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Abstrakt:  

 Tato diplomová práce se zabývá simulací vakuového pozitivního tvarovacího 

procesu za tepla s využitím simulačního programu T-SIM firmy Accuform. Byly 

porovnány výsledky simulačního procesu s reálným výrobkem. Práce je řešena od 

vytvoření modelu, jeho zesíťování až po průběh simulace a zhodnocení grafických 

výsledků za daných podmínek. 

 

Abstract: 

 This thesis deal with simulation vacuum positive heat forming of the process 

with usage simulator programme T- SIM firm Accuform. Results of the simulator 

process were to be compared with real product. Work is buckthorn from creation 

model, his cross-linking up to course simulation and estimation graphic results under 

given conditions. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 

Zkratky: Význam: 

3D trojdimenzionální 

ABS Akrylonitril - butadien - styren 

AVI Audio Video Interleave 

CAD Computer Aided Design - počítačem podporované projektován  

CAE Computer Aided Engineering - počítačem podporované 

konstruování 

CAM Computer Aided Manufacturing - počítačem podporovaná výroba  

CNC Computer Numerical Control - řízení obráběcího stroje počítačem 

DXF Drawing Interchange Format - textový formát souborů výkresů  

FEM Finite Elements Method - metoda konečných prvků 

IGES International Graphics Exchange Specification - výměnný 

souborový formát pro CAD data 

IMP In mold decoration 

LDPE nízkohustotní polyetylen 

MKP metoda konečných prvků 

PA Polyamid 

PC Polykarbonát 

PET Polyetylentereftalát 

PMMA Polymetylmetakrylát 

POM Polyoximetylen 

PP Polypropylen 

PS Polystyren 

PTFE Polytertafluoretylen 

PVC Polyvinylchlorid 

STL formát souboru výkresů 

VRML Virtual Reality Modeling Language - jazyk popisu 3D modelů, 

scén a animací 
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Symboly: Význam: 

a velikost mezery mezi nástrojem a formou [mm] 

D průměr [mm] 

Dn dolní vnitřní průměr [mm] 

Ds vnější průměr tvarovacího nástroje [mm] 

H hloubka [mm] 

p1 tlak vzduchu v dutině formy a potrubí před otevřením ventilu 

[kPa] 

p2 tlak vzduchu v zásobníku vakua před otevřením ventilu [kPa] 

pb barometrický tlak [kPa] 

pf tlak v dutině formy [kPa] 

pfk tlak v dutině formy na konci tvarování [kPa] 

pfz tlak v dutině formy na začátku tvarování [kPa] 

pt tvarovací tlak [kPa] 

R poloměr [mm] 

r poloměr [mm] 

R1 poloměr [mm] 

R2 poloměr [mm] 

s tloušťka stěny [mm] 

Tf teplota viskózního toku [°C] 

Tm teplota tání krystalitu [°C] 

Tr teplota rozkladu [°C] 

v výška výlisku [mm] 

Vf objem dutiny formy [l] 

Vo objem potrubí mezi formou a uzavíracím ventilem [l] 

Vz objem zásobníku vakua a přilehlého potrubí až k ventilu [l] 
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1. ÚVOD 

První zmínky o plastech pocházejí z roku 1862, kdy pan Alexander Parkes 

(1813-1890) vyrobil tvarovatelný materiál z nitrátu celulosy. Širokému rozšíření 

plastů došlo v roce 1909 díky panu Leu Baekelandovi, který vynalezl plast nazývaný 

Bakelit.  

Od té doby se plasty postupně staly materiálem, bez kterého si dnešní život 

ani neumíme představit. V dnešní době nalezneme plasty a to už jakékoliv podobě 

snad ve všech odvětví průmyslu, ale také v osobním životě. Díky svým vlastnostem 

se stávají, hlavně v průmyslu, stále více nenahraditelným materiálem.  

Již v dnešní době se výroba plastů směřuje spíše k výrobě kompozitních 

a „ekologických“ plastů. Dále k výrobě polymerních nanomateriálů fyziologických 

plastů a inteligentních polymerních materiálů. Tento trend lze očekávat i v budoucích 

letech, převážně pak výroba ekologicky odbouratelných plastů. 

 

Technologie tvarování se v dnešní době dostává stále více do popředí a to 

nejen z důvodu menších provozních nákladů oproti vstřikování. Díky technologii 

tvarování se dají vyrábět i díly, které by jinak vyrobit nešli. Nebo by jejich výroba 

byla velice nákladná. 

Tvarování plastů se v dnešní době zabývá i otázkou v problematice mikro-

tvarování a to především v oblastech výroby jednorázových polymerních mikročipů 

pro aplikování přírodních věd, odehrávajících se v produktech například syntézy 

a analýzy biochemických činitelů pro farmaceutický průmysl. 

Tvarování plastů je deformační proces, při kterém převládá „protahování“ 

materiálu (normálová deformace) nad smykovou deformací. Proto je nutné měřit 

nikoli smykovou viskozitu, ale elogační chování odpovídající reálným 

technologickým podmínkám. Jedině tak, můžeme získat informace o tom co se děje 

v materiálu během tvarování. Tyto hodnoty poté slouží k tvorbě simulačních 

programů. 

  

 Předmětem této diplomové práce, která byla zadána firmou VYVA PLAST 

s.r.o. Turnov, je simulace procesu vakuového tvarování pro vybraný plastový díl 

s použitím simulačního programu T-SIM firmy Accuform. Tento díl se již ve firmě 

vyrábí a tak jde o porovnání a zjištění kvality a věrohodnosti simulačního programu 
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firmy Accuform. Zda simulace a výsledky tvarovacího programu odpovídají 

skutečnosti a zda by se dal tento program použít v předvýrobní fázi a i při navrhování 

forem. Především o porovnání rozložení tloušťky stěny na výrobku a výsledku 

simulace. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Společnost VYVA PLAST s.r.o. [14] 
Společnost byla založena v roce 1992. V dubnu roku 1993 byla zahájena 

výroba zpracování a recyklace plastů. V průběhu dalších let bylo zařízeno CAD, 

CAM pracoviště, které nabízí svým obchodním partnerům komplexní služby při 

řešení zpracovatelských problémů v oblasti vakuového tvarování a vytlačování 

profilů, se zaměřením zejména na kvalitu, design a inovaci. Součástí nabídky je 

technickoekonomické zhodnocení projektu, návrh výrobku, určení nejvhodnějšího 

materiálu a technologie výroby. Vývoj prototypových a finálních forem s následnou 

grafickou simulací vakuového tvarování. Výsledkem dlouhodobé a cílevědomé 

činnosti společnosti, je získání v roce 2000 certifikace ISO 9002. V dalších letech 

bylo zainventováno do rozvoje konstrukčního pracoviště, modelárny a formárny a též 

získání certifikace ISO 9001. Pořízením nového CNC obráběcího centra se rozšířil 

výrobní program o výrobu krytů strojů a přístrojů a o díly pro automobilový průmysl. 

Budoucnost firmy se orientuje zejména na inovaci v oblasti vývoje, designu 

a výrobní technologie.  

 

2.2 Charakteristika tvarování termoplastů [1], [3], [13] 

Tvarování je výrobní postup, u kterého polotovar ve tvaru desky nebo fólie 

mění svůj tvar bez většího přemísťování částic hmoty. Většinou se provádí za tepla, 

jen ve výjimečných případech je možné některé plasty tvarovat bez ohřevu, ale vždy 

se jedná o výrobky jednoduchých tvarů a bez velkých nároků zejména na 

rozměrovou přesnost. Tvarováním desek za tepla se vyrábějí různé kryty, nádoby, 

kufry, apod. Velký význam má tato technologie v obalové technice. Tvarováním za 

tepla lze zpracovávat pouze termoplasty. Tvarováním lze zpracovávat desky téměř ze 

všech termoplastů, nejčastější jsou však ze styrénových plastů, např. PS a ABS, dále 

z PVC a jeho kopolymerů, PMMA, PC, PET, PE a PP. K tvarování se obvykle 

používají jednovrstvé desky vyrobené z jednoho druhu plastu vytlačováním na 

šnekových vytlačovacích strojích. Při stejných nebo velmi blízkých podmínkách se 

tvarují i desky vícevrstvé. Z hlediska tvarovacího procesu jsou jednovrstvé desky 

příhodnější, neboť desky z více druhů plastů kladou na technologii větší nároky.  
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Podle velikosti síly se tvarování dělí na mechanické a pneumatické, které se 

dále dělí na podtlakové a přetlakové. Podle tvaru výrobku se dělí na negativní 

(tvarování do dutiny) a pozitivní (tvarování na tvárník) a na kombinované. Podle 

způsobu předtvarování se dělí na tvarování s mechanickým nebo pneumatickým 

předtvarováním. 

Při tvarování se musí plast v podobě desky rovnoměrně zahřát na teplotu, při 

níž hmota vykazuje dobrou tvarovatelnost. Pro tloušťky desek pod 3mm se ohřívá 

z jedné strany, nad 3mm z obou stran (vliv špatné tepelné vodivosti plastů). Důležité 

je stejnoměrné prohřátí desky ve všech místech, které se zúčastní tvarování. Tažnost 

hmoty dosahuje maxima v určité oblasti teplot, která závisí na druhu plastu. Tato 

teplota leží u amorfních termoplastů těsně pod teplotou viskózního toku Tf, kdy se 

hmota nachází v kaučukovitě elastickém stavu, u krystalických plastů těsně nad 

teplotou tání Tm. Amorfní plasty se ohřívají kratší dobu, než semikrystalické. 

Je-li teplota tvarování nižší, než optimální, je nutno na tvarování vynaložit 

větší sílu, protože pevnost hmoty se zvyšuje a ve výrobku zůstávají poměrně velká 

vnitřní pnutí. Po překročení optima plast rychle ztrácí soudržnost a při tvarování se 

trhá. Tvarování probíhá v chladné formě. Musí proběhnout v co nejkratší době, aby 

teplota plastu byla během fáze tvarování konstantní. Proto se volí nejvyšší rychlost 

tvarování, kterou daný plast dovolí. Konečný tvar výrobku, musí být dosažen po 

jediném zplastikování hmoty v jednom tvarovacím cyklu. Nelze použít postupného 

tažení. Vnitřní pnutí, způsobené hlavně orientací makromolekul, by totiž při opětném 

zahřátí hmoty vyvolalo deformace předtvarovaného dílu, který má snahu vrátit se do 

původního tvaru desky. Je to důsledek tzv. tvarové paměti.  

 

2.3 Rozdělení technologií na zpracování plastů [3], [13] 

Ke zpracování plastů se používá řada technologií. Použitelnost způsobu 

zpracování plastů je závislá jednak na technologických vlastnostech zpracovávaného 

plastu, jednak na tvaru a funkci výrobku, kterou má během své životnosti plnit. Podle 

vztahu mezi plastem vstupujícím do procesu a výsledkem tohoto procesu lze 

technologie rozdělit do následujících skupin: 

• tvářecí technologie – zahrnují technologie, při kterých se tvar výchozího 

materiálu mění zásadním způsobem, Patří sem vstřikování, vytlačování, 
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lisování, válcování, ale i odlévání, laminování, vypěňování, apod. Výsledkem 

je buď výroba konečného dílu, nebo výroba polotovaru.  

• tvarovací technologie (Obr. 2.3) – zahrnují technologie, u kterých se 

vychází z polotovaru a hmota mění tvar bez velkého přemísťování částic. 

Může se uplatňovat vliv zvýšené teploty i tlaku, ale také nemusí. Patří sem 

tvarování desek, výroba dutých těles, ohýbání trubek, obrábění plastů, 

spojování a spékání plastů.  

• doplňkové technologie – slouží k úpravě vlastností hmoty před zpracováním 

(míchání a hnětení, sušení, granulace, předehřev, atd.) anebo naopak k úpravě 

finálních výrobků (potiskování, natírání, atd.) a také recyklace.  

 

 

Obr. 2.3 Rozdělení technologie tvarování 

 

Je zřejmé, že se u jednoho druhu plastu při výrobě finálního výrobku můžeme 

setkat s technologiemi, patřícími do všech skupin. U každé technologie lze zpravidla 

vyčlenit tři části, které tvoří:    

• příprava hmoty nebo polotovaru;  

• vlastní zpracovatelský proces;  

• dokončovací operace.  

 

2.4 Mechanické tvarování [3], [13] 

U mechanického tvarování (Obr. 2.4) se změny tvaru polotovaru dosahuje  

vzájemným působením jednotlivých částí dvoudílné formy na tvarovaný materiál. 
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Způsob umožňuje používat vyšší tvarovací tlaky, než u ostatních způsobů, případně 

kombinovat tvarování s přímým oddělením výrobku od zbytku polotovaru. 

 

 
Obr. 2.4 Princip mechanického tvarování /3/ 

 

2.5 Pneumatické tvarování [3], [13] 

V praxi je v současné době nerozšířenější podtlakové tvarování, u něhož 

k dosažení změny tvaru polotovaru postačuje rozdíl atmosférického tlaku a vakua 

vytvořeného v dutině formy vývěvou 

K přednostem podtlakového tvarování patří možnost vyrábět předměty 

s velkou plochou a přitom s tenkou stěnou. Jednoduché, a tedy i levné tvarovací 

formy, stejně jako relativně málo nákladná tvarovací zařízení dovolují ekonomickou 

výrobu předmětů i v malých sériích, např. jen několika desítek kusů. Je možné 

tvarovat desky předem potisknuté nebo jinak povrchově upravené. Tak se vyrábějí 

např. plastické mapy. V dnešní době se tvarováním zpracovávají desky s tloušťkou 

až 10mm a fólie od tloušťky 0,3mm, výjimečně již od 0,1mm. Pro výrobky, 

získávané tepelným tvarováním desek, je charakteristický vysoký poměr délky 

k tloušťce stěny výrobku. Ten není z hlediska materiálu omezen a v podstatě je 

limitován velikostí tvarovacího zařízení a rozměry vyráběných desek.  

 

2.5.1 Negativní tvarování [3], [13] 

Základem je tvarovací forma s dutinou, která svým tvarem odpovídá 

žádanému výrobku. Rozměry dutiny musí ovšem být zvětšeny o smrštění hmoty, 

podobně jako tomu je u jiných technologií. 

Princip technologie negativního podtlakového tvarování je ukázán na Obr. 

2.5.1a. Deska určená k tvarování se upne do rámu a neprodyšně se spojí s formou. 
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Potom se nad desku přisune ohřívací zařízení (A) a po dosažení tvarovací teploty, 

což se kontroluje dobou ohřevu, se topení odsune (B) a bezprostředně se rychle 

z dutiny formy odsaje vzduch. Vytvořeným vakuem se plast přitiskne na vnitřní 

stěnu dutiny formy a přesně přijme její tvar (C). Po ochlazení výtažku se vakuum 

zruší a výrobek se z formy vyjme (D) buď ručně, nebo se uvolní stlačeným 

vzduchem, který se přivádí do formy odsávacími kanálky. 

 
Obr. 2.5.1 Princip negativního podtlakového tvarování /3/ 

 

Jednoduché negativní tvarování se hodí jen pro tažení mělkých výtažků, 

u nichž hloubka H nepřekročí asi 0,4 horního průměru D. Je to proto, že se při tažení 

deska ztenčuje velmi nerovnoměrně a v tloušťce stěny výtažku jsou velké rozdíly. 

Stejnoměrnou tloušťku stěny na výlisku nelze dosáhnout. Ztenčení je tím větší, čím 

je vyšší poměr H / D. Nejtenčí je stěna v rozích u dna. Pro mechanismus ztenčování 

desky platí pravidlo, že tažení se vždy zúčastňuje jen volná část desky, tj. ta, která se 

nedotýká povrchu formy, neboť jakmile se deska dotkne formy, ihned se ochladí 

natolik, že se na dalším tažení již nemůže podílet. Kvalitnější je vnější povrch, který 

se dotýká formy. 

 

2.5.2 Pozitivní tvarování [3], [4], [10], [13] 

Jednoduchý pozitivní způsob (Obr. 2.5.2) tvarování umožňuje dosáhnout 

rovnoměrnou tloušťku stěny i při hloubce tažení dané poměrem H / D = 1. Základem 

je pozitivní tvarovací forma – tvárník, odpovídající svým tvarem výrobku. Deska se 

upne do rámu (a) a ohřeje se na tvarovací teplotu (b). Po odsunutí ohřívacího zařízení 

se forma pohybem vzhůru vtlačí do desky (c) nebo se rám s deskou přetáhne přes 

nepohyblivou formu. V této fázi vlastně dochází k mechanickému předtvarování 
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desky. Deska se ztenčuje jen v místě budoucích bočních stěn výtažku, a to 

rovnoměrně, zatímco ve dně nikoliv, neboť se tam dotýká formy. Konečný tvar 

dostane výtažek až po vytvoření vakua v prostoru mezi deskou a formou (d). Poté 

odjede rám s hotovým výrobkem (e) a výrobek se odformuje, popřípadě sjede forma. 

 

 

Obr. 2.5.2 Princip pozitivního podtlakového tvarování /4/ 

1 – stůl stroje, 2 – tvárník, 3 - rám stroje, 4 - deska 
 

U tohoto způsobu tvarování má výtažek nejtlustší dno, což může být výhodné 

pro zvýšení stability výtažků ve tvaru nádob. Nevýhody spočívají v tom, že 

krabicové výlisky, zvláště jsou-li úkosy bočních stěn malé, se z formy obtížně stahují 

a že vzniká nebezpečí tvorby záhybů v rozích (překládání desky).  

 

2.6 Mechanické předtvarování [3], [9], [11], [13] 

Snaha dosáhnout co nejrovnoměrnější tloušťky stěny výtažků vedla k vývoji 

celé řady kombinovaných způsobů tvarování. Modifikací jednoduchého negativního 

tvarování je negativní tvarování s mechanickým předtvarováním (Obr. 2.6a). Ve své 

podstatě se jedná o kombinaci způsobu negativního a pozitivního. Z postupu je 

zřejmé, že od jednoduchého tvarování se liší tím, že se deska po skončení ohřevu 

nejprve předtvaruje pomocným tvárníkem, který desku vtlačuje směrem do dutiny 

formy.  
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Obr. 2.6a Princip negativního podtlakového tvarování s mechanickým předtvarováním /4/ 

 

Když tvárník dosáhne stanovené hloubky, zapojí se odsávání vzduchu. 

Vytvořeným podtlakem deska zaujme konečný tvar a výtažek se ve formě ochladí. 

Plocha pomocného tvárníku má činit maximálně 70 % celkové tvarované plochy 

desky a hloubka předtvarování se volí cca 70 % konečné hloubky tahu. Tvárník 

nesmí plast příliš ochlazovat a proto se vyrábí z materiálu se špatnou tepelnou 

vodivostí, např. z tvrdého dřeva, vrstvené tkaniny nebo z PA. Musí to být materiál, 

který snáší tvarovací teplotu. Osvědčují se také duté tvárníky, do níž se vhání teplý 

vzduch, který mezi deskou a tvárníkem vytváří vzduchový polštář zabraňující 

přímému dotyku desky a tvárníku. 

Při zasouvání tvárníku do negativní formy, což musí proběhnout velmi 

rychle, se ve formě zvyšuje tlak vzduchu. To způsobuje vydouvání volné části desky 

vzhůru a její nežádoucí ztenčování. Tento způsob tvarování je vhodný i pro desky 

s větší tloušťkou, a to až 10mm a umožňuje výrobu výlisků s poměrem H / D až 1,5. 

Výhodou je velmi rovnoměrná tloušťka stěny výrobku a možnost použití 

vícenásobných forem (Obr. 2.6b)  v hromadné výrobě. Nevýhodou je složitější 

a dražší zařízení, které vyžaduje přesné dodržení nejen sledu, ale i doby trvání 

jednotlivých operací. 

 
Obr. 2.6b Vícenásobná forma pro negativní tvarování s mechanickým předtvarováním a pohled na 

tvárníky /3/ 
1 – tvárnice, 2 – deska, 3 – tvárník, 4 – odsávací otvory 
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2.7 Pneumatické předtvarování [3], [13] 

U pozitivního způsobu s pneumatickým předtvarováním (Obr. 2.7) je první 

operací po zahřátí desky její předtvarování pomocí stlačeného vzduchu. Deska se po 

zahřátí na tvarovací teplotu nejprve vyfoukne do tvaru „bubliny“ a protože je 

tvarována na vzduchu, ztenčuje se velmi rovnoměrně. Stupeň předtvarování se řídí 

množstvím, tlakem a teplotou vzduchu. Ta může dosahovat teploty zahřátého plastu. 

Do vytvořené bubliny se zespoda vtlačí pozitivní forma a přesný tvar získá výtažek 

po aplikaci vakua. Při tvarování je možné postupovat třemi způsoby: Ohřátá deska je 

nejprve předtvarována stlačeným vzduchem a teprve potom je zdvižena forma. 

Rychlost zvedání formy musí být co největší, aby se předtvarovaná deska 

neochlazovala. Jakmile forma dosáhne horní koncové polohy, ihned je zapnuto 

vakuum a výlisek je dotvarován. Nebo forma je zdvižena ještě dříve, než je 

předtvarování vzduchem zcela skončeno. Tím se dosáhne toho, že na vrchní ploše 

formy se vytvoří malé vzduchové polštáře, které jednak zabraňují dotyku desky 

s formou a jednak ještě napomáhají dalšímu předtvarování. To vede k ještě 

rovnoměrnějšímu rozdělení tloušťky stěny na výlisku. A nebo předtvarování 

vzduchem i pohyb formy se dějí současně. 

Tímto způsobem se vyrábějí výtažky s poměrem H / D větším, než 2. Přitom 

tloušťka stěny je velmi rovnoměrná, a to i v rozích. Nevýhodou je dražší zařízení, 

které musí pracovat automaticky, aby jednotlivé operace na sebe navazovaly podle 

předem ověřeného programu. 

 
Obr. 2.7 Princip pozitivního podtlakového tvarování s pneumatickým předtvarováním  /3/ 
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Ke zvláštnostem tohoto způsobu patří, že záměrným nerovnoměrným 

ohřevem desky je možné dosáhnout nestejného stupně ztenčení v různých místech 

předtvarované desky, a tím různě tlusté stěny na výlisku.  

 

2.8 Kombinované přetvarování [3], [13] 

Z dalších možných způsobů tvarování je třeba uvést tvarování 

s pneumatickým a mechanickým předtvarováním (Obr. 2.8). Používá se u zvlášť 

hlubokých výtažků s poměrem H / D větším, než 2. Následuje buď vtlačení formy do 

předtvarované desky a potom je uveden do pohybu tvárník a pak je zapnuto vakuum, 

nebo je forma uvedena do pohybu ještě před skončením pneumatického 

předtvarování a po dosažení konečné pozice formy jsou současně uvedeny v činnost 

tvárník i vakuum anebo jsou současně uvedeny do pohybu forma i tvárník, a když 

dosáhnou konečné pozice je zapnuto vakuum. Konečný tvar získá výtažek zapojením 

vakua. Tento způsob se používá i pro výrobu výtažků se zdvojenými stěnami. Ty se 

tvarují v pozitivně-negativní formě, jejímiž funkčními částmi je jak vnější povrch 

tvárníku, tak vnitřní povrch dutiny. Forma se nejdříve pohybem vzhůru vtlačí do 

vyfouknuté desky, nato se střední část bubliny přetlačí předtvárníkem do negativní 

části formy. Tvarování se opět dokončí využitím vakua. Celý proces musí být 

automatizován, teplota nejen plastu, ale i vzduchu, formy a předtvárníku musí být 

přesně regulovány. Podle tvaru výtažku totiž činí konečná tloušťka stěny vzhledem k 

původní desce jen 20 %. Použitý plast proto musí vykazovat obzvláště vysokou 

tažnost. Doba potřebná na předtvarování ohřáté desky stlačeným vzduchem je asi 0,5 

až 1s. Na přetažení desky do negativní formy je třeba také asi 1s a na dotvarování 

pomocí vakua rovněž asi 1s. Vlastní tvarovací proces tedy proběhne asi během 3s. 
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Obr. 28 Princip negativního podtlakového tvarování s pneumatickým a mechanickým předtvarováním 

/3/ 

1 – ohřev, 2 – topná spirála, 3 – rám stroje, 4 – tvárnice, 5 - rozpěrka, 6 – odvod vzduchu, 7- přívod 
vzduchu, 8 – výška pro dotvarování vakuem, 9 – výtažek, 10 – tvárník pro předtvarování, 11 - deska 

 

2.9 Přetlakové tvarování [3], [5], [13] 

K tvarování zvlášť tlustých desek nebo plastů se špatnou tvarovatelností, kde 

nestačí síla vyvozená vakuem, se používá přetlakové tvarování (Obr. 2.9). Rám 

s plastovou deskou je pevně spojen s uzavřenou komorou. Do zahřáté desky se 

nejdříve zatlačí pozitivní forma, která dosedne na rám. Do komory se potom přivede 

stlačený vzduch o tlaku 1 až 2MPa, který z vnější strany přitlačuje desku k formě. 

Dokonalé vytvarování je zajištěno současným vytvořením vakua v prostoru mezi 

deskou a formou. 

 
Obr. 2.9 Princip přetlakového tvarování /3/ 
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2.10 Porovnání negativního a pozitivního tvarování [6] 

Negativní tvarování 

• jednoduché zařízení a jednoduchá technika tvarování 

• výlisky mají ostré vnější obrysy, okraje mají téměř původní tloušťku 

výchozího materiálu, smrštění usnadňuje vyjmutí výlisku z formy 

• vnitřní povrch výlisků vzhledově dokonalý, na vnější straně má výlisek 

dobrou reprodukci a lícování 

• záhyby se tvoří na výlisku obvykle v jeho horní části 

• tloušťka stěn výlisku se v závislosti na hloubce zmenšuje, to znamená, že 

výlisek nemá stejnou tloušťku stěn. Na vzdálenějších místech jsou stěny 

zaobleny, rohy a spodní hrany jsou zeslabeny v důsledku velkého protažení 

• negativním tvarováním nemůžeme vyrábět hluboké výlisky, ale mělké se 

šikmými stěnami 

Pozitivní tvarování 

• výlisek má ostré hrany na vnitřní straně 

• forma musí mít úkosy za účelem snadného snímání výlisku 

• formy pro pozitivní tvarování jsou levnější než pro negativní 

• vnější povrch výlisku je vzhledově dokonalý, vnitřní má velmi dobrou 

přesnost rozměrů 

• záhyby se tvoří velmi často, zvláště kolmo na ostré hrany výlisku 

• výlisky mají rovnoměrné tloušťky stěn 

• pozitivním tvarováním můžeme vyrábět výlisky střední hloubky se šikmými 

bočními stěnami, výlisky, u kterých se požaduje odolnost spodních hran při 

nárazu a členěné výlisky 

 

2.11 Vliv tvárníku na tloušťku stěny výrobku [4] 

Poloměr nástroje tvárníku (Obr. 2.11a) má rozhodující vliv na tvar a tloušťku 

stěny výrobku. 
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Obr. 2.11a Vliv poloměru tvárníku /4/ 

 

Následující aplikace ukazuje velikost mezery mezi nástrojem a formou: 

  )31(5,1 mmsa ÷+⋅=        (1) 

Kde: a…je velikost mezery mezi nástrojem a formou [mm] 

s…je tloušťka stěny [mm] 

 

Vnější průměr DS tvarovacího nástroje je funkcí dolního vnitřního průměru 

DN a to: )42( mmDD NS ÷−=  (2). Základní poloměry R jsou důležité při výběru 

materiálu. Malý poloměr R1 je pro materiál s malým kinetickým třením, tak jako PS, 

PET, PVC a velký poloměr R2  pro materiály s velkým kinetickým třením jako PP. 

 

R1 = 5 až 6mm 

R2 = 10 až 20mm (a větší) 

 

Při použití malého poloměru R je stěna výrobku při tvarování ztenčena (Obr. 

2.11b (a)) oproti dnu. Při použití velkého poloměru R je stěna výrobku při tvarování 

větší než v rohu součásti. (Obr. 2.11b (b)) 

 
Obr. 2.11b Tloušťka stěny v závislosti na velikosti poloměru tvárníku /4/ 

1 – tvárník, 2 – výlisek, 3 – forma 
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Vliv tahu nástroje 

V základní pozici, když je uzavřena forma, nesmí dojít k dotyku nástroje 

s materiálem před začátkem pohybu. Když nástroj dosáhne konečné polohy 

(nejnižšího bodu), mezera by měla odpovídat hodnotě (1). 

V žádném případě nesmí nástroj sjet tak nízko, že by sevřel materiál u dna. 

Jestliže vniknutí je příliš velké dojde ke ztenčení dna a nerovnoměrné tloušťce stěny 

jak je vidět na Obr. 2.11c 

 

 
Obr 2.11c Nerovnoměrná tloušťka stěny výlisku /4/ 

 

Vliv materiálu nástroje 

Mělo by se vyvarovat použití nekompatibilních materiálů. 

 

Tabulka 2.11 informuje o vhodném použitém materiálu nástroje a plastu. 

 

Tab. 2.11Vliv materiálu nástroje /4/ 

Materiál tvarovacího nástroje 
Tvarovaný materiál 

POM Tvrzený povrch Syntetická p ěna1) 

PS  x  

Styrolux, K-Resin x  X 

PP x  X 

PP "pr ůhledný" x   

PVC  x X 

PVC "pr ůhledný"   X 

PET x  X 

PET "pr ůhledný" x  X 

1) malé skleněné kuličky zalité v pryskyřici 
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Vlastnosti tvarovacích materiálů: 

POM – polyoxymethylen 

• cenově příznivý 

• bezproblémový proces 

• nejlepší materiál pro křišťálově čisté předměty 

• nevhodný pro PVC 

• malá odolnost dlouhému vystavení vysokých teplot (110° C až 120° C) 

• vnější plochy hladké, opačné nahnědlé, popraskané 

• nástroj bývá v mnoha případech přebroušen, po každých 30 až 100 hodinách 

práce s výjimkou leštěných povrchů 

• jestliže je použit PS materiál, nastávají potíže s chlazením při použití 

studeného nástroje 

 

Tvrzený povrch 

• nenastávají potíže při tvarování PS a PVC 

• nevhodný pro průhledné materiály, protože zabarví výlisek 

• nevhodný pro PP, protože se přilepí na materiál 

• drahý materiál 

 

Syntaktická pěna 

• univerzálně použitelný, s výjimkou použití na křišťálově čisté povrchy 

• vytváří prach při řezání 

• nabízený v mnoha modifikacích 

 

Vliv teploty tvarování materiálu na tloušťku stěny 

Při použití vysoké tvarovací teploty, ale stejného postupu tvarování 

dosáhneme tlustší stěny. Důvodem toho je, že při vysoké teplotě je menší napětí 

v materiálu a tření mezi nástrojem a deskou je zvětšováno. 

 

2.12 Tvarovací cyklus [2], [6], [7], [13] 

Tvarovací cyklus (Obr. 2.12a) je tvořen posloupností několika operací, které 

po sobě následují v předepsaném časovém sledu. Jsou to: 

• upnutí polotovaru 
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• ohřev polotovaru 

• tvarování 

• chlazení 

• vyjmutí výrobku a očištění 

• Příprava na nový cyklus 

 

 
Obr. 2.12a Tvarovací cyklus 

 

Upnutí polotovaru 

Desky se nejprve nařežou na požadované rozměry a poté se upnou do rámu 

stroje. Upínání se volí takové, aby bylo co nejtěsnější a nejrychlejší a neprodlužoval 

se tak tvarovací cyklus. Rám musí tvarovanou desku přesahovat. 

 

Ohřev polotovaru 

Tažnost plastů je závislá převážně na tvarovací teplotě, která je 

s přihlédnutím k výsledným vlastnostem výrobku rozhodujícím parametrem pro 

tvarování. Nejvyšší tažnost je v intervalu tvarovací teploty (Obr. 2.12b), což je 

toleranční rozsah kolem jmenovitého stupně teploty přechodu do viskózně tekutého 

stavu. Výše teploty závisí na druhu termoplastu. Při teplotách pod hranicí intervalu 

nastává mikroskopické až zcela jasně viditelné porušení struktury a bez ohledu na 

způsob tvarování nelze dosáhnout tvaru s ostrými hranami, náročnější hloubky 

a členitosti tahu. Při vyšší teplotě, než je horní hranice intervalu, dochází podle druhu 

materiálu rovněž k poškození výrobku. V případě značného, třeba i jen místního 

přehřátí nad tuto hranici dosáhne se teploty rozkladu, která se projevuje 

puchýřováním, zeslabením tloušťky až perforací, ostrým pachem až vznikem 
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škodlivin. Tyto krajní případy je nutné mít na zřeteli i při ohřevu desek s tloušťkou 

větší než 2mm. Při rychlejším ohřevu dochází vzhledem k “vodivým” vlastnostem 

plastů k přehřátí horní vrstvy desky, zatímco spodní vrstva ještě nedosáhla 

dostatečné teploty. Pro tyto případy je nutno volit pomalejší ohřev, případně 

opakovaný, tj. s přestávkami, aby materiál měl čas se stejnoměrně prohřát. Další 

způsob jak zabránit tomuto přehřátí je použít oboustranný ohřev.  

Jednostranný ohřev – aplikuje se u desek do tloušťky 3mm pomocí 

infrazářičů nebo sálavým teplem odporových vodičů. Ohřívací zařízení musí umožnit 

nejenom rovnoměrné prohřátí desky co největší rychlostí, ale i regulovat intenzitu 

ohřevu, jak v jednotlivých místech desky, tak i v celé ploše, a tím i jejich různá 

protažení.  

Oboustranný ohřev – aplikuje se u desek, jejichž tloušťka je větší než 3mm, 

pomocí infrazářičů nebo v horkovzdušné peci mimo vlastního tvarování. Desky se 

musí ohřívat pomalu a nesmí se překročit teplota rozkladu Tr. Optimální tvarovací 

teplota se určuje. Většina plastů, jako PS, acetát celulózy, PE aj., vyžadují dobu cca 

10s na 1mm tloušťky pří měrném příkonu topení 30 kW / m2 a vzdálenosti desky od 

zářičů 100mm. Doba ohřevu je 4krát kratší než doba u ohřevu jednostranného.       

 
Obr. 2.12b Teplotní pásma termoplastů /2/ 

a) amorfní termoplast, b) semikrystalický termoplast 
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Závislost hloubky výlisku na tvarovací teplotě při pozitivním tvarování 

a různých druzích materiálu je patrná z Obr. 2.12c. Důsledek správné volby tvarovací 

teploty na ostrost hran výrobků při negativním způsobu tvarování různých 

plastických hmot vyplývá z Obr. 2.12d. 

 
Obr. 2.12c Závislost hloubky výlisku na tvarovací teplotě /2/ 

 

 
Obr. 2.12d Důsledek správné volby tvarovací teploty na ostrost hran výrobků při negativním způsobu 

tvarování /2/ 
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Tvarování 

Kromě tvarovací teploty je důležitá i tvarovací rychlost. Ve většině případů je 

vyšší rychlost tvarování příznivější pro dosažení náročnějších tahů. Rychlost by měla 

být tak velká, aby během tahu neklesla teplota materiálu pod dolní hranici intervalu 

tvarovací teploty. Optimální tvarovací rychlost je u každého materiálu jiná. Některé 

materiály naopak vyžadují menší rychlost a dočasné snížení vakua, aby materiál měl 

takzvaně čas na rovnoměrné protahování. Dodržování vzájemných hodnot tvarovací 

teploty a rychlosti ovlivňuje i tvarovou paměť. 

Rychlost tvarování je ovlivňována druhem plastu, teplotou a materiálem 

formy, a nepřímo tloušťkou desky. Tvarovací tlak závisí na způsobu tvarování. 

Pohybuje se v řádu 10kPa - 10MPa. Vysoké tvarovací tlaky jsou však nevýhodné, 

neboť v materiálu způsobují vysoká vnitřní pnutí, která zhoršují rozměrovou stálost. 

Během tvarování se však tlak mění, protože se mění tlak pod deskou ve formě. 

Vzduch, který zaplňoval dutinu formy, je nahrazen vytvarovanou deskou a objem 

celého systému se tedy o objem formy zmenší.  

Pro tvarovací tlak platí vztah:   fbt ppp −=    (3), 

Kde: pt - tvarovací tlak [kPa] 

pf  - tlak v dutině formy [kPa] 

pb - barometrický tlak [kPa]  

Jelikož se tlaky na počátku i na konci mění, lze tyto určit pomocí zákonů. 

Tlak pf na začátku tvarování určíme z Daltonova zákona: 

( ) ( ) zofzoffz VpVVpVVVp ⋅++⋅=++⋅ 21      (4), 

Kde: pfz – tlak v dutině formy na začátku tvarování [kPa] 

Vf – objem dutiny formy [l] 

Vo – objem potrubí mezi formou a uzavíracím ventilem [l] 

Vz – objem zásobníku vakua přilehlého potrubí až k ventilu [l] 

p1 – tlak vzduchu v dutině formy a potrubí před otevřením ventilu, 

tj. barometrický tlak [kPa] 

p2 – tlak vzduchu v zásobníku vakua před otevřením ventilu [kPa]. 
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Z Boylova zákona určíme tlak pf na konci tvarování: 

( ) ( )zofkzoffz VVpVVVp +⋅=++⋅      (5), 

kde pfk – tlak v dutině formy na konci tvarování [kPa]. 

Tvarovací tlak má tendenci klesající, kdežto tlak v dutině formy má tendenci 

opačnou. Tento stav ale není výhodný, protože k dotvarování hran a rohů je potřeba 

dostatečného tvarovacího tlaku. Pokles tvarovacího tlaku závisí na poměru Vz / Vf. 

Čím je tento poměr větší, tím menší je pokles tlaku. 

Chlazení 

Po skončení tvarování je třeba přivedené teplo do materiálu opět odvést. To 

znamená ochladit výlisek na formě na teplotu 50° C až 60° C. Vytvarovaný výrobek 

se zpravidla chladí po dosednutí na formu. Tvarovací síla musí působit na výtažek po 

celou dobu chladnutí plastu, aby nevznikaly deformace. Dobu chladnutí lze zkrátit 

nejenom použitím kovových forem s chladicími kanálky, ale zároveň ofukováním 

povrchu výtažku studeným vzduchem nebo vodní mlhou. 

Vyjmutí a začištění 

Správně ochlazený výrobek se může vyjmout. Předčasné vyjímání je příčinou 

velkého a nestejnoměrného smrštění. Při chlazení ve formě proběhne asi 1/2  

celkového smrštění. Po vyjmutí z formy do jedné hodiny proběhne asi 1/4 celkového 

smrštění a zbytek do ustálení rozměrů asi 8 – 24 hodin. Smrštění při chlazení ve 

tvárnici je daleko větší než při chlazení na tvárníku nebo chladicím přípravku. 

 

2.13 Faktory ovlivňující vlastnosti výtažku [6] 

Vliv na ztenčení stěny (tloušťka) 

• Volba technologie tvarování (podtlakové, přetlakové, pneumatické) 

• Materiál desky 

• Teplota desky (tažnost) 

• Teplota formy  

• Doba (rychlost) tvarování 
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• Konstrukce (složitost) formy 

• Tvarovací tlak 

Vliv na smrštění 

• Druh plastu (plniva, změkčovadla, …) 

• Teplota desky 

• Teplota formy 

• Doba chlazení 

• Volba technologie tvarování (pozitivní / negativní) 

Vliv na rozměrovou stálost 

• Druh plastu  

• Teplota desky 

• Tvarovací tlak (vnitřní pnutí) 

Vliv na vnit řní pnutí 

• Tvarovací tlak 

• Druh plastu (přísady) 

• Teplota desky (tažnost) 

 

Výtažky vždy obsahují vnitřní pnutí a po opětovném zahřátí se vrátí do 

výchozího stavu a ztratí tak svůj konečný tvar = tvarová paměť. 

 

2.14 Tvarovací formy a stroje [2], [3], [8], [13] 

Tvarovací stroje jsou konstrukčně velmi jednoduché, většinou stolové 

konstrukce. Pohyb je ovládán hydraulicky, pneumaticky nebo mechanicky. Rám pro 

uchycení desky je opatřen pryží a upínání je mechanické nebo pneumatické. 

K ohřevu se většinou používají sálavé zdroje tepla, infrazářiče nebo pece. Tvarovací 

stroje jsou součástí linek, které na začátku dělí desky (stříháním, řezáním) a na konci 

opět oddělují díly anebo třeba plní výrobky. 
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K přednostem tvarování termoplastických desek patří možnost používat 

jednoduché a zpravidla jednodílné tvarovací formy, protože funkci druhého dílu 

zastává okolní přetlak vzduchu. Tvarovací síly jsou malé, a proto formy mohou být 

z málo pevných materiálů. Materiál forem musí snést alespoň krátkodobě teplotu 

v rozmezí od 20 do cca 200° C. 

Sádrové formy se hodí jen pro zhotovení několika kusů výtažků, např. při 

ověřovacích zkouškách, protože sádra vlivem teplotních změn snadno praská. 

Dřevěné formy jsou trvanlivější, ale kvalita jejich povrchu se postupně 

zhoršuje se střídající se teplotou. 

Formy z tvrzené tkaniny mají životnost až 20 000 pracovních cyklů, ovšem 

podobně jako u dřeva je obtížné leštěním dosáhnout hladkého povrchu.  

Formy vyrobené odléváním epoxidových pryskyřic mají kvalitní povrch 

i dobrou rozměrovou stabilitu. Špatná tepelná vodivost samotných epoxidů se zlepší 

přídavkem litinového nebo hliníkového prášku nebo se do formy zalijí měděné 

trubky, kterými protéká chladicí kapalina.  

Litinové formy  se hodí pro velké série. Vyrábějí se většinou odléváním 

a dodatečným obrobením funkčních ploch. 

Ocelové formy jsou nejtrvanlivější, ale používají se málo. 

 

Podle velikosti výtažků se formy navrhují jako jednonásobné nebo 

vícenásobné. Jestliže se používají negativní formy, je možno tvarové dutiny umístit 

vedle sebe velmi těsně, což u pozitivních forem nejde. To se zlepšuje použitím 

speciální mříže, která desku přidržuje v místech mezi jednotlivými výtažky při 

pohybu vícenásobných tvárníků. 

 

Formy musí být opatřeny odsávacími otvory (Obr. 2.14), které spojují prostor 

dutiny formy pod tvarovanou deskou se zásobníkem a s odsávacím zařízením. 

Otvory jsou rozmístěny rovnoměrně po celém funkčním povrchu formy, aby nedošlo 

k uzavření zbytku vzduchu v některém místě dutiny. Otvorů musí být dostatečný 

počet a musí mít i správný průměr. Ten závisí na druhu plastu a na tloušťce 

tvarované desky. Udává se, že průměr kanálku nemá být větší, než polovina tloušťky 

tvarované desky, avšak i u tenkých fólií se většinou používají kanálky s průměrem 

asi 1mm, a to s ohledem na jejich výrobu. U polyolefinů, které se vyznačují velmi 

dobrou tvarovatelností, se volí kanálky co nejmenšího průměru, např. 0,4 až 0,5mm, 
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a to i u tlustších desek. U desek z PVC mohou mít průměr větší. Vzájemná 

vzdálenost otvorů bývá na rovných plochách 75 až 150mm, na hranách však jen 

20mm. Vždy je výhodnější použít větší množství malých kanálků, než malého počtu 

velkých. 

 
Obr. 2.14 Odsávací otvory 

 

Při navrhování forem je nutné mít na zřeteli i následující hlediska: 

• podle nároků na tvar výlisku a z toho plynoucích nároků na tažení 

termoplastického materiálu, určit způsob tvarování 

• posoudit požadované rozměry formy, tvar a členitost 

• v závislosti na způsobu tvarování volit úkosy a poloměry zaoblení vnitřní 

a vnější 

• požadavek na množství vyráběných výlisků celkem a na denním množství 

• druh termoplastického materiálu, který bude tvarován 

• nárok na kvalitu povrchu formy v souvislosti s požadavkem na jakost 

povrchu výrobku a způsob tvarování 

• limit nákladů na formy s přihlédnutím k podílu na ceně výrobku 

• termíny zhotovení formy 

• dostupnost výrobní technologie formy 

• nároky na tepelnou vodivost tvarovaného materiálu v souvislosti s počtem 

tvarovaných kusů a s ochlazením formy 
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2.14.1 Směrnice pro navrhování forem pro vakuové tvarování [2], 

[6] 
 

Při navrhován forem je třeba dodržovat určitá pravidla 

 

Zešikmení bočních stěn 

 Všechny boční stěny formy musí mít přiměřené úkosy (Obr. 2.14.1a), které 

umožní snadné vyjmutí výlisku z formy a zabrání jeho poškození při vyjímání. 

Velikost úkosů závisí na komplikovanosti tvaru výlisku, jeho hloubce a druhu 

materiálu. Minimální úkos by měl být 1°. 

 
Obr. 2.14.1a Zešikmení bočních stěn 

a) stěna bez úkosu, b) stěna s úkosem 

 

Zaoblení hran rohů a koutů 

 Všechny hrany, rohy a kouty výlisku musí být zaobleny.  Zajistí se tím 

správné vytvarování výlisku a jeho vyjmutí z formy. Zaoblení má zpevňující 

charakter a také zlepšuje vzhled výrobku viz Obr. 2.14.1b 

 
Obr. 2.14.1b Zaoblení hran rohů a koutů 

a) stěna bez zaoblení rohů, b) stěna se zaoblenými rohy 

a) b) 

a)                                        b) 
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Pro zaoblení platí určitá pravidla (Obr. 2.14.1c): 

• poloměry zaoblení se mají volit co největší, které jsou z hlediska funkce 

a tvaru výlisku ještě přípustné 

• nejmenší poloměr zaoblení hran u okraje výlisku by měl být roven alespoň 

tloušťce stěny výlisku (r=s), u dna (r=3s) 

• nejmenší poloměr zaoblení vertikálních hran má být alespoň dvonásobkem 

tloušťky stěny výlisku (r=2s), poloměr zaoblení hran má vzrůstat s hloubkou 

výlisku 

 

 
Obr. 2.14.1c Zaoblení hran 

 

Okraje a obruby 

 Důležité je i zakončení stěn nebo hran výlisků, zvláště u tenkostěnných 

výlisků se tím výrazně zvýší jejich pevnost. Vhodnou volbou ukončení okrajů 

výlisků lze zlepšit i jejich vzhled. 

 

Tloušťka stěn 

 Na volbu vhodné tloušťky má vliv funkce výrobku a také materiál 

polotovaru. 

 

Profilování 

 U velkých a rovných ploch výlisků je možné zvýšit jejich pevnost zakřivením 

nebo profilováním (Obr. 2.14.1e). Pro výlisky krabicového typu je vhodné umístit po 

obvodě dna malou šikmou plochu (Obr. 2.14.1f), která zvýší pevnost výlisku na 

spodním obvodě.  
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Obr. 2.14.1e Profilování 

 

 
Obr. 2.14.1f Šikmá plocha u dna výlisku 

 

2.15 Porovnání tvarování za tepla a vstřikování [6] 

• Krátký výrobní čas 

• Vstřikování je omezeno minimální tloušťkou stěny, která je určena 

tokovými vlastnostmi daného polymeru. Kdežto při tvarování lze 

použít fólie o výchozí tloušťce 0,1mm v podstatě na libovolné ploše. 

• Tvarování dnes umožňuje výrobu předmětů o ploše až 10m2, zatímco 

vstřikováním lze připravit výstřiky a maximální ploše 1m2 

• Vstřikování umožňuje výrobu výrobků s různou tloušťkou stěny, se 

zálisky, otvory apod. Výstřiky mají větší povrchový lesk a jsou 

přesnější (v průměru ± 0,05mm proti ± 0,5mm při tvarování). 
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• Nevýhodou tvarování je nutnost nákupu desek nebo fólií (1,5 až 5krát 

dražší než granulát) a nutnost zpracování odpadu (až 80%). Proto 

některé závody mají vlastní linku na vytlačování desek, která vyrábí 

desky pro tvarování, a kromě toho se přímo v závodě zpracovává 

odpad. 

• Cena vstřikovacího stroje je zhruba 10krát větší než cena stroje na 

tvarování, přičemž spotřeba energie je cca 4krát větší. Rovněž cena 

vstřikovací formy je 5 až 10krát větší. 

 

2.16 Vlastnosti plastů a jejich vliv na tvarování [8] 

Třecí vlastnosti během tvarování 

Třecí vlastnosti plastů jsou důležité zejména v případech, kdy je nutný pohyb 

mezi tvarovaným materiálem a nástrojem. To může nastat při negativním tvarování 

s mechanickým přetvarováním, nebo při pozitivním tvarování během zasouvání 

nástroje do desky. Je-li tření velké, materiál se k nástroji přilepí při prvním dotyku 

a na těchto místech nemůže probíhat žádné další natahování. Je-li naopak tření velmi 

malé, například při použití tvárníku potahovaného nebo vyrobeného z PTFE, 

materiál klouže po styčné ploše velmi lehce. To je nevýhodné v případech, kdy se 

snažíme dostat více materiálu do dna výrobku v negativní formě.  

 

Smrštění termoplastů 

Smrštěním se rozumí změna rozměrů desky termoplastu nebo výrobku vlivem 

tepla, aniž by na něj působila přídavná mechanická síla. Proto je vhodné před 

vlastním tvarováním materiálu udělat test smrštění. Smršťování probíhá ještě 

nějakou dobu po vychladnutí výrobku. Například deska ABS/PVC se smršťuje ještě 

5 dní po zahřátí. Dodatečné smrštění by mělo být bráno v úvahu zejména při 

konstrukci střižných nástrojů, neboť během vystřihování výrobku není smrštění 

konečné a výsledný rozměr tedy nemusí odpovídat rozměru střižného nástroje. 

Hodnoty smrštění lze pro konkrétní materiály najít v tabulkách, ale tyto údaje jsou 

pouze orientační, neboť skutečná hodnota závisí na výrobních podmínkách. Hlavně 

pro plasty s velkým rozptylem těchto hodnot je rozumné zjistit skutečné smrštění 

před výrobou formy například zjištěním od výrobce polotovarů nebo vlastní 

zkouškou. 
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Chování termoplastů během zahřívání  

Typ instalovaného ohřívacího zařízení ovlivňuje teplený cyklus. Při použití 

stejné konfigurace výrobní linky je tepelný cyklus ovlivněn druhem plastu (PS, PVC, 

PP,…), jeho barvou a také tloušťkou tvarované desky. Délka ohřevu roste 

s tloušťkou stěny, neboť plasty jsou velmi špatně tepelně vodivé. 

 

Teplotní roztažnost a deformace 

Pro určení změny rozměru po ohřátí termoplastu v tvarovacím stroji je 

potřeba znát koeficient délkové teplotní roztažnosti. Roztažnost je zhruba lineární 

a může tedy být spočten pomocí koeficientu délkové roztažnosti. Při ohřevu 

termoplastu ve tvarovací lince se mohou objevit následující jevy, se kterými je nutné 

počítat, když je dosaženo tvarovací teploty:  

• Deska expanduje, dokud není dosaženo teploty změknutí. 

• Při dosažení teploty změknutí (teploty skelného přechodu) jsou uvolněna 

všechna „zamrzlá“ napětí. Vysoce orientované fólie (např. LDPE) se od 

tohoto momentu začínají natahovat v upevňovacím rámu. Ostatní materiály, 

jako PP nebo PVC, pokračují v expanzi, dokud nedosáhnou tvarovací teploty. 

• Při použití kontaktního ohřevu může roztažnost způsobit změnu v kontaktním 

tlaku a zanechat na povrchu desky stopy. 

• Při použití sálavých zdrojů tepla se objevují dva problémy: 

o Při změknutí musí být k tepelné roztažnosti připočteno prohnutí 

vlastní vahou desky. Je zde riziko dotyku prohnuté desky se spodním 

topným tělesem, což by způsobilo tepelnou degradaci materiálu. 

o Je-li materiál podpořen proti prohnutí vzduchem, vzniká na něm 

zvrásnění. V případě výrazných vrásek se objeví teplotní rozdíl mezi 

vrcholy a proláklinami, což má negativní dopad na kvalitu výrobku. 

Prakticky není možné vypočítat prohnutí pro materiály, které mají 

velkou tendenci se prověsit. 

 

Tažení termoplastů 

V optimálním rozmezí teplot stačí k vytvarování relativně malá síla. Není-li 

možné potřebné síly použitým strojem dosáhnout, je nutné dodat materiálu více 

tepla, aby mohlo být dosaženo potřebných detailů, nebo pokud je nutné velké 
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dloužení fólie. Následkem může být fólie tvarována mimo pole optimální 

tvářitelnosti. To je například případ dílů pro lednice vyráběných pozitivním 

vakuovým tvarováním s poloměry zaoblení v oblasti příruby menšími než 6mm nebo 

negativně přetlakově tvarovaných kelímků na pití s poloměrem u dna menším než 

1,5mm. Čím je výrobek složitější, tím více se podmínky vzdalují optimálním. To 

způsobuje, že je rozložení tloušťky stěny hazardnější a boční stěny výrobku vykazují 

velmi slabá místa s vysokým dloužením. Pokud jsou nároky na ostrost detailů 

vysoké, může se stát, že daný díl vůbec nepůjde vyrobit.  

 

Schopnost rozlišení detailů výrobku   

Tímto pojmem se rozumí většinou přesnost, se kterou jsou tvary nástroje 

okopírovány výrobkem. Hlavními kritérii jsou malé poloměry zaoblení hran 

a povrchové struktury na straně, která je ve styku s formou. Schopnost rozlišení 

detailů ovlivňuje mnoho faktorů: 

• druh plastu 

• tloušťka zpracovávané desky 

• tvarovací teplota napříč celou tloušťkou desky 

• tvarovací síla a způsob jejího vyvinutí (vakuum, přetlak) 

• teplota tvarovacího nástroje 

• konstrukce odsávacích kanálů na nástroji 

Čím větší je teplota tvarování, tím lépe jsou detaily reprodukovány. U materiálů 

tlustších než 4mm musí být věnována pozornost tomu, aby bylo dosaženo 

rovnoměrného prohřátí napříč celou tloušťkou. Je-li to nutné, musí být snížena 

intenzita ohřevu a prodloužena jeho doba. Také čím větší síla je použita, tím 

jednodušší je dosáhnout dobré ostrosti hran. Není-li možné vyvinout dostatečnou 

sílu, lze ji kompenzovat použitím vyšší tvarovací teploty. I vyšší teplota nástroje 

poskytuje lepší reprodukci detailů. U přetlakového tvarování může být nízká teplota 

formy vykompenzována vyšším tvarovacím tlakem. 

 

Chování termoplastů během ochlazování 

Jakmile je dokončen ohřev neboli jakmile začne transport materiálu 

z ohřívací stanice do tvarovací, materiál začíná chladnout. Musí si však udržet 

nezbytnou tvarovací teplotu do započetí tvarování. To v praxi znamená, že doba 
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mezi koncem ohřevu a začátkem tvarování musí být co nejkratší. Čím je tento čas 

delší, tím vyšší musí být teplota, na kterou je plast ohříván. Některé plasty však nelze 

ohřát příliš nad tvarovací teplotu, aniž by došlo k jejich tepelné degradaci. Proto je 

nutné použít vysokou rychlost transportu mezi ohřívací a tvarovací stanicí. Také 

během předtvarování je nutné počítat s tím, že dochází k ochlazování vedením tepla 

vlivem dotyku materiálu s pomocným tvárníkem nebo v případě pneumatického 

předtvarování vlivem nuceného proudění vzduchu. Při započetí tvarovacího procesu 

začne také velmi intenzivní odvod tepla vlivem kontaktu materiálu s chladnou 

formou. Intenzita chlazení se pak ještě zvětšuje spolu s tím, jak se materiál dotýká 

nástroje čím dál větší plochou. Během tvarovací periody, která trvá pro tenké fólie 

jen pár desetin sekundy, ale pro tlustší polotovary může trvat i několik sekund, musí 

být deska dostatečně prohřátá, aby byl produkován kvalitní výrobek. Na průběh 

chladnutí má vliv: 

• druh plastu 

• tloušťka stěny po vytvarování 

• tvarovací teplota 

• teplota výrobku při vyndávání z nástroje 

• materiál nástroje 

• teplota nástroje 

• intenzita kontaktu mezi výrobkem a nástrojem 

• případné chlazení výrobku pomocí bezkontaktních způsobů (např. proudem 

vzduchu) 

 

Vzhledem k rozdílným hodnotám měrné tepelné kapacity má druh plastu zásadní 

vliv na průběh ochlazování. 

 

2.17 POČÍTA ČOVÁ ANALÝZA VAKUOVÉHO TVAROVÁNÍ  

 

2.17.1 Počítačová podpora výroby [7] 

Nároky dnešní doby na neustálé zvyšování efektivity výroby, přesnosti 

a kvality nás vede k masivnímu využívání počítačem podporované výroby. Její 

využívání přináší mnoho výhod, jako je výrazné zvýšení flexibility výroby a vývoje, 

přenesení zodpovědnosti výroby z dílen do kanceláří. Také se snižuje celkový čas od 
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přípravy až po realizaci projektů. Z dnešního vývoje se zdá, že tento trend bude 

v budoucnu pokračovat, zřejmě v ještě masivnější míře než dnes. Promyšleným 

využíváním počítačové simulace technologických procesů je dosahováno výrazných 

finančních úspor. 

 

2.17.2 Modelování [7] 

Stále větší důraz se klade na počítačové modelování a simulaci procesu 

výroby nástrojů, samotného procesu, ale i montáže atd. Konstrukční střediska dnes 

již s oblibou používají softwary pro 3D modely. Tyto modely se dále používají při 

simulování tvarovacích procesů. Na těchto modelech je přesně vidět tvar konečného 

výrobku. K nejpoužívanějším programům patří ProENGENEER, IDEAS či CATIA. 

 

2.17.3 Výpočtová analýza a simulace v přípravě výroby [6], [7] 

 Výpočtová analýza a simulace je řešena převážně pomocí programových 

souborů metody konečných prvků, spojených v jeden integrovaný celek (Obr. 

2.17.3). Zde jednotliví členové plní speciální úlohy a přitom jsou vzájemně 

propojeni, používají stejného počítačového zařízení. 

 

Průběh etap vývoje: 

• konstrukční nebo projekční návrh 

• optimalizace tvaru a funkce 

• technologie výroby 

• zkoušky prototypů 
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Obr 2.17.3 Integrovaný celek počítačové analýzy 

 

Výhody využití počítačových prostředků pro analýzu a simulaci v oblasti 

přípravy výroby se projevují v těchto oblastech: 

• snížení nákladů a zkrácení času na vývoj nového výrobku 

• zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a ekologičnosti 

• zvýšení efektivnosti zkoušek prototypů 

• podstatné zvýšení produktivity práce 

 

2.17.4 Princip programů CAE pro podporu technologických 

procesů [16] 

 Ve výpočtových simulacích procesů plošného tváření se využívá numerická 

metoda konečných prvků, v níž je tvarovaná součást v prostoru aproximována 

trojúhelníkovými nebo čtyřúhelníkovými skořepinovými prvky. Časové integrační 

schéma rovnice rovnováhy, pak umožňuje provést výpočet deformací a napětí, 

jejichž řešení je závislé na vnějším zatěžování a konstitučním vztahu zvoleného 

modelu chování materiálu. Přesnost řešení je ovlivněna metodou výpočtu (inverzní, 

přímá, apod.), stupněm přesnosti aproximace geometrického tvaru konečnými prvky, 

matematickou formulací prvků a chováním materiálového modelu. 

 

Analýza konstrukce 
návrhu optimalizace 

Konstruk ční návrh 
CAD 

Výpočtová simulace 
technologických 

procesů 

Výpočtová 
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2.17.5 Metoda konečných prvků [7], [17] 

Historie 

Metodu konečných prvků navrhl v roce 1943 Richard Courant, americký 

matematik německého původu. Zhruba o deset let později byla znovu objevena 

americkými inženýry při provádění pevnostních výpočtů leteckých konstrukcí. 

Systematické teoretické studium MKP (FEM) začalo až v šedesátých letech. V roce 

1968 dokázal jako první konvergenci MKP brněnský profesor Miloš Zlámal (1924 - 

1997). 

Definice metody 

Základní myšlenkou metody je, že se nejprve trianguluje vyšetřované těleso, 

tj. rozdělí se na konečný počet jednotlivých oblastí, což jsou pro rovinnou úlohu 

většinou trojúhelníky či čtyřúhelníky (Obr. 2.17.5) a pro prostorové úlohy čtyřstěny, 

pětistěny, kvádry a podobně.  

 
Obr. 2.17.5 Tvar elementů /15/ 

 

Poté se minimalizuje odpovídající potenciální energie na množině spojitých 

a po částech polynomických funkcí nad již vytvořenou triangulací. Vhodnou volbou 

bázových funkcí lze tuto úlohu převést na řešení soustavy lineárních (popř. 

nelineárních) algebraických rovnic, jejíž matice je řídká, tj. obsahuje většinou nulové 

prvky. Řídkost matice snižuje nároky na paměť počítače a počet prováděných 

aritmetických operací. To nám již v současnosti umožňuje řešit obrovské soustavy až 

o miliónech rovnic a milionech neznámých na počítačích s paralelní architekturou. 

Pokud je úloha nelineární, její řešení se většinou převádí na posloupnost lineárních 

rovnic. 

S modelováním výrobků úzce souvisí v dnešní době čím dál častěji právě 

metoda konečných prvků (MKP). Jedná se o metodu výpočtu daného problému, 

nejčastěji mechanických vlastnosti, jako je pevnost a chování součásti při 
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dynamickém zatížení, avšak není neobvyklá i úloha např. přestupu tepla či proudění 

média. V současnosti je považována za jednu z nejúčinnějších přibližných metod pro 

řešení problémů popsaných diferenciálními rovnicemi. 

Metoda konečných prvků je nejpopulárnější metodou používanou pro 

numerické modelování okrajových počátečních problémů, jak v oblasti mechaniky, 

tak i pro přenosové jevy tepla. Vývoj směrem k osobním počítačům a CAD 

systémům ještě zvýšil význam této metody, která je dnes začleňována do CAD 

systémů a tvoří jeden ze základních bloků moderního počítačového navrhování. 

Značná pozornost je v současnosti věnována rozvoji nového směru v metodě 

konečných prvků, pro který se vžil anglický termín "domain decomposition method". 

Při tomto postupu je těleso rozděleno na několik oblasti, které mají relativně 

jednoduchý geometrický tvar, využije se toho, že na oblastech takto jednoduchého 

tvaru lze počítat tzv. rychlé algoritmy, čímž se značně sníží počet výpočtových 

operací. 

 Celý proces výpočtu od zadání po výstup výsledků lze rozdělit do těchto 

3 skupin. 

 

• Preprocesing - je úvodní zanesení problému, tedy namodelování řešené 

součásti (problému), poté vytvoření sítě, která rozdělí daný objem, plochu na 

daný (konečný) počet prvků, zanesení okrajových podmínek a podmínek 

spojitosti úlohy, zadaní statických a dynamických podmínek problému, jako 

jsou zatížení, teplotní působení atd. Nedílnou součástí je také nadefinování 

materiálových vlastnosti. 

• Procesing - je část řešení problému, která v sobě zahrnuje vlastní řešení. 

Tedy ze zadaného problému sestaví soustavu rovnic a zpracuje ji pomocí 

numerických metod řešení soustav rovnic, v tomto případě především 

diferenciálních rovnic.  

• Postprocesing - slouží uživateli pro zobrazení dosažených výsledků 

v různém provedení. 

 

Moderní programy již nemají rozdělené uživatelské prostředí podle tohoto klíče, 

ale pouze jedno celkové prostředí, což práci značně usnadňuje.  
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2.17.6 Simulace výroby [7] 

Nedílnou součástí počítačové podpory výroby, na niž se klade stále větší 

důraz, je využívání počítačové simulace. To je způsobeno nejen jejími vlastnostmi, 

umožňující poměrně rychle vyzkoušet a zvážit různé varianty řešení, a tím 

minimalizovat rizika chybných rozhodnutí. Důležitější roli hraje fakt, že analytické 

metody jsou pro řešení dnešních komplexních, dynamických úloh příliš statické 

a často narážejí na hranice svých možností. Rovněž vývoj moderních simulačních 

systémů usnadňuje a především urychluje zpracování problému projektu natolik, že 

dovoluje jejich takřka „denní“ používání. 

 

2.17.6.1 Princip simulace [7] 

Počítačová simulace výroby, je etapa dynamického zkoumání výrobního 

procesu. Jejím principem (Obr. 2.17.6.1) je experimentování s počítačovým 

modelem, který je pokud možno přesným obrazem reálně se chovajícího výrobku. 

Na simulačním modelu se simulují stavy systému (např. proces obrábění, 

technologické procesy, mechanická analýza soustav, atd.) v závislosti na čase. Jejich 

změna přitom nastává diskrétně v časových okamžicích, které jsou reprezentovány 

diskrétní událostí (např. začátek obrábění, počátek ohřevu, mechanický impuls 

apod.). Cílem experimentování je vyhledání takových hodnot výstupních veličin 

modelu, které vyhovují předem stanoveným požadavkům (cílům simulační studie). 

Vstupní hodnoty tohoto řešení jsou potom použitelné i pro reálný systém. 

 

 
Obr. 2.17.6.1 Princip simulace 
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2.17.6.2 Využití počítačové simulace [7] 

Důvody pro využívání počítačové simulace lze shrnout do následujících 

bodů: 

• Simulace nabízí komplexnější pohled na studovaný problém. Umožňuje 

studium chování systému v reálném, zrychleném nebo zpomaleném čase. 

• Již samotné zkušenosti z tvorby simulačního modelu mohou vést k návrhům 

na zlepšení řízení či struktury. 

• Simulací lze řešit i velmi složité systémy, které jsou neřešitelné analytickými 

metodami.  

• Simulace vede k týmové práci. 

• Poskytuje větší přehled o výrobních procesech. 

• Pozorování činnosti simulačního modelu vede k lepšímu pochopení reálného 

systému. 

• Pomocí simulace je možné důkladně prověřit různé varianty řešení. 

• Možnost využití již jednou vytvořeného simulačního modelu i v dalších 

činnostech podniku. 

• Podporuje tvůrčí práci.  

• Počítačovou simulaci lze využívat pro řešení řady konstrukčních, 

technologických, logistických, projekčních, ale i personálních či obchodních 

úloh. Její hlavní využití je však v předvýrobních etapách pro prověření 

různých variant řešení s cílem minimalizovat rizika chybných rozhodnutí 

a především snížit náklady na výrobu. 

 

2.17.6.3 Přínos simulace [7] 

Dnešní globální, dynamické prostředí vyžaduje komplexní přístup při řešení 

celého výrobního procesu. Jeho jednotlivé parametry se totiž natolik vzájemně 

ovlivňují, že je není možné optimalizovat odděleně. Počítačová simulace se tak 

vzhledem ke svým schopnostem sledovat stochastické a dynamické vlastnosti 

jednotlivých procesů a předpovídat jejich chování stává nezbytným podpůrným 

nástrojem pro zodpovědné rozhodování jak technika, manažera, plánovače, tak 

i ekonoma, mistra a personalisty. Tím jednoznačně přispívá ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniku a k snížení nákladů na výrobní proces. 
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2.17.6.4 Výhody simulace tvarovacího procesu [15] 

• Zkrácení času nutného pro návrh / design výrobků. 

• Vyloučení nákladných procedur pokusů a omylů. 

• Možnost volby optimálního designu z mnoha možných alternativ.  

• Získání optimální distribuce tloušťky na základě optimalizovaného teplotního 

profilu na plastové desce / fólii. 

• Zajištění optimálních informací (dat) vedoucí k jejich využití přímo ve 

tvarovacím procesu. 

 

2.17.7 Simulační program T-SIM [15] 

Program T-SIM je software pro simulaci a optimalizaci procesu tvarování 

plastů. 

 

Simulační program T -SIM dokáže předpovídat konečné rozložení tloušťky 

stěn na základě parametrů tvarovacího procesu (hodnota / průběh tlaku či vakua, 

časově závislé pozice nástrojů / forem / tvárníku, rozložení teploty na desce / fólii 

atp.). 

Pomocí programu T-SIM můžeme také předpovídat deformaci grafiky (image 

distortion / predistortion) pro účely například IMD procesu (In Mold Decoration). 

 

Vlastnosti T-SIMu 

• Simulace pozitivního / negativního tvarování s i bez použití tvárníků, 

vakuové i přetlakové tvarování  

• Časově závislá deformace materiálu je popsána viskoelastickým 

materiálovým modelem a teplotní závislostí  

• Materiálová databáze (kolem dvaceti základních materiálů)  

• Import obecných 3D forem / nástrojů (STL, DXF, Patran, VRML, 

HyperMesh)  

• Až 10 nezávisle se pohybujících nástrojů v jednom simulačním projektu  

• Časově závislé prověřování plastové desky (gravitace)  

• Tření mezi deformovaným materiálem (plastem) a nástroji  

• Přestup tepla mezi materiálem (plastem) a nástroji / obklopujícím médiem  
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• Uživatelsky přívětivé zadávání technologických parametrů s grafickým 

zobrazením  

• Kontextová nápověda, referenční příručka, tutoriály a příklady  

• OpenGL 3D grafika, umožňující využití akcelerovaných grafických karet 

k rychlejší práci s programem, obzvláště u komplikovaných projektů 

s desítkami tisíc elementů.  

• Jednoduché, zcela editovatelné nastavení parametrů T-SIM projektu (příprava 

pro řešič - preprocessing). Těsné propojení mezi preprocesorem, řešičem 

a postprocesorem. 

 

2.17.7.1 Programové soubory [15] 

Řešič (Solver) 

• Velmi rychlý iterační vícevláknový řešič 

• Omezení počtu elementů na desce / fólii a na nástrojích je určováno pouze 

dostupnou pamětí počítače 

• Rychlá, optimalizovaná analýza kontaktu deska / nástroj  

• Řešení v dávkovém módu (automatické řešení připravených projektů jeden 

po druhém bez interakce s uživatelem)  

 

Výsledky 

• 3D barevná mapa tloušťky, teploty, napětí, protažení atd.  

• 3D řezy  

• Zobrazení kontaktních bodů (deska / nástroj)  

• Refinement (zjemňování) konečněprvkové mřížky v potřebných oblastech 

vybíraných přímo v postprocesoru  

• Export výsledků pro strukturální analýzu a výpočet chlazení, distorze a 

změny rozměrů po vyjmutí z formy (Ansys, IGES, DXF, Cosmos/M, Patran, 

LS-Dyna)  

• Interaktivní informace o tloušťce, teplotě, souřadnicích atd. na pozici kurzoru  

• Export animace procesu do AVI formátu  

• Výpočet chlazení  
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Deformace grafiky (image pre-distortion) (Obr. 2.17.7.1) 

• Předpověď deformace natištěné grafiky  

• T-SIM může také "před-deformovat" grafiku pro tisk na rovnou desku / fólii 

tak, aby po vytvarování měla tato grafika správné proporce  

• "Image projection manager" (modul projekce grafiky v T-SIMu) umožňuje 

promítání více obrázků s použitím různých metod projekce (rovinná, válcová, 

sférická projekce)  

• Křivky reprezentované v IGES souboru entitami "polyline", "line" a "arc" 

mohou být také promítány, deformovány / před-deformovány a exportovány 

zpět do IGES souboru k dalšímu zpracování  

• 3D VRML modely mohou být také použity (vhodné zejména pro 

komplikované objekty s komplikovanou grafikou, kde běžné metody 

promítání nemohou stačit)  

 
Obr. 2.17.7.1 Deformace grafiky /15/ 

a) model, b) deformovaný model pomocí T-SIMu 
 

2.17.7.2 Využití programu T-SIM [15] 

Program T-SIM využívají přední světoví výrobci hlavně leteckého 

a automobilového průmyslu jako např. Boeing, DOW, Eastman, GE, Mitsubishi, 

MIT, BMW, Delphi Automotive, Riley Medical, Marconi Communications, PCM, 

Fabri-Kal, American Standard, IPS Polymer, Illig, Kiefel, Gabler a mnoho dalších 

firem zabývajících se tvarováním plastů. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je simulace tvarovacího procesu zvoleného 

výrobku v programu T-SIM.  Porovnání výsledků simulace (tloušťky stěny) 

s hodnotami naměřenými na reálném výrobku. Simulace byla prováděna za stejných 

technologických podmínek, jako výroba daného výrobku.  

 

3.2 Výběr výrobku pro simulaci 

Výrobek pro simulaci vakuového tvarování byl zadán firmou VYVA PLAST 

s.r.o. Turnov. Jedná se o logistickou proložku č. 23 723 (Obr. 3.2). Rozměry výrobku 

jsou 357,4 x 242.7 x 104.6mm viz Příloha 1. Polotovarem je deska z recyklovaného 

polystyrenu. 

 
Obr. 3.2 Výrobek 

 

3.3 Charakteristika výrobního procesu a zařízení [6] 

Výroba probíhá na poloautomatickém univerzálním tvarovacím stroji (Obr. 

3.3a) pro vakuové tvarování. Deska polotovaru se nejprve vloží do upínacího rámu 

na tvarovacím stroji. Přidržovačem se pevně uchytí, aby bylo zajištěno vzduchotěsné 

upnutí a při vytvoření podtlaku nedocházelo k nasátí vzduchu z okolního prostředí. 

Pro ohřev desky se používají ohřívací elementy typu „Flash“ (Obr. 3.3b), které 

snižují dobu potřebnou k ohřátí desky až o 40% a tím značně urychlí i celý výrobní 

cyklus. Po ohřátí desky na požadovanou teplotu (190° C) začíná tvarovací proces. 

Správná teplota je během procesu kontrolována bezdotykovým měřicím přístrojem. 
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Samotný proces tvarování se realizuje pomocí tvárníku, který vjíždí zespod do ohřáté 

desky a současně zajíždí do desky ze shora druhý tvárník, který slouží 

k předtvarování desky v určitých místech. Po předtvarování desky do určité hloubky 

je uvnitř formy vytvořen podtlak, který zajistí dotvarování výrobku do požadovaného 

tvaru. Dále následuje intenzivní chlazení proudem vzduchu pomocí čtyř ventilátorů, 

které jsou součástí stroje. Po ochlazení je výrobek vyjmut z formy a odříznut 

přebytečný materiál. 

 
Obr. 3.3a Vakuový tvarovací stroj GEISS T8 /6/ 

 

 
Obr. 3.3b Ohřívací zařízení typu „Flash“ /6/ 

Tvarovací stroj: 

Výrobce: GEISS Germany 

Typ:  DU 1500 x 1000 x 620 T8 pracující v poloautomatickém cyklu 
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Charakteristika zařízení: 

• Pozitivní a negativní tvarování s max. hloubkou 620 mm 

• Upnutí polotovaru o max. rozměrech 1500 x 1000 mm 

• Samostatně fungující spodní a horní ohřev s možností regulace jednotlivých 

úseků 

• Vzduchové chlazení pomocí 4 ventilátorů 

• Možnost chlazení vodní mlhou – rozprašování vodní mlhy do proudu 

vzduchu z ventilátorů 

• Rychloupínací prvky pro upnutí nástrojů 

• Ovládání veškerých funkcí pomocí jediného panelu viz Obr. 3.3c 

 

 
Obr. 3.3c Ovládací panel /6/ 

 

Forma (Obr. 3.3d): 

Materiál: hliníkový odlitek 

Chlazení: tato forma je bez chladícího okruhu, obsahuje pouze temperanční 

okruh 
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Obr. 3.3d Model formy 

 

3.4 Proměření tloušťky stěny reálného výrobku 

K proměření tloušťky stěny bylo použito pět výrobků k získání průměrných 

hodnot, které byly vyrobeny ze stejného materiálu a za stejných technologických 

podmínek. Každý z nich byl následně rozříznut podle dané sítě (Obr. 3.4) 

a proměřena tloušťka. Nejprve byly řezy vedeny v rovině XZ a to celkem 9 řezů, 

poté v rovině YZ, kde bylo vedeno 6 řezů. 

Tloušťka byla proměřována v rovině XZ v 8 až 17 místech dle umístění řezu, 

v rovině YZ poté v 17 až 25 místech. Hodnota tloušťky stěny na obou výrobcích byla 

měřena ve stejných bodech. Z těchto hodnot byly následně sestaveny tabulky 

tloušťky stěny (Tab. 3.4.1a až Tab. 3.4.1e). 

 Hodnoty byly měřeny pomocí digitálního úchylkoměru Multyo, model ID 

F150 s měřícím rozsahem 50.8 ± 0,001mm. 
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Obr. 3.4 Umístění řezů 

Postup měření 

Rovina řezu č. 1 byla vedena ve vzdálenosti 30mm od horního okraje 

výrobku dle Obr. 3.4. Další roviny řezu (2 až 9) byly vedeny vždy po 30mm 

vzdálených od předchozí roviny. Rovina řezu č. 5 je od předchozí a následující 

roviny vzdálena o 45mm z důvodu toho abychom proměřili střed místa, ve kterém 

dochází k nejhlubšímu tahu desky. 

Rovina řezu č. 10 byla vedena 30mm od levého okraje výrobku dle Obr. 3.4.  

Vzdálenost mezi rovinami řezu byla stejná jako v předchozím případě a to 30mm. 

Řez č. 12 byl veden ve vzdálenosti 60mm od předchozí a následující roviny řezu. 

Tato poloha řezu je vedena v těchto vzdálenostech pro to, že tento řez prochází 

středem výrobku. 

Poloha měřených bodů v každé rovině byla volena vždy po 15mm od sebe 

a  též výchozí bod byl volen 15mm od okraje výrobku. 
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3.4.1 Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku 

V následujících tabulkách (Tab. 3.4.1a až Tab. 3.4.1e) jsou zaznamenány 

průměrné hodnoty tloušťky stěny naměřené na reálných výrobcích. 

 

Tab. 3.4.1a Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku – řez č. 1-3 (v rovině XZ) 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo  
Místo 

měření 
Ø hodnota 

reálného výrobku  

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

1 1,92 ± 0,03 1 1,77 ± 0,02 1 1,73 ± 0,01 

2 1,93 ± 0,11 2 2,02 ± 0,12 2 1,89 ± 0,12 

3 2,04 ± 0,24 3 2,36 ± 0,14 3 2,44 ± 0,12 

4 2,28 ± 0,11 4 2,47 ± 0,11 4 2,51 ± 0,08 

5 2,23 ± 0,06 5 2,22 ± 0,14 5 2,40 ± 0,14 

6 2,18 ± 0,04 6 1,88 ± 0,06 6 2,02 ± 0,16 

7 2,26 ± 0,06 7 1,67 ± 0,02 7 2,05 ± 0,04 

8 2,26 ± 0,09 8 1,86 ± 0,06 8 2,04 ± 0,00 

9 2,36 ± 0,06 9 1,73 ± 0,05 9 2,38 ± 0,00 

10 2,23 ± 0,10 10 1,86 ± 0,06 10 2,01 ± 0,07 

11 2,11 ± 0,04 11 2,04 ± 0,07 11 1,82 ± 0,05 

12 2,08 ± 0,03 12 1,92 ± 0,12 

3 

12 1,68 ± 0,06 

13 1,68 ± 0,12 13 1,85 ± 0,12      

14 1,70 ± 0,13 14 2,07 ± 0,00      

15 1,61 ± 0,08 15 1,59 ± 0,04      

16 1,87 ± 0,04 16 1,70 ± 0,05      

1 

17 1,69 ± 0,08 

2 

17 1,60 ± 0,05      

 

Tab. 3.4.1b Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku – řez č. 4-6 (v rovině XZ) 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo  
Místo 

měření 
Ø hodnota 

reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

1 1,82 ± 0,02 1 2,12 ± 0,04 1 1,73 ± 0,01 

2 2,02 ± 0,10 2 0,65 ± 0,15 2 1,48 ± 0,08 

3 1,66 ± 0,06 3 1,07 ± 0,03 3 0,75 ± 0,04 

4 0,89 ± 0,23 4 1,13 ± 0,06 4 0,70 ± 0,19 

5 1,10 ± 0,01 5 2,04 ± 0,05 5 2,39 ± 0,01 

6 2,63 ± 0,12 6 2,27 ± 0,07 6 2,35 ± 0,01 

7 1,74 ± 0,06 7 2,27 ± 0,02 7 2,47 ± 0,03 

8 1,79 ± 0,01 8 2,32 ± 0,02 8 2,12 ± 0,01 

9 1,48 ± 0,01 9 2,16 ± 0,05 9 1,69 ± 0,01 

10 1,01 ± 0,05 10 1,72 ± 0,05 10 1,79 ± 0,27 

4 

11 2,05 ± 0,09 11 1,33 ± 0,04 11 1,61 ± 0,06 

     

5 

12 2,10 ± 0,05 

6 

12 1,64 ± 0,01 
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Tab. 3.4.1c Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku – řez č . 7-9 (v rovině XZ) 
 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo  
Místo 

měření 
Ø hodnota 

reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

1 1,66 ± 0,02 1 2,33 ± 0,01 1 1,91 ± 0,03 

2 1,81 ± 0,06 2 1,45 ± 0,01 2 2,04 ± 0,07 

3 1,56 ± 0,06 3 1,61 ± 0,01 3 2,07 ± 0,04 

4 1,90 ± 0,10 4 1,67 ± 0,03 4 2,03 ± 0,09 

5 1,90 ± 0,06 5 1,63 ± 0,01 5 2,00 ± 0,06 

6 1,34 ± 0,09 6 1,60 ± 0,01 6 1,92 ± 0,08 

7 1,94 ± 0,06 7 1,48 ± 0,04 7 2,18 ± 0,44 

8 2,08 ± 0,01 8 1,37 ± 0,03 8 1,52 ± 0,07 

9 2,26 ± 0,03 9 0,83 ± 0,17 9 1,09 ± 0,07 

10 2,32 ± 0,01 10 1,51 ± 0,01 10 2,15 ± 0,16 

11 2,39 ± 0,01 11 1,87 ± 0,01 11 1,61 ± 0,14 

12 2,31 ± 0,03 12 1,64 ± 0,07 12 1,57 ± 0,07 

13 2,02 ± 0,01 13 1,62 ± 0,06 13 1,60 ± 0,08 

14 1,65 ± 0,09 14 1,56 ± 0,01 

9 

14 1,53 ± 0,02 

15 1,56 ± 0,06 

8 

15 1,33 ± 0,08      

7 

16 1,38 ± 0,03           

 

Tab. 3.4.1d Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku – řez č. 10-12 (v rovině YZ) 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo  
Místo 

měření 
Ø hodnota 

reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

1 1,98 ± 0,08 1 1,96 ± 0,08 1 1,75 ± 0,06 

2 2,40 ± 0,00 2 2,23 ± 0,06 2 2,09 ± 0,07 

3 2,44 ± 0,13 3 2,22 ± 0,14 3 2,36 ± 0,06 

4 2,45 ± 0,15 4 2,58 ± 0,08 4 1,86 ± 0,06 

5 1,72 ± 0,07 5 1,42 ± 0,21 5 1,54 ± 0,07 

6 1,87 ± 0,11 6 0,81 ± 0,15 6 2,08 ± 0,01 

7 0,65 ± 0,15 7 0,93 ± 0,19 7 2,02 ± 0,16 

8 1,48 ± 0,08 8 0,81 ± 0,05 8 1,77 ± 0,03 

9 1,37 ± 0,01 9 1,32 ± 0,14 9 1,74 ± 0,06 

10 1,90 ± 0,06 10 2,03 ± 0,12 10 2,04 ± 0,01 

11 1,86 ± 0,02 11 1,14 ± 0,03 11 2,27 ± 0,02 

12 1,56 ± 0,02 12 0,88 ± 0,08 12 2,34 ± 0,02 

13 1,61 ± 0,01 13 0,75 ± 0,04 13 2,35 ± 0,01 

14 2,21 ± 0,09 14 1,08 ± 0,22 14 2,32 ± 0,02 

15 2,16 ± 0,08 15 0,83 ± 0,39 15 2,32 ± 0,01 

16 2,02 ± 0,02 16 1,48 ± 0,11 16 1,98 ± 0,10 

10 

17 2,06 ± 0,38 17 1,61 ± 0,02 17 1,48 ± 0,05 

     18 1,45 ± 0,07 18 1,60 ± 0,01 

     19 1,67 ± 0,03 19 1,92 ± 0,08 

     20 2,07 ± 0,04 20 2,01 ± 0,05 

     21 2,08 ± 0,03 

12 

21 2,37 ± 0,06 

     

11 

22 2,40 ± 0,08      
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Tab. 3.4.1e Výsledky měření tloušťky stěny reálného výrobku – řez č. 13-15 (v rovině YZ) 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo  
Místo 

měření 
Ø hodnota 

reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Ø hodnota 
reálného výrobku 

1 1,67 ± 0,08 1 1,64 ± 0,03 1 1,74 ± 0,02 

2 1,96 ± 0,02 2 1,80 ± 0,07 2 1,81 ± 0,03 

3 2,11 ± 0,04 3 1,60 ± 0,19 3 1,67 ± 0,05 

4 1,97 ± 0,14 4 1,67 ± 0,11 4 1,93 ± 0,05 

5 2,37 ± 0,05 5 1,68 ± 0,12 5 1,73 ± 0,15 

6 2,38 ± 0,00 6 1,92 ± 0,12 6 1,85 ± 0,12 

7 1,75 ± 0,08 7 2,01 ± 0,10 7 1,82 ± 0,05 

8 1,79 ± 0,01 8 2,01 ± 0,07 8 2,05 ± 0,07 

9 1,99 ± 0,01 9 1,52 ± 0,03 9 1,49 ± 0,06 

10 2,16 ± 0,05 10 1,17 ± 0,06 10 1,48 ± 0,06 

11 2,20 ± 0,01 11 1,01 ± 0,05 11 2,05 ± 0,09 

12 2,29 ± 0,03 12 1,28 ± 0,00 12 2,07 ± 0,03 

13 1,65 ± 0,09 13 1,33 ± 0,04 13 2,10 ± 0,05 

14 1,08 ± 0,04 14 1,15 ± 0,05 14 2,04 ± 0,02 

15 1,52 ± 0,07 15 1,22 ± 0,16 15 1,54 ± 0,24 

16 1,49 ± 0,03 16 1,76 ± 0,06 16 1,46 ± 0,02 

13 

17 2,21 ± 0,03 17 2,13 ± 0,04 17 1,70 ± 0,06 

     18 2,08 ± 0,01 18 1,95 ± 0,12 

     19 2,02 ± 0,01 19 1,97 ± 0,04 

     20 1,87 ± 0,01 20 1,89 ± 0,02 

     21 2,13 ± 0,04 21 1,54 ± 0,08 

     22 1,92 ± 0,06 22 1,59 ± 0,01 

     23 1,85 ± 0,03 23 1,49 ± 0,10 

     24 1,54 ± 0,00 24 1,72 ± 0,13 

     25 1,18 ± 0,03 

15 

25 1,69 ± 0,10 

     26 1,62 ± 0,14      

     

14 

27 1,73 ± 0,15      

 

 

3.5 Simulace procesu tvarování pomocí programu T-SIM 

Simulací chápeme v technické praxi „napodobování“ reálného stavu a to buď 

stavu, který již existuje, nebo stavu, který chceme vytvořit pro dosažení našich cílů. 

V procesu tvarování je předmětem simulace soustava tvárník – tvárnice – deska. Tato 

modelová soustava musí mít charakteristiky odpovídající reálnému stavu. To je 

odpovídající rozměry, termofyzikální data a další. 
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3.5.1 Konstrukce modelu 

Před zahájením samotné simulace je potřeba vytvoření modelu tvárnice 

a tvárníku. Modely byly vytvořeny pomocí programu Pro/ENGINNER WildFire. 

Avšak aby bylo možné s těmito modely pracovat v programu T-SIM musely se 

převést na formát STL, který uloží daný model v zesíťovaném stavu (Obr. 3.5.1a). 

Z tohoto formátu byly poté modely pomocí programu T-SIM importovány. 

 
Obr. 3.5.1a Zesťovaný model 

a) tvárnice, b) tvárník 

 

3.5.2 Konstrukce desky 

Model desky byl vytvořen přímo v programu T-SIM, jelikož je program 

vybaven touto funkcí a také hlavně proto, že deska nijak nejde naimportovat do 

programu. Při vytváření desky se zadají hodnoty do daného formuláře (Obr. 3.5.2) 

a potvrdí, čímž dojde k jejímu vytvoření. Ještě se může zvolit, zda se má deska 

vytvořit v plné symetrii, poloviční nebo zda se má vytvořit pouze ¼ desky podle toho 

jak je symetrický model. 

a) 

b) 
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V našem případě bylo potřeba vytvořit desku v celé symetrii a to z důvodu 

nesymetrie modelu. Vytvořená deska byla uložena pod názvem deska.bcs. 

 

 
Obr. 3.5.2 Formulář na vytvoření desky 

1 – definování rozměrů desky (a zároveň umístění desky v rovině XY), 2 – tloušťka desky, 3 – teplota 

desky, 4 – Počet elementů desky, 5 – definování symetrie desky 

 

3.6 Definování parametrů simulace 

Nastavení všech podmínek simulace bylo provedeno v pre-procesoru. Pro 

každou část (tvárnici, tvárník i desku) zvlášť. 

 

3.6.1 Definování parametrů tvárnice a tvárníku 

 V programu T-SIM v levém sloupci se nacházejí všechny potřebné ikony 

k zadání vstupních hodnot jako i ikony pro již zmíněné importování modelu tvárnice, 

tvárníku a vytvoření desky. 

 Importované nástroje (tvárnice, tvárník) bylo potřeba umístit do středu pro 

zajištění přesných poloh a pozic forem proti sobě. K tomuto slouží příkaz 

v roletovém menu Tool → Center. Po umístění nástrojů do odpovídající polohy byly 

nástroje uloženy pod názvem tvarnice.tol a tvarnik.tol. Dále bylo potřeba definovat 

tepelné a třecí vlastnosti. 

 

Zadání teploty formy a třecích vlastností mezi formou a deskou se zadává ve 

formuláři Heat and Friction (Obr. 3.6.1). Po zadání potřebných hodnot byl formulář 

uložen pod názvem Heat and Friction.hfr. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Obr. 3.6.1 Formulář pro zadání teplotních a třecích vlastností 

1 – Výběr nástroje (1-tvárnice, 2-tvárník), 2 – koeficient tepelného přestupu mezi formou a 

deskou, 3- třecí koeficient, 4 – hodnota okolního vzduchu a koeficient přestupu tepla mezi materiálem 

a okolním vzduchem, 5 – teplota formy 

 

3.6.2 Definování parametrů desky 

Rozměry, tloušťka a teplota desky byly definovány již při vytvoření desky. 

S vytvořením desky byly též automaticky vytvořeny i okrajové podmínky (Obr. 

3.6.2a), to je zafixované body ve kterých nedochází v pozdější simulaci k pohybu. 

Tyto okrajové podmínky dovolují pohyb desky pouze ve směru Z. 

 
Obr. 3.6.2a Zobrazení okrajových podmínek 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pro definování materiálu desky jsou dvě možnosti. Materiál může být vybrán 

v databázi materiálů, která je součástí programu nebo jsou-li známi všechny potřebné 

hodnoty, lze si materiálové vlastnosti zvolit. 

 

Při řešení diplomové práce byl vybrán materiál z databáze. Jelikož výrobek je 

vyráběn z recyklovaného polystyrenu byl vybrán PS s obecnými charakteristikami 

(Obr.3.6.2b). 

 

 
Obr. 3.6.2b Charakteristiky – PS 

 

V programu T-SIM je databáze materiálu tvořena jako samostatné soubory, 

které jsou potřeba uložit ve složce, ve které se nachází ostatní soubory procesu. 

 

3.6.3 Definování parametrů procesu  

K definování parametru procesu slouží formulář Process control (Obr. 3.6.3) 

ve kterém se zadávají veškeré zbylé hodnoty jako pohyb tvárníku, čas procesu, 

hodnota tlaku. Tyto hodnoty jsou také vyneseny v grafu jako závislosti tlaku na čase 

a pozice tvárnice a tvárníku na čase. Dále se v tomto formuláři definuje, který 

z nástrojů bude tvárnice (spodní nástroj) a který tvárník (horní nástroj). Dále se také 

u zvolených nástrojů volí pohybová osa. To znamená osa, ve které bude realizován 

pohyb dané formy. Ostatní osy budou brány jako pevné a nebude v nich docházet 

k žádnému pohybu. 
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Obr. 3.6.3 Process control 

 

Ve formuláři na Obr. 3.6.3 je potřeba vyplnit tabulku s daty času, tlaku 

a polohy tvárnice, tvárníku v daném čase. Jelikož na stroji GEISS T8 (Obr. 4.3a) je 

tvarovací proces vytvořen pomocí časových prodlev, tzn., že pohyb tvárnice 

a tvárníku je realizován až po určitém čase po odsunutí topného tělesa desky. Tyto 

hodnoty nemohly být použity do zadání simulace. Bylo potřeba odměřit potřebná 

data ručně pomocí stopek. Zadávané hodnoty času jsou v milisekundách. Ostatní data 

byla použita podle technologických podmínek výroby. 

Po vyplnění hodnot byl soubor uložen pod názvem proces.pct. 

 

3.6.4 Definování projektu 

 Před spuštěním samotné simulace procesu je potřeba vytvořit poslední soubor 

a to Projekt. Tento soubor se vytvoří pomocí formuláře na Obr. 3.6.4. Do tohoto 

formuláře se nahrají soubory, které byly předtím vytvořeny. Po zadání všech souborů 

se formulář uloží pod názvem tvarovani.tff.  
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Obr. 3.6.4 Projekt 

 

3.7 Vlastní řešení simulace 

Po zadání všech parametrů a uložení všech souborů mohl být spuštěn 

samotný proces simulace. Tento proces se spouští pomocí posledního formuláře 

který byl vytvořen a to tvarovani.tff pomocí ikony zelené šipky. Po spuštění simulace 

může být pozorován celý proces tvarování přímo v daném okně. 

 

3.8 Zobrazení výsledků simulace 

 

3.8.1 Průběh simulace 

Při tvarování je deska zobrazena graficky bez vytvořené sítě. Lze tak 

pozorovat změnu tloušťky materiálu během tvarování. Program též umožňuje měnit 

zobrazení aktuálních výsledků během tvarování a to mezi tloušťkou desky, teplotou 

desky, napětím (celkovým, v ose X, v ose Y) a další. Aby bylo možno se během 

procesu podívat, jak se deska tvaruje v určitém místě, dá se toto místo přiblížit, 

popřípadě skrýt jeden nebo oba nástroje pro lepší přehlednost. Při zobrazení desky 

během výpočtu simulace je možnost si tuto desku zobrazit graficky, graficky 

s vytvořenou sítí nebo pouze jako síť. 
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3.8.2 Zobrazení výsledků tvarování 

Dle zadaných parametrů (Obr. 3.5.2) byla deska vytvarovaná. Zobrazení 

výsledku tvarování je na Obr. 3.8.2a (b).  

 

 

Obr. 3.8.2a Výchozí deska 

a) tvar sítě (počet elementů 9486), b) vytvarovaný model 

 

Na Obr. 3.8.2a (b) je vidět, že počet elementů desky nestačí k vytvoření 

simulace reálného výrobku. Dochází ke zkreslení informací a také k nedokonalosti 

simulace. Proto bylo potřeba desku zjemnit. To znamená zvýšit počet elementů. Zde 

je na výběr ze dvou možností. Buď zvýšit počet elementů ručně pomocí příkazu 

Refine v záložce roletového menu Grid (Sheet) → Refine a to tak, že se vybere 

oblast, kde chceme zvětšit hustotu sítě nebo celá deska. Jako druhá možnost pro 

a) 

b) 
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zvetšení hustoty sítě je použití příkazu Autimatic Refirement, který se nachází 

v záložce roletového menu Grid (Sheet) → Automatic Refirement. 

Pomocí příkazu Automatic Refirement lze docílit toho, že se deska zjemní 

automaticky pouze v místech, kde dochází k tvarování a tím pádem tolik nenarůstá 

počet elementů sítě v místech, kde nedochází k tvarování a také se zkracuje čas 

výpočtu desky, než kdyby byla zjemněna celá deska na stejnou velikost elementů. 

V tomto případě byla použita ke zjemnění desky funkce Automatického 

zjemnění a to dvakrát po sobě. Místně bylo potřeba použít i zjemnění ruční a to 

z důvodu náročnosti formy. Výsledek zjemnění je na Obr. 3.8.2a (a). 

 

 
Obr. 3.8.2b Upravená deska 

a) tvar sítě (počet elementů 192858), b) vytvarovaný model 

a) 

b) 
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3.8.2.1 Zobrazení průběhu simulace tvarování 

Na následujícím obrázku (Obr. 3.8.2.1) je znázorněno krokové zobrazení 

průběhu tvarování. 

 

 
Obr. 3.8.2.1 Krokové zobrazení průběhu tvarování 

a) 0s, b) 0,3675s, c) 0,735s, d) 1,1025s, e) 1,47s, f) 4,17s, g) 4,34s, h) 4,50s 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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3.8.2.2 Zobrazení průběhu teplot během tvarování  

Na následujícím obrázku (Obr. 3.8.2.2) je znázorněn průběh teplot během 

tvarování až po dobu vytvarování výrobku. 

 

 
Obr. 3.8.2.2 Zobrazení průběhu teplot během tvarování 

a) 0s, b) 1,47s, c) 4,50s 

a) 

b) 

c) 
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3.8.2.3 Zobrazení průběhu tloušťky stěny během tvarování 

 Na následujícím obrázku (Obr. 3.8.3.3) je znázorněno rozložení tloušťky 

stěny při tvarování a po vytvarování. 

 

 
Obr. 3.8.2.3 Zobrazení průběhu tloušťky stěny 

a) 1,47s, b) 4,50s 

 

3.9 Získání dat ze simulace 

 

3.9.1 Postup získání dat potřebných k vyhodnocení výsledků 

Pomocí Post-procesoru mohou být bez problémů zobrazeny výsledky 

simulace. V této části programu lze zvolit funkci zobrazení řezu. Pomocí formuláře 

na Obr. 3.9.1a může být zobrazen graf s průběhem tloušťky. V tomto formuláři jsou 

na výběr i všechna ostatní zobrazení jako umožňuje program již při výpočtu 

(tloušťka, teplota, napětí a další). 

a) 

b) 



 

Simulace vakuového tvarování programem T-SIM - 70 - 

TU v Liberci 

Katedra strojírenské technologie 

Experimentální část 

 
Obr. 3.9.1a Formulář na zobrazení řezu deskou 

1 – výběr rozsahu hodnot, 2 – výběr roviny řezu, 3 – výběr zobrazených hodnot 

 

Pomocí již zmíněného formuláře lze zobrazit přesný graf s průběhem 

tloušťky stěny s možností přiřazení hodnoty k přesné poloze na výrobku. 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 3.9.1b) je vidět, průběh tloušťky stěny v řezu 

č. 1 dle Obr. 3.4. 

 
Obr. 3.91b Průběh tloušťky stěny v řezu č. 1 

1 2 

3 

Tloušťka stěny [mm] 

Vzdálenost od okraje výrobku [mm] 
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Díky možnosti odměření přesného místa mohly být získány hodnoty tloušťky 

ve stejných místech jako při měření u reálného výrobku. Tyto hodnoty byly 

zaznamenány do tabulky a do grafů pomocí programu MS Excel.  

 

3.9.2 Konkrétní hodnoty měření tloušťky stěny simulace 

Místa měření byla zvolena stejně jako u reálného výrobku. V následujících 

tabulkách (Tab. 3.9.2a až Tab. 3.9.2e) jsou zaznamenány hodnoty tloušťky stěny. 

 

Tab. 3.9.2a Hodnoty tloušťky stěny simulace – řez č. 1-3 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 
1 1,86 1 1,54 1 1,71 

2 2,36 2 1,90 2 1,86 

3 2,72 3 2,72 3 2,50 

4 2,31 4 2,74 4 2,71 

5 2,19 5 2,35 5 2,40 

6 2,15 6 1,92 6 2,61 

7 2,24 7 1,70 7 2,55 

8 2,17 8 1,68 8 2,24 

9 2,23 9 1,66 9 1,51 

10 2,30 10 2,01 10 1,74 

11 2,44 11 2,44 11 1,85 

12 2,10 12 2,14 

3 

12 1,71 

13 1,65 13 2,17    

14 1,74 14 1,80    

15 1,87 15 1,85    

16 1,83 16 1,78    

1 

17 1,86 

2 

17 1,65    

 

Tab. 3.9.2b Hodnoty tloušťky stěny simulace – řez č. 4-6 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 
1 1,64 1 1,89 1 1,73 

2 1,80 2 0,84 2 1,42 

3 1,25 3 1,20 3 0,65 

4 0,76 4 1,52 4 0,84 

5 1,27 5 2,26 5 2,48 

6 2,38 6 2,32 6 2,44 

7 1,99 7 2,30 7 2,55 

8 1,99 8 2,35 8 2,37 

9 1,73 9 2,31 9 2,25 

10 1,31 10 1,92 10 1,47 

4 

11 2,08 11 1,49 11 1,83 

   

5 

12 2,05 

6 

12 1,84 
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Tab. 3.9.2c Hodnoty tloušťky stěny simulace – řez č. 7-9 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření Hodnota 

simulace 
1 1,84 1 2,41 1 1,89 

2 1,85 2 1,43 2 2,06 

3 1,73 3 1,54 3 2,13 

4 2,28 4 1,52 4 2,12 

5 2,23 5 1,53 5 2,09 

6 1,67 6 1,51 6 2,03 

7 2,01 7 1,42 7 1,93 

8 2,21 8 1,34 8 1,30 

9 2,31 9 1,00 9 1,77 

10 2,46 10 1,92 10 2,20 

11 2,52 11 2,36 11 1,62 

12 2,47 12 2,14 12 1,79 

13 2,34 13 1,79 13 1,82 

14 1,76 14 1,89 

9 

14 1,64 

15 1,74 

8 

15 1,60    

7 

16 1,35       
 

Tab. 3.9.2d Hodnoty tloušťky stěny simulace – řez č. 10-12 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Hodnota 
simulace 

1 1,90 1 2,00 1 1,89 

2 2,70 2 2,24 2 2,09 

3 2,76 3 2,39 3 2,32 

4 2,72 4 2,69 4 1,97 

5 1,44 5 1,22 5 1,58 

6 1,62 6 0,81 6 1,77 

7 0,80 7 1,03 7 2,15 

8 1,46 8 0,84 8 1,89 

9 1,37 9 1,59 9 2,13 

10 2,05 10 2,26 10 1,89 

11 2,10 11 1,51 11 2,12 

12 1,94 12 1,07 12 2,32 

13 1,73 13 0,75 13 2,37 

14 2,37 14 1,21 14 2,36 

15 1,96 15 0,94 15 2,41 

16 1,97 16 1,51 16 2,24 

10 

17 1,96 17 1,60 17 1,64 

   18 1,49 18 1,77 

   19 1,60 19 1,68 

   20 2,14 20 2,01 

   21 2,03 

12 

21 2,26 

   

11 

22 2,41    
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Tab. 3.9.2e Hodnoty tloušťky stěny simulace – řez č. 13-15 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] 

Tlouš ťka 
stěny [mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Hodnota 
simulace 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Hodnota 
simulace 

1 1,86 1 1,75 1 1,80 

2 2,14 2 1,92 2 1,91 

3 2,25 3 1,79 3 1,69 

4 1,96 4 1,55 4 1,56 

5 2,40 5 2,14 5 2,31 

6 2,01 6 2,41 6 2,22 

7 1,86 7 2,26 7 2,13 

8 2,06 8 2,08 8 1,80 

9 2,26 9 1,55 9 1,43 

10 2,47 10 1,42 10 1,47 

11 1,84 11 1,02 11 2,07 

12 1,98 12 1,41 12 2,17 

13 1,41 13 1,43 13 2,19 

14 1,33 14 1,04 14 1,88 

15 1,75 15 1,51 15 1,95 

16 1,70 16 1,52 16 1,72 

13 

17 2,24 17 1,87 17 2,02 

   18 2,42 18 1,86 

   19 2,21 19 2,25 

   20 2,38 20 2,16 

   21 2,10 21 1,82 

   22 2,22 22 1,55 

   23 1,51 23 1,64 

   24 1,66 24 1,89 

   25 1,43 

15 

25 1,90 

   26 1,90    

   

14 

27 1,80    
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4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů MĚŘENÍ 

 

4.1 Grafické vyhodnocení průběhu tloušťky stěny na reálném 

vzorku 

 

Hodnoty změřené na reálných vzorcích zanesené do tabulek Tab. 3.4.1a až 

Tab. 3.4.1e byly zobrazeny v grafu se závislostí tloušťky stěny na místě měření. 

V prvním grafu (Graf 4.1a) je znázorněna tloušťka stěny ve všech řezech v rovině 

XZ a ve druhém (Graf 4.1b) v rovině YZ. 

 

Průměrné hodnoty tlouš ťky st ěny v rovin ě řezu XZ reálného 
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Graf 4.1a Průměrné hodnoty tloušťky stěny v rovině řezu XZ reálného výrobku 

 

Průměrné hodnoty tlouš ťky st ěny v rovin ě řezu YZ reálného 
výrobku 
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Graf 4.1b Průměrné hodnoty tloušťky stěny v rovině řezu YZ reálného výrobku 
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4.2 Grafické vyhodnocení průběhu tloušťky stěny při simulaci 

 

Naměřené hodnoty z tabulek Tab. 3.9.2a až Tab. 3.9.2e byly vyneseny do 

grafu. Pro každou rovinu řezu byl sestrojen graf s odpovídajícími hodnotami 

v daném řezu. V prvním grafu (Graf 4.2a) je znázorněna tloušťka stěny ve všech 

řezech v rovině XZ a ve druhém (Graf 4.2b) v rovině YZ. 
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Graf 4.2a Hodnoty tloušťky stěn v rovině řezu XZ simulace 

 

Hodnoty tlouš ťky st ěny v rovin ě řezu YZ simulace
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Graf 4.2b Hodnoty tloušťky stěn v rovině řezu YZ simulace 
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4.3 Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace  

Porovnání tloušťky stěny je základním a nejdůležitějším parametrem pro 

srovnání teoretické a praktické části experimentu. Dále je toto hodnocení výchozím 

parametrem pro hodnocení funkčnosti a efektivnosti programu T-SIM. 

Do následujících tabulek (Tab. 4.3a až Tab. 4.3.h) byla zanesena data měření 

reálného výrobku a simulace. Zároveň byl vyjádřen rozdíl hodnot a to, jak 

v milimetrech, tak i procentuálně. Rozdíl byl vyjádřen jako odchylka od reálného 

stavu. Maximální hodnota rozdílu je zvýrazněna červeně. 

 

Tab. 4.3a Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo  

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,92 1,93 -0,01 -0,7 1 1,77 1,54 0,22 12,6 

2 1,93 1,86 0,07 3,5 2 2,02 1,90 0,12 6,0 

3 2,04 2,36 -0,32 -15,6 3 2,36 2,72 -0,36 -15,5 

4 2,28 2,72 -0,44 -19,3 4 2,47 2,74 -0,28 -11,2 

5 2,23 2,31 -0,09 -3,8 5 2,22 2,35 -0,14 -6,1 

6 2,18 2,19 -0,01 -0,3 6 1,88 1,92 -0,04 -2,2 

7 2,26 2,15 0,11 4,8 7 1,67 1,70 -0,03 -1,9 

8 2,26 2,24 0,01 0,6 8 1,86 1,68 0,17 9,2 

9 2,36 2,17 0,19 8,1 9 1,73 1,66 0,08 4,3 

10 2,23 2,23 0,00 -0,1 10 1,86 2,01 -0,15 -8,1 

11 2,11 2,30 -0,19 -9,2 11 2,04 2,44 -0,40 -19,4 

12 2,08 2,44 -0,36 -17,4 12 1,92 2,14 -0,22 -11,2 

13 1,68 2,10 -0,42 -25,0 13 1,85 2,17 -0,32 -17,0 

14 1,70 1,65 0,05 3,0 14 2,07 1,80 0,26 12,7 

15 1,61 1,74 -0,14 -8,4 15 1,59 1,85 -0,26 -16,0 

16 1,87 1,87 0,00 0,0 16 1,70 1,78 -0,08 -4,5 

1 

17 1,69 1,83 -0,14 -8,4 

2 

17 1,60 1,65 -0,05 -2,9 
 

Tab. 4.3b Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,73 1,71 0,02 1,2 1 1,82 1,64 0,18 10,0 

2 1,89 1,86 0,03 1,5 2 2,02 1,80 0,23 11,1 

3 2,44 2,50 -0,06 -2,5 3 1,66 1,25 0,41 24,6 

4 2,51 2,71 -0,21 -8,3 4 0,89 0,76 0,13 14,7 

5 2,40 2,40 0,00 -0,1 5 1,10 1,27 -0,17 -15,1 

6 2,02 2,61 -0,59 -29,1 6 2,63 2,38 0,25 9,4 

7 2,05 2,55 -0,50 -24,6 7 1,74 1,99 -0,25 -14,4 

8 2,04 2,24 -0,20 -9,9 8 1,79 1,99 -0,20 -11,3 

9 2,38 1,51 0,87 36,6 9 1,48 1,73 -0,26 -17,4 

10 2,01 1,74 0,27 13,4 10 1,01 1,31 -0,30 -30,0 

11 1,82 1,85 -0,03 -1,5 

4 

11 2,05 2,08 -0,03 -1,5 

3 

12 1,68 1,71 -0,03 -1,8       
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Tab. 4.3c Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 
Tlouš ťka stěny 

[mm] 
Tlouš ťka stěny 

[mm] Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 2,12 1,89 0,23 11,0 1 1,73 1,73 0,00 -0,2 

2 0,65 0,84 -0,19 -28,6 2 1,48 1,42 0,06 4,3 

3 1,07 1,20 -0,14 -13,1 3 0,75 0,65 0,10 13,9 

4 1,13 1,52 -0,39 -34,2 4 0,70 0,84 -0,14 -20,4 

5 2,04 2,26 -0,23 -11,3 5 2,39 2,48 -0,09 -3,7 

6 2,27 2,32 -0,05 -2,1 6 2,35 2,44 -0,09 -3,7 

7 2,27 2,30 -0,03 -1,3 7 2,47 2,55 -0,08 -3,1 

8 2,32 2,35 -0,03 -1,1 8 2,12 2,37 -0,26 -12,1 

9 2,16 2,31 -0,16 -7,2 9 1,69 2,25 -0,56 -33,4 

10 1,72 1,92 -0,20 -11,7 10 1,79 1,47 0,32 17,8 

11 1,33 1,49 -0,17 -12,5 11 1,61 1,83 -0,22 -13,9 

5 

12 2,10 2,05 0,05 2,4 

6 

12 1,64 1,84 -0,21 -12,6 
 

Tab. 4.3d Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 
Tlouš ťka stěny 

[mm] 
Tlouš ťka stěny 

[mm] Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,66 1,84 -0,18 -10,9 1 2,33 2,41 -0,08 -3,6 

2 1,81 1,85 -0,04 -2,2 2 1,45 1,43 0,02 1,3 

3 1,56 1,73 -0,17 -10,9 3 1,61 1,54 0,06 3,8 

4 1,90 2,28 -0,38 -19,8 4 1,67 1,52 0,15 8,9 

5 1,90 2,23 -0,33 -17,6 5 1,63 1,53 0,10 6,3 

6 1,34 1,67 -0,34 -25,4 6 1,60 1,51 0,09 5,5 

7 1,94 2,01 -0,08 -4,1 7 1,48 1,42 0,06 3,9 

8 2,08 2,21 -0,13 -6,4 8 1,37 1,34 0,03 2,1 

9 2,26 2,31 -0,06 -2,6 9 0,83 1,00 -0,18 -21,7 

10 2,32 2,46 -0,14 -6,2 10 1,51 1,92 -0,41 -27,2 

11 2,39 2,52 -0,13 -5,5 11 1,87 2,36 -0,49 -26,3 

12 2,31 2,47 -0,16 -7,1 12 1,64 2,14 -0,50 -30,6 

13 2,02 2,34 -0,32 -15,8 13 1,62 1,79 -0,18 -11,0 

14 1,65 1,76 -0,11 -6,9 14 1,56 1,89 -0,33 -21,2 

15 1,56 1,74 -0,18 -11,3 

8 

15 1,33 1,60 -0,27 -20,6 

7 

16 1,38 1,35 0,03 2,0       
 

Tab. 4.3e Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 
Tlouš ťka stěny 

[mm] 
Tlouš ťka stěny 

[mm] Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,91 1,89 0,02 0,9 1 1,98 1,90 0,08 4,1 
2 2,04 2,06 -0,02 -1,0 2 2,40 2,70 -0,30 -12,3 
3 2,07 2,13 -0,07 -3,3 3 2,44 2,76 -0,32 -13,3 
4 2,03 2,12 -0,09 -4,2 4 2,45 2,72 -0,27 -11,2 
5 2,00 2,09 -0,09 -4,7 5 1,72 1,44 0,28 16,0 
6 1,92 2,03 -0,11 -5,7 6 1,87 1,62 0,25 13,3 
7 2,18 1,93 0,25 11,4 7 0,65 0,80 -0,15 -23,2 
8 1,52 1,30 0,22 14,5 8 1,48 1,46 0,02 1,6 
9 1,09 1,77 -0,68 -62,7 9 1,37 1,37 0,00 -0,1 

10 2,15 2,20 -0,05 -2,5 10 1,90 2,05 -0,15 -8,1 
11 1,61 1,62 -0,02 -1,1 11 1,86 2,10 -0,25 -13,4 
12 1,57 1,79 -0,22 -13,9 12 1,56 1,94 -0,38 -24,6 
13 1,60 1,82 -0,22 -13,8 13 1,61 1,73 -0,12 -7,6 

9 

14 1,53 1,64 -0,11 -7,1 14 2,21 2,37 -0,16 -7,4 
      15 2,16 1,96 0,20 9,2 
      16 2,02 1,97 0,05 2,5 
      

10 

17 2,06 1,96 0,10 5,0 
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Tab. 4.3f Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,96 2,00 -0,04 -1,8 1 1,75 1,89 -0,14 -8,0 

2 2,23 2,24 -0,01 -0,5 2 2,09 2,09 0,00 0,0 

3 2,22 2,39 -0,18 -7,9 3 2,36 2,32 0,04 1,6 

4 2,58 2,69 -0,11 -4,4 4 1,86 1,97 -0,12 -6,2 

5 1,42 1,22 0,19 13,6 5 1,54 1,58 -0,04 -2,6 

6 0,81 0,81 0,00 -0,1 6 2,08 1,77 0,30 14,7 

7 0,93 1,03 -0,10 -11,1 7 2,02 2,15 -0,13 -6,6 

8 0,81 0,84 -0,02 -3,1 8 1,77 1,89 -0,12 -7,0 

9 1,32 1,59 -0,27 -20,6 9 1,74 2,13 -0,39 -22,7 

10 2,03 2,26 -0,23 -11,3 10 2,04 1,89 0,15 7,3 

11 1,14 1,51 -0,37 -32,0 11 2,27 2,12 0,14 6,3 

12 0,88 1,07 -0,19 -21,6 12 2,34 2,32 0,02 0,7 

13 0,75 0,75 0,00 -0,1 13 2,35 2,37 -0,02 -0,6 

14 1,08 1,21 -0,13 -12,3 14 2,32 2,36 -0,05 -2,1 

15 0,83 0,94 -0,11 -12,9 15 2,32 2,41 -0,09 -4,1 

16 1,48 1,51 -0,03 -2,0 16 1,98 2,24 -0,26 -13,3 

17 1,61 1,60 0,00 0,2 17 1,48 1,64 -0,16 -10,8 

18 1,45 1,49 -0,04 -2,6 18 1,60 1,77 -0,18 -11,2 

19 1,67 1,60 0,07 4,1 19 1,92 1,68 0,24 12,7 

20 2,07 2,14 -0,07 -3,5 20 2,01 2,01 0,00 -0,1 

21 2,08 2,03 0,05 2,2 

12 

21 2,37 2,26 0,11 4,6 

11 

22 2,40 2,41 -0,01 -0,6       

 

Tab. 4.3g Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 

Tlouš ťka stěny 
[mm] 

Tlouš ťka stěny 
[mm] Řez 

číslo 
Místo 

měření 
Realita  Simulace  

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita  Simulace  

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,67 1,86 -0,19 -11,6 1 1,64 1,75 -0,12 -7,3 
2 1,96 2,14 -0,19 -9,7 2 1,80 1,92 -0,12 -6,8 
3 2,11 2,25 -0,14 -6,8 3 1,60 1,79 -0,20 -12,4 
4 1,97 1,96 0,01 0,4 4 1,67 1,55 0,12 7,2 
5 2,37 2,40 -0,03 -1,4 5 1,68 2,14 -0,46 -27,4 
6 2,38 2,01 0,37 15,7 6 1,92 2,41 -0,49 -25,5 
7 1,75 1,86 -0,11 -6,0 7 2,01 2,26 -0,26 -12,9 
8 1,79 2,06 -0,27 -14,9 8 2,01 2,08 -0,07 -3,4 
9 1,99 2,26 -0,27 -13,4 9 1,52 1,55 -0,03 -2,0 
10 2,16 2,47 -0,31 -14,4 10 1,17 1,42 -0,25 -21,6 
11 2,20 1,84 0,36 16,5 11 1,01 1,02 -0,02 -1,8 
12 2,29 1,98 0,31 13,7 12 1,28 1,41 -0,13 -10,0 
13 1,65 1,41 0,24 14,5 13 1,33 1,43 -0,10 -7,8 
14 1,08 1,33 -0,25 -23,3 14 1,15 1,04 0,11 9,9 
15 1,52 1,75 -0,23 -15,3 15 1,22 1,51 -0,29 -24,0 
16 1,49 1,70 -0,21 -14,3 16 1,76 1,52 0,24 13,6 

13 

17 2,21 2,24 -0,03 -1,4 17 2,13 1,87 0,26 12,2 
      18 2,08 2,42 -0,34 -16,3 
      19 2,02 2,21 -0,19 -9,6 
      20 1,87 2,38 -0,51 -27,1 
      21 2,13 2,10 0,03 1,5 
      22 1,92 2,22 -0,30 -15,7 
      23 1,85 1,51 0,34 18,3 
      24 1,54 1,66 -0,12 -7,9 
      25 1,18 1,43 -0,25 -21,4 
      26 1,62 1,90 -0,29 -17,7 
      

14 

27 1,73 1,80 -0,08 -4,5 
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Tab. 4.3h Číselné vyjádření rozdílu tloušťky stěny reálného výrobku a vypočteného při simulaci 

Tlouš ťka stěny [mm] Řez 
číslo 

Místo 
měření 

Realita Simulace 

Rozdíl 
[mm] 

Rozdíl 
[%] 

1 1,74 1,80 -0,06 -3,3 

2 1,81 1,91 -0,10 -5,7 

3 1,67 1,69 -0,02 -1,0 

4 1,93 1,56 0,36 18,8 

5 1,73 2,31 -0,58 -33,5 

6 1,85 2,22 -0,37 -19,9 

7 1,82 2,13 -0,31 -17,1 

8 2,05 1,80 0,25 12,3 

9 1,49 1,43 0,06 3,8 

10 1,48 1,47 0,01 0,7 

11 2,05 2,07 -0,02 -1,0 

12 2,07 2,17 -0,10 -4,7 

13 2,10 2,19 -0,09 -4,1 

14 2,04 1,88 0,17 8,1 

15 1,54 1,95 -0,41 -26,3 

16 1,46 1,72 -0,26 -17,6 

17 1,70 2,02 -0,32 -19,1 

18 1,95 1,86 0,09 4,7 

19 1,97 2,25 -0,28 -14,2 

20 1,89 2,16 -0,28 -14,6 

21 1,54 1,82 -0,28 -18,1 

22 1,59 1,55 0,04 2,5 

23 1,49 1,64 -0,15 -10,3 

24 1,72 1,89 -0,17 -9,7 

15 

25 1,69 1,90 -0,21 -12,4 

 

 

Na následujících grafech (Graf 4.3a až Graf 4.3o) je porovnán průběh 

tloušťky stěn simulace a reálného výrobku. 

 

Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulace v řezu 
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Graf 4.3a Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 1



 

Simulace vakuového tvarování programem T-SIM - 80 - 

TU v Liberci 

Katedra strojírenské technologie 

Vyhodnocení výsledků měření 

Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulace v řezu 
č.2
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Graf 4.3b Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 2 
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Graf 4.3c Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 3 
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Graf 4.3d Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 4 
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Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulace v řezu 
č.5
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Graf 4.3e Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 5 
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Graf 4.3f Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 6 
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Graf 4.3g Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 7 
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Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulace v řezu 
č.8
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Graf 4.3h Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 8 
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Graf 4.3i Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 9 
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Graf 4.3j Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 10 
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Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulacev řezu 
č.11
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Graf 4.3k Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 11 
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Graf 4.3l Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 12 
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Graf 4.3m Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 13 
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Porovnání tlouš ťky st ěny reálného výrobku a simulace v řezu 
č.14
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Graf 4.3n Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 14 
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Graf 4.3o Porovnání tloušťky stěny reálného výrobku a simulace v řezu č. 15 

 

4.4 Vyhodnocení výsledku experimentu 

Pro simulaci procesu tvarování byly použity stejné technologické podmínky 

jako při výrobě reálného výrobku. Do programu bylo potřeba zanést i data, která se 

při samotné výrobě nezohledňují. Tyto data se uplatní při návrhu forem a to 

koeficient přestupu tepla mezi formou a výrobkem a součinitel tření. Dále bylo 

potřeba do programu zanést i data teploty okolního prostředí a koeficientu přestupu 

tepla mezi deskou a okolím. Tyto data byla volena podle obecných podmínek. 

Okolní teplota byla zvolena 20° C a koeficient přestupu tepla mezi deskou a okolím 

5.7 W/m2K. 

 Zmíněné hodnoty koeficientů přestupu tepla, součinitele tření, okolní teploty, 

ale i například teploty formy a teploty tvárníku hrají též důležitou roli při samotném 
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reálném procesu. Při simulaci se uvažovalo, že teplota formy (tvárnice) je konstantní 

a to 80° C, teplota tvárníku je v tomto případě volena jako teplota okolí 20° C a to 

proto, že tvárník je vyroben ze dřeva a potažen látkou. 

 Při volení hodnot koeficientů přestupu tepla bylo vycházeno z nápovědy, 

kterou obsahuje program T-SIM. Podle toho byly zadány pouze přibližné koeficienty 

přestupu tepla i součinitele tření. Zjištění přesných hodnot je velmi nákladné na 

pořízení měřících přístrojů nutných ke změření teplotních závislostí a také náročné 

z hlediska vyhodnocení naměřených dat pro jejich další použití. 

Dalším velkým faktorem ovlivňujícím výsledky simulace je volený 

polystyrénový materiál. Jelikož nebylo možné získat přesná data pro tento materiál 

používaný při výrobě, musela být simulace provedena na základě hodnot pro obecný 

polystyrén, který se nachází v databázi programu. Protože se při výrobě používá 

recyklátu Polystyrenu, mohou křivky závislostí vypadat jinak než zvolený materiál. 

Pro dosažení přesnějších hodnot by bylo dobré nechat tyto křivky zjistit, aby 

byly další výpočty počítány s menší chybou. 

 

Rozdíl tloušťky stěny reálného výrobku a výpočtu simulace je poměrně malý 

(viz Tab. 4.3a až Tab. 4.3h a Graf 4.3a až Graf 4.3o). Maximální odchylka činí 

62.7% a to v místě které není z hlediska funkčnosti výrobku příliš důležité. 

V ostatních sledovaných místech, jako jsou dna výrobku, se výsledek simulace 

a reality lišil maximálně o 17.4%. 
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5. ZÁVĚR 

  

Cílem této diplomové práce bylo simulovat proces tvarování a porovnání 

výsledků s reálným výrobkem. Také byl proveden návrh metody porovnání těchto 

výsledků. 

 

Teoretická část se zabývá rozborem technologií zpracování plastů. Jsou zde 

popsány nečastější metody a způsoby technologií rozdělené z hlediska postupu 

přeměny materiálu. Je zde detailně popsána metoda pneumatického, podtlakového, 

pozitivního, tvarování, na níž navazuje experimentální část a to simulací daného 

procesu. Je zde popsán i tvarovací cyklus, faktory ovlivňující vlastnosti výtažku 

i problematika strojů a nástrojů potřebných pro technologii vakuového tvarování. 

Dále také vlastnosti plastů a jejich vliv na tvarování 

Dále je v této kapitole rozebrána počítačová podpora průmyslové výroby 

a její podíl na výrobním procesu. Je zde rozebrána problematika modelování, metody 

konečných prvků, simulace a simulační program T-SIM. 

 

V experimentální části diplomové práce je podrobně rozebrána simulace 

daného výrobku pomocí programu T-SIM a vyhodnocení naměřených dat 

s porovnáním výsledků simulace. 

Vyhodnocením průběhu tloušťky stěny při simulaci, bylo zjištěno, že 

poměrně přesně koresponduje s reálným průběhem. Ke ztenčení tloušťky stěny 

dochází ve stejných místech jako na reálném výrobku. 

 

Při zpracování této diplomové práce se vyskytlo několik problémů. Jednalo se 

o zásadní problém, bez něhož by nešlo dále tento proces simulovat. Program T-SIM 

nedokázal vytvořit potřebnou síť (počet a velikost elementů) a také náročnost 

výpočtu na čas byla dosti velká. Dalším problémem byla i velká náročnost na 

hardwarové vybavení výpočetní stanice. 

 Kvůli této skutečnosti jsme se obrátili na firmu Accuform se žádostí 

o spolupráci. Při spolupráci s touto firmou byla díky našemu modelu tvarování 

vylepšena verze programu, do které byl implementován nový výpočetní modul. 

Modul, který byl implementován do nové verze programu, umožňoval použití již 
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jemnější sítě pro výpočet. Tento modul také lépe popisuje tvarování hlubokých tahů 

a komplikovaných struktur modelu. Při výpočtu simulace v nové verzi již bylo 

možno nasimulovat jemnost desky tak, aby byl výpočet co nejpřesnější. Také se 

značně zkrátil čas výpočtu. 

 

Program T-SIM je výkonný nástroj pro tvarování desek z termoplastu. Díky 

tomuto programu je možné vyhodnotit tvarovací proces ještě před započetím výroby, 

což znamená úsporu nákladů při výrobě forem. Program je však citlivý na přesnost 

zadávaných dat. Nároky na jeho hardwarové vybavení výpočetní stanice nejsou tak 

velké, a proto je program vhodný pro používání i v menších firmách.  

Program vyniká svou přehledností a jednoduchým ovládáním. Nevýhodou 

programu by mohlo být to, že nedisponuje českým překladem, a to ani v nápovědě. 

Avšak v dnešní době toto již není problém.  
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