyhazování takové oddělení 
výstřiku od vtoku, že není nutné jeho dodatečné oddělování. Pro vyhození výstřiku z formy byl 
zvolen stírací kroužek, díky kterému nevzniká otlačení v místě styku s výstřikem a také 
deformace. Temperační systém byl navržen samostatně pro každou část formy. Skládá se ze 
čtyř okruhů, dva okruhy pro pohyblivou část a dva pro pevnou část formy. 

 
Pro výrobu plastového nosiče informace byl zvolen horizontální vstřikovací lis Allrounder 

570 C Golden Edition od firmy Arburg, který má dostatečnou uzavírací sílu a plastikační 
a vstřikovací kapacitu. Pomocí výpočtů a simulace v programu Autodesk Moldflow Adviser 
2017 byl stanoven vstřikovací cyklus na 15,554 s. 

 
Celkové náklady na výrobu celé série jsou 1 045 588 Kč. Předpokládaná cena jednoho 

výrobku je 2,72 Kč.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 
A Začátek vstřikování [-] 
ABS Akrylonitrilbutadienstyren [-] 
B Konec vstřikování [-] 
C Ztuhnutí hmoty ve vtokovém kanálku [-] 
Cp Minimální plastikační kapacita stroje [cm3] 
CP Předpokládaná prodejní cena [Kč] 
CPP Cena polypropylenu [Kč] 
Cv Minimální kapacita vstřikovacího stroje [cm3] 
CE Měnový kurz [Kč/€] 
D Konec dotlaku [-] 
Ds Průměr šneku [mm] 
E Konec plastikace materiálu [-] 
Ek Účinnost tavící komory [-] 
EPDM Ethylen-propylen-deinový kaučuk [-] 
F Otevření formy [-] 
Fp Uzavírací (přidržovací) síla [kN] 
G Hmotnost vstřikované součástky [g] 
Gc Celková hmotnost výstřiku [g] 
Ka Faktor navýšení obejmu taveniny [g/cm3] 
Kc Koeficient využití času [-] 
Ks Koeficient opotřebení stroje [-] 
LDPE Polyethylen s nízkou hustotou [-] 
Md Hodinová mzda dělníka [Kč] 
n1 Násobnost formy dle kapacity vstřikovacího stroje [-] 
n2 Násobnost formy z hlediska plastikačního výkonu stroje [-] 
n3 Násobnost formy z hlediska velikosti uzavírací síly [-] 
n4 Násobnost formy z hlediska termínu výroby [-] 
N Požadovaná produkce [ks] 
NR Přírodní kaučuk [-] 
Nc Celkové náklady [Kč] 
Nc1 Celkové náklady na 1 nosič informace [Kč] 
Nd Náklady na mzdu dělníka [Kč] 
Nf Náklady na vstřikovací formu [Kč] 
Nk Náklady na konstrukci formy [Kč] 
Nm Náklady na materiál [Kč] 
Nm1 Náklady na materiál na 1 výstřik [Kč] 
Nnd Náklady na normalizované díly [€] 
Ns Náklady na provoz stroje pro celou sérii [Kč] 
Ns1 Náklady na 1 hodinu provozu stroje [Kč] 
Nv Náklady na výrobu formy [Kč] 
Nvl Náklady na vstřikovací lis [Kč] 
NvlE Náklady na vstřikovací lis [€] 
Nvl0,1 Náklady na vstřikovací lis na 1 rok [Kč] 
pi Vnitřní tlak v dutině formy [MPa] 
pv Vstřikovací tlak [MPa] 
Ps Příkon stroje [kW] 
PC Polykarbonát [-] 
PE Polyethylen [-] 
PES Polyétersulfon [-] 
PET Polyethylentereftalát [-] 
PP Polypropylen [-] 
PS Polystyren [-] 
PVC Polyvinylchlorid [-] 
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S Plocha dutiny a kanálků v dělící rovině [mm2] 
SBR butadien-styrenový kaučuk [-] 
Sk Dráha šneku [mm] 
Sn Dráha nástroje [mm] 
Qp Plastikační výkon stroje [kg/hod] 
Qv Maximální zdvihový objem  [cm3] 
tD Doba dotlaku [s] 
tc Celková doba cyklu  [s] 
tchl Doba chlazení [s] 
tm Doba vydělávání výstřiku manipulátorem [s] 
tpl Doba plastikace [s] 
ts Strojní čas [s] 
ts1 Doba uzavření vstřikovací formy [s] 
ts2 Doba přísunu tavící komory k formě [s] 
ts3 Doba na vyhození výstřiku [s] 
tv Doba vstřikování [s] 
Ta Průměrná teplota dávky taveniny [°C] 
Tk Teplota vnitřní stěny tavící komory [°C] 
To Teplota plastu při vstupu do procesu [°C] 
Tp Doba produkce [hod] 
TPE Termoplastické elastomery [-] 
V Objem výstřiku [cm3] 
Vvt Objem vtokového zbytku [cm3] 
Žvl 6ivotnost vstřikoavího lisu [ 
   
   
ρ Hustota [g/cm3] 
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Příloha 4 (1/1) - Doporučený vstřikovací tlak pro vybrané materiály 
 

Materiál 
Vstřikovací tlak pv 

[MPa] 
Dotlak pd 

[MPa] 
Zpětný tlak pz 

[MPa] 
PS 100 60 6 

ABS 90 50 6 
PVS hart 120 70 6 

PVC weich 80 40 6 
PMMA 120 80 10 

PC 130 90 10 
PE – HD 100 60 8 
PE – LD 60 40 6 

PP 110 80 8 
PA 6 90 60 6 

PA 6,6 90 60 6 
POM 130 80 6 
PBT 110 80 10 

 


