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ABSTRAKT 

 ÚST FSI VUT v Brne 

ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá navrhovaním vstupných parametrov výroby konkrétnej 

plastovej súčasti technológiou vstrekovania do formy. Práca zahrňuje základné poznatky 

o materiáloch využívaných pri vstrekovaní, samotný rozbor tejto technológie a oboznámenie 

sa s ďalšími metódami výroby plastov. Na ktoré nadväzuje voľba materiálu, návrh vtokového 

systému plastovej súčasti, výpočet základných technologických parametrov, voľba 

vstrekovacieho stroja, posúdenie funkčnosti súčasti a ekonomické zhodnotenie výroby.  

 

Kľúčové slová 

termoplasty, vstrekovanie plastov, vstrekovací stroj, tvarovanie plastov 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with design of input parameters of production of plastic part by 

injection molding technology. The work includes basic knowledge of materials used in 

injection molding, the analysis of this technology itself and information about other methods 

of plastic production. The next part of thesis starts with the choice of specific material, 

compoment’s running system and the calculation of the basic technological parameters, which 

related to injection molding machine’s choice. The final part deals with the assessment of the 

component functionality and the economic evaluation of the production. 
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ÚVOD 

Polyméry v súčasnej dobe zaznamenávajú vysokú pozornosť. Nahrádzajú všetky 

konvenčné druhy materiálov (drevo, kovy, sklo) v každom priemyselnom odvetví. Sú 

neoddeliteľnou súčasťou strojárskeho priemyslu, hlavne vďaka svojej nízkej hmotnosti, 

vysokej škále vlastností, jednoduchému spracovaniu a cene.  

Počiatky vstrekovania plastov siahajú do 19. storočia, kedy bol patentovaný materiál, 

z ktorého sa následne vytvoril celuloid. So vznikom tohto polyméru sa spája aj zrod prvého 

zariadenia na vstrekovanie. Celý odbor sa začal rozvíjať až po prvej svetovej vojne. Základy 

vstrekovania boli položené v Nemecku a postupne sa rozšírili do celého sveta. Za približne 80 

rokov sa vyvinuli z prvých manuálne riadených strojov plne automatizované zariadenia 

s riadiacim systémom [1].  

Vstrekovanie plastov do formy zabezpečuje hromadnú výrobu plastových súčastí s relatívne 

vysokou rozmerovou presnosťou. Tú podmieňuje konštrukčné prevedenie formy. 

K dosiahnutiu takmer bezchybného výsledku napomáhajú rôzne simulačné programy, 

prostredníctvom ktorých sa dá overiť korektnosť návrhu. Samotná výroba nástroja na 

vstrekovanie je zabezpečená CNC obrábacími strojmi. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti 

vzniká vysoká pravdepodobnosť produkcie kvalitných výrobkov. Výroba formy je zložitý 

proces, vyžadujúci si mnoho úkonov, preto je aj jej cena pomerne vysoká. Na správne 

fungovanie výrobného procesu vplýva aj údržba a oprava formy so zreteľom na množstvo 

komponentov, z ktorých sa skladá. Napriek vyšším nákladom, patrí technológia vstrekovania 

medzi najviac využívané metódy výroby plastových súčastí.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť sa s problematikou výroby plastových súčastí. 

Z pohľadu na materiály, rôzne metódy výroby a v neposlednom rade na technológiu 

vstrekovania do formy. No predovšetkým na spôsob výroby danej súčasti vstrekovaním, 

spojenej s numerickým riešením základných parametrov výroby a následného výberu 

vstrekovacieho stroja. Je nutné podotknúť, že geometria navrhovanej súčiastky je prebraná 

z [2]. Daný diel sa bežne využíva v praxi.  

 

Obr. 1 Plastová objímka. 

 



POLYMÉRY 

 

14 ÚST FSI VUT v Brne 

1 POLYMÉRY 

Ako prvý prírodný polymér bol objavený kaučuk. Počiatky jeho využitia siahajú až do 15. 

storočia, kedy si námorníci z Kolumbovej výpravy všimli, ako si Indiáni zhotovujú rôzne 

predmety z tekutiny vytekajúcej zo stromu nazývaného kaučukovník [3]. 

Do Európy sa prírodný kaučuk dostal až v 18. storočí. Vyrábali sa z neho plachty lodí, 

vodotesné odevy, no jeho vlastnosti sa zhoršovali nie len pri vysokej, ale aj pri nízkej teplote. 

Vďaka rôznym výskumom a pokusom o vylepšenie vlastností kaučuku, začali vznikať nové 

druhy materiálov [3;4]. 

 V 19. storočí sa vedci nechali inšpirovať priadkou morušovou pri výrobe vlákien 

hodvábu. Po niekoľkých pokusoch objavili nitrát celulózy, ktorý mal byť náhradou hodvábu. 

Tento objav podmienil vznik vláknových plastov [3;4;5].  

Polyméry také, aké sú známe v tejto dobe, sa začali rozvíjať až v 20. storočí. Vďaka 

neustálemu vedeckému dohľadu sa nielen zdokonaľujú známe druhy plastických materiálov, 

ale vznikajú nové, ktoré na rozdiel od ich predchodcov menej zaťažujú životné prostredie. 

V súčasnosti zohrávajú veľkú rolu bioplasty vyrobené z biomasy, tie však nemajú vysoké 

uplatnenie v strojárskom priemysle [3].  

 

Obr. 2 Dôležité medzníky vo vývoji plastov [2]. 

1.1 Chemický pôvod polymérov 

Polyméry sú makromolekulové organické látky, ktoré sa vyznačujú viacnásobným 

opakovaním jedného alebo viacerých druhov atómov, často aj skupín atómov. Takto vznikajú 

dlhé reťazce zložené z konštitučných jednotiek, mérov, rôznych vlastností, ktoré sa môžu 

meniť aj pri malom zásahu do reťazca [1;6].  

Rozdelenie polymérov podľa pôvodu: 

• prírodné – bielkoviny, celulóza, kaučuk. Svoje využitie našli hlavne pri výrobe 

syntetických polymérov, 

• syntetické (aj anorganického pôvodu, ako sú silikóny) – patria tu všetky polyméry, 

ktoré vznikli polyreakciami z nízkomolekulových látok. K takýmto materiálom sa 

radia polyetylén, polypropylén, polystyrén a iné [3,7].
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Obr. 3 Príklad rozdelenia polymérov [8]. 

1.2 Molekulová hmotnosť  

Molekulová hmotnosť je jeden z najdôležitejších parametrov polymérnych látok. 

Výrazne ovplyvňuje ich vlastnosti, ako sú pevnosť, húževnatosť, predĺženie pri ťahu a iné 

mechanické vlastnosti [6;7;9].  

Molekulová hmotnosť sa určí z rovnice [6;7]: 

𝑀 = 𝑚 ∙ 𝑛 (1.1) 

 kde:  M [kg∙mol-1] - molekulová hmotnosť, 

m1 [kg] - hmotnosť mérov v reťazci, 

n [mol] - polymeračný stupeň. 

 

V jednom polyméri sú obsiahnuté rôzne dlhé reťazce, z toho dôvodu sa polymér 

charakterizuje pomocou stredného polymeračného stupňa a pomocou strednej mólovej 

hmotnosti. Platí čím je vyššia stredná mólová hmotnosť polyméru, tým sú vyššie jeho 

mechanické vlastnosti, viskozita taveniny pri danej teplote. Tým pádom sa zhoršuje jeho 

tekutosť a spracovateľnosť. Z hľadiska početnosti a dĺžky reťazca polyméru je definovaná 

distribučná krivka. Ak je distribučná krivka úzka, makromolekuly sú krátke, potom polyméry, 

z ktorých táto krivka vyplýva sú vhodné pre technológiu vstrekovania. Širokú distribučnú 

krivku majú materiály s vysokým obsahom nízkomolekulárnych ale aj vysokomolekulárnych  

komponent. Pri takýchto polyméroch vzniká obmedzenie v ich využití na technológiu 

vstrekovania. Pridaním metalocenových katalyzátorov je možné získať úzku distribučnú 

krivku. Obvyklá distribučná krivka leží medzi úzkou a širokou krivkou [7;9].  
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Obr. 4 Distribučná krivka [10].  

1.3 Vlastnosti plastov 

Nízke výrobné náklady a hmotnosť, odolnosť voči korózii, elektroizolačné 

a tepelnoizolačné vlastnosti, nízky hluk počas prevádzky,  spôsobujú vysoké uplatnenie 

plastov v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu. Ako konštrukčné materiály nájdu svoje 

uplatnenie v mnohých mechanizmoch strojov a zariadení [11].  

1.3.1 Termodynamické vlastnosti plastov 

Vlastnosti polymérov úzko súvisia s teplotou. Ovplyvňuje ich využitie vo výrobe, druh 

technológie spracovania, životnosť. Keďže pojem plasty je veľmi rozsiahly, nie je možné 

uplatniť jednotnú charakteristiku u všetkých typov plastov. Každý druh polymérnych 

materiálov má iný teplotný interval, pri ktorom sa zachovávajú jeho vlastnosti. Pri určitom 

podchladení sa dostáva polymér do oblasti sklovitého prechodu Tg, kde stráca svoje elastické 

vlastnosti a krehne. V nárazoch sa správa ako sklo. Vplyvom nízkej teploty je pohyb atómov 

len vibračný, reťazec je stabilný. Takéto správanie je typické hlavne pre polyméry s amorfnou 

štruktúrou, ktorých reťazce disponujú neusporiadanou štruktúrou a tvarom. Teplota sklovitého 

prechodu sa dá ovplyvniť pridaním zmäkčovadiel. Kaučuky kvôli svojím silne elastickým 

vlastnostiam majú teplotu sklovitého prechodu veľmi nízku až do -120 °C. Semikryštalické 

polyméry majú teplotu Tg taktiež pod bodom mrazu (PP -10 °C, PE -120 °C). U amorfných 

polymérov je táto hodnota veľmi vysoká môže dosahovať až 100 °C [3;12].  

Na druhej strane pri nahriatí polyméru na teplotu tečenia Tf sa plast dostáva do plastického 

stavu. Atómy sa vo veľkej miere pohybujú a pri pôsobení vonkajšej sily tečú. Schopnosť 

materiálu odolávať tečeniu spôsobenému vplyvom vonkajších faktorov sa nazýva viskozita. 

Najviac ju ovplyvňuje teplota. Platí úmera, čím je vyššia teplota, tým je viskozita menšia. 

Ideálne elastický materiál si po odľahčení naďalej udržuje svoj pôvodný tvar napriek tomu, že 

naň pôsobilo vonkajšie napätie [3;12]. 

Viskoelastická oblasť teplôt sa nachádza medzi teplotami Tf  a Tg. Pri zaťažení materiál 

vykazuje elastické vlastnosti [3;12]. 
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Obr. 5 Závislosť deformácie na teplote [13]. 

 

Tab. 1 Teploty Tg a Tm u vybraných druhov plastov [3;12].  

Semikryštalické plasty 

Druh plastu Tg [°C] Tm [°C] 

LDPE -120 110 

HDPE -120 130 

PP -50 175 

PA 6 50 223 

PA 6.6 50 260 

PTFE 126 327 

PEEK 143 334 

Amorfné plasty 

 

PVC 87 - 

PS 95 - 

ABS 105 - 

PC 150 - 

PSU 190 - 

 

1.3.2 Viskoelastické správanie polymérnych materiálov 

Každý reálny materiál sa pri pôsobení určitého druhu napätia deformuje. U väčšiny 

plastických materiálov sa za normálnych podmienok zaznamenáva viskoelastické správanie. 

Deformáciou a tečením sa zaoberá reológia. Toto správanie vysvetľujú reologické modely. 

Každý model je zložený z dvoch základných prvkov, piestu s kvapalinou o viskozite η 

a pružiny o tuhosti G, ktoré majú rôzne usporiadanie. Sleduje sa závislosť zaťaženia 

a deformácie ε na čase. Medzi najčastejšie využívané reologické modely patria Maxwellov, 

Kelvinov a Tucketov model [6;7;14]. 

• Maxwellov model - Pružina o tuhosti G je sériovo zapojená s piestom s kvapalinou 

o viskozite η. Viskóznemu toku predchádza elastická deformácia. Svoje využitie nájde 

pri objasnení relaxácie materiálu [6;7;14]. 

• Kelvinov model - Ide o paralelné zapojenie pružiny a piestu. Vysvetľuje sa ním creep, 

tečenie pri konštantnom zaťažení σ [6;7]. 

• Tucketov model – Vznikol kombináciou Maxwellovho a Kelvinovho modelu. Toto 

zložitejšie zariadenie umožňuje lepšie opísať lineárne amorfné polyméry [6;7]. 
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Obr. 6 Reologické modely [14]. 

1.3.3 Elektrické vlastnosti 

Elektrická vodivosť je vlastnosť charakteristická pre kovy. Plasty neobsahujú voľné 

elektróny a sú pevne viazané v kovalentných väzbách, preto sa uplatňujú ako dobré izolanty. 

Plasty zastávajú nenahraditeľné miesto v elektrotechnickom priemysle. Využívajú sa na 

výrobu izolátorov vodičov, rôznych krytov, tlačidiel, úchytov, sklolaminátových dosiek na 

plošné spoje a iných dielov. Najvyššie zastúpenie spomedzi plastov v elektrotechnickom 

priemysle majú guma, PE, EVA kopolymér, PVC [3;5]. 

Takéto plasty musia spĺňať mnoho podmienok, aby manipulácia s vodičmi a s predmetmi 

pod elektrickým napätím bola naozaj bezpečná. Preto podliehajú mnohým normovaným 

skúškam.  

1.3.4 Fyzikálne vlastnosti 

K fyzikálnym vlastnostiam polymérov sa radí ich odolnosť voči vplyvom vonkajších 

činiteľov ako sú slnečné žiarenie, voda, vzduch.  

• Starnutie a korózia plastov – Pôsobením vonkajších činiteľov ako sú UV žiarenia, 

kyslík, ozón, teplo dochádza k narušeniu štruktúry polyméru. Starnutie, nazývané tiež 

degradácia, urýchľuje nie len namáhanie súčasti ale aj pôsobenie rôznych chemických 

látok, rozpúšťadiel a mikroorganizmov. Tento typ znehodnocovania polymérov sa 

označuje biodegradácia. Biodegradácia môže byť aj žiadúca a to pri rozklade 

plastového odpadu, je však veľmi pomalá. Ku korózii dochádza z dôvodu fyzikálneho 

a fyzikálno-chemického vplyvu okolia [4].  

• Navĺhavosť – Polyméry vďaka svojej chemickej štruktúre veľmi ľahko podliehajú 

navĺhavosti. Jedná sa o prijímanie vlhkosti z okolia. Navĺhajú predovšetkým tie 

polyméry, v ktorých reťazci sa nachádzajú prvky ako kyslík, dusík, chlór a iné elektro 

negatívne prvky. Tento jav spôsobuje pokles medze pevnosti, húževnatosť. Znižujú sa  

elektrické izolačné vlastnosti a rozmery súčasti rastú [4].  
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1.3.5 Mechanické vlastnosti  

Mechanické vlastnosti určujú odolnosť materiálu voči pôsobeniu vonkajších síl. Určujú 

sa prostredníctvom dvoch typov mechanických skúšok. A to statických, ak na teleso pôsobí 

sila, ktorá sa s časom nemení a dynamických, so silou premenlivou v čase. Pri skúšaní 

materiálu je podstatný tvar skúšaného telesa a podmienky skúšky. Pomocou týchto výsledkov 

je možné zvoliť správny konštrukčný materiál. Žiaden materiál nie je dokonalý a za určitých 

podmienok (pôsobenie vonkajšej sily, únava) dôjde k deformácii súčasti a dokonca 

k porušeniu [3;7].  

Do kategórie statických skúšok patria skúška v ťahu, tlaku, ohybe, šmyku. Pri 

dynamickom namáhaní dochádza k únave materiálu a následne k únavovému lomu. Skúšky sú 

normované a výsledky sa nachádzajú v materiálových listoch. Namáhaním materiálu dochádza 

k deformácii. Ak sa teleso po odťažení sily vráti do pôvodného stavu ide o deformáciu 

elastickú. Nevratná deformácia sa nazýva plastická [15;16]. 

• Skúška ťahom – Normované teleso je zovreté v čeľustiach skúšobného stroja. 

Namáhanie prebieha pri konštantnej rýchlosti zaťažovania pričom ťahová sila sa 

zvyšuje pri zvyšujúcej sa deformácii. Skúška končí pretrhnutím telesa. Slúži na určenie  

pevnosti, predĺženia, zúženia až do porušenia, modulu pružnosti. Výsledky sa 

vyhodnocujú ťahovým diagramom, na ktorý sa nanášajú pevnostné charakteristiky. 

Medzi charakteristiky sa radia napätie na medzi klzu σe , medzi pevnosti v ťahu σm, 

pomerné predĺženie  a iné. Tvar skúšobného telesa je normovaný a mení sa v závislosti 

na druhu materiálu. Obvykle je to obojstranná lopatka. Gumy sa skúšajú v tvare krúžku, 

fólie a dosky ako pásiky [3;7].  

Napätie na medzi klzu (pevnosti) je možné určiť zo vzťahu [7]: 

𝜎𝑒(𝑚) =
𝐹

𝑆0
    [𝑀𝑃𝑎] (1.2) 

kde:  σe (m) [MPa] - napätie na medzi klzu (pevnosti), 

F [N]  - pôsobiaca sila, 

S0 [kg]  - počiatočný prierez vzorku. 

 

Pre určenie veľkosti pomerného predĺženia platí zápis [7]: 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
∙ 100 [%] (1.3) 

kde:  ε [%]  - pomerné predĺženie. 

∆L [mm] - zmena dĺžky vzorku počas ťahovej skúšky, 

L0 [mm] - počiatočná dĺžka skúšobného vzorku.  
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Obr. 7 Ťahový diagram rôznych typov plastov [3]. 

• Ohybová skúška – Tento druh skúšky sa uplatňuje pri  plastoch, ktoré budú plniť 

obvykle funkciu nosníkov. Nerealizuje sa pri všetkých druhoch plastov, predovšetkým 

pri elastoméroch, kvôli ich nízkej tuhosti. Normovaným telesom je hranol. Vykonávajú 

sa tri typy skúšok a to nosník upevnený ako konzola, trojbodový ohyb (zaťaženie 

jednou silou pôsobiacou v strede), kde je teleso umiestnené na dvoch podporách 

a štvorbodový ohyb (dve pôsobiace sily) taktiež na dvoch podporách. Zisťujú sa 

parametre ako sú napätie v ohybe σf [MPa], pevnosť v ohybe σfm [MPa], priehyb 

S [mm], deformácia v ohybe εf [-]. Z výsledkov merania sa opäť vytvorí diagram 

znázorňujúci závislosti napätia a deformácie [3;7].  

 

Obr. 8 Deformačné krivky získané pri skúške ohybom [3]. 
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1.4 Prídavné látky 

Pri všetkých konštrukčných materiálov je nutné prispôsobiť ich zloženie tak, aby sa využil 

ich potenciál naplno. Preto sa pri plastoch rovnako ako pri oceliach pridávajú rôzne aditíva z 

dôvodu získania požadovaných fyzikálnych, chemických, mechanických vlastností. Druhov 

prídavných látok je veľké množstvo, taktiež vplývajú rôzne na jednotlivé skupiny polymérnych 

materiálov. Z vopred oznámených príčin nie je v rozsahu tejto práce obsiahnuť všetky druhy 

prídavných látok. K najpodstatnejším a zároveň najzákladnejším patria: zmäkčovadlá, 

stabilizátory, plnivá, farbivá, retardéry horenia [4;6;9].  

• Zmäkčovadla (plastifikátory) – Ich úlohou je zvýšiť húževnatosť a ťažnosť. Odstráni 

sa tak krehkosť, na úkor straty tvrdosti. Využívajú sa hlavne v PVC [4;6;9]. 

• Stabilizátory – Pri pôsobení vonkajších činiteľov požadované vlastnosti materiálu 

miznú. Najčastejšie dochádza k porušení vplyvom UV žiarenia a termooxidácie. 

UV  žiarenie spôsobuje atmosférické starnutie, preto sa pridávajú svetelné 

stabilizátory. Počas termooxidácie znehodnocuje väzby kyslík, pridaním tepelných 

stabilizátorov sa zníži horľavosť. Zvýši sa aj teplota, ktorú dokáže materiál uniesť 

[4;6;9]. 

• Retardéry horenia – Plasty sa vyznačujú vysokou horľavosťou, čo obmedzuje ich 

využitie. Úlohou retardérov horenia je znížiť tento nežiaduci jav . Musia však spĺňať 

mnoho požiadaviek, nesmú vylučovať škodliviny ani narúšať mechanické 

vlastnosti [17]. 

• Farbivá – Farebné rozlíšenie materiálu nemá len estetickú funkciu, ale aj rozoznávaciu. 

Pigmenty sa v polymérnych látkach nerozpúšťajú a vplývajú na zmrašťovanie, zatiaľ 

čo farbivá sa rozpustia. Požaduje sa od nich ekologická a zdravotná nezávadnosť, 

odolnosť voči UV žiareniu a iným atmosférickým vplyvom [18]. 

• Plnivá – Existuje viacero druhov plnív, ktoré zabezpečujú zlepšenie prednostne 

mechanických vlastností ako sú tvrdosť, tuhosť, medza pevnosti. Časticové plnivá 

ovplyvňujú viskozitu, znižujú zmrštenie a horľavosť. Radia sa tu kaolín, čadič, grafit, 

mastenec, sklenený piesok. Vystužujúce plnivo udržuje stálosť tvaru, zmenšuje 

zmrštenie. Štruktúra týchto plnív je väčšinou vláknitá. Využívajú sa sklenené, uhlíkové 

vlákna. Rozšírené sú aj vlákna kovového charakteru. Nanoplnivá vďaka svojej veľkosti 

spôsobujú veľmi dobré spojenie zo základnou matricou polyméru. Ich prítomnosť 

zlepšuje nie len mechanické vlastnosti, ale aj odolnosť voči vplyvom okolia [4;6;9]. 

1.5 Kategorizácia polymérnych materiálov 

Existuje veľké množstvo druhov polymérnych materiálov, každý z nich má svoje 

špecifické vlastnosti, podľa ktorých sa zadeľuje do jednotlivých skupín. Najdôležitejšie je však 

poznať rozdelenie, ktoré sa využíva najčastejšie v technickej praxi. Pri výbere plastu ako 

konštrukčného materiálu je podstatné poznať jeho mechanické vlastnosti a správanie sa za 

daných teplôt. Z toho dôvodu sú plasty rozdelené do troch veľkých skupín na termoplasty, 

reaktoplasty a elastoméry (elastoplasty) [6]. 

1.5.1 Termoplasty 

Termoplasty sú typ polymérnych materiálov, ktoré pôsobením tepla mäknú a pri nižších 

teplotách sa dostávajú opäť do tuhého stavu. Táto premena je vratná. Pri práci s termoplastami 

so zvyšujúcou teplotou klesá pôsobenie medzimolekulárnych síl, z tohto dôvodu sa 



POLYMÉRY 

 

22 ÚST FSI VUT v Brne 

makromolekuly začnú pohybovať. Všetky termoplasty nemajú rovnakú štruktúru, preto sa líšia 

aj ich konečné vlastnosti [6;7;9;11]. 

• Amorfné – Charakterizuje ich neusporiadaná štruktúra. Niektoré z nich obsahujú 

v reťazci veľké skupiny (benzénové jadro, COOCH3, CHCl), ktoré sú tisíckrát väčšie 

než molekula vodíka. Vďaka svojim rozmerom nedokážu jednoducho kryštalizovať. 

Pre amorfné polyméry je charakteristický bod topenia, ktorý nahradzuje pásmo 

taviacich teplôt, v tomto prípade teplôt tečenia, označovaných Tf, Kvôli tejto 

skutočnosti tuhnú dlhšie. Svoje využitie nájdu predovšetkým pri výrobe plastovej 

súčasti do formy. K takýmto polymérom sa radia PS, PC, PPE,PES,PVC, ABS [6;7]. 

• Semikryštalické - Tieto termoplasty disponujú čiastočne usporiadanou štruktúrou. 

Neobsahujú veľké skupiny, môžu sa jednoducho ohýbať. Pri tuhnutí vytvárajú kryštály, 

ktorých objem je nižší než objem taveniny, preto sa pri tuhnutí objem plastu zmenšuje. 

Tento jav sa nazýva objemová kontrakcia. Materiál sa taví pri dosiahnutí teploty 

topenia Tm. Nežiaduce zmrašťovanie je u semikryštalických polymérov vyššie ako 

u amorfných. Existencia bodu topenia Tm zaručuje rýchle tuhnutie, hneď pri poklese 

teploty pod Tm. Ak sú využívané pri technológii výroby plastov do formy, musí sa dbať 

na dotlak, napriek tomu, že samy dokážu eliminovať vnútorné pnutie a rôzne vady 

vyskytujúce sa v štruktúre. Za semikryštalické termoplasty sú považované PE, 

PP,EVAC [12;7]. 

1.5.2 Reaktoplasty 

Reaktoplasty sú polymérne materiály, ktoré napriek zvyšujúcej sa teplote nestrácajú svoju 

tvrdosť. Chemickou reakciou nazývanou vytvrdzovanie sa zhustí štruktúra polymérov, vytvoria 

silné priečne väzby medzi molekulami, odolné voči pôsobeniu vysokej teploty. Vytvrdzuje sa 

pomocou vytvrdzovacieho prostriedku. Počas tohto procesu vzniká požadovaný tvar výrobku. 

Premena je nevratná, materiál sa už nevráti do pôvodného plastického stavu. Medzi 

najznámejších zástupcov skupiny reaktoplastov patria epoxidové, polyesterové, silikónové 

živice, formaldehyd, známy ako bakelit. Svoje využitie nájdu pri výrobe lisovacích hmôt, 

lepidiel, vrstvených materiálov [7]..

1.5.3 Elastoméry (kaučuky) 

Základným charakteristickým znakom elastomérov je ich výrazná pružnosť. Pri chemickej 

reakcii vulkanizácii sa ich medzimolekulárne priečne väzby zhustia, tým sa zamedzí plasticita 

a materiál získa obzvlášť elastické vlastnosti. Ich reťazce obsahujú dvojné väzby, sú 

nenasýtené, preto ľahko podliehajú degradácii vplyvom vonkajších činiteľov (slnečné svetlo, 

kyslík, teplo). Pre zvýšenie životnosti týchto materiálov sa pri výrobe pridávajú aditívne látky, 

stabilizátory (viď kapitola 1.5). Existujú však aj elastoméry bez dvojnej väzby, ktoré vo veľkej 

miere odolávajú starnutiu a degradácii. Ide o etylénpropylenové kaučuky s nasýteným 

hlavným reťazcom. Ich takmer nepolárny charakter zaručuje to, že sa nerozpúšťajú 

v aromatických uhľovodíkoch ako sú benzén, benzín a toluén ani v chlórovaných 

rozpúšťadlách. Pri kontakte s týmito látkami a taktiež s olejmi kaučukové gumy zvyknú 

napučať. Elastoméry sa využívajú predovšetkým na výrobu gumových výrobkov, ako sú 

pneumatiky, hadice, dopravné pásy [6;7]. 
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2 TECHNOLÓGIA VSTREKOVANIA PLASTOV 

Vstrekovanie plastov patrí medzi najviac využívané, vysoko efektívne metódy spracovania 

polymérnych materiálov tvárením. Je určená predovšetkým na masovú výrobu tvarovo 

zložitejších súčastí. Cely proces výroby je cyklický. Napriek tomu, že počiatočné náklady na 

výrobu sú vysoké (vstrekovací stroj, forma), cena samotných súčastí a odpad vzniknutý pri 

výrobe dosahujú minimálne hodnoty. Samotná technológia bola spočiatku určená pre 

spracovávanie termoplastov, keďže sa pracuje s materiálom v tekutom stave, no v súčasnosti 

nájde svoje využitie aj pri spracovávaní kaučukov a reaktoplastov. Výrobky majú dobrú 

rozmerovú, tvarovú presnosť, kvalitu povrchu, fyzikálne a mechanické vlastnosti. Takto 

vznikajú hotové výrobky, polotovary alebo diely určené na ďalšie technologické úkony. Veľké 

využitie má predovšetkým v automobilovom priemysle, na výrobu palubových dosiek, 

nárazníkov, rôznych krytov [19]. 

2.1 Vstrekovací stroj 

Samotný princíp vstrekovania je založený na uvedení materiálu do vhodného stavu, 

v tomto prípade tekutého a jeho vstreknutia do dutiny chladnej, uzavretej formy. Rýchlosť toku 

taveniny je vysoká, tavenina reaguje na zmenu teploty minimálne. Tak sa docieli dobré 

vyplnenie dutiny formy a rýchlosť výrobného procesu je nízka. Napriek tomu dochádza 

k zmrašťovaniu [12;19]. 

Výroba je plne automatizovaná a zabezpečuje ju vstrekovací stroj. Je možné sa stretnúť s 

dvomi typmi vstrekovacích strojov, sú to piestový a závitovkový. Prvé vstrekovacie stroje boli 

piestové, no postupne ich v plnej miere nahradili závitovkové, ktorých hlavnými nevýhodami 

sú vysoká cena a veľkosť vzhľadom k vyrábanému dielu. Každý vstrekovací stroj obsahuje 

vstrekovaciu a plastikačnú jednotku, uzatváraciu jednotku a riadiaci systém. Pohon 

vstrekovacej a uzatváracej jednotky býva obvykle hydraulický, no je možné sa stretnúť aj 

s elektrickým a kombinovaným pohonom [12;19;20].  

 

 

Obr. 9 Vstrekovací stroj [21]. 
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2.1.1 Podstata vstrekovacej jednotky 

Vstrekovacia jednotka zabezpečuje dva hlavné úkony ako je premena granulátu na 

taveninu a samotné plnenie formy roztavenou hmotou pri vysokej rýchlosti a tlaku. 

Vstrekovacia jednotka môže byť trojakého typu a to závitovková (Obr. 10), piestová, piestová 

so závitovkovou predplastikáciou. Najčastejšie sa však využíva závitovková, ktorá môže byť 

v horizontálnej, vertikálnej a uhlovej polohe. Prvé vstrekovacie stroje mali piestovú 

vstrekovaciu jednotku. Ich nevýhoda spočívala v tom, že nedokázali nezabezpečovať takú 

rýchlu premenu materiálu ani teplotnú homogenitu ako stroje so závitovkovou vstrekovacou 

jednotkou spĺňajú [8;19].   

Výhody závitovkovej vstrekovacej jednotky [8]: 

• vyššia vstrekovacia rýchlosť, 

• presné dávkovanie, 

• vysoký plastikačný výkon, 

• nízke straty tlaku pri pohybe hmoty (10–20%), 

• zabraňuje prehriatiu hmoty, 

• kratší výrobný cyklus. 

Vstrekovacia jednotka obsahuje tieto najdôležitejšie časti [20]: 

• taviacu komoru, 

• závitovku, trysku, 

• výhrevné pásy.  

Základné parametre vstrekovacej jednotky sú priemer a dĺžka závitovky, vstrekovacia 

kapacita, plastikačná kapacita, objemová rýchlosť, vstrekovací tlak [8]. 

 

Obr. 10 Závitovková vstrekovacia jednotka [22]. 

2.1.2 Uzatváracia jednotka 

Úlohou uzatváracej jednotky je zabezpečovať uzatváranie a zamykanie formy tak, aby sa 

tavenina dostala bezpečne do dutiny. Každá forma sa skladá z pevnej a pohyblivej častí, ktorá 

sa prisúva pomocou prisúvajúcej sily Fp. Počas plnenia v dutine pôsobí vysoký tlak, preto je 

dôležitá vysoká uzatváracia sila Fu. Vďaka nej nedôjde k otvoreniu formy. Uzatváracia 

jednotka taktiež zodpovedá za otváranie formy a vyhodenia súčasti. Pre správne vedenie 

pohyblivých častí jednotky sa využívajú štyri vodiace stĺpiky. Vyskytujú sa aj bezstĺpikové 

s C  rámom [8;19]. 
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V strojoch sa využívajú štyri typy uzatváracej jednotky a to hydraulická, elektrická, 

mechanická, hydraulicko-mechanická. Najvýhodnejšia sa javí hydraulická jednotka. Hlavnými 

dôvodmi sú zabezpečenie presného nastavenia uzavieracej, prisúvajúcej sily a rýchlosti akou 

sa pohyblivé časti posúvajú po dráhe, taktiež jednoduché prispôsobenie sa rozmerom formy 

[20].  

 

Obr. 11 Hydraulická uzatváracia jednotka a jej časti [20]. 

2.1.3 Riadiaca jednotka 

Podobne ako obrábacie stroje aj vstrekovacie stroje sú riadené numericky. Ich chod je 

zabezpečovaný viacerými režimami [19]: 

• automatickým - cyklus stroja je nepretržitý, nie je potreba ho zapínať ručne, 

• poloautomatickým - v prípade nutnosti spustiť cyklus, vybrať súčasť z formy ručne, 

• manuálnym - zriaďovanie stroja, založenie formy, čistenie.  

 

 

Obr. 12 Riadiaci systém vstrekovacieho stroja značky ARBURG [23]. 

Počas vstrekovania je dôležité získavať jednotlivé parametre a porovnávať ich so zadanými 

hodnotami. Túto funkciu zabezpečujú regulátory. Obsluha stroja vykonáva všetky nastavenia 

cez počítač alebo dotykovú obrazovku, ktorá je bežne súčasťou novších strojov. Proces výroby 
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súčasti vstrekovaním je programovaný. Jednotlivé operácie znázorňujú symboly, pre 

jednoduchú obsluhu. Každý výrobca používa vlastné symboly, no tieto znaky disponujú 

určitou podobnosťou [19;23]. 

2.1.4 Postup vstrekovania 

Plast vo forme granúl sa nasype do násypky. Z násypky sa pomocou závitovky dostane do 

taviacej komory. Tavenie materiálu nezabezpečuje len trenie plastových granúl o časti 

vstrekovacej jednotky ale predovšetkým výhrevné pásy. Pred plnením sa forma uzavrie 

a vstrekovacia jednotka naplní dutinu formy. Pri plnení plast okamžite tuhne, preto dochádza 

k jeho zmrašťovaniu, zmene tvaru súčasti. Preto na jeho elimináciu dochádza k dotlaku. 

Následne sa vstrekovacia jednotka odtiahne. Kým diel v dutine formy tuhne, vo vstrekovacej 

jednotke sa už pripravuje nová dávka materiálu. Po dokonalom stuhnutí sa forma otvorí 

a výrobok sa vyhodí. Celý cyklus sa ďalej opakuje [19;20].  

2.1.5 Tlakový diagram vstrekovacieho cyklu 

V dutine formy počas procesu vstrekovania pôsobí nepretržite tlak. Cyklus sa môže 

opisovať aj z hľadiska spracovávaného plastu. Preto je dôležitý priebeh tlaku v dutine formy 

v závislosti na čase. Počas výroby je možné sa stretnúť s tlakom pôsobiacim vo vnútri formy 

nazývaným vnútorný tlak pi, ale aj tlakom vonkajším, označovaným ako p. Vonkajší tlak p sa 

vzťahuje na jednotku plochy prierezu závitníka [8].  

 

Obr. 13 Priebeh vnútorného tlaku v dutine formy počas plnenia [19]: 

Celý cyklus začína vo chvíli, keď je dutina formy otvorená. V čase ts1 sa pohyblivá časť 

formy prisunie k pevnej silou Fp, prisúvajúcou silou. Forma sa ďalej uzamkne silou Fu , tá 

môže byť až trikrát vyššia než prisúvajúca sila, aby sa zamedzilo otvoreniu formy pri vysokom 

tlaku. Časové úseky ts označujú jednotlivé strojné časy [1;8;19]. 

• Bod A: Vstrekovacia jednotka začne plnenie formy, pričom závitovka plní funkciu 

piestu. Túto oblasť označuje na grafe čas tv. a tlak zaznamenáva svoju maximálnu 

hodnotu.  

• Bod B: Dutina formy je takmer naplnená. Materiál začne prenášať teplo na chladnú 

stenu formy a chladne. Doba chladenia je označená tCH. S chladením prichádza 
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niekoľko komplikácií, ako je rozmerová zmena a zmrašťovanie. Vtedy dôjde k dotlaku, 

časť zmršteného objemu sa vstrekne do formy, materiál zostáva pred čelom závitovky 

vo forme vankúša. Časový priebeh dotlaku je tD. Pri dotlaku môže byť tlak konštatný, 

alebo výrazne nižší, teda sa zachováva len objem.  

• Bod D: V tomto bode končí dotlak a začína sa taviť materiál pre novú dávku. Pričom 

závitovka musí prekonať spätný tlak. Ak by bol príliš vysoký mohol by znehodnotiť 

materiál. Ohrev zabezpečuje nahrievanie cez steny valca, ale aj samotné trenie 

materiálu o komponenty vo vstrekovacej jednotke. Časový úsek tohto deja sa označuje 

tpl ako doba plastikácie.  

• Bod C: Začína tuhnutie materiálu vo vtokovom kanáli. Tlak klesá až na hodnotu 

zbytkového tlaku pz. 

• Bod E: Končí proces tavenia novej dávky materiálu. 

• Bod F: Hmota v dutine stuhla, forma sa otvorí a výrobok sa vyhodí. Odpovedá tomu 

strojný čas ts3, ak sa vyhadzovania zúčastňuje manipulátor zahŕňa sa aj doba tm. Slúži 

však aj na očistenie formy, vkladanie záliskov.  

2.1.6 Zmrašťovanie 

Zmrašťovanie plastu je nežiaduci jav, ku ktorému dochádza pri technológii vstrekovania. 

Vyskytuje sa pri všetkých druhoch plastov či ide o amorfné alebo semikryštalické. Podstatou 

zmrašťovania je zmena rozmerov súčasti po vyhodení z formy a po určitom čase pri ich 

uskladnení. Pri zmrašťovaní dochádza k objemovej zmene vplyvom rozpínavosti plastov 

a kryštalických zmien u semikryštalických polymérov [1]. 

Je nutné prihliadať na túto skutočnosť pri konštrukcii formy, ktorá musí byť v kritických 

miestach zväčšená o dané percento zmrašťovania. Takéto konštrukčné prevedenie je veľmi 

náročné pretože pri vstrekovaní pôsobí mnoho činiteľov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti vstreku. 

Sú to druh materiálu, tlak, teplota, doba cyklu, geometria súčasti a iné [1]. 

2.2 Forma 

Výroba formy je zložitá záležitosť z pohľadu konštrukcie, výroby ale aj nákladov. Musia 

sa brať do úvahy presnosť a zmrašťovanie vstrekov, tlaky, ktoré vo forme pôsobia počas 

plnenia, životnosť samotnej formy. Pozornosť treba venovať predovšetkým materiálu, 

z ktorého má byť forma vyrobená. Vhodný výber materiálu závisí na druhu vstrekovaného 

plastu, veľkosti výrobku, jeho zložitosti. Pre zvýšenie životnosti formy podliehajú tvarové časti 

tepelnému a chemickému spracovaniu [24].  

Keďže je metóda vstrekovania plastov veľmi rozšírená, rozlišujú sa viaceré kategórie 

rozdelenia foriem: 

• podľa násobnosti – jednonásobné, viacnásobné, 

• podľa spôsobu zaformovania – dvojdoskové, trojdoskové, etážové, čeľusťové, 

vytáčacie, 

• podľa konštrukcie vstrekovacieho stroja – so vstrekom kolmo na deliacu rovinu, so 

vstrekom do deliacej roviny [19]. 

Časti nástoja je možné rozdeliť na konštrukčné, ktoré zabezpečujú správny chod formy 

a funkčné časti, zodpovedné za tvar vstreku [19]. 
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Obr. 14 Forma a jej základné konštrukčné časti [24]. 

2.2.1 Vtokový systém 

O prívod materiálu do tvarovej dutiny sa stará vtokový systém, zložený z hlavného kanálu, 

rozvádzacích kanálov a ústia. Rozlišujú sa dva typy studený a vyhrievaný vtokový systém. Musí 

byť skonštruovaný tak, aby došlo k úplnému naplneniu dutiny za čo najrýchlejší čas, bez 

tlakových a teplotných strát a zbytočne vysokého odpadu. Vtokový systém musí byť 

jednoducho odnímateľný od hotového vstreku. Na návrh priamo vplýva rozmiestnenie a počet 

tvarových dutín, násobnosť formy. V prípade viacnásobnej formy sa rozlišujú dva typy 

usporiadaní tvarových dutín: do hviezdy a v rade. Usporiadanie do hviezdy zabezpečuje 

naplnenie každej tvarovej dutiny za rovnaký čas. Pri usporiadaní do radu treba brať ohľad na 

tuhnutie materiálu v kanáloch, ktoré sa musia zväčšovať [9;24]. 

 

Centrálny vtok má tvar pretiahnutého kužeľa (obr. 16) a jeho rozmery sú priamo úmerné 

hmotnosti vstreku.  

 

Obr. 15 Usporiadanie vtokového systému [25]. 
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Obr. 16 Centrálny kužeľový vtok [26]. 

Pri  studenom vtokovom systéme tavenina prechádzajúca rozvádzajúcimi kanálmi, tuhne 

a vytvára priechod pre materiál, ktorým sa vyplní dutina formy. Tieto kanály majú obvykle 

kruhový prierez, výnimočne lichobežníkový. Kruhový prierez kanálu zabezpečuje minimálne 

usádzanie stuhnutého materiálu. Pri návrhu rozmerov je dôležité dbať na to, aby priemer 

rozvodu nebol príliš veľký z dôvodu množstva nevyužitého materiálu a ani príliš malý, aby sa 

dutina kanála neupchala, čo by malo za následok zvýšenie tlaku, alebo celkové znehodnotenie 

vstreku. Nevýhodou studeného vtokového systému je vtokový zvyšok, na ktorý treba brať 

ohľad pri počítaní objemu spotrebovaného materiálu. Vtokový zvyšok môže predstavovať až 

30 % z objemu vstrekovaného dielu [8;26].  

Rozvádzací kanál je ukončený vtokovým ústím, ktoré je v priamom kontakte 

s vstrekovaným dielom. Pri návrhu ústia je nevyhnutné dbať na to, aby jeho rozmery boli 

menšie než priemer rozvádzacieho kanálu, pre zamedzenie návratu taveniny do rozvodu 

v priebehu dotlaku. Jednoduché oddelenie hotovej súčasti od vtoku zabezpečuje skutočnosť, 

že hrúbka vstrekovanej súčasti musí byť vyššia než je hrúbka ústia vtoku [8]. 

Tvar vtokového ústia závisí na druhu vstrekovaného materiálu, tvaru súčasti a parametroch 

vstrekovania.  

Najčastejšie sa objavujú tieto typy vtokových ústí [9]. 

• bodové, 

• bočné, 

• tunelové, 

• filmové. 

a) b) 

Obr. 17 Vtokové ústie [27] a) bodové b) bočné. 
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a) 
 

b) 

 

Obr. 18 Druhy vtokových ústí [27] 

a)tunelové b) filmové. 

Vyhrievaná vtoková sústava je vhodná predovšetkým pre veľkosériovú výrobu hlavne 

vďaka svojej vysokej cene. Najjednoduchšou formou je  využitie vyhrievania vtokových 

vložiek. Najzložitejšou a zároveň najdrahšou verziou sú uzatváracie trysky s možnosťou 

kaskádového, sekvenčného plnenia formy. Vyhrievaný systém je tepelne izolovaný od 

ostatných častí formy vzduchovými medzerami pre čo najmenšiu stratu teploty. Napriek tomu 

dochádza k tepelným stratám preto je teplota jednotlivých sekcií rozvodu o 5‒20 % vyššia než 

je teplota v prvej oblasti [8;24]. 

Je možné stretnúť sa s vnútorným a vonkajším vyhrievaním. Vonkajšie vyhrievanie 

zabezpečujú vyhrievacie telesá uložené na vonkajšej časti kanálu, vnútorné zas torpédové 

vyhrievacie teleso uložené v dutine rozvodu, ktorou postupuje roztavený plast (obr. 18). 

V prípade využitia vnútorne vyhrievaného rozvodu je nutné myslieť na to, že v oblastiach 

dotyku kanálu a formy dochádza k tuhnutiu materiálu. Takto stuhnutý plast sa môže dostať do 

tvarovej dutiny formy a ovplyvniť tak mechanické, ale aj vizuálne vlastnosti vstrekovaného 

dielu. Preto sa neodporúča využívať tento typ vyhrievaného vtokového systému pre diely 

s vysokou kvalitou povrchu [24].  

Spojenie kanálu so vstrekovaným dielom zabezpečuje podobne ako aj u studeného 

vtokového systému vtokové ústie. Pre zamedzenie návratu taveniny z dutiny formy späť do 

kanálu je potrebné optimalizovať ohrievanie. Materiál v oblasti ústia musí stuhnúť do takej 

miery, aby bol možný prechod materiálu do formy [24]. 

 

Obr. 19 Vyhrievaná vtoková sústava [24]. 
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Ústie vyhrievaného vtokového systému môže nadobúdať rôzne tvary. Najviac rozšírené sú 

mini kužeľové a uzavierateľné vtokové ústie. Mini kužeľové slúži predovšetkým pre 

vstrekovanie amorfných plastov. Zanecháva však stopy na súčasti [23].  

 

Obr. 20 Ústie vyhrievanej vtokovej sústavy [24]. 

2.2.2 Temperačný systém 

Pre získanie vhodných vlastností vstreku je nutné udržovať rovnomerne rozloženú 

teplotu v dutine formy, to zabezpečuje temperačný systém. Nejde len o správne mechanické 

vlastnosti ale aj o kvalitu povrchu, rozmerovú stálosť, zníženie deformácie. Stará sa 

o počiatočné ohrievanie formy, výdrž na tejto teplote a správne ochladzovanie. Pri prenose 

tepla zohrávajú úlohu aj iné časti formy, ktorá je v tomto prípade považovaná za výmenník 

tepla (obr. 21) [8;9].  

 

Obr. 21 Prenos tepla vo forme [9].  

Vhodnou temperáciou sa zníži aj doba cyklu vstrekovania, čo je výhodné predovšetkým 

z ekonomického hľadiska. Materiál kanálov by mal byť konštruovaný z materiálu, ktorý ma 
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dobrú tepelnú vodivosť. Tieto predpoklady spĺňa meď a jej zliatiny. Meď je však veľmi drahá 

a temperácia by mohla byť značne predimenzovaná vzhľadom na teplotnú vodivosť plastov.  

Preto sa využívajú kanály s chladiacim médiom. Výhodnejšou formou konštrukcie je väčší 

počet kanálov s menším priemerom. Treba brať ohľad na to, že každá jedna dutina pôsobí ako 

koncentrátor napätia. Ak by rozmery kanálov boli príliš veľké, nezostalo by dostatok miesta 

pre vyhadzovacie kolíky a iné časti formy [9;12;24].  

Rozmiestnenie temperačného systému závisí na veľkosti súčasti, vtokového systému, 

tvarových vložiek. Rozloženie kanálov je rovnomerné, až na oblasti, ktoré treba chladiť 

intenzívnejšie kvôli väčšiemu objemu hmoty [9;12;24]. 

Temperačný systém obvykle obsahuje tieto základné časti [24]: 

• temperačná a riadiaca jednotka, 

• temperačné kanály, 

• spojovacie prvky, 

• temperačné médium. 

 

 
Obr. 22 Príklad temperačného systému [24]. 

Nie vždy, hlavne u tvarovo zložitých dielov, dokáže klasický temperačný systém plniť 

svoju funkciu dostatočne. Aby bolo teplotné pole rovnomerne rozmiestnené využívajú sa 

prepážky [24]. 

Využívajú sa tri základné typy prepážkových systémov [24]: 

• ploché , 

• špirálové, 

• fontánky. 

2.2.3 Odvzdušňovanie foriem 

Vo forme sa počas plnenia nachádza vzduch, ktorý môže mať za následok zlé vyplnenie 

tvarovej dutiny, teda by nebol dosiahnutý požadovaný tvar súčasti. Vzduch vyplní časť dutiny  

a tavenina nebude schopná zatiecť v plnom objeme. Vplyvom vysokej rýchlosti vstrekovania 

sa zvýši tlak vo forme a s tým aj teplota prebytočného vzduchu čo môže mať za následok 

znehodnotenie materiálu (Dieslov efekt). Z toho dôvodu nie je vylúčené ani vyhorenie 

materiálu [19;27]. 
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Odvzdušňovanie foriem obvykle zabezpečujú medzierky pri vyhadzovacích kolíkoch  -

(obr. 23 a) a deliaca rovina (obr. 23 b). Deliaca rovina plní takúto funkciu v prípade ak je 

brúsená hrubozrnným kotúčom s veľkosťou zrna 240. Hlavnou podmienka je, že ryhy musia 

mať radiálny smer od tvarovej dutiny. Taktiež sú nutné bežné strojné časy [27]. 

Tenkostenné výrobky nespĺňajú podmienku bežných strojných časov, ale sú výrazne 

nižšie, preto sa v takýchto prípadoch konštruujú odvzdušňovacie kanály, tie sú umiestené 

prevažne v deliacej rovine oproti vtoku. Neexistuje univerzálna metóda odvzdušňovania 

vstrekovacej formy. Voľba závisí na druhu materiálu, tvaru požadovanej súčasti, kvalite jej 

povrchu. Obr. 23 c znázorňuje odvzdušňovanie veľkoplošných dutín pomocou lamiel 

a obr.  23  d zobrazuje odvzdušňovanie súčasti s rebrom [27]. 

a) 
b) 

c) d) 
Obr. 23 Metódy odvzdušňovania vstrekovacej formy [27]. 

2.3 Vyhadzovanie 

Vyhadzovanie je proces, pri ktorom sa prostredníctvom vyhadzovačov odstráni hotový diel 

z formy. Koná sa tak prostredníctvom vyhadzovacieho mechanizmu, ktorý je súčasťou stroja. 

Vyhadzovacie kolíky majú mať dostatočnú dĺžku na to aby nedošlo ku kontakte vyhadzovaného 

dielu s formou [24].  

 
Obr. 24 Vyhadzovací kolík [24]. 
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3 ĎALŠIE TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA PLASTOV 

Napriek tomu, že vstrekovanie je najrozšírenejšia metóda tvárenia plastov, existuje mnoho 

ďalších druhov technológií, ktoré je potrebné zmieniť. Pri tvárení sa využívajú plastické 

vlastnosti materiálu. Ten môže byť vo forme granulátu, kvapaliny, prášku, ten sa následne 

spracuje do podoby hotového výrobku alebo polotovaru. U tvarovacích technológií sa 

z polotovaru získavajú vplyvom teploty, tlaku požadované tvary súčasti. Ide hlavne 

o ohýbanie, obrábanie, výroba rúrok. Všetkým týmto operáciám predchádzajú doplnkové 

technológie, ktorých cieľom je vytvoriť požadované vlastnosti úpravou granulátu. 

K doplnkovým technológiám sa radia aj povrchové úpravy a recyklácia. Každý proces 

spracovania plastov začína prípravou hmoty, nasleduje samotné spracovanie a dokončovacie 

operácie. Technológií venujúcej sa tejto problematike je niekoľko, žiadna z nich ale nie je 

komplexná, je na uvážení konštruktéra a technológa, akým spôsobom sa daná súčasť bude 

vyrábať, pričom sa dbá hlavne o kvalitu, celkový čas potrebný na výrobu a v neposlednom 

rade aj na náklady na výrobu [6]. 

3.1 Lisovanie 

Lisovanie patrí k prvým spôsobom spracovania plastov. Tento druh technológie sa 

praktizuje na hydraulických piestových lisoch. Produktom lisovania je výlisok, vyrobený 

predovšetkým z reaktoplastov alebo termoplastov. Podstatou tohto procesu je tvarovanie 

materiálu v nahrievanej forme za zvýšeného tlaku a teploty. Teplotu lisovania ovplyvňuje 

mnoho faktorov predovšetkým geometria výrobku, hrúbka steny, materiál. Obvykle sa volí od 

130‒190 °C Podľa lisovacieho tlaku sa rozlišuje vysokotlakové a nízkotlakové lisovanie. 

Hranicu tvorí tlak 3 MPa [12]. 

3.1.1 Proces lisovania  

Materiál vo forme granulátu, tabliet alebo kaše sa vloží do predhriatej oceľovej formy, 

tvárnice. Vplyvom teploty dochádza k taveniu plastu a tlakom tvárnika sa forma zaplní, 

V dutine sa vytvárajú plyny, ktoré majú vplyv na jej zaplnenie, taktiež na kvalitu výrobku, 

preto dochádza o odľahčeniu. Forma sa pootvorí, plyn sa odvedie. V momente kedy je 

polymérna hmota správne nahriata prebehne lisovanie. Lisovanie prebieha dovtedy, kým nie 

je výrobok dostatočne vytvrdený. Po vytvrdení sa následne forma odkryje a výlisok 

sa  vyhadzovačom vyberie z dutiny. Doba vytvrdzovania je najdôležitejším faktorom pri 

lisovaní, závisí od mnohých činiteľov ako je hrúbka steny výrobku, druh materiálu [28]. 

 
Obr. 25 Technológia lisovania [28]. 
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3.2 Vytláčanie 

Vytláčanie je spôsob tvárenia, kedy je polymérny materiál v forme taveniny vytlačovaný 

profilovacím zariadením. Ide o kontinuálnu, nepretržitú operáciu. Výrobok sa považuje za 

nekonečne dlhý, keďže ho neobmedzuje žiadna forma a je vytlačovaný do voľného priestoru. 

Preto je vhodné na výrobu rúrok, profilov, dosiek rôznych hrúbok. Celý tento proces 

zabezpečujú závitovkové vytláčacie stroje, v ktorých sa materiál zároveň mieša. Stroj je 

ukončený hubicou, ktorá obsahuje otvor požadovaného tvaru výrobku [28]. 

• Výroba profilov a rúrok – Operáciu zabezpečuje jednozávitovkový vytláčací stroj. 

Dôležitou časťou výroby profilov a rúrok touto technológiou je kalibrácia, ktorá 

nasleduje po vytlačení plastu cez hubicu. Na kalibráciu je určené kalibračné zariadenie 

s chladiacou funkciou. Má zabezpečiť požadovaný tvar výrobku. Podľa tvaru 

a veľkosti výsledného produktu sa rozlišuje pretlaková, podtlaková a prievlaková 

kalibrácia. Na výrobu rúrok väčších priemerov a zvlnených rúrok je vhodná pretlaková 

kalibrácia. Tenkostenné rúrky a menšie profily sa kalibrujú podtlakovo. Podstatou 

prievlakovej kalibrácie je chladenie materiálu vodou, prechádzajúcou drážkou 

v kalibračnom zariadení [28]. 

3.3 Vyfukovanie 

Vyfukovanie je technologický proces, ktorý je vhodný nie len na výrobu dutých 

predmetov ako sú fľaše, nádoby, ale aj na výrobu fólií. V rámci tejto technológie sa rozlišuje 

vytláčacie a vstrekovacie vyfukovanie, podľa toho akým spôsobom bol vyrobený polotovar., 

ktorým je predlisok alebo fólia. K najviac využívaným materiálom sa radia PP, PE, PS, PET 

[12]. 

• Vytláčacie vyfukovanie – Patrí k najviac využívaným metódam výroby dutých telies. 

Polotovarom je parizon, vertikálne vytlačený cez hubicu priamo na trň formy. Má tvar 

rúrky a po dosiahnutí požadovanej dĺžky sa odstrihne a forma sa uzavrie. Čeľuste stlačia 

spodný koniec parizonu, vytvorí sa zvar a dno nádoby. Horná časť polotovaru sa 

vylisuje do tvaru hrdla. Do formy sa privedie stačený vzduch, ktorý vytvaruje výrobok 

podľa dutiny vo forme. Po tom ako materiál stuhne sa odstránia pretoky [7;12].  

 

• Vstrekovacie vyfukovanie – Technológia je analogická s vytláčacím vyfukovaním. 

Roztavený plast sa vstrekne na trň formy so špecifickou dutinou, a vytvorí sa dno 

a hrdlo polotovaru [7;12]. 

Tab.  2 Porovnanie parametrov procesu výroby technológiou vstrekovania a vyfukovania [12]. 

Parametre procesu Vstrekovanie Vyfukovanie 

Tlak vysoký nízky 

Teplota vysoká nízka 

Uzatvárajúca sila vysoká nízka 

Molekulová hmotnosť nízka vysoká 

Kvalita výrobku vysoká postačujúca 

Zmrašťovanie výrobku vysoké nízke 

Lesk povrchu výrobku vysoký nízky 

Prenos rozmerov vysoký nízky 

Namáhanie nástroja vysoké nízke 

Cena nástroja vysoká nízka 

Strojné časy dlhé krátke 
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3.4 Odlievanie 

Odlievanie je metóda, pri ktorej je nutné, aby materiál bol v dostatočne dobrom tekutom 

stave. Technológia sa využíva pri výrobkoch zložitejších tvarov z reaktoplastov a termoplastov. 

Pri výrobe vzniká nízke pnutie, minimálny odpad. Stroje a formy sú konštrukčne jednoduchšie 

preto ide o ekonomicky výhodnú metódu. Na druhej strane, nie každý plast sa dá jednoducho 

roztaviť. Odlievanie sa delí na gravitačné, rotačné a odstredivé [28]. 

• Gravitačné odlievanie – Patrí k najjednoduchším metódam odlievania. Nahrievaná 

forma sa nepohybuje, je statická a materiál musí byť dobre roztavený. Vzniká tu veľké 

zmraštenie, pretože nedochádza k dotlaku Zvláštnosťou je výroba plastových 

materiálov s imitáciou kameňa, mramoru.. Kamenný vzhľad zaručujú plnivá, pigmenty 

a  farbivá pridávané do matrice [12;28].  

• Rotačné a odstredivé odlievanie – Hlavným rozdielom rotačného a odstredivého 

odlievania je počet osí, okolo ktorých rotujú. Forma rotačného odlievania rotuje okolo 

viacerých osí, no pri odstredivom forma rotuje okolo jednej osi. Materiál musí byť 

presne dávkovaný, no tekutý stav nie je podmienkou. Odstredivým odlievaním je 

možné pracovať aj s materiálom vo forme prášku [12;28]. 

3.5 Vákuové tvarovanie 

Vákuové tvarovanie predstavuje metódu lisovania využívajúcu vákuum pre dosiahnutie 

požadovaného tvaru výlisku. Obvykle sú to rôzne misky, kryty, kontajnery a iné. Touto 

technológiou sa spracovávajú dosky vyrobené predovšetkým z termoplastov o hrúbkach 

0,3– 10 mm. Náklady na výrobu nedosahujú takú výšku ako u vstrekovania, hlavne kvôli 

nižším nákladom na formu, ktorá môže byť vytvorená aj z hliníku a duralu (obr. 26) [29]. 

 

 
Obr. 26 Zaformovaný výlisok [29]. 
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4 NÁVRH MODELU SÚČASTI 

Plastová objímka nájde svoje uplatnenie hlavne vo vodoinštalatérstve a kúrenárstve. Slúži 

na upevnenie rúrok prevažne o stenu, v prípadoch, kedy nie je nutné, alebo je nevýhodné 

využívať drahšie kovové úchytky.  

Samotná súčasť bola namodelovaná prostredníctvom programu Autodesk Inventor 

Professional 2016, no na všetky ostatné úkony bol použitý program Autodesk Moldflow 2016, 

pretože umožňuje jednoduchý návrh vtokového systému.  

 

Obr. 27 Model plastovej súčasti. 

Počet požadovaných kusov N:   200 000 ks 

Doba produkcie (Termín dodania) Tp:  12 mesiacov 

 

4.1 Voľba materiálu 

Za materiál plastovej objímky bol volený polypropylén (PP). Hlavným dôvodom tohto 

výberu bol fakt, že ide o semikryštalický materiál, ktorý sa vo veľkej miere využíva pri 

technológii vstrekovania. Je vhodný pre výrobu stredne namáhaných súčastí. Ide o tvrdý 

a zároveň húževnatý plast, ktorý si svoje vlastnosti zachováva aj pri vyšších teplotách pod 

bodom mrazu však krehne.  

Tab. 3 Súhrn najdôležitejších vlastností polypropylénu [27].  

Základné tepelné a mechanické vlastnosti Hodnota Jednotky 

Hustota 0,905‒0,91 g∙cm-3 

Krátkodobé pôsobenie teploty 140 °C 

Dlhodobé pôsobenie teploty 100 °C 

Teplota krehnutia -10 °C 

Merná tepelná kapacita cp 1,7 kJ∙kg-1∙K-1 

Medza klzu v ťahu Re, medza pevnosti v ťahu Rm 30‒38 MPa 

Modul pružnosti v ťahu E 1100‒1600 MPa 

Ťažnosť A: 300‒800 % 

Vrubová húževnatosť ak: 3‒6 kJ∙m-2 
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4.1.1 Charakteristické vlastnosti polypropylénu dôležité pre vstrekovanie 

Polypropylén patrí k plastickým materiálom s bezproblémovým spracovaním, 

jednoduchým farbením, dobrou recykláciou s minimálnou zmenou mechanických vlastností. 

Kvôli vyššej horľavosti je nutné pri spracovaní pridávať retardéry horenia [27]. 

Teploty valca:    

tryska     240‒260 °C 

1. pásmo    240‒250 °C 

2. pásmo    210‒250 °C 

3. pásmo    150‒210 °C 

 

Teplota taveniny:   200‒300 °C 

Teplota formy:   20‒100 °C 

Stredná vyhadzovacia teplota:  60‒100 °C 

Vstrekovací tlak:   80‒140 MPa 

Dotlak:    50‒110 MPa 

Spätný tlak:     6‒9 MPa 

Zmrašťovanie:   1,2‒2 % 

Navĺhavosť:     0,1 % 

V simulačnom programe Autodesk Moldflow Adviser 2016 bol zvolený materiál zo 

zoznamu materiálov v knižnici tohto programu. Ide o Polyflam RPP 1058UHF Nemeckej 

firmy A Schulman. Všetky potrebné charakteristiky sú automaticky vygenerované a dostupné 

v prílohe č. 1.  

Základné hodnoty teplôt vzťahujúcich sa priamo na Polyflam RPP 1058UHF: 

VM = 220 °C 

VW = 50 °C 

VE = 75 °C 

kde: VM [°C] -  teplota taveniny, 

VW [°C] -  teplota formy, 

VE [°C] -  stredná teplota vstreku pri vyhodení z formy. 

4.2 Hmotnosť súčasti 

Objem plastovej objímky a taktiež hustota materiálu boli stanovené pomocou programu 

Autodesk Moldflow Adviser 2016. Výsledky budú využité v ďalších výpočtoch.  

 

Výpočet hmotnosti plastovej objímky: 

Vs  = 5,937 cm3 

ρpp = 0,894 g∙cm-3 

𝑚𝑠 = 𝑉𝑠 ∙ 𝜌𝑝𝑝 [g] (4.1) 

kde: ms [g]  - hmotnosť súčasti, 

Vs [cm3] - objem súčasti, 

ρpp [g∙cm-3] - hustota materiálu.  

  𝑚𝑠 = 5.937 ∙ 0.894 = 5,308 𝑔 
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4.3 Výpočet doby vstrekovacieho cyklu 

Pri výpočte doby vstrekovacieho cyklu je odporúčané riadiť sa časovým diagramom 

obvyklého vstrekovacieho procesu, ktorý graficky znázorňuje jednotlivé etapy cyklu. 

 

Obr. 28 Časový diagram vstrekovacieho cyklu [27]. 

4.3.1 Doba plnenia formy 

Aby bolo možné čo najpresnejšie určiť čas vstrekovania je nutné si súčasť namodelovať so 

zvoleným vtokovým systémom a nasimulovať plnenie.  

Na získanie doby vstrekovania sa postupovalo nasledovne pomocou programu Autodesk 

Moldflow Adviser 2016.  

Voľba materiálu  

Ak nebola zvolená už predom v inom programe určenom na modelovanie súčastí. 

V knižnici simulačného programu bolo mnoho výrobcov technických plastov. Jedným 

z hlavných dôvodov výberu materiálu Polyflam RPP 1058UHF spoločnosti A Schulman bol 

fakt, že dodávacia firma sídli v Európe. Dovoz materiálu z iných kontinentov sa javil ako 

nezmyselný.  

Zvolenie deliacej roviny: 

Deliaca rovina bola umiestnená na hornej ploche súčasti, takto neovplyvňuje estetiku 

súčasti ani mechanické vlastnosti.  

 
Obr. 29 Umiestnenie deliacej roviny. 
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Návrh vtokového systému  

Vtokový systém plní jednu z najdôležitejších úloh. Ak je navrhnutý správne dosiahne sa tak 

požadovaná kvalita výrobku, minimálne strojné časy. Nie vždy je jeho umiestnenie 

jednoznačné, závisí to od rôznych faktorov od veľkosti, tvarovej náročnosti výrobku. Ústie 

vtoku by sa malo nachádzať v oblasti, kde je hrúbka súčasti najvyššia. Vtok môže byť 

umiestnený do oblasti blízkosti geometrického stredu v prípade rovnomernej hrúbky súčasti. 

Taktiež netreba zabúdať na tvarovo zložité časti a rebrá. 

Na výrobu plastovej objímky vstrekovaním do formy bol volený studený vtokový systém.  

Hlavnou príčinou je cena formy s vyhrievaným vtokom, ktorá je výrazne vyššia. 

Z dôvodu rovnomerného plnenia boli volené dva vtokové ústia umiestnené v oblasti 

najvyššej hrúbky súčasti. Tuto vznikajú dva spôsoby umiestnenia či už na čelo súčasti 

(obr.  30  a),  alebo na podstavu (obr.30 b). Iné uloženie nepripadá do  úvahy. Z dôvodu kratších 

rozvádzacích kanálov bolo volené vtokové ústie na čele súčasti. Napriek tvarovo náročnejším 

oblastiam (obr. 31) sa predpokladá jednoduché plnenie.  

 
Obr. 31 Tvarovo zložitejšie oblasti. 

Obr. 32  znázorňuje hlavný kužeľový vtokový kanál a jeho základné rozmery.  

 

a) 

 

b) 

Obr. 30 Poloha vtokových ústí a) na čele b) na podstave. 
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Obr. 32 Kužeľový vtok. 

Rozmery kužeľového vtoku:  

D1 = 4 mm 

d1 = 2 mm 

l1 = 15 mm 

 

kde:  D1 [mm] - veľký priemer kužeľového vtoku, 

d1 [mm] - malý priemer kužeľového vtoku, 

l 1  [mm] - dĺžka kužeľového vtoku. 

 

Rozvádzacie kanály majú kruhový prierez. S priemerom D2 = 3 mm.  

 
Obr. 33 Prvotný návrh vtokových kanálov. 

Zahájenie vstrekovania 

Po vytvorení všetkých konštrukčných prvkov je možné v programe spustiť simuláciu 

plnenia. Počas procesu je možné sledovať jeho jednotlivé etapy, systém vždy ukazuje na koľko 

percent je dutina naplnená, tento jav zobrazuje práve obr. 34.  

 
a) 

 
b) 

Obr. 34 Plnenie dutiny formy a) 30 % b) 90 %. 
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Analýza výsledkov 

Ukončením simulácie vstrekovania dochádza k vygenerovaní technologických parametrov 

ako je čas plnenia, objem súčasti vrátane vtokového systému, objem vtokových kanálov, tlak 

počas plnenia a iné.  

 

Takýmto spôsobom boli získané nasledujúce údaje: 

tp = 0,12 s 

VS = 5.937 cm3 

VK1 = 0,266 cm3 

Sp1 = 8,966 cm2 

 

kde:  tp [s]  - doba vstrekovania (plnenia formy), 

Vk1 [cm3] - objem vtokového zvyšku, 

Sp1 [cm2] - priemet plochy do deliacej roviny vrátane rozvádzacích kanálov. 

 

Doba chladenia 

Existuje niekoľko metód, ktorými je možné určiť dobu chladenia vstrekovaného plastu. 

Či už je to výpočtovo pomocou vzťahu, alebo tabuľky obsahujúcej obvyklé doby chladenia 

zoradené podľa hrúbky steny súčasti.  

Čas chladnutia súčasti sa vypočíta podľa vzťahu [27]: 

 

𝑡𝑐ℎ =  
𝑠2

𝜋2 ∙ 𝑎
 ∙ 𝑙𝑛 (

8

𝜋2
∙  

𝑉𝑀 − 𝑉𝑊

𝑉𝐸 − 𝑉𝑊
) [𝑠] 

 

(4.2) 

kde:  tch [s]  - doba chladenia, 

s [mm]  - hrúbka steny, 

a [mm2∙s-1] - súčiniteľ teplotnej vodivosti, 

VM [°C] - teplota taveniny, 

VW [°C] - teplota formy, 

VE [°C] - stredná teplota vstreku pri vyhodení z formy. 

 

𝑡𝑐ℎ =  
5,52

𝜋2 ∙ 0,065
 ∙ 𝑙𝑛 (

8

𝜋2
∙  

220 − 50

75 − 50
) =  80,5 𝑠 ≈ 81 𝑠 

 

Trvanie vstrekovacieho cyklu sa určí pomocou empirického vzťahu [27]: 

 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑐ℎ + 𝑡𝑣 + 5 [𝑠] (4.3) 

kde:  tc [s]  - celková doba vstrekovacieho cyklu, 

tch [s]  - doba chladenia, 

tv [s]  - doba vstrekovania (plnenia formy). 

𝑡𝑐 = 81 + 0,12 + 5 = 86,12 𝑠 ≈ 87 𝑠  
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4.4 Určenie násobnosti formy podľa požadovaného množstva výrobkov 

Množstvo výrobkov vyrobených pri jednom vstrekovacom cykle sa vypočíta rovnicou [27]: 

𝑛𝑓 =
𝑁 ∙ 𝑡𝑐

3600 ∙ 𝑇𝑝 ∙ 𝐾
[𝑘𝑠] 

 

(4.4) 

kde:  nf [ks]  - násobnosť formy, 

N [ks]  - celková požadovaná produkcia, 

tc [s]  - celková doba vstrekovacieho cyklu, 

Tp [hod] - doba produkcie, 

K[-]  - koeficient využitia času. 

 

𝑛𝑓 =
200 000 ∙ 87

3600 ∙ 2088 ∙ 0,7
= 3,3 𝑘𝑠 ≈ 4 𝑘𝑠 

Podľa doby produkcie (12 mesiacov) a množstva výrobkov (200 000 ks) bola stanovená 

násobnosť formy s hodnotou 3,3 ks teda počas jedného vstrekovacieho cyklu sa vyrobia 

4 súčasti.  

 

4.5 Výpočty ku zvoleniu vstrekovacieho stroja 

Správny výber vstrekovacieho stroja závisí na množstve faktorov. Musí sa dbať 

predovšetkým na to, aby bola možná výroba súčasti pri danej násobnosti a aby stroj nebol príliš 

predimenzovaný, čo by malo dopad hlavne na financie spoločnosti. Podľa výsledkov 

nasledujúcich výpočtov bude volený vhodný vstrekovací stroj. 

 

4.5.1 Vstrekovacia kapacita stroja 

Kapacita stroja podľa násobnosti formy sa určí podľa vzťahu [27]: 

 

𝐶V =
𝑉 + 𝑉𝐾

0,8
[𝑐𝑚3]  (4.5) 

kde:  CV [cm3]  - kapacita stroja, 

V [cm3]  - objem jedného vstreku (pri danej násobnosti), 

VK [cm3]  - objem vtokového zvyšku (pri danej násobnosti). 

 

V závislosti na násobnosti formy bolo nutné namodelovať nový vtokový systém. 

V porovnaní s prvotným návrhom vtokového systému pre jednu súčasť (viď obr. 33), sa menia 

len dĺžky rozvádzacích kanálov. Priemery týchto kanálov tak ako aj kužeľového vtoku ostávajú 

nemenné.  

Jednotlivé vtokové kanály boli usporiadané do radu. Táto voľba sa  nejaví ako 

nevýhodná. Kanály sú krátke, hmota preto nestíha zaschnúť.  
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Obr. 35 Vtokový systém štvornásobnej formy. 

 

Každý vtokový systém vytvorený v programe musí prejsť predsimulačnou kontrolou, 

pri ktorej sa zistia chyby v konštrukcii. V prípade bezchybového hlásenie je zahájené 

vstrekovanie.  

Nasimulovaním plnenia štvornásobnej formy boli získané nasledujúce údaje: 

tv = 0,12 s 

V = 23,749 cm3 

VK = 1,089 cm3 

Sp4 = 38.4630 cm2 

VC =24,839 cm2 

kde:  tv [s]  - doba plnenia,  

V [cm3] - čistý objem súčastí, 

Vk [cm3] - objem vtokového zvyšku, 

VC [cm3] - celkový objem dávky 

Sp4 [cm2] - priemet plochy súčasti a rozvádzacích kanálov do deliacej  

roviny pri štvornásobnej forme. 

𝐶V =
23,749 + 1,089

0,8
= 31,05 𝑐𝑚3 

4.5.2 Pridržiavacia sila  

Pridržiavacia sila stroja je ďalším faktorom, podľa ktorého je možné jednoducho zvoliť 

vstrekovací lis. Táto hodnota sa presne nenachádza v katalógoch jednotlivých výrobcov, ale je 

možné nájsť hodnotu otváracej sily, ktorá by mala byť o niečo vyššia než pridržiavacia sila. 

Pomocou spomínanej sily a získaného priemetu plochy do deliacej roviny, vrátane 

rozvádzacích kanálov pri štvornásobnej forme bol stanovený vstrekovací stroj.  
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Výpočet minimálnej pridržiavacej sily stroja [27]:  

kde:  FP [kN] - pridržiavacia sila, 

Sp4 [mm2] - priemet plochy súčasti a rozvádzacích kanálov do deliacej  

roviny pri štvornásobnej forme, 

pv [MPa] - vstrekovací, plniaci tlak. 

𝐹𝑃 ≥ 1,1 ∙ 10−3 ∙ 5,5 ∙ 104 ∙ 3846,30 

𝐹𝑃 ≥ 232701,15 N = 232,7 kN 

 

Minimálna pridržiavacia sila predstavuje 232,7 kN.  

4.6 Voľba vstrekovacieho stroja 

Zo získaných hodnôt vstrekovacej kapacity a otváracej sily stroja na výrobu plastovej 

objímky bol zvolený vstrekovací stroj značky ARBURG, model ALLROUNDER, typ 520 S so 

závitovkovou vstrekovacou jednotkou. Stroj je určený na prácu s materiálom vo forme prášku. 

Obsahuje šesť vyhrievacích systémov, sekvenčné programovanie pomocou symbolov. 

Zabezpečuje plynulý pracovný cyklus s minimálnym zvyškom materiálu[31]. 

Základné údaje o stroji ARBURG ALLOUNDER 520 S 

V nasledujúcej tabuľke (tab. 4) sa nachádzajú najzákladnejšie rozmery stroja a jeho parametre 

vstrekovania. Ostatné informácie je možné nájsť v prílohe č.2 , alebo v katalógu výrobcu. 

Tab. 4 Technické dáta vstrekovacieho stroja [32].  

𝐹𝑃 ≥ 1,1 ∙ 10−3 ∙ 𝑝𝑣 ∙ 𝑆𝑝4 [𝑘𝑁]  (4.6) 

 

Obr. 36 ARBURG ALLROUNDER  520 S [32]. 

Základné tepelné a mechanické vlastnosti Hodnota Jednotky 

Uzatváracia sila (maximálna)  1500 kN 

Otváracia sila (maximálna) 365 kN 

Vyhadzovacia sila (maximálna) 50 kN 

Priemer závitovky 25 mm 

Objem dávky (maximálny) 106 cm3 

Vstrekovací tlak (maximálny) 2500 bar 

Príkon stroja 34 kW 
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5 POSÚDENIE FUNKČNOSTI SÚČASTI 

Plastová objímka nepatrí medzi tvarovo náročné súčasti. Nevyžaduje sa u nej vysoká 

kvalita povrchu a je namáhaná predovšetkým na ohyb. Hlavnou funkciu tejto súčasti je 

pridržiavanie vodárenských a kúrenárskych rúrok o stenu alebo o iný povrch (obr 37, obr 38). 

Taktiež súžia na  elimináciu vibrácií spôsobených hydraulickým rázom v trubiciach. Súčiastka 

sa nesmie dostať do kontaktu s otvoreným ohňom, čo by malo za následok jej degradáciu 

a stratu funkčnosti. 

  

Obr. 37 Umiestnenie súčasti vo vertikálnej 

polohe. 

Obr. 38 Umiestnenie súčasti v horizontálnej 

polohe. 

Pri výrobe sa musí dbať na dodržanie rozmerov, keďže slúži na upínanie rúrok, ktorých 

priemery sú normované. Uloženie rúrky v súčasti sa považuje za uloženie s presahom, aby 

nemohlo dôjsť k uvoľneniu rúrky z objímky. Preto sa požaduje veľkosť vnútorného priemeru 

objímky o niečo nižšia než je priemer trubice. Vzhľadom na percento zmrašťovania, ktoré 

u polypropylénu predstavuje 1,2–2 % je možné vnútorný priemer plastovej súčasti 

nadimenzovať na 20 mm.  

 
a) 

 
b) 

Obr. 39 Rizikové oblasti:  

a) diera na upnutie b) preliačiny spôsobené zmrašťovaním. 

K ďalšiemu zmrašťovaniu dochádza po oboch bokoch dielu tesne pod drážkami 

(obr.40). Preliačiny nie sú tak zreteľné, ako na podstave súčasti (obr. 39). 
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Simulačný program, túto skutočnosť len potvrdzuje (obr. 41). Stena súčasti je však 

v mieste otvoru dostatočne hrubá. Pri následnej aplikácií súčasti sa neočakáva jej výrazný 

pohyb v axiálnom ani v radiálnom smere. V prípade, že by došlo k veľkým rázom v potrubí 

a objímka by začala kmitať, je nutné uložiť dve takéto objímky vedľa seba. Ďalším spôsobom 

zvýšenia funkčnosti plastového dielu je jeho rovnomerné rozmiestnenie po dĺžke daného 

potrubia.  

 
Obr. 41 Kvalita povrchu. 

 

K zmrašťovaniu dochádza pri každom plastovom výrobku, v tomto prípade jamky 

nemajú vplyv na funkčnosť dielu, len narúšajú celkovú estetiku objímky. V miestach najväčšej 

deformácie je súčasť pripevnená k stene, takže preliačiny nie sú viditeľné.  

Okrem dvojitého dotlaku, ktorý bol preddefinovaný je eliminácia zmrašťovania možná 

nasledujúcimi krokmi: 

• zvýšenie teploty formy, 

• predĺženie doby vstrekovania, 

• zmena materiálu.

 

  

Obr. 40 Zmrašťovanie po bokoch súčasti. 
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE VÝROBY 

Rozšírenie produkcie plastov je spôsobené predovšetkým ich nízkou cenou. Aby bol 

výrobok schopný konkurovať na trhu, musí spĺňať dobrý pomer ceny ku kvalite výrobku. 

Náklady na výrobu rastú s cenami za materiál, energiu a mzdami operátorov. Nasledujúce 

výpočty je nutné považovať za orientačné. Všetky ceny je možné korigovať po dohode 

s dodávateľom materiálu, výrobcom formy.  

6.1 Výpočet nákladov na materiál  

Náklady na materiál vzťahujúcich sa na 1000 kusov sa vypočítajú zo vzťahu [33]:  

𝑀 = 𝑦 ∙ 𝑚𝑠 +
𝑚𝐾

𝑛𝑓
∙ (𝑦 − 𝑦𝑅)     [€] (6.1) 

kde:  M [€] - náklady na materiál vzťahujúcich sa na 1000 kusov, 

y [€] - cena materiálu za 1 kg (1,4 €) [34], 

ms [g] - hmotnosť súčasti, 

mK [g] - hmotnosť vtokových zvyškov, 

nf [-] - násobnosť formy, 

yR [€] - cena regenerátu (0,7 €) [35]. 

𝑀 = 1,4 ∙ 5,308 +
0,226

4
∙ (1,4 − 0,7)  = 7,5€ 

Cena materiálu za 1000 kusov súčastí je 7,5 €.  

6.1.1 Celkové výdavky na materiál 

Celkové výdavky na materiál pre výrobu 200 000 kusov súčasti sa získajú z rovnice: 

𝑀𝑐 = 𝑀 ∙
𝑁

1 000
    [€] 

(6.2) 

kde:  Mc [€] - celkové náklady na materiál, 

M [€] - náklady na materiál vzťahujúcich sa na 1000 kusov, 

N [ks] - celkový počet vyrobených kusov. 

𝑀𝑐 = 7,5 ∙
200 000

1 000
= 1500 €    

Celkové náklady na materiál vzťahujúce sa na 200 000 ks plastových objímok predstavujú 

1500  €. 

6.2 Výpočet nákladov na výrobu: 

Výpočet nákladov na výrobu vzťahujúcich sa na 1000 ks dielov sa určí zo vzťahu [33]:  

𝑍 =
(𝑓 + 𝑔) ∙ 𝑡𝑐

3,6 ∙ 𝑛𝑓
    [€] 

(6.3) 

kde:  Z [€] - náklady na výrobu, 

g [€] - mzda operátora za hodinu, 

tc [s] - dĺžka cyklu, 

f [€] - náklady na prevádzku stroja za 1 hodinu [36]:, 

nf [-] - násobnosť formy. 
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𝑍 =
(5,27 + 5) ∙ 87

3,6 ∙ 4
= 62,05 € ≈ 63 €  [€] 

 

6.2.1 Celkové výdavky na výrobu 

Celkové výdavky na výrobu 200 000 ks plastových súčastí sa určia z rovnice: 

𝑍𝑐 = 𝑍 ∙
𝑁

1 000
  [€] 

(6.4) 

kde:  Zc [€] - náklady na výrobu, 

Z [€] - náklady na výrobu, 

N [ks] - celkový počet vyrobených kusov. 

𝑍𝑐 = 63 ∙
200 000

1 000
= 12 600 €  

6.3 Náklady na formu 

Výdavky na vstrekovaciu formu závisia od rozmerov a geometrie súčasti, taktiež na 

prevedení formy (manuálna, poloautomatická, automatická) a jej zložitosti. Životnosť formy sa 

predĺži pri jej pravidelnej údržbe. Pri výpočte nákladov na nástroj je nutné predpokladať výskyt 

porúch.  

Po konzultácii s riaditeľom spoločnosti, zaoberajúcej sa výrobou a opravou foriem na 

vstrekovanie, bola podľa zadaných parametrov vyčíslená približná cena formy. K stanoveným 

parametrom boli zaradené rozmer súčasti, násobnosť formy a studený vtokový systém. Na 

základe jeho skúseností bola stanovená cena formy z ocele 1.1730, podľa normy EN  1 0027- 2.  

 

CF = 12000 €  

CU = 500 €    

 

Kde:  CF [€] - náklady na štvornásobnú formu so studeným vtokom, 

CU [€] - náklady na údržbu a opravu formy.  

6.3.1 Konečné náklady na 1 ks vyrobeného dielu 

Výdavky na 1 ks vyrobenej súčasti sa vypočítajú rovnicou [33]: 

𝐶𝑆 =
𝑀𝑐 + 𝑍𝑐 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝑈

𝑁
  [€] 

(6.5) 

kde:  CS [€] - cena za 1 ks plastovej objímky, 

Mc [€] - celkové náklady na materiál, 

Zc [€] - náklady na výrobu, 

CF [€] - náklady na štvornásobnú formu so studeným vtokom, 

CU [€] - náklady na údržbu a opravu formy, 

N [ks] - celkový počet vyrobených kusov. 

𝐶𝑆 =
1500 + 12 600 + 12 000 + 500

200 000
= 0,133 € ≈ 0,14 € 

Suma vynaložená na výrobu jednej plastovej objímky o priemere 20 mm je 0,14 € . 
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7 DISKUSIA ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV 

Spôsob návrhu prvotných a najzákladnejších parametrov potrebných k výrobe danej 

súčasti, ktorý bol popísaný v tejto bakalárskej práci je len jeden z mnohých možných. Získané 

výsledky by mohli tvoriť základ, odrazový mostík, pri plánovaní reálnej výroby. Avšak 

vypočítané parametre tvoria iba zlomok z operácií, ktoré treba vykonať pri produkcii súčasti 

pomocou technológie vstrekovania. Tento proces je veľmi náročný, na ktorý je nutné množstvo 

skúseností. Vytvorený návrh bol odkonzultovaný a schválený, no v nasledujúcich 

podkapitolách budú uvedené iné spôsoby riešenia problému.  

7.1 Voľba materiálu  

Za materiál súčasti bol volený PP, vďaka dobrému pomeru technologických parametrov 

a ceny, no škála plastických materiálov je veľmi vysoká. Vďaka svojím dobrým mechanickým 

vlastnostiam je možné využitie aj technického termoplastu PVC, ktorý sa používa 

predovšetkým na výrobu rôznych potrubí a podlahových krytín. Jeho trvalá teplota použitia je 

však o 40 °C nižšia než PP, preto by sa objímka nemohla používať pri vyšších teplotách 

potrubia. Taktiež by sa navýšila hmotnosť a cena súčasti. Keďže ide o drahší materiál s vyššou 

hustou. 

7.2 Vyhrievaný vtokový systém 

Vyhrievaný vtokový systém má množstvo výhod oproti studenému rozvodu. Pri jeho 

využití nedochádza k tvorbe vtokových zvyškov, plnenie je plynulejšie a hotový diel má vyššiu 

kvalitu. Z toho dôvodu vzniká vysoká úspora materiálu predovšetkým pri  súčastiach väčších 

rozmerov a vyšších sérií. Séria 200 000 kusov, sa dá považovať za vysokú a využitie 

vyhrievaného rozvodu by nebolo z ekonomického hľadiska až tak veľmi nevýhodné. Cena 

vyhrievaného vtokového systému sa pre štvornásobnú formu danej súčasti pohybuje 

v minimálnej výške 6000 €, pričom sa uvažuje ten istý výrobca formy, spomenutý 

v podkapitole 6.3. Pri danej sérii by to malo minimálny vplyv na cenu súčasti. Suma by sa 

zvýšila len o niekoľko centov. Z praktického hľadiska je možné náklady na formu korigovať, 

či už po dohode s majiteľom danej spoločnosti alebo s inou firmou.  

7.3  Voľba vstrekovacieho stroja 

Vstrekovací stroj sa volí predovšetkým pomocou vypočítanej pridržiavacej sily 

a požadovanej kapacity. Je dôležité, aby parametre stroja boli o niečo vyššie než je ich 

teoretická, vypočítaná hodnota. Rozdiel pridržovacej (otváracej) sily konkrétneho stroja 

a minimálnej pridržiavacej sily je 135 kN. Tento stroj bol zvolený na základe predpokladu, že 

spoločnosť bude chcieť vyrábať aj iné výrobky než objímku. Preto je opäť voľba závislá na 

riaditeľovi firmy, podľa toho, aké typy dielov chce ešte vyrábať.  
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ZÁVER 

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo na základe získaných teoretických poznatkov 

navrhnúť primárne parametre výroby danej súčiastky, ktorou je plastová objímka (obr.1) 

technológiou vstrekovania. 

V prvej časti práce boli spočiatku predstavené polymérne materiály, či už z chemického, 

ale aj z technologického hľadiska, aby bolo možné jednoducho pochopiť problematiku 

technológie vstrekovania, pre ktorú je základom voľba vhodného materiálu. Nasleduje 

podrobná analýza samotného vstrekovania plastov, základné časti stroja a postup výroby 

plastových dielov, spojených s termodynamickou charakteristikou vstrekovacieho cyklu. 

Nakoniec sú uvedené vybrané metódy spracovania plastov a ich rozdiely s porovnaním 

s technológiou vstrekovania. 

Druhá časť bakalárskej práce obsahuje podrobné riešenie daného problému, teda výroby 

plastovej objímky. Dodacia lehota dielu bola stanovená na 12 mesiacov pri celkovej sérii 

200 000 kusov. Pre uskutočnenie celého návrhu bol najskôr vytvorený model súčasti v softvéri 

Autodesk Inventor Proffesional 2016.  

Následne došlo k porovnávaniu vlastností plastických materiálov v závislosti na 

podmienkach, v ktorých bude súčasť využívaná. Keďže slúži na prichytávanie vodárenských 

a kúrenárskych rúrok, od materiálu sa očakávajú dobré mechanické vlastnosti za vyšších teplôt 

než je pokojová teplota, vzhľadom na to, že v rúrkach prúdi ohriata voda. Týmto požiadavkám 

vyhovoval termoplast PP. Jeho výhodná cena a časté využívanie pri spomínanej technológii iba 

potvrdzujú správnosť výberu.  

Pre vytvorenie vtokového systému a simulácie plnenia bol zvolený program Autodesk 

Moldflow Adviser 2016. Program si vyžadoval zadať predvolené nastavenia materiálu, ktorý 

bol vybraný z voľne dostupnej knižnice softvéru. Bol ním Polyflam RPP 1058UHF. Na to 

nadväzovalo umiestnenie vtokového ústia, ktorý bol volený ako bodový a bol umiestnený na 

čelo súčiastky, kde je najvyšší objem materiálu. Tomu nasledovalo  modelovanie studených 

rozvádzacích kanálov zároveň s hlavným vtokom. Priemer rozvádzacích kanálov bol 

nadimenzovaný na 3 mm, pričom v ústi sa zužuje na 2 mm.  

Kompletizáciou prístupu materiálu do dutiny mohlo byť spustené softvérové plnenie, 

ktorého výsledky slúžili na určenie násobnosti formy, stanovenej na 4 ks. Aby boli výpočty 

nutné pre voľbu vstrekovacieho lisu presnejšie, bola vytvorená simulácia aj pre získanú 

násobnosť formy. Dosiahnuté hodnoty boli použité na výpočet minimálnej kapacity stroja, 

ktorá približne predstavovala 31 kg materiálu a pridržiavacej sily o veľkosti 232,7 kN. Tieto 

parametre slúžili na výber vstrekovacieho lisu ARBURG ALLROUNDER 520 S.  

Súčasťou softvéru je aj kontrola kvality povrchu, ktorá priniesla očakávané výsledky. 

Zmrašťovanie sa malo objaviť v oblasti s najvyšším objemom materiálu. Vzhľadom na 

aplikáciu súčasti, to nemá žiaden vplyv.  

Ekonomické zhodnotenie súčasti zahrňuje predovšetkým náklady na materiál, formu 

a prevádzku stroja. Cena lisu nebola započítaná z toho dôvodu, že sa bude využívať aj na 

výrobu iných dielov. Po zohľadnení vopred zmienených parametrov bola vyčíslená cena súčasti 

na 0,14 €.  
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Skratka/Symbol Jednotka Popis 

A % ťažnosť 

a mm2∙s-1 súčiniteľ teplotnej vodivosti 

ABS - akrylonitrilbutadiénstyrén 

ak kJ∙m-2 vrubová húževnatosť 

CF € náklady na formu 

COOCH3 - metyl ester 

Cp kJ∙kg-1∙K-1 merná kapacita 

CS € približná cena ta 1 ks 

CU € náklady na údržbu a opravu formy 

CV cm3 kapacita stroja 

D1 mm veľký priemer kužeľového vtoku 

d1 mm malý priemer kužeľového vtoku 

E MPa Youngov modul pružnosti 

EVA - etylenvinylacetát 

EVAC - etylvinylacetát 

F N pôsobiaca sila 

f € náklady na  prevádzku stroja za 1 hodinu 

Fp kN prisúvajúca sila 

FU kN uzatváracia sila 

G N·m−1 tuhosť pružiny 

g € mzda operátora za 1 hodinu 

HDPE - polyetylén s vysokou hustotou 

CHCl - chlórmetán 

K - koeficient využitia času 

L0 mm počiatočná dĺžka skúšobnej tyče 

l1 mm dĺžka kužeľového vtoku 

LDPE - polyetylén s nízkou hustotou 

M kg∙mol-1 molárna hmotnosť 

m kg hmotnosť jedného méru 

M € náklady na materiál vzťahujúce sa na 1000 kusov 

Mc € celkové výdavky na materiál 

mK g hmotnosť vtokového zvyšku 

mS g hmotnosť súčasti 

n mol polymeračný stupeň 

N ks požadovaný počet kusov 

nf ks násobnosť formy 

p MPa vonkajší tlak 

PA 66 - nylón 

PA6 - extrudovaný polyamid 

PC - polykarbonát 

pd MPa tlak v dutine formy 

PE - polyetylén 

PEEK - polyéteréterketón 

PES - polyesterové vlákna 

pi MPa vnútorný tlak 

PP  polypropylén 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylen
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PPE - polypropylén éter 

pr kN∙m-2 tlak plastu v deliacej rovine 

PS - polystyrén 

PSU - polysuflón 

PTFE - polytetrafluóretylén 

PVC - polyvinyl chlorid 

pz MPa spätný tlak 

QN kN pridržovacia sila 

Re MPa zmluvná medza klzu 

Rm MPa zmluvná medza pevnosti 

S mm priehyb 

s mm hrúbka steny 

S0 mm2 počiatočný prierez skúšobnej tyče 

Sp1 cm2 priemet plochy do deliacej roviny vrátane 

rozvádzacích kanálov 

Sp4 cm2 priemet plochy do deliacej roviny vrátane 

rozvádzacích kanálov 

tc s trvanie vstrekovacieho cyklu 

Tg °C teplota sklovitého prechodu 

tm s manipulačná doba 

Tp s doba produkcie 

tpl s doba plastikácie 

ts s strojný čas 

tv s doba vstrekovania 

V cm3 objem vstreku pri danej násobnosti 

VE °C stredna teplota vstreku 

VK cm3 objem vtokového zvyšku pri danej násobnosti 

VK1 cm3 objem vtokového zvyšku 

VM °C teplota taveniny 

VS cm3 objem súčasti 

VW °C teplota formy 

y € cena materiálu za 1 kg 

yr € cena regenerátu 

Z € náklady na výrobu vzťahujúce sa na 1000 ks 

Zc € celkové náklad na výrobu 

ΔL - zmena dĺžky skúšobnej tyče 

ε % pomerné predĺženie 

εf - deformácia v ohybe 

μ kg·m-1·s-1 dynamická viskozita 

ρPP kg∙cm-3 hustota polypropylénu 

σe MPa napätie na medzi klzu 

σf MPa napätie v ohybe 

σfm MPa pevnosť v ohybe 

σm MPa napätie na medzi pevnosti 
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