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ABSTRAKT 
 

KRATINA Patrik: Výroba vstřikovaných dílů       

 

 Práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské 

technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce 

zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena na samotný proces 

vstřikování a popis jednotlivých částí a komponent vstřikovacího stroje a nástroje. 

Projekt obsahuje návrh technologie výroby (vstřikování plastů do kovových forem) a 

její konstrukční řešení.  Závěr práce obsahuje ekonomické vyhodnocení, přílohovou a 

výkresovou dokumentaci. 

 

 
Klíčová slova: plasty, vstřikovací stroje, vstřikování plastů, vstřikovací forma, Arburg 

Allrounder 570 S, Lexan 920 A 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
KRATINA Patrik: Production of injection molded parts       

 
 The work, elaborated within the B-STG Engineering Technology Bachelor's 

degree program, is focused on the topic of injection molding into molds. In the 

introductory part, the work deals with materials suitable for injection. In the next 

chapter  the work is focused on the process of injection and description of individual 

parts and components of the injection machine and its tools. The thesis contains the 

concept of the technology of production (injection moulding into metal molds) and its 

design solution. The conclusion of the thesis includes economic evaluation, attachment 

and drawing documentation. 

 

 
Key words: plastics, injection machines, injection moulding, injection mold, Arburg 

Allrounder 570 S, Lexan 920 A 
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 ÚVOD [7], [11] 

Výrobky z plastu jsou nedílnou součástí pro všechny obory strojírenské výroby.  

Stroje na zpracování polymerů vznikly z původních strojů na zpracování kaučuku, 

hliníků a kovů. Vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálů vznikly stroje 

jmenovitě určené pro zpracování plastu.  

Zpracovatelské technologie na výrobu a zpracování plastu lze rozdělit do tří skupin:  

 Tvářecí technologie – výchozím materiálem je granulát, prášek nebo kapalina. 

Uvnitř materiálu dochází k přemisťování částic a finální výrobek má značné 

odlišný tvar od výchozího materiálu.  Mezi tvářecí technologie patří vstřikování, 

lisování, odlévání, vytlačování a válcování. 

 Tvarovací technologie – nedochází k přemisťování částic a proto se ani zásadně 

nemění tvar výrobku během procesu. Takovými technologiemi jsou například 

spojování plastů, obrábění, ohýbání a tvarování plastových desek. 

 Doplňkové technologie – slouží jak k úpravě výchozího materiálu před tvářením 

(sušení, barvení, předehřev), tak i k úpravě konečného výrobku (potiskování, 

pokovení atd.)  

 Technologií vstřikováním můžeme vyrábět jak konečné výrobky, tak 

polotovary, či díly ke zkompletování konečného celku. Výrobky zhotovené 

vstřikováním se vyznačují velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností a vysokou 

reprodukovatelností fyzikálních a chemických vlastností.  Technologie vstřikování je 

nerozšířenější technologií na zpracování plastů. Největší zastoupení vstřikovaných 

plastů najdeme v automobilovém průmyslu, kde jsou plastové výrobky nedílnou 

součástí interiérů i exteriérů, nebo například v hračkářství.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 1 plastové součástky zhotovené vstřikováním [11] 
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1 ZADANÝ PLASTOVÝ DÍLEC [18] 
 

Zadaný plastový dílec (Obr. 1.1) o rozměrech 81x80x11 mm je součásti elektrického 

vypínače osvětlení, běžně užívaného v domácnostech, ale i jiných prostorách 

opatřených elektrickým rozvodem. Rámeček, jakož i celý set vypínače, se vyrábí 

v různých designových provedeních. Zadaný dílec nese označení Classic. 

  

Důležité jsou především vnitřní rozměry rámečku, do kterých pasuje další část 

vypínače. Jelikož je tohle uložení s mírnou vůlí, není potřeba pro tyhle rozměry 

předepisovat velkou přesnost. 

 
 

Obr. 1.1 rámeček elektrického vypínače 

 

Podle složitosti tvarů, kvality povrchu a stop na součástce zle usoudit, že rámeček je 

vyráběn technologií vstřikováním. Tato metoda zpracování plastů je velmi populární, 

protože kombinuje výrobky s velmi dobrou tvarovou a rozměrovou přesností, krátký 

procesní čas a nízké pořizovací náklady. 

 

Materiál pro výrobu zadaného dílce v bakalářské práci je od firmy SABIC Innovative 

Plastics a má označení Lexan 920A.  Tento materiál je vhodný pro vstřikování a byl 

vybrán především pro jeho mechanické vlastnosti. [18] 
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2 POLYMERY [7], [11] 

 
 Polymery jsou organické látky přírodního, nebo syntetického původu. Jsou 

tvořeny tzv. makromolekulamy, v nichž je každý článek řetězce označován jako „mer.“ 

Díky svému stavebnicovému charakteru umožnují polymeru neobyčejnou proměnlivost 

struktur. 

 
Dělení polymerů: 

 

 
Obr. 2.1 dělení polymerů [7] 

 

 

Základním dělením polymerů je rozdělení na elastomery a plasty.  

 

1) ELASTOMERY – Elastomery jsou pružné syntetické otiskovací materiály 

(vulkanizující polymery podobné kaučukům) tuhnoucí chemicky, a to 

buď polyadicí, nebo polykondenzací. 

 

Elastomery se vyznačují výbornými elastickými vlastnostmi, s vysokou 

hodnotou pružné deformace.  

 

 

2) PLASTY – označovány také jako plastické hmoty, nebo umělé hmoty, 

označují řadu syntetických a polysyntetických polymerních materiálů. Často 

obsahují příměsné látky, které zlepšují jejich mechanické vlastnosti. Plasty 

se vyznačují vlastnostmi jako je např. tepelná odolnost, pružnost, nebo 

tvrdost. Jejich výhodou je chemická odolnost, nízká hustota a dobrá 

zpracovatelnost (lisování, vystřikování, lití apod.) 
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2.1 MATERIÁLY PRO VSTŘIKOVÁNÍ [7], [11] 

 

 
2.1.1 TERMOPLASTY 

 
Termoplasty jsou nejdůležitější skupinou materiálu pro výrobu vstřikováním do 

forem. Jedná se o polymerní materiály, které se  při zahřátí uvádějí do stavu vysoce 

viskózních nenewtonovských kapalin. V tomto stavu je velmi snadné je tvářet a 

zpracovávat různými technologiemi.  

Do tuhého stavu přejdou ochlazením pod teplotu tání Tm (semikrystalické 

plasty), resp. Teplotou viskózního toku Tf (amorfní plasty). Při zahřívání nedochází ke 

změně jejich chemické struktury, díky čemuž je možné termoplasty po tuhnutí znovu 

zahřát a tvarovat. Jedná se pouze o fyzikální proces.  

 

K termoplastům patří většina zpracovatelských hmot, např. 

 

- polyethylen (PE) 

- polystyren (PS) 

- polyvinylchlorid (PVC) 

- polypropylen (PP) 

 

 
2.1.2 REAKTOPLASTY 

 

Také nazývány termosety. Také se jedná o polymerní materiály. Při zahřátí je 

taktéž možné je tvářet, avšak jen po omezenou dobu. Při dalším zahřívání se mění jejich 

chemická struktura a dochází k tzv. vytvrzování (prostorové zesíťování struktury). 

Takový výrobek se chová jako jedna makromolekula. Tento děj je nevratný a vytvrzené 

výrobky již nelze dál roztavit ani rozpustit, protože by došlo k rozkladu hmoty 

(degradaci). 

 

Mezi reaktoplasty patří např.  

 

- fenolformaldehydové hmoty 

- epoxidové pryskyřice 

- polyesterové hmoty 
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3 TEORIE VSTŘIKOVÁNÍ [12], [20] 
 

3.1 PROCES VSTŘIKOVÁNÍ [12], [20] 

 
Během vstřikování je velkou rychlostí vpravena dávka zpracovaného materiálu 

z pomocné komory do uzavřené komory kovové formy, kde ztuhne ve finální výrobek. 

Tlaková komora je součástí vstřikovacího stroje a zásoba vstřikovacího materiálu se 

během cyklu neustále doplňuje. Mezi výhody vstřikování patří krátký čas cyklu, 

schopnost vytvoření i složitých dílů s velmi dobrou tvarovou a rozměrovou přesností, 

ale také i konstrukční flexibilita, která umožňuje odstranění konečných operací na 

úpravu povrchu. Nevýhodou, ve srovnání s jinými technologiemi na zpracování plastů, 

jsou vysoké pořizovací náklady a složité stroje, neúměrně velké ve srovnání 

s vyhotoveným výrobkem. 

 

 Plast (nejčastěji v podobě granulí), recyklát nebo regranulát je nasypán do 

násypky, z níž je odebírán pracovní častí stroje (šnekem, pístem), která hmotu 

dopravuje do tavící komory, kde za současného účinu tření a topení plast taje a vzniká 

tavenina. Tavenina je následně vstřikována do dutiny formy (Obr. 3.1), kterou zcela 

zaplní a získá její tvar a objem. Následuje dotlaková fáze pro snížení smrštění a 

rozměrových změn. Plast předává formě teplo a postupným ochlazováním ztuhne ve 

finální výrobek. Potom se forma otevře a výrobek je z formy vyhozen. Poté se celý 

výrobní proces opakuje. 

 

 
Obr. 3.1 příklad vstřikovací formy [12] 

 

 

Vstřikovací cyklus (Obr. 3.2) je tvořen přesně specifikovanými úkony. Jedná se 

o proces izotermický, během něhož plast prochází teplotním cyklem. Při popisu 

vstřikovacího cyklu musíme jednoznačně určit jeho počátek. Uzavření vstřikovací 

formy může být považováno za počátek cyklu.  
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Obr. 3.2 vstřikovací cyklus [12] 

 

Pokud vstřikovací cyklus posuzujeme z hlediska zpracovávaného plastu, 

můžeme jej vyjádřit jako závislost tlaku v dutině formy na čase (Obr. 3.3). Tento tlak se 

nazývá vnitřní tlak (pi). Dále existuje také vnější tlak (p), kterým se myslí tlak vztažený 

na jednotku plochy průřezu šneku.  

 

 
 

Obr 3.3 diagram vnitřního tlaku pi v dutině formy během procesu vstřikování [12] 

 

 

 

V čase t=0 je forma otevřená a dutina formy je prázdná. Poté dostane stroj 

impuls k zahájení cyklu. Forma se uzavře tak, že se pohyblivá část přisune k pevné části 

formy. Forma se uzamkne – strojní časy.  Při přisouvání je nutno vynaložit přisouvací 
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sílu (Fp), která je značně menší než uzamykací síla (Fuz), nutná k uzamknutí formy. 

Uzamykací síla Fuz je až třikrát větší, neboť musí být zajištěno pevné uzamknutí formy, 

aby nedošlo k jejímu otevření vlivem tlaku během vstřikování. Následně se začne šnek 

pohybovat a začíná samotné vstřikování roztavené hmoty do dutiny vstřikovací formy.  

V této fázi se šnek pohybuje pouze v axiálním směru a neotáčí se. Po naplnění formy je 

tavenina ještě stačena a tlak dosahuje maximální hodnoty.  

 

 

V momentě, kdy tavenina vstoupí do dutiny formy, začne formě předávat teplo a 

ochlazovat se. Chlazení pokračuje až do doby, kdy se forma otevře a výstřik je vytažen. 

Dobu chlazení rozlišujeme na dobu chlazení při plném vstřikovacím tlaku a chlazení 

dobu chlazení při klesajícím tlaku. Doba chlazení Tch je závislá na tloušťce stěny 

výstřiku, teplotě formy Tf, teplotě taveniny, druhu plastu a teploty výstřiku v okamžiku 

vyjímání z formy. Doba chladnutí se zkracuje účinným chlazením formy, čehož se 

využívá zejména v místech, kde tavenina chladne pomaleji. Chladnutí ovlivňuje nejen 

strukturu (orientaci, krystalizaci a vnitřní pnutí), ale také kvalitu povrchu, zejména lesk.  

 

Během chladnutí se hmota smršťuje a zmenšuje svůj objem. Aby ve výrobku 

nedošlo ke staženinám nebo propadlinám, je nutno provádět tzv. dotlak, při kterém je 

malé množství hmoty vstřikováno do dutiny hmoty a to za stejného tlaku, jako při 

samotném vstřikování, a poté při sníženém tlaku během dalšího chladnutí. Dotlak se 

dále dělí na izobarický a 

izochorický. Při dotlačování 

musí být před čelem šneku 

malý objem plastu – polštář 

(obvykle 10 – 15 %, méně než 

dvojnásobek průměru šneku 

D). Po naplnění formy 

následuje tzv. stlačování 

hmoty. Při tomhle procesu 

prudce vzroste tlak a rychlost 

naopak klesne. Pokud by tlak 

zůstal na původní hodnotě, 

mohlo by dojít k tzv. dýchnutí 

(prohnutí formy),(Obr. 3.4). 

 

 

Obr. 3.4 průběh vnitřního tlaku Pi v dutině formy, znázornění tlakové špičky [12] 

 

Aby se zamezilo tomuhle jevu, je třeba v určitou chvíli snížit vstřikovací tlak, 

neboli předpnout na dotlak. Je-li přepnutí opožděné, dojde k výše uvedenému jevu. 

Pokud by přepnutí bylo předčasné, může vzniknout nedostříknutý výrobek. Doba 

dotlaku Td  závisí hlavně na průřezu vtokového kanálu a zpravidla trvá několik sekund.  
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Jakmile je dokončen dotlak, začíná proces plastikace nové dávky plastu. Šnek se 

začne otáčet a nabírat hmotu pod násypkou a vtlačovat ji do prostoru před čelem. 

Současně musí šnek překonat protitlak, neboli zpětný tlak, který vzniká, když šnek 

ustupuje dozadu. Výška protitlaku ovlivňuje dobu plastikace a tím i kvalitu prohnětení 

roztaveného plastu.  

 

 

3.2 VSTŘIKOVACÍ STROJE [11], [19] 

 

Vstřikovací stroje, označované jako vstřikolisy, jsou primárně určeny na zpracování 

polymerů, nejčastěji v podobě granulí.  Polymeru zle však dodávat i v podobě prášku, či 

hmoty těstovinové konzistence. Vstřikolisy se dělí do kategorií podle:  

 

 dle pohonu, který zajišťuje pohyb v hlavních osách stroje (vstřikovací posuvy a 

uzavírací jednotky). Pohony jsou zajišťovány hydraulicky, nebo elektricky.  

 dle pracovního členu vstřikovací jednotky. Dělení na pístové a šnekové vstřikovací 

stroje 

 dle posuvu pohyblivé desky uzavírací jednotky (horizontální, vertikální) 

 dle typu zpracovávaného plastu. Dělení na vstřikolisy pro zpracování termoplastů, 

reaktoplastů, nebo kaučuků. 

 dle počtu desek uzavírací jednotky (dvoudeskové, třídeskové) 

 dle počtu šneků (jednošnekové, vícešnekové) 

 

Moderní vstřikovací stroje jsou plně automatické, takže dosahují vysoké 

produktivity práce. Jelikož je pořizovací cena vstřikovacích strojů vysoká, technologie 

vstřikování se hodí spíše pro velkovýrobu. 

 

 

 

3.2.1 PÍSTOVÉ VSŘIKOVACÍ STROJE [19] 

 

Pístové vstřikovací stroje jsou nejstarším typem vstřikovacích strojů. Písty jsou 

umístěny ve vstřikovacích jednotkách a jejich pohyb je omezen pouze na pohyb vpřed a 

vzad v ose pístu. Jakmile se začne píst posouvat dopředu, začne před sebou vytlačovat 

hmotu do vytápěné části tavící komory. Zde se pevná hmota v podobě granulí, nebo 

prášku mění na viskózní taveninu vlivem působení tepla. Tlakem pístu se tavenina 

dostává až ke konci tavící komory, kde je umístěna tryska. Před tryskou se nachází ještě 

torpédo, které tavenina obtéká. Tím je zajištěna homogenizace teploty taveniny v celém 

objemu a také částečné promíchání. V dnešní době jsou pístové vstřikolisy (Obr. 3.5) 

nahrazeny šnekovými vstřikovacími stroji. 
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(a) dávkování granulátu, 

(b) plastikace dávky a vstřikování 

plastu do formy,  

(c) odformování výrobku  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 pístový vstřikovací stroj se dvěmi vodícími tyčemi (vlevo) a schéma 

vstřikovacího cyklu (vpravo)[19] 

 

3.2.2 ŠNEKOVÉ VSTŘIKOVACÍ STROJE  

 

Nejčastěji používaný typ vstřikovacího stroje. Uvnitř vstřikovací jednoty se 

nachází píst, který je schopný kromě základního pohybu vpřed a vzad vykonávat také 

pohyb rotační. Ten zajišťuje lepší promíchání taveniny. Vlivem rotace se tavenina také 

ohřívá. Rozlišujeme šnekové vstřikovací stroje s horizontální, nebo vertikální 

vstřikovací jednotkou. Pokud se při cyklu využívá více vstřikovacích jednotek, můžeme 

se setkat se stroji, které mají vstřikovací jednotku pod úhlem, nejčastěji 45°.    

 

Vzhledem k velkému množství polymerů, které je možno 

zpracovávat technologií vstřikováním, existuje široká škála vstřikovacích strojů 

rozmanitých velikostí a modelů, které jsou specifické pro konkrétní aplikaci, nebo stroje 

modulární konstrukce, které jsou typické pro svůj “stavebnicový“ charakter. Takové 

stroje lze snadno upravovat a přestavovat podle požadavků zpracovatele polymerních 

materiálů.  

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 horizontální vstřikovací 

stroj  

 

vstřikovací jednotka (A), 

uzavírací jednotka (B), 

komunikační rozhraní řídícího a 

kontrolního systému (C), 

rám stroje s hydraulickým 

pohonem (D) 

 

 

 



19 
 

3.3 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA [17], [19], [20] 

 

Vstřikovací jednotka se skládá z násypky, ve které se nachází zpracovávaný 

materiál v podobě granulátu, šneku, tavící komory a trysky, umístěné na konci jednotky. 

V minulosti se používali jednotky pístové, v polovině 20. Století byly však tyhle 

jednotky zcela nahrazeny jednotkami šnekovými, které poskytují všestranné použití.  

 

3.3.1 TAVÍCÍ KOMORA 

Jedná se dutý kovový válec zakončený tryskou. Uvnitř tavící komory se nachází 

šnek. Jelikož mezi povrchem závitu šneku a vnitřní plochou komory je jen malá mezera 

(0,1 – 0,2 mm) musí být tavící komora velmi přesně obrobena. Plynulý tok taveniny 

vyžaduje hladký povrch, který zajistí, aby nedocházelo k žádnému hromadění taveniny, 

které by mělo za následek teplotní degradaci hmoty. Tavenina proudící mezi šnekem a 

komorou funguje také jako mazadlo. Vnější strana komory je opatřena topnými pásy. 

 

3.3.2 TRYSKA 

Spojení mezi vstřikovací jednotkou a formou zajišťuje tryska (Obr. 3.7). Její 

hlavní funkcí je přesné dosednutí vstřikovací jednotky na vtokovou vložku vstřikovací 

formy. Po najetí trysky do vložky je posuvným mechanizmem vstřikovací jednotky 

vyvozena přítlačná síla, která zapříčiní oddělení jednotky od formy během vstřikování. 

Tryska je k vstřikovací jednotce připevněna pevně šrouby.  

 

Obr. 3.7 tryska vstřikovací jednotky připevněná šrouby (vlevo) a s vnějším závitem se 

zabudovaným filtrem (vpravo)[19] 

 

3.3.3 ŠNEKY VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ 

Šnek je pracovním členem, který během procesu vstřikování koná několik 

funkcí. Zpravidla šroubovice (šnekovice) nebývá po celém obvodu šneku stejná. 

Šroubovice má různou hloubku i stoupání. Obecně lze šneky na zpracování polymerů 

rozdělit do tří odlišných zón. První zóna je pod násypkou a nazývá se dopravní, nebo 

také vstupní. Zde je hloubka závitu největší. Hlavním úkolem téhle části šneku je 

odebírat granulát z násypky a následně jej dopravit do tavící části vstřikovací komory, 
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která je ohřívána odporovými pásy.  Během přesunu hmoty do druhé části šneku jsou 

částice materiálu postupně stěsnávány, přičemž je vytlačován vzduch. Druhá zóna, 

směrem ke špičce šneku, se nazývá kompresní. V téhle části se hloubka i stoupání 

závitu zmenšuje a dochází zde k intenzivnímu stlačování materiálu.  Třetí zóna je 

označována jako homogenizační, jelikož její hlavní funkcí je kvalitní promíchání 

taveniny, čímž je zajištěno i rovnoměrné rozložení tepla v celém objemu taveniny před 

jejím vstupem do prostoru, kde dochází ke hromadění připravené dávky taveniny. Délka 

a tvar jednotlivých zón šneku je individuální a závisí na typu zpracovávaného polymeru.  

Mezi nejdůležitější charakteristiky šneku patří poměr mezi délkou a jeho 

průměrem (Ls/Ds).  Tento poloměr je specifický pro různé typy materiálů. Pro 

zpracování termoplastů je to obvykle 19-22:1. Kratší šneky by nezajistily dostatečnou 

homogenitu taveniny a delší by naopak mohli způsobit tepelnou degradaci vlivem příliš 

dlouhého působení tření.  

 

Obr. 3.8 závislost hloubky závitu na průměru šneku [19] 

 

 Šneky pro zpracování reaktoplastů: 

Při zpracovávání reaktoplasů není potřeba tak důkladné homogenizace, jako při 

zpracovávání termoplastů. Zpracovávání probíhá v teplotách kolem 90°C, aby nedošlo 

k teplotní degradaci hmoty. Proto mají šneky pro reaktoplasty nižší hloubku závitu, 

které tvoří mělké kanálky a také jsou celkově kratší.  
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Obr. 3.9a  používaná geometrie šneku [19] 

 Šneky pro zpracování elastomerů:  

Elastomery patří mezi skupinu polymerů, u kterých, stejně jako u reaktoplastů, 

nesmí dojít ke zvyšování teploty, aby materiál neztuhl dřív než ve formě. Proto se šneky 

do jisté míry podobají šnekům pro zpracování reaktoplastů. Obvykle se vyrábí 

o průměrech 30 až 100 mm, přičemž velmi často mívají duté jádro, kterým proudí voda 

pro zajištění přesné regulace teploty.  

 

 

Obr. 3.9b  používaná geometrie šneku[19] 

 

 

3.4 UZAVÍRACÍ JEDNOTKA [7], [11] 
 

Hlavním úkolem uzavírací jednotky je otevírat a zavírat formu. Pokud je forma 

uzavřená, uzavírací jednotka působí uzavírací silou Fuz, která zajišťuje, aby se při tlaku 

vyvolaném vstřikováním taveniny forma neotevřela. Při otevírání a zavírání formy 

působí uzavírací jednotka přisouvací silou Fp. Přisouvací síla je podstatně menší než 

síla uzavírací. Moderní stroje mají naprogramovatelnou rychlost a sílu uzavírání 

vstřikovací formy. Uzavírací síla je vyvolána buď mechanicky (forma se mechanicky 

zapříčí v určité poloze), hydraulicky, nebo kombinací obou možností. Podle pohonu, 

který zajištuje pohyb rozlišujeme elektrické a hydraulické uzavírací jednotky.  
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Uzavírací jednotka zajišťuje plynulé otevírání a zavírání formy v procesu 

vstřikovaní a stejně jako vstřikovací jednotka se skládá z několika prvků a mechanizmů. 

Základními prvky jsou vodící sloupky, opěrná deska pevně spojená s ložem stroje, 

pohyblivá deska, na které je připevněna pohyblivá část formy a upínací deska s otvorem 

na trysku stroje, na kterou se upíná nepohyblivá část formy. 

Uzavírací a vstřikovací jednotka jsou vůči sobě určitě umístěny. Nejčastěji se 

setkáváme s horizontálním uložením obou jednotek. Ve speciálních případech se však 

můžeme setkat i s jinou vzájemnou polohou uložení. 

 

 

3.4.1 KLOUBOVÝ MECHANIZMUS [19]. [20] 

Kloubový mechanizmus má velmi dobrou regulovatelnost rychlosti pohybu a 

poměrně malou spotřebu energie. Ve srovnaní s hydraulickým uzavíracím systémem je 

kloubový mechanizmus pracovat s až o 20% nižší spotřebou energie. Proto se řadí mezi 

nejefektivnější uzavírací systémy.  

Kloubový mechanizmu je řízen elektrickým nebo hydraulickým systémem (Obr. 

3.10). Hydraulické systémy jsou využívány u menších vstřikovacích strojů, obvykle do 

500 kN. Jejich výhodou je malé konstrukční řešení a malé nároky na spotřebu oleje.  

Kloubové mechanizmy poskytují ideální rychlost uzavírání a otevírání formy. 

Pomalý rozjezd při uzavírání je následován zrychlením a poté opět zpomalením před 

úplným uzavřením formy. Systém je velmi rychlý a zároveň šetrný k formě.  

 

Obr. 3.10 jednoduchý kloubový mechanizmus s hydraulickým pohonem (a) otevřený, (b) 

uzavřený [19] 
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3.4.2 HYDRAULICKÝ MECHANIZMUS [19], [20] 

Pohyb hydraulického uzavíracího systému zajišťuje hydraulický válec, který je 

nejčastěji umístěn v ose mechanizmu a může být napojen přímo na pohyblivou upínací 

desku. Můžeme se setkat s variantou, kdy je jeden válec nahrazen např. čtyřmi menšími 

hydraulickými válci, umístěnými symetricky na uzavírací jednotce.  V současnosti jsou 

u uzavíracích jednotek využívány mechanické zámky pro fixaci pohyblivé části s částí 

pevnou. Systém pístů vyžaduje vetší působení sil a vetší spotřebu oleje. Proto jsou 

mechanizmy hydraulicko-mechanické úspornějším řešením. Výhodou hydraulických 

systémů je lepší opakovatelnost pohybů a přesnější regulace rychlosti.  

 

Obr. 3.11 hydraulická uzavírací jednotka [19] 

(a) pevná část formy, (b) pohyblivá část formy, (c) vodící sloupky, (d) rám stroje, (e) 

hydraulický vyhazovač, (f) hydraulický válec  

 

3.4.3 KOMBINOVANÉ MECHANIZMY [19] 

Kombinované mechanizmy nabízí využití výhod obou výše uvedených systémů. 

Hlavní pohyby upínací pohyblivé desky vykonává kloubový mechanizmus, zatím co pro 

vybudování a udržení uzamykací síly je využito hydraulického válce.  Tento způsob 

umožnuje rychlé posuvy upínací desky a zároveň pevné sevření formy. 

 

3.4.4 UPÍNACÍ DESKY [19] 

Upnutí vstřikovací formy ke vstřikovacímu stroji zajišťují upínací desky. 

Rozlišujeme upínací desku pevnou, která je součástí rámu stroje a kterou prochází 

tryska vstřikovací a upínací desku posuvnou, která je připevněna k posuvnému 

mechanizmu jednotky. Vzhledem k velkému silovému působení musí mít upínací desky 

určitou tuhost (max. 0,2 mm na vzdálenost 1 m). Rozlišujeme několik způsobů uchycení 

upínací desky ke vstřikovací formě:  

 bajonetový systém 

 Hydraulický systém 

 magnetický systém 
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3.4.5 VYHAZOVACÍ SYSTÉM [20], [23] 

Vyhazovací systém je taktéž součástí upínací jednotky, i když vyhazování není jeho 

hlavní funkcí. Vyhazovače mají dva typy pohybu:  

 vpřed – dochází k vyhazování výstřiku z dutiny formy 

 vzad – navrácení vyhazovače do původní polohy 

Nejjednodušším způsobem je vyhazování přes doraz stroje. V takovém případě je 

vyhazování řízeno dorazem (beranem), který je umístěn na konci stoje. Při otevření 

formy dojde ke kontaktu mezi vyhazovacím systémem, umístěným na pohyblivé části 

formy, a dorazem, čímž dojde k vyhození výstřiku z formy. Ke zpětnému navrácení 

vyhazovacího systému do původní polohy je zajištěno při uzavírání formy speciálními 

kolíky. Kolíky se začnou zasouvat, jakmile narazí na část formy, která je upevněna na 

pevné upínací desce stroje. Rychlost vyhazování je tedy závislé na rychlosti pohybu 

uzavírací jednotky a k vyhození dojde až při úplném otevření formy.  Dalším typem 

vyhazování je před hydraulický systém. Pohyb vyhazovače je řízen hydraulickým 

válcem a je zcela nezávislý na ostatních pohyb stroje. Hlavní výhodou je, že k vyhození 

dochází v libovolné pozici pohyblivé části formy. 

 

 

4 VSTŘIKOVACÍ FORMA [3], [17], [20], [23] 

 

Vstřikovací forma je tvořena z ocelových desek a dalších komponent, které jsou 

k sobě vhodně poskládány a nainstalovány tak, aby při vstřikovacím procesu vytvořily 

požadovaný tvar dílce. 

 Formy musejí odolávat vysokým tlakům, poskytovat výrobky přesných tvarů a 

rozměrů, umožnit snadné vyjmutí výrobků a pracovat automaticky po celou dobu své 

životnosti. Volba materiálu závisí na:  

 druhu zpracovávaného plastu 

 velikosti výrobku a jeho složitosti 

 použité technologii 

 odolnosti proti opotřebení 

 teplotní odolnosti 

 ceně  

Při stanovení rozměrů součást a výrobních tolerancí tvarových součástí je důležité 

zohlednit smrštění.  
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4.1 ROZDĚLENÍ FOREM [20] 
 

 podle násobnosti – jednonásobné, vícenásobné 

 podle konstrukčního řešení a zaformování – dvoudeskové, třídeskové, etážové, 

čelisťové, vytáčecí atd. 

 podle konstrukce vstřikovacího stroje – formy se střikem kolmo na dělící rovinu 

nebo se střikem do dělící roviny 

 

4.2 POŽADAVKY NA FORMU [3], [20] 
 

 Vstřikovací forma je nástroj, který je během vstřikovacího cyklu plněn 

roztaveným plastem.  Upíná se na vstřikovací stroj, který zajišťuje dopravení plastu do 

dutiny formy. Po vychladnutí je z dutiny vyjmut hotový výstřik z plastu. Taková forma 

musí splňovat několik požadavků: 

 technické, které splňují její správnou funkci formy, při požadovaném počtu 

výstřiků s náležitou kvalitou povrchu a přesností rozměrů, 

 ekonomické, které zajišťují nízkou pořizovací cenu, snadnou výrobu a velké 

využití zpracovávaného plastu, 

 společensko-etické, zajišťující snadnou obsluhu a manipulace spolu 

s bezpečnostními zásadami při konstrukci, výrobě a provozu formy. 

 

4.3 POSTUP PŘI KONSTRUKCI FORMY [20], [23] 
 

 Konstrukční návrh spolu s výkresem součásti jsou základními podklady pro 

konstrukci formy. Cílem koncepce konstrukce vstřikovací formy je výrobní technologie 

podle stanovených požadavků. Konstrukce má pak následný postup: 

 Návrh vstřikovaného dílu, posouzení výkresu součásti z hlediska tvaru, rozměrů 

a vyrobitelnosti. 

 Určení dělící roviny a způsobu zaformování. Zde je třeba vzít v úvahu funkci a 

vzhled výstřiku. Zaformování musí také odpovídat vhodnému umístění 

vtokových kanálků a vyhazovaní z dutiny, 

 Dimenzování tvarových dutin. Volba vhodného vtokového systému, velikost 

jeho průřezu, tvar a délky hlavního vstřikovacího kanálu i ústí vtoku. 

 Návrh vyhazovacího a temperačního systému a odvzdušnění dutiny formy. 

 Navržení vhodného rámu formy. 

 Výběr vhodného středění a upínání formy do stroje.  

 Kontrola funkčních parametrů formy, výstřiku, vstřikovacího tlaku, uzavírací 

síly a dalších parametrů s ohledem na vstřikovací stroj. 
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4.3.1 VTOKOVÁ SOUSTAVA [17], [23] 

 Vtoková soustava je tvořena jedním, nebo více kanály. Úkolem vtokové 

soustavy je zajistit dopravu taveniny plastu z plastifikační komory do tvarové dutiny 

formy.  Tvoří ji hlavní vtokový kanál, rozváděcí kanál a ústí vtoku. Vlastní vtok (ústí) 

by měl být dimenzovaný tak, aby umožnil co nejdelší dobu působení dotlaku, 

k vyrovnání objemové kontrakce a zamezení vzniku vtaženin ve výstřiku. Vtok by měl 

být umístěn do nejtlustšího místa (stěny) výstřiku. 

Faktory ovlivňující konstrukci vtokové soustavy: 

 počet a rozmístění tvarových dutin 

 volba typu systému (studený nebo horký rozvod) 

 snadné vyjmutí výstřiku z formy  

 minimální omezení formy 

Rozlišujeme: 

a) studené vtokové systémy – tvořeny rozváděcími kanály a hlavním ústím. Tvar 

a velikost průřezu vtokových kanálů (Obr. 4.1) přímo ovlivňují kvalitu výstřiku. 

Při průtoku taveniny studeným vtokovým systémem roste její viskozita na 

vnějším povrchu. Ztuhlá povrchová vrstva tvoří tepelnou izolaci vnitřnímu 

průchodu taveniny.  Nevýhodou studených systémů jsou tepelné ztráty během 

tuhnutí taveniny v rozváděcích kanálech. 
 

 
Obr. 4.1 průřez vtokových kanálů [23] 

a) funkčně výhodné, b) funkčně nevýhodné, 1,6 – výrobně nevýhodné,  

2,3,4,5 – výrobně výhodné 

 

b) Vyhřívané vtokové systémy (VVS) – Snaha o úspornější proces vstřikování 

vede k realizaci horkých vtokových soustav.  Vstřikování zajišťují vyhřívané 

trysky, které jsou charakteristické minimálním úbytkem tlaku a teploty. Při 

použití VVS je tavenina po naplnění formy zůstává v celém objemu v tekutém 

stavu. To vyžaduje bodové ústí s malým průřezem. Konstrukce vyhřívaných 

trysek umožňuje propojení vstřikovacího stroje a dutiny formy s dokonalou 

tepelnou stabilizací.  
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Rozváděcí kanály [17], [23] 

 Rozváděcí kanály by měly mít co nejmenší průměr obvodu kanálu vůči ploše 

kanálu z důvodu snížení hydraulického odporu v kanálu při průtoku taveniny.  

U vícenásobných forem musí být dosaženo vhodného odstupňování jednotlivých 

vtokových kanálů od hlavního kuželového vtoku. Dosažení správné volby velikosti 

průřezů je obtížné a přesně určit jde pouze počítačovou podporou, pomocí počítačové 

analýzy. 

Aby došlo k rovnoměrnému zatékání materiálu do dutiny, měl by být vtok umístěn 

nejlépe v geometrickém středu výstřiku. Neměl by být umístěn na pohledové straně 

výstřiku a plochách, kde by to bylo funkčně nevhodné.  

 Při více násobné formě je třeba dodržet správné větvení rozváděcích kanálů, 

aby tavenina do dutiny zatékala rovnoměrně (Obr. 4.2). 

 

  

Obr. 4.2 příklady větvení rozváděcích kanálů [23] 

 a) řadové uspořádání, b) hvězdicové uspořádání, c) vhodné uspořádání, d) nevhodné 

uspořádání 

 

4.3.2 TEMPERAČNÍ SOUSTAVA [17], [20], [23] 

 Temperační soustava udržuje konstantní teplotní režim formy. Způsob 

uspořádání a dimenzování temperačního systému ve formě má značný vliv na kvalitu 

výstřiku (smrštění, mechanické vlastnosti a jakost povrchu) a jeho deformace. Při 

konstrukci temperační soustavy je třeba brát v potaz vstřikovaný materiál. Některé 

plasty se zpracovávají při vyšších teplotách formy (PC až 120°C). V takovém případě je 

nutno formu ohřívat, protože tepelné ztráty jsou větší, než její ohřátí od vstřikovaného 

plastu. 

  Z důvodu variability tvarů plastových dílů a materiálů, ze kterých se vyrábí, 

neexistují žádné přesné teoretické a konstrukční podklady, jak optimálně navrhnout 

temperační soustavu. Příklady řešení temperačních kanálů jsou zobrazeny na obrázku 

(Obr. 4.3). 

  

 

 V praxi se vychází ze zkušeností a citu konstruktéra, který musí mít alespoň 

základní teoretické znalosti, které povedou k optimálnímu řešení chladicích okruhů. 

Velmi vhodné je kontrolovat a optimalizovat navrženou temperaci pomocí simulačních 

analýz vstřikovacího procesu (Mold Flow, Cadmould Cool). 
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Obr. 4.3 příklady řešení temperačních kanálů [23] 

 

4.3.3 ODVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM [9], [17], [20], [22], [23] 

 

 Při plnění formy taveninou je třeba zajistit vzduch, který je v ní obsažen. Při 

vstřikování před sebou tavenina tlačí vzduch, který ve formě zůstal. Přestože většina 

vzduchu odchází dělící rovinou, ve většině případů je zapotřebí dalších konstrukčních 

prvků na odvedení přebytečného vzduchu z formy. Pokud je odvzdušnění nedostatečné, 

dochází k zatlačení vzduchu do výstřiku, nebo ve většině případů k jeho spálení – tzv. 

Dieselův efekt. 

 Volba místa pro odvzdušnění ve formě je někdy zřejmá z tvaru výstřiku, jindy 

je obtížně zjistitelná. Úkolem konstruktéra je vytipovat správnou polohu odvzdušnění. 

Správnost se pak ověří následnou zkouškou.  

 

Odvzdušnění v dělící rovině: 

 Nejjednodušší způsob odvzdušnění formy. Vytlačovaný vzduch odchází 

odvzdušňovacími plochami umístěnými v dělící rovině. Velikost rozměrů jednotlivých 

prvků se liší podle vstřikovacího cyklu a použitého materiálu. 

Odvzdušnění pomocí odvzdušňovacích kanálů:  

 Vzduch z dutiny formy stačí často uniknout dělící rovinou (vedlejšími dělicími 

rovinami), vůlí mezi pohyblivými částmi apod. V jiných případech je třeba zhotovit 

odvzdušňovací kanály. Průměr odvzdušňovacích kanálů se určí výpočtem. Zhotovené 

odvzdušňovací průřezy musí zajistit účinné odvedení vzduchu z dutiny formy a zároveň 

nesmí dojít k zatékání plastu. 
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5 VÝBĚR MATERIÁLU A ZAFORMOVÁNÍ DÍLCE [2], 

[15], [17], [18], [20] 
 

5.1 MATERIÁL VÝSTŘIKU [15], [17] 

 

   

 Rámeček je součást elektrického spínače, proto je velmi důležité, aby měl 

vybraný materiál vlastnosti jako elektrická neprůraznost, samozhášivost, odolnost proti 

mechanickému opotřebení.  

Na výstřik byl použit materiál Lexan 920 A (PC), který se vyznačuje dobrou 

tepelnou odolností, odolností proti nárazu, dobrými estetickými vlastnostmi a snadným 

zpracováním technologií vstřikováním.  

Vlastnosti Lexanu: 

 vysoká houževnatost 

 samozhášivost 

 vynikající elektrická izolace 

 odolnost proti mechanickému poškození 

 vysoká teplotní odolnost 

Materiál bude dodáván firmou PLASTOPLAN SK, s.r.o., která se specializuje na 

distribuci technických plastových granulátů od renomovaných výrobců. Firma 

PLASTOPLAN SK spolupracuje s firmou SABIC Innovative Plastics, která vlastní 

autorská práva na materiál Lexan®.  

Sabic (Saudi Basic Industries Corporation) je předním světovým 

saudskoarabským chemickým a kovozpracujícím koncernem. Sabic byl založen roku 

1976 s cílem podporovat další zapracování ropy a zemního plynu ve vlastní zemi. 

Hlavní obor činnosti v sektoru plastů zahrnuje rozmanité portfolio produktů v oblasti 

polyolefinů. Sabic disponuje globálně nejmodernějšími výzkumnými a vývojovými 

centry a výrobními závody na Blízkém východě, v Evropě, USA a Asii. 

Tabulka č. 1 vstřikovací vlastnosti Lexanu  

Hustota ρ = 1,2 kg/cm
3
 

Smrštění 0,7 – 0,8  % 

Teplota taveniny TM = 310 °C 

Teplota formy TW = 100  °C 

Teplota odformování TE = 140 °C 

Vstřikovací tlak pv= 60 Mpa 

Efektivní tepelná 

vodivost aeff = 1,112 mm
2
 /g 
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Lexan je amorfní polykarbonátováý termoplast, vyznačující se mechanickými, 

estetickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi. Lexan je organický materiál, a jako 

takový je velmi dobrý elektrický izolant. Elektrická prúrazová pevnost je schopnost 

materiálu izolovat elektrické napětí. Tato vlastnost se s tloušťkou materiálu mění.  

 

 

Materiál Lexan je unikátní vysokou houževností v rozmezí pod nulou až do 

80°C, což je velmi vhodné pro vyráběný rámeček, protože jeho instalace může být jak 

interiérní, tak i venkovní, kde dochází k teplotním rozdílům. Pro velmi nízké teploty se 

do Lexanu přidávájí modifikátoryABS plastu 

 

 

 

 

 

5.2 POSOUZENÍ TECHNOLOGIČNOSTI 

 

Součástka (Obr. 6.1 a 6.2) je s ohledem na rozměry a složitosti tvarů vhodná pro 

výrobu vstřikováním. Aby došlo ke správnému zatékání taveniny do dutiny a snadnému 

odformování, bude třeba součást upravit potřebnými technologickými úkosy a rádiusy. 

Jelikož mají pohledové strany dílce poměrně vysokou kvalitu povrchu a malou drsnost, 

bude nutno tvárník a tvárnici brousit na drsnost Ra 0,8.  

Série na výrobu je stanovena na 200 000 ks a dobou dodání 4 týdny.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 součást – přední pohled        Obr. 5.2 součást – zadní pohled  
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5.2.1 DĚLÍCÍ ROVINA [17] 

 

 Dělící rovina je umístěna na spodní hraně výstřiku, čímž se vyhneme stopám 

po vstřikování, které vznikají v úrovni dělící roviny. Proto není vhodné rovinu 

umisťovat na pohledových plochách výstřiku. Z důvodu vyrobitelnosti je  tvárník 

vyroben tak, že je uprostřed dutina, do které je umístěno jádro (Obr. 5.3). 

 

  

Obr. 5.3 umístění dělící roviny 

 

1 – jádro   3 – vstřikovaný díl  5 – tvárnice 

2 – tvárník   4 – dělící rovina 

 

5.2.2 SMRŠTĚNÍ DÍLCE [15], [17], [18] 

 

 Smrštění je objemová změna plastového dílu, která vznikla v důsledku chlazení 

bez současného působení tlaku. Při návrhu tvarové dutiny je proto nutno brát ohled i na 

tento jev. Plastový rámeček má čtyři funkční rozměry, které korespondují s dalšími díly 

plastového spínače. Tyto rozměry musíme tedy zvětšit o požadovanou délku s ohledem 

na velikost smrštění zpracovávaného materiálu (Obr. 5.4). U dalších rozměrů je velikost 

smrštění zanedbatelná.  

 U zvoleného materiálu Lexan (PC) od společnosti PLASTOPLAN SK, s.r.o. se 

předpokládá smrštění 0,7 – 0,8 %. Vnitřní rozměry rámečku byly proto zvětšeny 

z rozměru 67 mm na rozměr 67,54 mm a z rozměru 66,9 mm na 70,42 mm. 
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Obr. 5.4 rozměry rámečku zvětšené o smrštění 

 

 

5.2.3 TECHNOLOGICKÉ ÚKOSY [17], [20] 

 

 Technologické úkosy jsou u součásti potřeba, aby usnadnily vyjmutí výstřiku 

z formy a nedošlo k jeho poškození. Velikost úkosů závisí na tvaru, povrchu a tloušťce 

stěn vstřikované součásti. Při vstřikování termoplastů rozlišujeme vnější a vnitřní 

technologické úkosy, jejichž velikost se liší.  Vnější úkosy se volí v rozmezí 0,5° - 1° a 

vnitřní úkosy 1° - 2° .  

 U součásti byly zvoleny vnitřní úkosy 1° a to s ohledem na tloušťku a velikost 

stěn. Vnější úkosy byly zvoleny taktéž 1°. 

 

5.2.4 TECHNOLOGICKÉ RÁDIUSY [2] 

  

 Plastový vstřikovaný výrobek by měl být v zásadě opatřen technologickými 

rádiusy. V oblasti ostrých hran dochází ke koncentraci napětí, což snižuje mechanické 

odolnosti dílu. Rádiusy také zajistí snazší proudění taveny v dutině a správné zatékání.  
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Výpočet minimální hodnoty rádiusu [20] 

R = 0,25 × s [mm]          (1) 

R = 0,25 × 1,5 [mm] 

R = 0,375 mm 

 

Kde: 

 

s – tloušťka materiálu [mm] 

R – technologický rádius [mm] 

 

 

 Z výpočtu byla zjištěna minimální velikost rádiusů R = 0,375 mm.  Na součásti 

byly použity rádiusy R = 0,5 mm, které vyhovují.  

 

 

 

 

6 KONTRUKČNÍ ŘEŠENÍ FORMY [1], [8], [9], [14], [21], 

[23] 

 

 

6.1 NÁSOBNOST FORMY [1], [8]  

 
Násobnost formy je nutno posuzovat podle několika hledisek. Jedním z hlavních 

hledisek je požadavek na roční odběry (ks/rok). Dále je to složitost výrobku, charakter 

výstřiku z hlediska přesnosti výroby a v neposlední řadě strojní a technické vybavení 

lisovny. 

 

Pro vstřikování dílce byl zvolen stroj ARBURG Allrounder 570 S od německé 

firmy ARBURG. Parametry stroje jsou uvedeny v příloze 3.  

 

 

Tabulka č. 2 Vybrané hodnoty z parametrů stroje [1] 

 

Maximální zdvihový objem Cv  154 cm
3
 

Maximální plastifikační výkon Cp  25 kg/h 

Maximální uzavírací síla stoje F  2200 kN 
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Tabulka č. 3 Časy cyklu vstřikování  

 

doba uzavírání formy t1 = 1,5 s zvoleno 

doba přesunutí vstřikovací 

jednotky t2 = 0,9 s zvoleno 

doba otevření formy t3 = 1,5 s zvoleno 

doba vyhození výstřiku t4 = 1,5 s zvoleno 

prodleva t5 = 1,3 s zvoleno 

doba vstřikovaní dílce tv = 1,1 s vypočteno programem Inventor 2016 

doba chlazení Tch = 4,6 s vypočteno ze vzorce (2) 

 

Výpočet doby vstřikovacího cyklu:  

 

tc = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + tv + tch [s]       (2) 

 

tc = 1,5 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 0,9 + 1,1 + 4,6 = 12,3 s 

 

 

 

Výpočet doby chlazení tch [20]: 

 

𝑡𝑐ℎ =  
𝑠2

𝜋2×𝑎𝑒𝑓𝑓
 × 𝑙𝑛 (

8

𝜋2
 ×  

𝑇𝑀−𝑇𝑊

𝑇𝐸−𝑇𝑊
) [s]      (3) 

 

𝑡𝑐ℎ =  
1,52

𝜋2 × 0,112
 × 𝑙𝑛 (

8

𝜋2
 ×  

310 − 100

140 − 100
) = 4,6 𝑠 

 

Kde:  

 

𝑡𝑐ℎ – čas chlazení [°C] 

s – tloušťka stěny dílce [mm] 

𝑎𝑒𝑓𝑓 – měrná tepelná vodivost materiálu – PC [mm
2
/g] 

TM – teplota taveniny [°C] 

TW – teplota formy [°C] 

TE – teplota odformování [°C] 

 

 

 

a) Určení násobnosti podle kapacity vstřikovacího stroje: 

 

 

𝑛1 =  
0,8 ×𝐶𝑣

𝑉+ 𝑉𝑘
  [-]         (4) 

 

𝑛1 = 
0,8 ×154

10,64+5,32
= 7,6 
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Kde: 

 

𝑛1 – násobnost formy [-] 

𝐶𝑣 – vstřikovací kapacita stroje [cm
3
] 

V – objem výstřiku plastového dílce [cm
3
] 

𝑉𝑘 – objem vtokového zbytku pro výstřik [cm
3
] 

 

b) Určení násobnosti podle plastifikační kapacity a vstřikovacího cyklu stroje: 

 

 

𝑛2 =  
0,25 × 𝐶𝑝 × 𝑡𝐶

𝜌 ×(𝑉+𝑉𝑘)
  [-]         (5) 

 

𝑛2 =  
0,25 ×25 ×12,3

1,2 ×(10,64+5,32)
= 4,0  

 

Kde:  

 

𝐶𝑝 – plastifikační kapacita stroje [kg/hod] 

𝑡𝐶 – doba vstřikovacího cyklu [s] 

𝜌 – hustota vstřikovaného plastu [g/cm
3
] 

 

c) Určení násobnosti podle požadovaného množství výrobků a termínu dodání:  

 

𝑛3 =
𝑁 × 𝑡𝑐

3600× 𝑇𝑝 × 𝐾
 [-]         (6) 

 

𝑛3 =  
200 000 ×12,3

3600 ×320 ×0,8
 = 2,6 

 

Kde:  

 

𝑁 – celková požadovaná produkce [ks] 

𝑇𝑝 – doba produkce [hod], 4 týdny (dvousměnný provoz) ≅ 230 h. 

𝐾 – koeficient využití času (0,8 – 0,9), volím 0,8 

 

 

Vhodná technická násobnost je nejmenší hodnota z 𝑛1 - 𝑛2. Pokud je tahle 

hodnota nižší než hodnota 𝑛3, musí být zvolen jiný stroj. 

 

 Nejnižší hodnota 𝑛2 = 4,0 splňuje podmínku 𝑛1 > 𝑛3 (4,0 > 2,6). Zvolený 

stroj Arburg Allrounder 570 S vyhovuje a násobnost formy bude 4.  
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6.2 VTOKOVÝ SYSTÉM FORMY [20], [21], [23],  

 

 Vtokový systém je tvořen hlavním vtokovým kanálem, rozváděcím kanálem a 

vtokovým ústím. 

Hlavní vtokový kanál má tvar protáhlého kužele. Jeho rozměry se volí s ohledem 

na hmotnost výstřiku. Hodnota průměru Ød se určí z diagramu. Rozměr ØDv je pak dán 

tvarem kužele a úkosem obvykle 1,5 °.  

 

 

 
 

Obr. 6.1 diagram pro volbu rozměrů hlavního vtokového kanálu [23] 

 

 

Z výše uvedeného diagramu (Obr. 6.1) byl zjištěn rozměr Ød 3,5 mm. Hlavni 

vtokový kanál byl vybrán od firmy DME, konkrétně se jedná o typ AMG463,5R0 [14].  

 

 Rozváděcí kanál byl zvolen lichoběžníkový, umístěný do desky tvárníků 

s rozměry Ø4,4 mm a délkou L = 73,2 mm. Takové umístění je výrobně výhodné. 

Všechny ostré hrany rozváděcího kanálu byly zaobleny podle rozměru R = 0,5 mm. 

Rozváděcí kanál je vyroben do tvaru H, který zajišťuje rovnoměrné zatékání polymeru 

do všech dutin.  

 

 

Výpočet rozměrů rozváděcích kanálků [14]     
   

𝐷𝑘 =  𝐷𝑣 × 𝐾𝑣 × 𝐾𝑐 × 𝐾𝑝 [mm]        (7) 

𝐷𝑘 = 5,7 ×  0,7 ×  1,1 ×  1  =  4, 38 mm ≅ 4,4 mm 
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Kde: 

 

𝐷𝑘 – průměr rozváděcích kanálků [mm] 

𝐷𝑣 – velký průměr vtokového kanálu [mm] 

𝐾𝑣 – korekční součinitel vlastností plastů [-] 

𝐾𝑐 – korekční součinitel délky rozváděcích kanálů [-] 

𝐾𝑝 – korekční součinitel pro plněné polymery [-] 

 

 

 

Tabulka č. 4 Korekční součinitel vlastností plastů [20] 

 

Plast PE,PS 

PP, hPS, 

PA ABS, PBT PC, POM, mPVC PMA, tPVC, FEP 

Korekce - 

Kv 0,4 - 0,6 0,5 - 0,8 0,6 - 0,8 0,7 - 0,9 0,8 - 1,0 

 

Tabulka č. 5 Korekční součinitel délky rozváděcího kanálu [20] 

 

Délka kanálů [mm] 60 60 - 100 100 - 160 160 - 220 220 - 300 300 - 400 

Korekce - Kc 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

Tabulka č. 6 Korekční součinitel pro plněné polymery [20] 

 

Plnění polymerů [%] 0 16 30 

Korekce - Kp 1 1,1 1,2 

 

 

 

 

 

6.3 VYHAZOVACÍ SYSTÉM [14] 

 

 Úkolem vyhazovacího systému je bezpečné vyhození výstřiku z dutiny poté, co 

je forma otevřena. Pro správnou funkci musí vyhazovací systém splňovat určitá kritéria:   

 

 snadné odformování vstřikovaného dílu 

 odformování výstřiku bez jeho deformace  

 vstřikovaný díl musí zůstat na straně formy opatřené vyhazovači 

 odformování vtokové soustavy 

 

Na odformování byly použity přímé vyhazovací kolíky od firmy DREI-S-WERK typu 

A 7 s následujícími rozměry:  
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Tabulka č. 7 Rozměry vyhazovacích kolíků [14] 

Ø dříku D1 Ø hlavy D2 výška hlavy H rádius R celková délka l 

7 12 5 0,5 160 

 

 Pro vyhození výstřiku bylo použito 4x12 vyhazovacích kolíků A 7, umístěných 

v jádru a s vyhazovací plochou umístěnou na nepohledovou stranu dílce. Takové 

rozmístění zajistí správné odformování výstřiku tak, aby nedošlo k jeho vzpříčení 

během vyhazování. Dále byly použity 3 vyhazovací kolíky, které zajistí vyhození 

vtokové soustavy. Jeden je umístěn pod hlavní vtokový kužel, resp. pod studené čelo a 

další dva vyhazovače byly umístěny pod rozváděcí kanálky. 

 Vyhazovací kolíky jsou uchyceny v kotevní desce vyhazovacího systému a 

zajištěny opěrnou deskou. Obě desky jsou pevně spojeny šrouby. Do vyhazovacího 

systému jsou také zakomponovány čtyři zpětné kolíky o rozměrech Ø30 x 170 mm. 

Zpětné kolíky jsou zbroušeny na délku 162 mm.  

 Celý vyhazovací systém je podepřen kalibračními podložkami pro správnou 

polohu vyhazovačů v jádru. 

 

6.4 TEMPERAČNÍ SYSTÉM [17], [20] 
 

 Úkolem temperační soustavy je dosáhnout optimální doby vstřikovacího cyklu. 

V praxi se ve velké míře navrhují temperační systémy na základě zkušeností 

konstruktéra. Takové návrhy mohou být dobré, ale pro složitější sestavy nedostačující. 

Správné navržení temperačních systémů lze realizovat ve spolupráci se simulačními 

programy, které poskytují nové možnosti sledování tepelného děje ve formách během 

vstřikování. Výsledek má vliv na kvalitu a produktivitu výroby vstřikovaných dílů.  

 Teplota formy při vstřikování materiálu Lexan (PC) nesmí klesnout pod 85 °C. 

Se zvyšující se teplotou roste kvalita výstřiku, protože se snižuje vnitřní pnutí a zlepšují 

se podmínky pro plnění dutiny formy. Proto se teplota formy bude udržovat na cca 100 

°C. Jelikož by tepelné ztráty byly větší, než ohřátí formy od vstřikovaného plastu, formu 

bude třeba na příslušnou teplotu vyhřívat. Pro vyhřívání při teplotě vyšší než je 90 °C 

bylo třeba zvolit médium na bázi olejové emulze.  

 Při návrhu tepmepračního systému byly zvoleny kanály kruhového průřezu, 

které jsou v praxi nejběžněji používány. Průměr temperačních kanálů byl zvolen 8 mm 

s ohledem na velikost rámu a hmotnost výstřiku (Tabulka č. 8). 
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Tabulka č. 8 Orientační hodnoty rozměrů temperačních kanálků v závislosti na 

výstřiku a rámu formy [20] 

  výstřik    

[g] 

 

 rám 

[mm] 

  1 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200 

1 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200 300 

160x160 6 6 6 6 6 8 8           

160x230   6 8 8 8 8 8 8         

230x230   8 8 8 8 8 8 8 8       

230x300     8 8 8 8 8 8 8 10     

300x300     8 8 8 8 8 8 8 10 10   

300x370       8 8 8 8 8 8 10 10 10 

370x370       8 8 8 8 8 8 10 10 10 

370x440         8 8 8 8 10 10 12 12 

440x440         8 8 8 8 10 10 12 12 

440x510           8 8 8 10 10 12 12 

 

Temperační kanály jsou deskami tvárníku a tvárníce vedeny podle obrázku (Obr. 

6.2). Tohle umístění kanálů do kříže zajistí dostatečné vyhřívání formy na požadovanou 

teplotu. Tam, kde prochází kanály z desky do tvarové vložky, jsou umístěny těsnící o-

kroužky z pryže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 temperační systém desky tvárníku (vlevo) a tvárnice 
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6.5 ODVZDUŠNĚNÍ FORMY [20], [22] 

 

 Správné odvzdušnění formy je rozhodující pro kvalitu vstřikovaného dílu. Při 

neúčinném odvzdušnění tvarové dutiny formy a použití vysoké rychlosti plnění je 

nejčastější vadou vznik tzv. Dieselova efektu (spáleného místa na výstřiku). Velikost 

průřezu odvzdušňovacích kanálů stanovíme podle následujících vztahů: 

𝐺𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 2,15 × 𝑓 × 𝑝1 ×  √𝑅 ×
1

𝑇2
       (8) 

Kde:  

𝐺𝑠 𝑚𝑎𝑥 – max. průtočné množství plynu [kg × 𝑠−1] 

𝑓 – průřez (plocha) odvzdušňovacích kanálků [𝑚2] 

R – plynová konstanta – pro vzduch R = 29,3 [m × 𝐾−1] 

𝑇2 – konečná teplota stlačeného vzduch [K] 

𝑝1 – tlak plynu v dutině před plněním taveninou [kg × 𝑚𝑚−2] 

 

Dosazením za R bude upravený vztah (8) vyjádřen: 

 

𝐺𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 0,4 × 𝑓 ×  𝑝1 × √
1

𝑇2
        (9) 

Označíme-li hmotnost plny v dutině formy v okamžiku začátku vstřikování jako G1, je 

možné určit dobu odchodu plynu z formy ve vztahu: 

 

t = 
𝐺1

𝐺𝑠 𝑚𝑎𝑥
 [s] → 𝐺𝑠 𝑚𝑎𝑥 =  

𝐺1

𝑡
 [kg × 𝑠−1]       (10) 

 

 

Výpočet průřezu odvzdušňovacího kanálu: 

 

Objem tvarové dutiny V1 = 82,734 𝑐𝑚3 = 82,734 × 10
-6

 𝑚3 

Doba plnění t = 1,1 s 

 

𝐺1 =  𝑉1 ×  𝛾 = 82,734 ×  10 − 6 × 1,029 kg = 8,512 × 10−5g, kde 𝛾 je měrná 

hmotnost vzduchu při teplotě 100°C = 1,029 𝑘𝑔 × 𝑚−3     (11) 
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Teplota stlačeného vzduchu podle polytropické změny 𝑻𝟐: 

 𝑇2 =  𝑇1 × (
𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
= 300 × (

25

0,3
)

0,13

= 533 𝐾       (12) 

Kde: 

𝑝1 – tlak plynu v dutině před plněním taveninou [MPa];  atmosférický tlak při teplotě 

okolí  cca 100°C je cca 0,3 MPa ≈ 3 bar ≈ 3 × 10
-2

 kg × mm
-2

 

𝑝2– tlak stlačeného plynu v dutině na konci plnění cca 20 – 30 [MPa]- volím 25 MPa 

𝑇1 – teplota vzduchu před plněním [°C] 

𝑛−1

𝑛
 – v případě uvažování polytropické změny stavu plynu v dutině formy, která 

nejlépe  aproximuje skutečné podmínky v dutině formy, se použije mocnitel 
𝑛−1

𝑛
, kde 

se  hodnota n volí v rozmezí hodnot 10, až 1,4, obvykle n = 1,15. 

 

Průřez odvzdušnění f: 

 

𝑓 = 2,5 × √𝑇2 × 
𝐺1

𝑝1×𝑡
   [𝑚𝑚2]        (13) 

 

𝑓 = 2,5 × √533  ×  
8,51 × 10−5

3 × 10−2 × 1,1
= 0,164 𝑚𝑚2 

 

 

 
 Odvzdušnění formy se nejčastěji provádí v dělící rovině netěsností mezi 

tvárníkem a tvárnicí, nebo odvzdušňovacími kanálky. Nutnost použití odvzdušňovacích 

kanálků ověří až následná zkouška formy. Pro určení velikosti průřezu kanálků byl 

použit vztah (13). 

 

 

 

 

6.6 MATERIÁL FORMY [4], [13], [16] 

 
 Desky formy jsou vyrobeny z materiálu ČSN 19 083.3 (1.1730). Ocel s vyšší 

prokalitelností pro výše namáhané strojní díly. Patří k nejčastěji používané oceli k 

zušlechťování. Rám formy byl použit od japonského výrobce značky FUTABA. Jelikož 

nebylo možné zjistit cenu zmiňovaného rámu, do ekonomického zhodnocení byly 

použity neopracované desky oceli stejné jakosti s následnými úpravami. Cena úprav je 

pouze teoretická, jedná se o odhadovanou částku s ohledem na složitost dílčích úprav. 

Další informace k materiálu ČSN 19 083.3 (1.1730) viz. materiálový list – příloha č.1. 
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 Vyhazovací systém je vybrán od firmy DME vyhotovené z materiálu ČSN 

19 554 (1.2344). Jedná se o jednu z nejběžnějších kalitelných ocelí pro tvarové díly 

forem. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností.  

 
 Tvarové vložky tvárníku a tvárníce jsou vyrobeny z oceli ČSN 19 552.3 

(1.2343). Tato ocel se vyznačuje dobrou prokalitelností, vysokou pevností za tepla, 

velmi dobrou houževnatostí a dobrými plastickými vlastnostmi při namáhání za 

vysokých teplot. Ocel je vhodná pro práci za tepla. Další informace k materiálu ČSN 

19 552.3 (1.2343) viz. materiálový list – příloha č.2. 

 

 

Tabulka č. 9 Upínací deska posuvné části formy a pevné části formy [13] 

součást materiál polotovar cena polotovaru [Kč] cena úprav [Kč] 

upínací deska – posuvná 

část formy 

 

1.1730 550x500x36,5 6030 6000 

upínací deska – pevná část 

formy 1.1730 550x500x36,5 6030 6000 

 

   

Obr. 6.3 (zleva) upínací deska pevné části formy, upínací deska posuvné části formy 

 

 Úpravy pro obě upínací desky jsou obrábění na konečný rozměr 550x450x35 

mm, dále vrtání zahloubené díry pro šrouby. Upínací deska pevné části je opatřena 

dírou pro vtokovou vložku, upínací deska posuvné části formy je opatřena dírou pro 

upevnění vyhazovacího systému. 
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Tabulka č. 10 Deska tvárníku a deska tvárnice [13] 

 

součást materiál polotovar cena polotovaru [Kč] cena úprav [Kč] 

deska tvárnice 1.1730 505x500x40,4 6810 10000 

deska tvárníku 1.1730 505x500x40,4 6810 12000 

 

 

 
Obr. 6.4 (zleva) deska tvárnice, deska tvárníku 

 

 

 Desky tvárnice a tvárníku musí být obrobeny na konečný rozměr 450x450x40 

mm. Deska tvárnice musí být opatřena zahloubenými dírami pro vodící pouzdra a 

dírami se závitem pro šrouby. Dále zde musí být vyfrézovány hranaté otvory tvarové 

vložky a vyvrtány díry pro vedení temperační soustavy. Deska tvárníku bude upravena 

dírami pro kolíky, šrouby, vyhazovací kolík vtokové soustavy, pomocné vyhazovače a 

temperační soustavu. Dále bude třeba vyfrézovat otvory pro tvarové vložky a rozváděcí 

kanály se zaoblenými hranami.  
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Tabulka č. 11 opěrná deska C a opěrná deska D [13] 

 

součást materiál polotovar cena polotovaru [Kč] cena úprav [Kč] 

opěrná deska C 1.1730 505x500x30,4 5340 3000 

opěrná deska D 1.1730 505x500x30,4 5340 5000 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 6.5 (zleva) opěrná deska C, opěrná deska D 

 

 

 Opěrné desky budou obrobeny na konečný rozměr 450x450x30 mm. Opěrná 

deska C bude upravena dírami pro kolíky, šrouby a vyhazovače. Dále bude opatřena 

otvory pro jádra. Další nutné úpravy na desce D budou vrtání otvorů pro vyhazovací 

systém, šrouby a vodící pouzdra. 
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Tabulka č. 11 Tvarová vložka tvárnice a tvárníku [13] 

 

součást materiál polotovar cena polotovaru [Kč] cena úprav [Kč] 

tvarová vložka -  tvárnice 1.2343 120,4x105x55 1316 10000 

 tvarová vložka -  tvárník 1.2343 120,4x105x55 1316 10000 

 

 

 
 

Obr. 6.6 (zleva) tvarová vložka tvárníku, tvarová vložka tvárnice 

 

 

 Úpravy na tvarové vložky budou nejsložitější, jelikož budou upraveny do tvaru 

vstřikovaného dílce. Vložky budou obrobeny na konečný rozměr, opatřeny otvory pro 

temperační soustavu. Ve tvarové vložce tvárníku bude vyfrézován otvor, do kterého 

bude lícovat jádro. Dále zde bude potřeba vyfrézovat otvor vtokového ústí. 
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Tabulka č. 12 rozpěra a jádro [13] 

 

součást materiál polotovar cena polotovaru [Kč] cena úprav [Kč] 

rozpěra 1.1730 90,4x500x80,4 2565 2000 

jádro 1.2343 120,4x105x55 1316 20000 

 

 

 
 

Obr. 6.7 (zleva) rozpěra, jádro 

 

 

 Rozpěra bude obrobena na rozměr 78x450x90 mm a budou do ní vyvrtány 

otvory pro šrouby. Jádro bude obrobeno na konečný rozměr a bude opatřeno otvory pro 

vyhazovací systém a otvorem pro vedení temperační soustavy.  
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7 SIMULACE VSTŘIKOVACÍHO PROCESU 
 

Výběr tvaru a umístění vtokového ústí značně ovlivňuje kvalitu vstřikování. 

Špatně zvolené ústí by mohlo mít za následek nedostatečné, nebo nerovnoměrné 

naplnění dutiny formy. Proto byla v programu Autodesk Inventor 2017 Professional 

provedena simulační analýza vstřikování. Pro kompletní výsledky bylo potřeba zadat 

přesné vstupní data, jako je vstřikovací materiál, vstřikovací tlak, teplota formy aj.  

Tahle analýza vyhodnotila vhodnost umístění vtokového ústí, čas a spolehlivost plnění 

dutiny formy. Každá dílčí analýza je reprezentována barevným značením, které 

odpovídá dané stupnici stupnici. Protokol s číselnými výsledky vstřikovacího procesu 

jsou v příloze č. 4 

 

1. Čas plnění 

  

Z výsledků vyplývá, že čas 

plnění dutiny je cca 1 s. Taktéž je 

patrné, že umístění ústí vtoku bylo 

zvoleno správně a všechny čtyři 

dutiny formy budou naplněny ve 

stejný čas (Obr. 7.1). 

 

Obr. 7.1 čas plnění dutiny formy  

2. Spolehlivost plnění 

 

Z výsledků 

spolehlivosti plnění lze 

vidět, že dojde k úplnému a 

správnému naplnění dutiny 

formy. Analýza neobjevila 

žádné místo, kde by hrozilo 

nedostatečné naplnění a tím 

i vznik zmetkového 

výrobku (Obr. 7.2).  

 

Obr. 7.2 spolehlivost plnění dutiny form 
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3. Předpověď kvality 

 

Obr. 7.3 předpověď kvality povrchu vstřikovaného dílce 

 

Analýza kvality vstřikování odhalila místa, kde je pravděpodobnost nízké 

kvality povrchu. Jedná se o vtokové ústí a studené čelo.  Tahle místa vyhodnotí analýza 

vždy jako problémová, protože zde dochází k hromadění ztuhlé taveniny a v místě ústí 

dochází k rapidnímu zmenšení průřezu, kterým tavenina prochází. Místa nízké kvality 

povrchu patří mezi vtokový zbytek a jejich kvalita nemá vliv na kvalitu povrchu 

vstřikovaného dílce. Dále analýza zobrazuje místa se střední kvalitou povrchu. Jedná se 

o nepohledové strany dílce a vyhodnocená kvalita je tedy přípustná (Obr. 7.3).  
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8 KONTROLA VSTŘIKOVACÍHO STROJE [1], [8] 
 

 

 Pro vstřikování rámečku byl zvolen stroj Arburg Allrounder 570 S (Obr. 8.1). 

Vstřikovací stroj byl zvolen na základě jeho technických parametrů.  Volba stroje 

ovlivňuje kvalitu vstřikovaného dílce a jeho použití je třeba zkontrolovat danými 

výpočty.  

 

 

 

 
 

Obr. 8.1 vstřikovací stroj Arburg Allrounder 570 S [1] 

 

 

Parametry vstřikovacího stroje Arburg Allrounder 570 S:  

 

Vzdálenost mezi rozpěrkami   570 x 570 mm 

Uzavírací síla    max. 2200 kN 

Vyhazovací síla    max. 70 kN 

Dosah vyhazovacích kolíků  max. 200 mm 

 

Průměr šneku    35 mm 

Objem vstřikované taveniny  max. 154 cm
3
 

Rychlost proudění taveniny  max. 25 kg/h 

Vstřikovací tlak    max. 250 MPa 
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1) Výpočet minimální vstřikovací kapacity stroje:  

 

𝐶𝑣 𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,1 × 𝑛 ×  (𝑉𝑘 + 𝑉) [cm
3
]       (12) 

𝐶𝑣 𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,1 × 4 ×  (15,96)  

𝐶𝑣  𝑚𝑖𝑛 ≥ 70 𝑐𝑚3 
 

Kde: 

 

𝐶 𝑣 𝑚𝑖𝑛 – minimální vstřikovací kapacita stroje [cm
3
] 

 

2)  Výpočet minimální plastifikační kapacity stroje: 

 

 

𝐶𝑝 𝑚𝑖𝑛 ≥  
4 ×𝑛 × 𝜌 × (𝑉+ 𝑉𝑘)

𝑡𝑐
   [kg/h]        (13) 

𝐶𝑝 𝑚𝑖𝑛 ≥  
4 ×4 × 1,2 × (15,96)

12,3
    

 

𝐶𝑝 𝑚𝑖𝑛 ≥ 21,4 𝐾𝑔/ℎ 

 

Kde: 

 

 𝐶𝑝 𝑚𝑖𝑛- minimální plastifikační kapacita stroje [kg/h] 

 

3) Výpočet minimální přidržovací síly: 

 

𝐹𝑝 𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,1 × 10−3  × 𝑛 ×  𝑝𝑣 × (0,7854 × 𝐷𝑝
2 × 𝐷𝑘 × 𝐿) [kN]   (14) 

𝐹𝑝 𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,1 × 10−3  × 4 ×  60 × (0,7854 × 79,32 + 4,4 × 73,2) 

𝐹𝑝  𝑚𝑖𝑛 ≥ 1388 𝑘𝑁 

 

Kde: 

 

𝐹𝑝 𝑚𝑖𝑛 – minimální přidržovací síla [kN] 

𝑝𝑣 – vstřikovací tlak materiálu Lexan [MPa] 

𝐷𝑝 – největší průměr vstřikovaného dílce [mm] 

 

4) Výpočet průměru šneku: 

 

7,5 × √𝑉𝐷
3 ≤ 𝐷𝑠 𝑚𝑖𝑛 ≤ 10,5 × √𝑉𝐷

3
       (15) 

7,5 × √63,84
3

≤ 𝐷𝑠 𝑚𝑖𝑛  ≤ 10,5 × √63,84
3

 

29,97 ≤ 𝐷𝑠 𝑚𝑖𝑛 ≤ 41,96 
 

Kde: 

 

𝐷𝑠 𝑚𝑖𝑛  – minimální průměr šneku [mm] 

 

 Z výsledků vyplývá, že zvolený stroj vyhovuje požadavkům na výrobu dílce. 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [5], [10], [21] 
  

 Bakalářská práce je psána na teoretické úrovni, proto není možné získat přesné 

cenové relace pro vypracování ekonomického zhodnocení. Pro výpočet byly použity 

typické hodnoty pro výrobní proces dané složitosti a série. 

 
Data ke dni 18. 4. 2017. 

 

ČNB Česká národní banka: 

 kurz 26,76 Kč/€ 

 kurz 24,629 Kč/USD 

 

Hrubá hodinová mzda obsluhy vstřikovacího stroje Arburg, Vstřikolisovna 

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk: 

NMZ = 120 Kč/h 

 

Cena materiálu Lexan: 

2.7 €/kg ≅ 72Kč/kg 

𝐶𝑚= 72 Kč/kg = 0,072 Kč/g 

 

Průměrná cena za 1kWh elektřiny:  

𝑁𝐸 = 4,83 Kč/kWh 
 

Data potřebná pro výpočet nákladů: 

Velikost výrobní série:   N = 200 000 ks 

Násobnost formy:    n = 4 

Objem výstřiku:    Vd = 63,84 cm
3
 

Hustota polypropylenu:   ρ = 1,2 g/cm
3
 

Čas vstřikovacího cyklu:   tc = 12,3 s 

Příkon stroje:     P = 30 kW 

Koeficient opotřebení stroje:   k = 0,8 

 

 

NÁKLADY NA VÝROBU RÁMEČKU: 

1) Počet vstřikovacích cyklů: 

 

c = 
𝑁

𝑛
 [-]            (16) 

 

c = 
200 000

4
= 50 000 [-]  

 

 

2) Hmotnost výstřiku: 

 

𝑀𝑐 =  𝜌 × 𝑉𝐷 [g]         (17) 

𝑀𝑐 = 1,2 × 63, 84 = 76,608 g 
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3) Celková spotřeba materiálu: 

 

𝑀𝑐𝑒𝑙 =  𝑀𝑐 × 𝑐  [g]         (18) 

𝑀𝑐𝑒𝑙= 76,608 × 50 000 = 3 830 400 g 

 

4) Náklady na materiál: 

 

𝑁𝐶𝑀 =  𝐶𝑚 ×  𝑀𝑐𝑒𝑙 [kč]         (19) 

𝑁𝐶𝑀 =  0,072 × 3 830 400 =  275788 𝐾č 
 

 

 

NÁKLADY NA PROVOZ STROJE 

1) Náklady na hodinový provoz: 

 

𝑁𝐻𝑃 =  
𝑃 × 𝑁𝑘

𝑘
 [Kč]          (20) 

 

𝑁𝐻𝑃 =  
36 ×4,8 

0,8 
 = 216 Kč 

*příkon stoje P navýšen o 6 kW, zahrnující vytápění temperačního systému, osvětlení 

aj. 

 

2) Čas výroby celé série:  

 

𝑡𝑐𝑒𝑙 =  
𝑡𝑐 ×𝑁

𝑛
 [s]          (21) 

 

𝑡𝑐𝑒𝑙 =  
12,3 × 200 000

4
= 615 000 𝑠 = 170 ℎ 

 

3) Náklady na provoz celé série:  

 

𝑁𝑜 =  𝑁𝑀𝑍 × 1,34 × 𝑡𝑐𝑒𝑙 [𝐾č]        (22) 

 

𝑁𝑜 =  120 × 1,34 × 170 = 27 336 Kč  

 

 Provoz stroje je navýšen o 34%, což jsou náklady za sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem. 

 

VÝROBNÍ REŽIE  

Výrobní režie obsahuje ostatní náklady spojené s výrobou a jsou vypočítány s 

výrobní přirážkou ve výši 200 % ze mzdových nákladů. 

 

𝑁𝑉𝑅 =  𝑁𝑜 × 2 [𝐾č]          (23) 

𝑁𝑉𝑅 = 27366 × 2 = 54672 𝐾č 
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SPRÁVNÍ REŽIE 

 

𝑁𝑆𝑅 =  𝑁𝑜  × 1,2 [𝐾č]         (24) 

𝑁𝑆𝑅 = 27366 × 1,2 = 32839 𝐾č 
 

 

 

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ FORMY 

 

Náklady na pořízení formy jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie 

(Tabulka č. 13) obsahuje náklady spojené s nákupem nepracovaných ocelových desek 

určité jakosti, ze kterých bude sestaven rám formy, tvarové vložky a jádra a jejich 

následná úprava. Druhou kategorií (Tabulka č. 14) tvoří pak normalizované díly. 

 

Tabulka č. 13 Náklady nenormalizovaných částí formy 

 

součást množství [ks] materiál hmotnost [g] cena [Kč] *cena úprav [Kč] 

upínací deska - pevná část 1 1.1730 67,212 6030 6000 

deska tvárnice 1 1.1730 58,994 6810 12000 

deska tvárníku 1 1.1730 59,738 6810 10000 

opěrná deska C 1 1.1730 46,302 5340 3000 

opěrná deska D 1 1.1730 45,871 5340 5000 

rozpěra 2 1.1730 24,37 5130 2000 

vyhazovací deska - přidržovací 1 1.1730 24,951 2935,5 6000 

vyhazovací deska - hlavní 1 1.1730 22,424 2935,5 2000 

upínací deska - posuvná část 1 1.1730 67,476 6030 6000 

vložka tvárníku 4  1.2343 1,118 7900 20000 

vložka tvárnice 4  1.2343 2,792 7900 20000 

jádro 4  1.2343 2,496 7900 20000 

∑ celkem     423,744 71061 112000 

 
*cena úprav - cena je pouze teoretická, jedná se o odhadovanou částku s ohledem na složitost 

dílčích úprav. 

 

 

 

Normalizované části, použité na sestavení vstřikovací formy, jsou nejčastěji od 

německého výrobce DME. Ceny jednotlivých položek jsou přepočítány na českou měnu 

podle aktuálního kurzu ČNB. 
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Tabulka č. 14 Náklady normalizovaných částí formy 

 

součást množství [ks] materiál cena [Kč] 

šroub JIS 1176 M16x50 6  1.3247  138 

šroub JIS 1176 M16x190 6  1.3247 205 

vyhazovací kolík A 7 -7x160 49  1.2344 7807,1 

vyhazovací kolík 1622 -2,5x160 2  1.2344 568 

Zpětný kolík LKM 30x17 4  1.2067 1482 

středící kroužek Z 10 – typ B  2  1.1734 1580 

vtokový kanál 1  1.2312 1333,8 

kalibrační podložka 4 1.2344 300 

vodící pouzdro GPA 40x77x39 4  1.5732 1691 

vodící pouzdro GBA  4  1.2337 1452 

vodící pouzdro GBA 40x39 4 1.2337 1500 

Šroub AS 1427 - Metrický M3x20 4 1.2337 48 

kolík GPA 40x77x39 4 1.2337 1016 

těsnící kroužek ORP 1,9x7,8 24 FPM 19 

∑ celkem     17713,9 

 

 

Celková cena formy: 𝑁𝐹 = 71061 + 112000 + 17713,9 = 200774,9 Kč   (25) 

 

 Jak už bylo řečeno, rám formy byl zvolen od firmy FUTABA, ale jelikož nebylo 

možné zjistit reálnou cenu normalizovaných desek od tohoto výrobce, rozhodl jsem se rám 

formy vyrábět. Dá se očekávat, že cena rámu od firmy FUTABA  bude i s ohledem na dopravu 

nižší.  

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA VÝROBU SÉRIE 

𝑁𝐶 =  𝑁𝐶𝑀 + 𝑁𝑉𝑅 + 𝑁𝑆𝑅 + 𝑁𝐹 [Kč]       (26)

     

𝑁𝐶 = 27336 + 54672 + 32839 + 200774.9 = 315622 𝐾č 
 

NÁKLADY NA JEDEN KUS 

𝑁𝐾𝑆 =  
𝑁𝐶

𝑁
 [Kč]          (27) 

 

 

𝑁𝐾𝑆 =  
315622

200000
≅ 1,58𝐾č 

 

 Z výpočtů vychází, že za dané série 200 000 ks budou náklady na jeden kus 

1,58 Kč. 
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10 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.   

Teoretická část práce je věnována základnímu rozdělení materiálů vhodných ke 

vstřikování, popisu vstřikovacího cyklu, vstřikovacího stroje a nástroje.  Dále jsou zde 

zdůrazněny úkoly konstruktéra při návrhu vstřikovací formy, jako je volba vtokového 

systému, temperačního systému aj.  

Cílem praktické části bylo navrhnout technologii výroby plastového rámečku 

elektrického vypínače a následně vypracování výkresové dokumentace vstřikovací 

formy pro výrobu rámečku technologií vstřikováním.  

Pro výrobu zadané součástky byl navrhnut materiál Lexan 920 A, který svými 

optickými a mechanickými vlastnostmi nejvíce vyhovoval požadavkům na kvalitu 

vyráběného rámečku.  

S ohledem na vybraný vstřikovací stroj Arburg Allrounder 570 S byla stanovena 

čtyřnásobná forma se studeným vtokovým systémem, která bude schopna dodržet danou 

sérii. Vhodnost stroje je dále potvrzena příslušnými výpočty. 

Rám formy byl zvolen od japonské firmy FUTABA. Z důvodu obtížného 

zjištění ceny rámu, bylo rozhodnuto pro výrobu rámu z neopracovaných desek 

příslušného materiálu (1.1730). Tvarové vložky a tvarová jádra budou nejvíce tepelně 

namáhány, proto pro jejich výrobu byl zvolen materiál 1.2343 vhodný pro práci za 

vysokých teplot.  

 Na závěr práce je vyhotoveno ekonomické zhodnocení, ze kterého vyplývá, že 

cena jednoho kusu rámečku, při dané sérii a výrobě bude 1,58 Kč.  

  

 Tento vypracovaný projekt může sloužit jako předloha pro simulaci skutečné 

výroby rámečku, díky kterému je možno odhalit nedostatky, které by měly za následek 

vznik nežádoucích nákladů.  
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Seznam použitých zkratek 
 

ϒ měrná hmotnost vzduchu [kg × m
-3

] 

ρ hustota [g/cm
3
] 

€ euro [-] 

A označení začátku plnění dutiny formy [-] 

A – A´ rozptyl přepnutí vnitřního tlaku na dotlak [-] 

aeff efektivní tepelná vodivost materiálu [mm
2
 /s] 

B označení ukončení plnění dutiny formy [-] 

B´ doba ukončení plnění formy [-] 

C označení ztuhnutí hmoty v dutině kanálu [-] 

c počet vstřikovacích cyklů [-] 

Cm cena materiálu [Kč/g] 

cp maximální zdvihový objem stroje [kg/h] 

Cp min minimální plastifikační kapacita stroje  [kg/h] 

cv maximální plastifikační výkon stroje [cm
3 
] 

Cv min  minimální plastifikační výkon stroje [cm
3 
] 

D ukončení dotlaku [-] 

d malý průměr vtokového kanálu [mm] 

D1 průměr dříku vyhazovacího kolíku [mm] 

D2 průměr hlavy vyhazovacího kolíku [mm] 

DK průměr rozváděcího kanálu [mm] 

Dv velký průměr vtokového kanálu [mm] 

Ds průměr šneku [mm] 

Ds min minimální průměr šneku [mm] 

Dp největší průměr vstřikovaného dílce  [mm] 

E modul pružnosti v tahu [MPa] 

F maximální uzavírací síla stroje [MN] 

f průřez (plocha) odvzdušňovacích kanálků  [mm
2
] 

Fp min minimální přidržovací síla [kN] 

Gs max max. průtočné množství plynu  [kg ×s
-1

] 

H výška hlavy [mm] 

K koeficient využití času [-] 

Kc korekční součinitel délky rozváděcích kanálů  [-] 

Kp korekční součinitel pro plněné polymery  [-] 

Kv korekční součinitel vlastností plastů  [-] 

L délka rozváděcích kanálů [mm] 

 



 
 

Mc hmotnost výstřiku [g] 

Mcel celková hmotnost spotřebovaného materiálu [g] 

N velikost výrobní série [ks] 

n násobnost vstřikovací formy [-] 

Nc celkové náklady na výrobu série [Kč] 

NCM náklady za materiál [Kč] 

NE průměrná cena elektrické energie [Kč] 

NF celkové náklady na pořízení formy [Kč] 

NHP náklady na hodinový provoz [Kč] 

NKS náklady na jeden kus [Kč] 

NMZ hrubá hodinová mzda [Kč] 

NO náklady na provoz celé série [Kč] 

NSR náklady správní režie [Kč] 

NVR náklady výrobní režie [Kč] 

P příkon stroje [kW] 

p1 tlak plynu v dutině před plněním taveninou [MPa] 

p2 tlak stlačeného plynu v dutině na konci plnění [MPa] 

pv vstřikovací tlak materiálu Lexan  [MPa] 

R plynová konstanta [m × K
-1

] 

R technologický rádius [mm] 

s tloušťka stěny výstřiku [mm] 

T1 teplota vzduchu před plněním [°C] 

T2 konečná teplota stlačeného vzduch  [°C] 

TE teplota odformování [°C] 

TM teplota taveniny [°C] 

TW teplota formy [°C] 

t0 začátek procesu vstřikování [s] 

t1 doba uzavírání formy [s] 

t2 doba přisunutí vstřikovací jednotky [s] 

t3 doba otevírání formy [s] 

t4 doba vyhazování výstřiku [s] 

t5 doba prodlevy [s] 

tcel celkový čas celé série [s] 

tch doba chlazení [s] 

td doba dotlaku [s] 

tk doba odsunutí tavicí komory [s] 

 



 
 

tkp doba prodlevy odsunutí tavicí komory [s] 

tp doba produkce [s] 

USD americký dolar [-] 

V objem výstřiku plastového dílce [cm
3
] 

VD objem vstřikované dávky [cm
3
] 

Vk objem vtokového zbytku pro výstřik [cm
3
] 

X ukončení plastifikace [-] 

Z okamžik ztuhnutí plastu [-] 

 

ABS Akrylonitril- butadien- styren 

FEP Tetrafluórethylen- hexafluórpropylén 

PA Polyamid 

PBT Polybutylenterftalát 

PC Polykarbonát 

PE Polyetylen 

PMMA Polymethylmetakrylát 

POM Polyoxymethylen 

PP Polypropylen 

PPO Polyfenylen oxid 

PS Polystyren 

PVC Polyvinylchlorid 
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