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Abstrakt:  
 

Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby snižování výrobního cyklu při 
vstřikování termoplastů. V teoretické části jsou podrobně probrány jednotlivé etapy 
tohoto cyklu včetně uvedení nejběžnějších plastů používaných pro technologii 
vstřikování. Praktická část se zabývá jednotlivými způsoby snižování časů 
vstřikovacího cyklu s ohledem na vstřikovaný materiál, stroj, formu a příslušné 
technologie vstřikování. 

 
Abstract:  
 

This Bachelor thesis focuses on the ways of reducing injecton molding cycle 
times of thermoplastics. In theoretical part, the individual times of this cycle are 
thoroughly described with presenting of the most common plastics used for injection 
molding. The practical part considers particular ways of cutting injection cycle times 
with respect to injected material, machine, mould and given injection technologies. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka: Význam: 

PE Polyethylen 

LDPE Polyethylen s nízkou hustotou 

HDPE Polyethylen s vysokou hustotou 

PP Polypropylen 

PVC Polyvinylchlorid 

PS Polystyren 

ABS Kopolymer akrylonitril butadien styren 

PMMA Polymetylmetakrylát 

PA 6 Polyamid 6 

PA 11 Polyamid 11 

PA 12 Polyamid 12 

PA 66 Polyamid 66 

PA 610 Polyamid 610 

PA 612 Polyamid 612 

POM Polyformaldehyd 

PC Polykarbonát 

SAN Styrol-akrylonitril 

PEEK Polyéteréterketon 

Symbol: Význam: 

nM  číselný střed molekulové hmotnosti [g/mol] 

wM  hmotnostní střed molekulové hmotnosti [g/mol] 

ηM  střední viskozitní molekulová hmotnost [g/mol] 

0M  molekulová hmotnost strukturní jednotky [g/mol] 

M  molekulová hmotnost [g/mol]  

y  počet strukturních jednotek, obsažených v jedné  

 makromolekule 



BP – Možnosti snižování výrobního cyklu u technologie vstřikování plastů 

TU v Liberci, 2012 8  Petr Kirchner 

 

1 ÚVOD 

Produkce polymerních materiálů v poslední době neustále vzrůstá vlivem 
jejich výjimečných vlastností, kterými se liší od oceli, skla a dalších hmot, nutných 
pro výrobu nejrůznějších součástí. Patří mezi ně zejména výborná zpracovatelnost a 
zhotovení tvarově velmi složitých výrobků, teplotní nevodivost aj. Při této hromadné 
výrobě se však musí zvolit správná technologie, aby bylo možné splnit stále se 
zvyšující nelehké požadavky zákazníků. Proto se vzhledem k druhu materiálu, 
tvarové složitosti, přesnosti výrobků či polotovarů tyto technologie dělí na 
technologii lisování, spékání, odlévání, vytlačování, vstřikování a mnoha dalších[1]. 
Tato práce se zaměří pouze na technologii vstřikování, kterou lze dosáhnout 
nejvyšší produktivity snížením vstřikovacích časů. 

Snižování vstřikovacích časů zahrnuje mnoho hledisek, které je nutné 
zohlednit. Jedná se především o druh a strukturu materiálu, který se významně podílí 
na průběhu celé technologie. Na trhu existuje jejich nepřeberné množství, poskytující 
nejrůznější výhody pro průběh procesu zpracování a zlepšení kvality výsledného 
dílu. Protože je cílem této práce snížení vstřikovacích časů a nikoliv zlepšování 
mechanických, chemických či fyzikálních vlastností, budou vysvětleny pouze ty, 
kterými bude možné dosáhnout vyššího počtu vystříknutých dílů, což v  konečném 
důsledku povede k lepšímu ekonomickému zhodnocení celého procesu. 

Další z nutných předpokladů pro zrychlení výroby je volba správného 
způsobu (technologie) vstřikování. Toho lze dosáhnout např. správným rozvržením a 
současným načasováním vstříknutí plastu do jednotlivých forem1, které jsou vhodně 
naplňovány a chlazeny tak, abychom dosáhly nejvyšších časových úspor. K tomu 
také přispívá případná volba podpůrného média, kterým může být plyn, voda či 
cokoliv jiného, sledujícího nejnovější trendy a požadavky koncových uživatelů 
plastových výrobků. 

K vstřikování plastů neodmyslitelně patří vstřikovací stroj, který se zkládá ze 
vstřikovací, uzavírací a řídicí jednotky. Každá z těchto jednotek se významně podílí 
na celém procesu vstřikování. Způsob, kterým bude roztaven plast v komoře má vliv 
na jeho rychlost proudění v rozváděcích kanálcích při plnění dutiny formy. Uzavírací 
mechanismy určují okamžik vstříknutí a řídicí jednotka synchronizuje u moderních 
strojů všechny vykonané pohyby, čímž dosahuje automatizace vstřikování. Stroj 
může být navíc dovybaven manipulátory, roboty, temperačními, dávkovacími a 
jinými zařízeními[2].  

Plasty se vstřikují do vstřikovacích forem pro získání jednoho nebo více 
výstřiků v jediném cyklu podle násobnosti formy. Ta dosahuje časových úspor nejen 
vlastní kostrukcí a rozvržením vtokové soustavy, působící co nejmenší odpor proti 
                                                 
1 Při vstřikování plastů se nemusí naplnit jen jedna forma. Stroj jich může v sériové až hromadné 
výrobě obsahovat více i za cenu vyšších pořizovacích nákladů. 
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proudění vstříknutého média, ale i soustavou vhodně umístěných temperačních 
kanálků pro správné a rovnoměrné chlazení celého dílu. Je to právě chlazení, které ze 
všech procesů při vstřikování trvá nejdéle přičemž na něj má velký vliv i samotný 
materiál formy a jeho tepelná vodivost. Jedná se o poměrně složitou problematiku 
řešenou v mnoha firmách pomocí počítačových simulací, ukazující rozložení teplot 
po celé formě a postupné chladnutí dílu uvnitř jedné či více jejích dutin. Z výsledků 
simulace se poté určují nejvýhodnější polohy vtoků, zlepšují se konstrukční i funkční 
prvky nástroje, které obsahují např. vyhazovače nebo zajišťují správnou funkci 
formy již zmíněnými rozvodnými systémy. 

Cílem této balalářské práce je rozbor technologie vstřikování se zohledněním 
zmiňovaného vlivu materiálu, technologie, formy a vstřikovacího stroje na rychlost 
výrobního cyklu z důvodu jeho zkrácení v jednotlivých výrobních etapách. 

V první části této práce je možné se dozvědět o jednotlivých časech 
vstřikovacího cyklu se získáním znalostí o samotném materiálu, které jsou nezbytně 
nutné pro pochopení celé problematiky. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé 
způsoby snižování příslušných časů s ohledem na již zmíněná hlediska v předchozích 
odstavcích. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vstřikovací cyklus 

Pro zhotovení výstřiku je nutné zajistit sled přesně za sebou jsoucích operací, 
které tvoří vstřikovací cyklus. Jeho počátek musí být jednoznačně definován. Bývá 
to zravidla okamžik impulzu k uzavření formy. 

Skládá se z těchto úseků: 

1) uzavření formy 

2) přisunutí vstřikovací jednotky 

3) plnění dutiny formy 

4) dotlačování 

5) plastikace 

6) odsunutí plsatikační jednotky 

7) otevření formy a vyhození výstřiku[3] 

 

2.1.1 Popis vstřikovacího cyklu  

Cyklus začíná v čase t = 0, kdy stroj dostane impuls k zahájení vlastního 
cyklu. Předpokládáme, že forma je touto dobou prázdná a otevřená. Forma se 
v časovém úseku ts1 přisune, uzavře a uzamkne. Tyto funkce je nutné odlišit, protože 
na přisouvání formy se vynakládá poměrně malá Fp, zatímco na uzamknutí je nutno 
vynaložit značně vyšší uzavírací sílu Fu, neboť se musí zabránit sebenepatrnějšímu 
otevření formy jako důsledku tlaku v tavenině. 

Během času ts2 se přisune tavící komora k formě. Časy ts1 a ts2 se nazývají 
časy strojnímy. V okamžiku vyznačeném jako bod A se dá do pohybu šnek uvnitř 
tavící komory, a tím je zahájeno vlastní vstřikování. V této chvíli koná šnek pouze 
pohyb axiální, nikoliv rotační, čímž působí jako píst. S nepatrným časovým 
zpožděním začne reagovat tlakové čidlo umístěné v dutině formy a zaznamenává 
rychlý vzrůst tlaku taveniny proudící do formy. Doba, během níž probíhá plnění 
dutiny formy se nazývá doba plnění a značí se tv. 

Bodem B je plnění formy ukončeno. Plast uvnitř dutiny formy začne ihned 
předávat teplo do formy, a tím pádem chladnout. Chladne až do okamžiku vyjmutí 
dílu z formy. Doba chladnutí se značí tch (v praxi se dělí na dobu chlazení při plném 
vstřikovacím tlaku a při klesajícím tlaku).V první části této doby probíhá dotlak td. 
Při chladnutí plast zmenšuje své rozměry, a proto je nutné tuto změnu rozměrů 
kompenzovat dodáním malého objemu taveniny do dutiny formy. Abychom mohli 
dotlačovat, musí před čelem šneku zůstat určitý objem plastu - polštář, na který bude 
šnek působit svým čelem. Tento objem nesmí být moc velký (obvykle kolem 10 až 
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15 %, méně než jednonásobek průměru šneku D), aby nedocházelo k tepelné 
degradaci hmoty. 

Dotlak končí bodem D, kdy zároveň začína plastikace dávky na další cyklus. 
Šnek se otáčí a zároveň posouvá směrem vzad, přičemž musí překonávat tzv. 
protitlak neboli zpětný tlak. Výška protitlaku ovlivňuje dobu plastikace a tím i 
kvalitu prohnětení roztaveného plastu. Šnek přitom z násypky odebírá nový granulát, 
který plastikuje a vtlačuje před čelo šneku.  

Bod C, znázorňující zatuhnutí vtokového kanálu je velice důležitý z hlediska 
vlastností výstřiku. Do bodu C je možno šnekem ovlivňovat tlakové poměry v dutině 
formy. Za tímto bodem však nikoliv. Z tohoto důvodu nemá dotlak od této doby 
smysl, a tak končí nejpozději bodem C. V takovémto případě body C a D splynou.  

Doba plastikace značená tpl končí bodem E, kdy zároveň dojde k zastavení 
rotačního pohybu šneku a následnému odsunutí plastikační jednotky od formy (tk). 
Tímto se zabrání přenosu tepla mezi vyhřívanou tryskou a chlazenou formou. 

Ochlazení výstřiku pokračuje a tlak ve formě nadále klesá až na zbytkový tlak 
pz, pod nímž se nachází ztuhlý výrobek těsně před otevřením formy. Příliš vysoký 
zbytkový tlak způsobuje nadměrné pnutí uvnitř výstřiku a naopak nízký pz 
zapříčiňuje propadliny a deformace. Tlak pz lze snížit zkrácením doby dotlaku. 

V bodě F dojde k otevření formy a následnému vyhození výstřiku – vše 
během ts3. Před zahájením dalšího cyklu může ještě náslendovat čas pro obsluhu 
formy, zvaný manipulační čas tm. Na obr.2 je manipulační čas tm na ruční vkládání 
jader do formy, příp. na čištění formy[2][3][4]. 

 

 

Obr.   2.1: Vstřikovací cyklus[5] 

1 – vstříknutí, 2 – dotlak a doplňování, 3 – chlazení, 4 – otevření formy, 5 – 

vyprazdňování formy, 6 – příprava formy, 7 – uzavření formy, 8 – přísun plast. 

j., 9 – vracení plast. j., 10 – plastikace, 11 – prodleva 
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Předpoklady pro ovlivnění jednotlivých úseků vstřikovacího cyklu 

 

Strojní časy 

Strojní čas na uzavření formy ts1 a na otevření formy ts3 závisí na rychlosti 
pohybující se formy a na dráze, kterou musí forma urazit. Dráha otevření formy je 
dána rozměrem výstřiku ve směru otevírání formy a má být tak velká, aby bylo 
možno výrobek z formy vyjmout a případně bylo dost prostoru pro manipulaci ve 
formě. Je snaha ji zkrátit na minimum. Dobu lze zkrátit zvýšením rychlosti pohybu 
formy. U moderních strojů není tato rychlost po celé dráze stejná, nýbrž při zavírání 
se forma zpočátku pohybuje velkou rychlostí, avšak těsně před zavřením formy se 
rychlost sníží, aby části formy na sebe dosedly měkce a forma se nárazem 
nepoškodila. Podobně při otevírání formy je nejprve rychlost vysoká a před 
dosednutím formy na vyhazovač se sníží, aby vyhazovvací kolíky vysunuly výstřik 
z formy pomalu. Celková doba všech strojních časů u strojů střední velikosti 
nepřesahuje několik málo sekund[2][3]. 

 

 

Obr.   2.2: Průběh vnitřního tlaku pi v dutině formy během vstřikovacího procesu[5] 

SK - pohyb šneku, SN - pohyb nástroje (formy),TS1 - doba uzavírání formy, tS2 - doba přisunutí 

vstřikovací jednotky k formě, tS3 – doba otevírání formy, tm - otevření formy, tV - doba 

vstřikování,td - doba dotlaku, tPl - doba plastikace, tch - doba chlazení. Pi - vnitřní tlak, pz - 

zbytkový tlak při otevírání formy, A - začátek vstřikování , B - konec plnění formy, C - začátek 

dotlaku, D - konec dotlaku, 

E - konec plastikace (pohybu šneku), F - začátek pohybu formy 
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Doba plnění 

Účelem této fáze je dokonale vyplnit dutinu formy taveninou pod tlakem 50 
až 200 MPa podle viskozity taveniny a členitosti tloušťky stěn výstřiku. Při 
vystřikování se šnek neotáčí ale posune se hydraulicky vpřed a jako píst taveninu 
vytlačí z válce skrz trysku do formy. V zájmu získání výstřiku s dobrými fyzikálními 
vlastnostmi a dobrým povrchem se plnění musí řídit tak, aby tavenina nevtékala do 
formy volným paprskem, ale aby materiál vtékal do formy postupně. Při tomto 
způsobu plnění vzniká plastické jádro, které umožňuje stlačení taveniny ve formě a 
dotlačování 

Doba plnění tv závisí na rychlosti vstřikování, tj rychlosti pohybu šneku 
vpřed, což je odvislé od technologických podmínek, zejména od taveniny a 
vstřikovacího tlaku. 

Pro většinu výstřiků se volí konstantní vstřikovací rychlost dané stejné 
rychlosti axiálního posunu šneku. 

Plnění formy je provázeno rychlými změnami tlaku, teploty a viskozity 
taveniny. Tyto změny jsou větší u složitých tvarů a při vysokém poměru délky toku 
taveniny k tloušťce stěny. Mají za následek nehomogenitu a nerovnoměrnost 
struktury. Vhodnou úpravou tvaru výstřiku tomu můžeme zabránit[2][3]. 

Doba chlazení 

Chlazení výstřiku ve formě je složitý proces. Probíhá během vstřikování, ale 
zejména souběžně s dotlačováním. Je ovlivněno především tvarem výstřiku a 
tloušťkou stěn, teplotou taveniny, vstřikovací rychlostí, průběhem dotlaku, teplotou 
formy, konstrukcí chlazení forem, druhem plastu a teplotou výstřiku v okamžiku 
vyjímání z formy. Doba chlazení tch představuje rozhodující část cyklu a určuje 
v podstatě délku vstřikovacího cyklu. U běžných výstřiků je proto volena teplota 
formy co nejnižší, ovšem tak, aby nebyla narušena kavalita povrchu výstřiku či aby 
nebylo prudkým ochlazováním vyvoláno vnitřní pnutí. 

Doba chlazení se pohybuje od několika sekund do několika minut (2 až 3). Je 
snaha ji zkrátit účinným chlazením formy, zejména těch míst, v nichž hmota chladne 
nejpomaleji. Započítává se do ní i doba chlazení bez tlaku při otevření formy a končí 
otevřením formy a vyhozením výstřiku. Fáze chladnutí ovlivňuje nejen strukturu, ale 
také kvalitu povrchu výstřiku[6]. 

Doba chlazení se skládá z těchto úseků: 

1) doba dotlaku td 

2) doba plastikace tpl 

3) doba na odsunutí tavící komory od formy tk 

4) doba prodlevy komory v zadní poloze tkp (v této poloze však komora 
zůstává až do skončení ts1, kdy opět přiskočí k formě. 
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Doba dotlaku td představuje malou prodlevu mezi ukončením plnění dutiny 
formy a počátkem plastikace. Její trvání závisí hlavně na minimálním průřezu 
vtokových kanálů a zpravidla činí několik sekund až 10-ky sekund. Úsek dotlačování 
má významný vliv na vlastnosti výstřiku. Dotlaková fáze (úroveň dotlaku a doba 
dotlaku) ovlivňuje především hmotnost výstřiku, smrštění, dosmrštění, a tedy i 
rozměry. Účelem dotlaku je po ukončení vstřiku dotlačovat další taveninu do formy a 
nahrazovat tak úbytek objemu., způsobený smršťováním taveniny během chladnutí, 
aby ve výstřiku nevznikaly ztaženiny nebo propadliny. Dotlak má velký vliv na 
strukturu výrobku a časově se překrývá s fází chladnutí výstřiku ve formě. Velikost 
dotlaku a jeho trvání mají odpovídat postupu smršťování hmoty ve formě. Výši 
dotlaku, popř jeho časovou závislost je nutno určit samostatně pro každý výstřik. 
Dotlakové fáze se využívá ke korekci rozměrů, odstraňování propadlin a lunkrů a 
lepšímu kopírování povrchu tvarové dutiny formy[6]. 

Dotlak má trvat tak dlouho, dokud neztuhne ústí vtoku, jímž se dotlačuje 
tavenina do formy. Prodlužování dotlaku za okamžik ztuhnutí vtoku je bezúčelné a 
zbytečně prodlužuje pracovní cyklus. 

Je- li u tlustostěnných výstřiků vhodné udržet vtok co nejdéle tekutý, užívá se 
pulzního dotlaku. V tomto případě pulzující hydraulický tlak vyvolává střídavou 
změnu proudění taveniny z trysky do formy a zpět, a tím se udržuje jádro vtoku déle 
tekuté. 

Účelem plastikace je roztavit granulovaný materiál, homogenizovat ho a 
připravit pro vstříknutí do formy. Plastikace se provádí v tavicí komoře stroje, 
v němž je otočně a posuvně uložen plastifikační šnek[2][3]. 

Při plastikaci se šnek otáčí a současně posouvá vzad, granulát padající 
z násypky mezi závity šneku se při tom dopravuje směrem k trysce, taví se, hněte, 
mísí, homogenizuje, stlačuje, shromažďuje se v prostoru před čelem šneku uvnitř 
komory. Ohřev polymeru se děje převodem tepla ze stěn tavného válce a frikčním 
teplem, které vzniká působením šneku na materiál. Homogenitu taveniny lze 
ovlivňovat konstrukcí šneku, jeho otáčkami, zpětným tlakem a vstřikovanou dávkou. 

Je nutné dodržovat teplotu taveniny, protože tato teplota přímo ovlivňuje 
viskozitu taveniny, velikost a průběh tlaku ve formě, dobu chladnutí výstřiku a 
stupeň orientace makromolekul. Proto je nutné regulaci této teploty automatizovat. 
Plastikace může trvat i ve fázi otevření formy, vyjímání výstřiků a uzavírání formy. 

Doba manipulace tm slouží k provedení nutných úkonů při otevřené formě, 
jako je vyjmutí výstřiku a vtokového zbytku z formy, očištění formy apod. 
Ochlazený výstřik je během otvírání formy vyjmut a vyhozen z její dutiny 
mechanickým zařízením. Proces vyhazování je ovládán buď mechanicky najetím 
formy při otevírání na doraz, nebo pomocí hydraulicky nebo pneumaticky 
ovládaného pístu[2][3].  
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2.2 Plasty – charakteristika, druhy a jejich vlastnosti pro 
urychlení výroby vstřikováním 

Plasty jsou makromolekulární látky (polymery) v kombinaci s mazivy, 
stabilizátory, pigmenty a různými plnivy. Polymery vznikají polyreakcemi, ve 
kterých se molekuly monomeru (nízkomolekulární látky) obsahujícího dvě a více 
míst schopných vytvořit vazbu mezi atomy uhlíku spojují a vytváří řetězce v jednom 
nebo více směrech[1]. Vznikají tak různé druhy polymerů, jejichž správnou volbou 
ovlivníme rychlost a průběh vstřikování. 

2.3 Členění polymerů a plastů  

Molekulární struktura plastů 

Spojováním monomerů se dvěma místy schopnými chemické reakce vzniká 
lineární makromolekula ve tvaru řetězce – lineární polymer. Plasty s lineárními 
makromolekulami jsou obvykle dobře tavitelné, v tuhém stavu se vyznačují 
houževnatostí, ve formě tavenin dobrou zpracovatelností. Snadno krystalizují. Př. 
PE, PP[7]. 

Rozvětvené polymery obsahují boční řetězce které oddalují sousední 
makromolekuly, čímž klesá velikost mezimolekulárních sil. S jejich rostoucím 
počtem se zhoršuje pohyblivost molekul a tím i tekutost taveniny, která má vliv na 
dobu plnění formy. Př. PMMA, PS[8]. 

Má li monomer tři a více míst schopných reakce, může vytvářet řetězce třemi 
nebo více směry v prostoru a vzniknou prostorově zesíťované polymery, které se na 
rozdíl od rozvětvených polymerů nedají roztavit.  

 

Termoplasty 

Termoplasty jsou polymerní materiály s lineární nebo rozvětvenou 
strukturou. Jsou teplem tavitelné a pod tlakem se vstřikují do chlazených forem, kde 
ztuhnou na požadovaný tvar. Mohou být podle způsobu krystalizace částečně 
krystalické (semikrystalické) nebo amorfní přičemž se s jejich rostoucí molekulovou 
hmotností snižuje jejich tekutost IT, určená množstvím taveniny v gramech, která při 
definované teplotě daného polymeru a pod definovaným tlakem proteče tryskou o 
předepsaném průřezu za 10 minut[8]. Nízkoviskózní plasty se využívají z toho 
důvodu, že mohou téci při nižší teplotě, takže k dosažení teploty pro vyhození dílu 

dojde rychleji. 
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Tab. 2.1: Přehled termoplastů s jejich vlastnostmi a použitím[8] 

Druh plastu 
Hustota [g/cm3] a 

krystalinita 
Tekutost IT 
[g/10 min] 

Použití 
Typ 

materiálu 

LDPE 0,925 (střední) 
17 až 22 
(vysoká) 

Výrobky 
s rychlým 

výrob.cyklem 

Alkathene 
XRM 21 

LDPE 0,930 (vyšší) 
3,5 až 

4,6(střední) 

Výrobky s větší 
tuhostí a 

deformovatelností 

Lupolen 
3010 K 

HDPE 0,959(střední) 
8 až 12 
(vyšší) 

Tenkostěnné 
velkoplošné 

výstřiky 

Vestolen 
A5017 

HDPE 0,963 (vyšší) 
11 až 

15(vysoká) 

Tenkostěnné 
rozměrné 
výrobky 

Liten 
MB82 

PP 0,9 až 0,91 
2,5 až 

4(střední) 
Předměty v 
domácnosti 

Propathene 
GWM 22 

PVC 
měkčený 

1,20 až 1,34 
K=65 
(vyšší) 

Ochranné kryty, 
rukojeti pák 

Neralit 652 

PS 1,05 
15 až 25 
(vysoká) 

Členité tekost. 
předměty 

Edistir FA 

ABS 1,03 až 1,06 
20 až 27 
(vysoká) 

Tenkostěnné 
členité výstřiky 

Forsan 347 

PMMA 1,18 15 
Průhledné kryty 

přístrojů 
Diacon NS 

9300 

PA 66 1,12 až 1,15 Vyšší 
Tenkostěnné 

rozměrné 
výstřiky 

Maranyl A 
125 

PA 6 1,12 až 1,14 Vysoká 
Tenkostěnné 
velkosériové 

výrobky 

Ultramid 
KR 4405 

PA 610 1,07 Střední Jemná mechanika  Ultramid  
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PA 612 1,08 Nižší 
Přesné součásti 

pro vlhké 
prostředí 

Vesatmid 
X 3 114 

PA11 1,04 Vyšší 
Přesná tělesa, 

kryty, objímky 
Rirsan 
BMN 

PA12 1,01 až 1,02 Vysoká 
Tenkostěnné 
členité výstřiky 

Vestamid 
L 1700 

POM 1,42 Vysoká 
Členité méně 

namáhané 
výrobky 

Hostaform 
C 27021 

PC 1,22 Vyšší 
Ochranné přilby, 

kryty svítilen 
Lexan 141 

 

Tab. 2.2: Podmínky při zjištění indexu toku IT v tab. 2.1 [8] 

Druh plastu Teplota t [˚C] Síla F [N] 

LDPE 190 21,2 

HDPE 190 21,2 

PP 230 21,2 

PS 200 50 

ABS 200 212 

PMMA 230 38 

POM 190 21,2 

PC 300 12 

Pozn.: U PVC ve formě prášků se tekutost posuzuje podle tzv K-hodnoty 

Při vstřikování plastů by mělo nejdříve proběhnout důkladné vysušení, 
abychom kvůli tomu neprodlužovali vstřikovací cyklus[9]. 



BP – Možnosti snižování výrobního cyklu u technologie vstřikování plastů 

TU v Liberci, 2012 18  Petr Kirchner 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Nové druhy termoplastů 

Polyfenylensulfid (PPS) 

Polyfenylensulfid byl počátkem 80. let zlepšen japonskou firmou Kureha 
Chemicals na lineární PPS volitelné molekulární hmotnosti - tzv. druhá generace. I 
při vyztužení s 30- nebo 40% hm. podílem skleněných vláken mají pro vstřikování 
nízkou viskozitu taveniny a nízký sklon k tvorbě výronků. Vybrané typy s vynikající 
zabíhavostí jsou vhodné pro tenkostěnné a přesné díly pro elektrotechniku. Dále se 
používají v automobilovém průmyslu a v konstrukci čerpadel, klimatizací, 
ventilátorů apod.[10]. 

 

Polyamidy extrémně tekutého provedení 

Mezi polyamidy o více než 50 % tekutějších než běžné polyamidy pro 
vstřikování patří vysoce plněný polyamid Lanxess Durethan DP BKV 60H2.0 EF 
(PA 6). Vyztužený 60 % skleněných vláken snižuje hmotnost tak, že jím můžeme 
nahradit ocel, hliník a náročných termoplastů. 

Z polyamidu Ultramid A3HG7Q17 (PA 66) o velmi nízké viskozitě se vyrábí 
největší plastové olejové vany délky až 1,2 m pro 70 l oleje s teplotou až 120 °C 
vstřikováním do víceúčelové formy s vyměnitelnými vložkami[11]. 

 

3.2 Vlastnosti polymerů důležitých pro vstřikování 

Molární hmotnost 

Polymery jsou tvořeny souborem makromolekul o různé velikosti molární 
hmotnosti M(g/mol) a jsou tzv. polydisperzní - tím se liší od nízkomolekulárních 
látek, u nichž jsou všechny molekuly stejně velké. Čím jsou distribuční křivky 
vyjadřující polydisperzitu užší, tím je polymer z hlediska velikosti molekul 
homogennější s menším intevalem teploty tání, který ovlivňuje rychlost roztavení 
plastu. 
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Viskozita 

Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na 
přitažlivých silách mezi částicemi. Taveniny s větší přitažlivou silou mají větší 
viskozitu, větší viskozita znamená větší zpomalení pohybu taveniny[12]. 

Viskozita je ovlivněna stupněm polymerace – počtem opakujících se 
základních jednotek v řetězci makromolekuly. Čím je polymerační stupeň – a tím i 
molekulová hmotnost polymeru – větší, tím je hmota tužší a viskóznější. 

Molekulová hmotnost je dána vztahem: 

 

 yMM 0= [g/mol] (3.2) 

kde: 

 M0 ...molekulová hmotnost strukturní jednotky [g/mol] 

 y    ...počet strukturních jednotek, obsažených v jedné makromolekule [1] 

Strukturní jednotka je skupina atomů, které se opakují (CH2). 

 

3.3 Způsoby ovlivnění vlastností polymerů 

Maziva 

Ke zvýšení tekutosti vstřikovaných plastů můžeme použít maziva - aditiva, 
která byla vyvinuta pro usnadnění zpracování obtížně zpracovatelných plastů, např. 
PVC, PS, PTFE. Kromě usnadnění zpracování ovlivňují maziva i další vlastnosti 

 

Obr. 3.1:Rozdělení molárních hmotností polymerů a jejich střední hodnoty 

( )ηMMM Wn ,,  

1-polymer s úzkou distribuční křivkou, 2- polymer se širokou distribuční křivkou [8] 
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výrobku jako např. vzhled povrchu, tepelnou a světelnou stabilitu. Dělíme je na 
maziva s vnějším a vnitřním účinkem podle toho, zda usnadňují oddělení výrobku od 
stěn zařízení nebo makromolekuly navzájem[13]. 

Separační činidla 

Tato činidla se používají k usnadnění vyjímání výrobku z forem. Kromě 
vnějších maziv lze do této skupiny aditiv zařadit silikonové oleje nebo disperze z 
PTFE, nebo separační folie z celofánu nebo polyvinylalkoholu[13]. 

Patří mezi ně: 

• vnější maziva 

• silikonové oleje 

• PTFE disperze ve formě nátěrů nebo nástřiků tvářecích ploch (vynikající 
tepelná stabilita do 300o C) 

Změkčovadla 

Tyto málo těkavé organické látky poskytují polymerním řetězcům ohebnost, 
tvárnost, vláčnost, snižují díky nárůstu volného objemu teplotu skelného přechodu a 
vyšší viskozitu taveniny[13]. 

Dělíme je na: 

• Maziva s vnějším účinkem - látky málo rozpustné v polymeru, proto 
vystupují na povrch a vytvářejí na něm vrstvu, která usnadní oddělení 
výrobku od formy. 

• Maziva s vnitřním účinkem - látky dobře rozpustné v polymeru, snižují 
viskozitu jeho taveniny a do určité míry zmenšují množství tepla vznikajícího 
třením při zpracování polymerních směsí[14]. 

Plniva 

Plnivy lze zlepšit mechanické vlastnosti výrobku (např. pevnost, odolnost 
vůči oděru, houževnatost). Jsou většinou ve formě granulí, prášků.nebo vláken. 
Nesmíme však zapomenout že s větším množstvím plniv se zhoršuje tekutost[8]. 

Endotermická nadouvadla 

Endotermické nadouvadlo může zkrátit čas cyklu i u nenadouvaných dílů. 
Stlačený CO2 se rozloží v tavenině a snižuje viskozitu, čímž se dosáhne většího 
zatečení taveniny a snížení její teploty. Při smršťování dílu plyn pohltí teplo, 
ochlazující tak výstřik zevnitř. Vstřikovací cyklus se zmenšuje o 5-10%[9]. 
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Tab. 3.1: Přehled jednotlivých časů cyklu, způsobů jejich ovlivnění a následného zkrácení 

Jednotlivé časy 
vstřikovacího cyklu 

Druhy ovlivnění časů 
cyklu 

Možnosti zkrácení 

Doba uzavírání formy tS1 

přívod nedostatečného 
množství kapaliny pro 

vyvození uzavíracího tlaku 

využití závorování u 
vstřikovacích strojů s velkými 

tlaky, využití více válců 
uzavírací jednotky 

Doba přisunutí vstřikovací 
jednotky k formě tS2 

delší reakční časy příslušného 
mechanismu 

zrychlení pohybu pomocí 
servopohonů, které jsou 

rychlejší a rychleji reagující než 
hydraulické pohony, které jsou 
proto dovybaveny akumulátory 

Doba otevírání formy tS3 
nedostatečná rychlost formy 

z důvodu menšího tlaku 
v tlakové kapalině 

užití 5-ti kloubových uzávěr se 
zesilovačem tlakové kapaliny, 
elektromechanické uzavírání 

Otevření formy tm 

delší setrvání dílu v otevřené 
formě vlivem nedostatečné 

rychlosti vyhazovacího 
mechanismu 

rychlejší vyjímání dílů pomocí 
robotů případně i v kombinaci 
s bezsloupkovou technologií 
vedení forem, akcelerátory 

vyhazovače, urychlovače desek 

Doba vstřikování tV 

nižší nastavená rychlost 
vstřikování, plast o nižší 

viskozitě, nesprávná teplota 
formy a parametry 

vstřikovaného plastu 

zvýšení rychlosti vstřikování až 
po limit stroje, volba materiálu 

s odpovídající tekutostí, 
nastavení vhodné teploty formy, 

lepší regulace toku taveniny 

Doba dotlaku td 

časová prodleva mezi 
okamžikem ztuhnutí hlavního 
vtoku a ukončením dotlaku, 
zpětný tok taveniny profilem 

šneku při dotlaku 

použití tlakových senzorů, 
zpětných uzávěr, správná volba 

trysky podle viskozity 
vstřikovaného plastu 

Doba plastikace tPl 

při posunu šneku zpět se 
zkracuje účinná část šneku ve 

styku s granulátem čímž 
dochází k poklesu tepla 

vzniklého třením 

zvyšování zpětného tlaku pro 
dosažení vyšší teploty topného 

válce, předplastikace 

Doba chlazení tch 

příliš vysoká teplota formy, 
vlhkost vstřikovaného plastu 

před plastikací, vysoká rychlost 
šneku při pohybu zpět zvyšuje 
tření a tím i teplotu taveniny, 

kondenzace vlhkosti  

nastavení nižších teplot, 
vysušení plastů před plastikací, 
návrat šneku by měl co nejvíce 
odpovídat době konce chlazení, 

sušení forem 
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3.4 Vstřikovací stroje 

Vstřikovací stroj se skládá ze vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky a 
z řízení a regulace. Každý výrobce vstřikovacích strojů je schopen vybavit 
vstřikovací stroj tak, aby plnil funkci částečně nebo plně automatizovaného 
pracoviště, tj. dovybavit stroj manipulátory, roboty, temperačním zařízením, 
dávkovacím a mísícím zařízením, sušárnami, dopravníky pro výrobky a vtoky, 
mlýny, atd [2]. Všechna tato zařízení se podílí na délce trvání vstřikovacího cyklu a 
většina z nich je podrobněji probrána v následujících kapitolách. 

 

3.4.1 Plastikační a vstřikovací jednotka 

Jak vyplývá z jejího názvu, plní plastikační a vstřikovací jednotka dva hlavní úkoly: 

a) přeměňuje granulát plastu na materiálově i teplotně homogenní taveninu o 
zvolené viskozitě 

b) dopravuje tuto taveninu pod velkým tlakem do tvarové dutiny uzavřené 
formy[16] 

 

Vstřikovací jednotku tvoří ocelový topný válec vytápěný elektricky, na jehož 
čele je vstřikovací tryska. V topném válci je otočně a posuvně uložen plastikační 
ocelový šnek. Hloubka jeho závitu se směrem ke trysce zmenšuje, aby se dosáhlo 
kompresního účinku při hnětení a dopravě roztaveného granulátu od násypky k 
trysce. Otáčky šneku jsou měnitelné. Posuv šneku i celé vstřikovací jednotky je 
většinou hydraulický, vstřikovací tlak a rychlost se regulují změnou množství a tlaku 
přiváděné hydraulické kapaliny[1]. 

Teplota topného válce se reguluje pomocí termočlánků přičemž se nejvíce 
tepla přivede třením při samotném hnětení. Teplotu taveniny je nutné udržet na stálé 
úrovni abychom příliš nezměnili viskozitu taveniny spolu s velikostí a průběhem 
tlaku ve formě včetně konstantní doby chladnutí výstřiku. Teplota stěny tavící 

 

Obr.   3.2: Schéma vstřikovacího stroje[15] 
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komory se nejčastěji reguluje automatickou změnou zpětného tlaku šneku v každém 
cyklu. Tento tlak určuje odpor proti hnětení, kterým v komoře vzniká až 2/3 tepla. 
Protitlak je řízen programem řídící jednotky vstřikovacího stroje. Při posuvu šneku 
se zkracuje účinná část šneku (délka šneku ve styku s granulátem), a proto se zpětný 
tlak zvyšuje podle programu v závislosti na zpětné dráze šneku. Změnu přívodu tepla 
změnou intenzity elektrického topení tavicí komory nelze vzhledem k tepelné 
setrvačnosti ocelového válce a krátkým výrobním cyklům provést[8]. 

Vstřikovaní nesmí probíhat příliš nízkou rychlostí. Vstřik může být zrychlen 
až po limit hydrauliky stroje. Snižuje se tak viskozita taveniny a kanály zůstávají 
„otevřené“(mají velký průtočný průřez). Rychlost se tak dá zvýšit až o 20%. Při 
posledním vstřiku se musí rychlost snížit o 10 až 15%, abychom zabránili přetokům. 

 

• Plastikační a vstřikovací jednotka pístového vstřikovacího stroje (méně 
používané) 

Granulát je u tohoto typu stroje v tavicí komoře protlačován pístem, 
přičemž nedochází k jeho dokonalému prohřátí vlivem horší tepelné vodivosti 
plastu. Plastikační výkonnost roste především s růstem poměru povrchu 
taveného plastu a objemu plastu. Proto se používají tavicí komory s torpédem 
nebo žebry. Ty však zvyšují hydraulické ztráty a neposkytují taveninu 
dostatečně homogenní. Dalším zvětšení výkonnosti a zlepšení kvality 
výstřiků přinesla předplastikace pomocí šneku v pístové vstřikovací jednotce, 
připojené k vstřikovací jednotce pro lepší plastikační výkon[16]. 

 

• Plastikační a vstřikovací jednotka šnekového vstřikovacího stroje 

 

Obr. 3.3: Vstřikovací stroj s plastikačním členem [16] 

1 – zpětný ventil 
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Obr.   3.4: Zakončení šneků u šnekových vstřikovacích strojů [16] 

1 – tupá špička, 2 – prodloužená hladká špička, 3 – spirálová špička, 4 – špička se 

zpětnou uzávěrou, 4a – otevřená poloha při plastikaci, 4b – uzavřená poloha při vstřikování 

Šnekové vstřikovací stroje mají místo pístu šnek pro větší plastikační 
výkon a lepší materiálovou a teplotní homogenitu taveniny. K dispozici 
máme i vyšší vstřikovací tlak protože nám odpadají tlakové ztáty způsobené 
třením o stěny torpéda. Axiální posun šneku se většinou provádí hydraulicky. 
Pohon šneku je zajištěn buď elektromotory nebo výhodněji hydraulickými 
motory s měnitelnými otáčkami. Šnek se však nesmí pohybovat zpět příliš 
rychle. Pokud tomu nebudeme přikládat pozornost, zvýšené tření může 
prodloužit dobu chlazení. Doba návratu šneku by tedy měla odpovídat 

chlazení. Šnek by se měl volit s ohledem k danému vstřikování tak, aby 
zajistil správné vlastnosti tavenině při nejnižší teplotě[9]. 

 

Zakončení šneku jsou různá podle druhu materiálu, druhu vstřikovací 
trysky a dalších hledisek. U špatně viskózních materiálů je šnek vybaven 
zpětnou uzávěrou, která brání zpětnému tlakovému toku taveniny profilem 
šneku a umožňuje tak vyvození dostatečného vstřikovacího tlaku, popř. 
dotlaku[16]. 

Druh trysky závisí na druhu zpracovávaného materiálu, viskozitě a tepelné 
stabilitě. Otevřená tryska se používá pro vysoce viskózní taveninu nebo taveninu 
náchylnou k tepelné degradaci. Plastikace se provádí s tryskou dosednutou na ústí 
formy. Pro zpracování nízkoviskózních a středně viskózních tavenin je účelné 
vybavit trysku uzavíracím mechanismem. Uzavíratelné trysky jsou posuvné a 
jehlové. Rozdíl mezi těmito tryskami je v tom, že u uzavřené trysky je proudění 
taveniny omezeno uzavíracím mechanismem, přičemž hrozí nebezpečí mrtvých 
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prostojů, které nejen prodlužují vstřikovací časy ale zároveň hrozí i degradace 
taveniny. 

• Vícepolohový vstřikovací stroj 

Tento stroj má více stejných forem upnutých buď na vratně posuvném 
stole (dvoupolohový stroj), nebo na rotačním karuselu (4 až 16 polohový 
stroj, obr.4). Formy postupně přichází před vstřikovací jednotku, která je 
naplní taveninou. V dalších polohách probíhá v uzavřené formě buď chlazení 
(u termoplastů), nebo vytvrzování (u reaktoplastů), nebo vulkanizace, potom 
otevření formy, vyhození výstřiků, vyfouknutí formy stlačeným vzduchem a 
její opětné zavření. Tyto stroje mají velký pracovní výkon a jsou vhodné pro 
velké série výrobků. Snižují dobu chlazení a mohou být vybaveny více 
vstřikovacími jednotkami pro vyšší efektivitu vstřikování[1]. 

 

 

3.4.2 Uzavírací jednotka 

Úkolem uzavírací jednotky je co nejrychleji otvírat a uzavírat formu a dále 
přidržovat uzavřenou formu silou větší, než je síla vyvolaná tlakem taveniny na stěny 
dutiny formy. Uzavírací síla bývá pravidelně menší než přidržovací síla. 

 

Uzavírací jednotka se skládá z těchto hlavních částí (obr.č.3.6) 

a) opěrné desky pevně spojené s ložem (sloupy) stroje 1 

b) pohyblivé upínací desky 2, na kterou je upnuta pohyblivá část formy 

c) upínací desky 4 s otvorem pro trysku, na kterou se připevní nepohyblivá část 
formy s vtokovou vložkou 

d) vodicích sloupů 3 

 

Obr.   3.5: Schéma půdorysu šestipolohového vstřikovacího stroje s rotačním 

stolem se vstřikem do dělicí roviny [1] 

1 – chlazení u termoplastů nebo vulkanizace u elastomerů, 2 – rotační stůl, 3 – 

svislé hydraulické uzavírací jednotky s upnutými formami, 4- vstřikovací 

jednotka, 5 – otevření formy, vyhození výstřiku a zavření formy 
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e) uzavíracího a přidržovacího mechanismu 6. 

 

Výhody hydraulického uzávěru z hlediska zrychlení procesu vstřikování 

• rychlé a jednoduché upnutí formy, přičemž je možné aby byly upnuty formy 
o různé výšce 

• přidržovací síla je známa z tlakových údajů manometru hydraulického 
okruhu, je snadno a rychle nastavitelná s velkou reprodukovatelností 

• možnost programové změny přidržovací síly v průběhu plnění umožňující 
tzv. dýchnutí formy[16] 

 

S pomocí moderních hydraulických prvků dosahujeme narozdíl od 
starších hydraulických strojů značných uzavíracích rychlostí. Nezbytností je 
rychlý přívod značného množství tlakové kapaliny do přidržovacího válce. 
Stroj se uzavírá pomocným válcem malého průměru se současným přívodem 
tlakové kapaliny spádem nebo sáním z nádrže do přidržovacího válce velkého 
průměru. Po uzavření formy je v přidržovacím válci velkého průměru 
vyvozena plná přidržovací síla[16]. 

 

Obr.   3.6: Uzavírací jednotka s kloubovým uzávěrem ovládaným hydraulicky [16] 

1 – opěrná deska, 2 – pohyblivá upínací deska, 3 – vodicí sloupy, 4 – pevná 

upínací deska, 5 – forma, 6 – kloubový mechanismus, 7 – hydraulický válec,  h – 

otevření stroje 
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Obr.   3.8: Uzavírací jednotka s kloubovým uzávěrem ovládaná mechanicky[16] 

 

U strojů s přidržovací silou nad 6 MN bývá hydraulický uzávěr 
vybaven závorováním, při kterém se pístem o malém průměru rychle uzavře. 
Po uzavření jsou do vybrání pístnice zasunuty závory, čímž je píst pevně 
spojen s opěrnou deskou stroje. Vzápětí je dočerpáno relativně malé množství 
kapaliny do hlavního hydraulického válce a je vyvozena plná přidržovací síla. 
Závorování tedy umožňuje dosažení velké uzavírací rychlosti při malé 
spotřebě tlakové kapaliny (viz obr.8). 

 

Pro rychloběžné stroje a stroje s menší přidržovací silou se většinou 
používají kloubové uzávěry, ovládány mechanicky nebo hydraulicky. 
Používají se jednoduché kloubové uzávěry. Kromě nižší spotřeby energie 
oproti plně hydraulickým uzávěrům mezi výhody patří velmi rychlé otevírání 
a uzavírání formy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.   3.7: Hydraulický uzávěr se závorováním[16] 

V1-hydraulický válec pro uzavírání formy, P1-hydraulický píst pro uzavírání 

formy, V2-hydraulický válec pro vyvození přidržovací síly, A-opěrná deska, B-

pohyblivá upínací deska, C-nepohyblivá upínací deska s otvorem pro trysku, 

1-tlaková kapalina, 2-závory, 3-pístní tyč, 4-forma 
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Kloubové mechanismy se uplatňují především v oborech, kde jsou 
vstřikovány tenkostěnné výrobky s krátkými chladicími časy, tedy především 
v obalovém průmyslu. 

Uzavírací systémy: 

• hydraulický uzávěr: jednoduchý, malá přisouvací rychlost, nebezpečí 
pootevření formy, málo používaný, jednoduché upnutí formy 

• hydraulický uzávěr s dvojím ovládáním a závorováním: složitější, 
velká přisouvací rychlost, velká uzavírací síla, která uzamkne formu 

• kloubové uzávěry: použití u strojů se střední velikostí, velmi rychlé 
uzavírání a otevírání formy, obtížné seřízení, horší regulace 
přidržovací síly 

• kombinovaný uzávěr: podobný hydraulickému s dvojím ovládáním a 
závorováním s kloubovým mechanismem[17] 

Stroje od firmy Van Dorn Demag pro uzavírání pomocí 5-ti 
kloubového mechanismu používají dva válce pro dostatečnou uzavírací sílu 
podporovanou zesilovačem tlakové kapaliny, přiváděné od pumpy 
s nastavenými parametry, generující vysokorychlostní pohyby. Využívají se 
paralelní pohyby řízené hydraulicky ovládanými ventily s integrovanou 
elektronikou pro současné pohyby vyhazovačů a trysky. Elektronika je přímo 
umístěná na ventilu. Lineární vedení šetří nejen sílu a energii, ale také 
umožňuje vyšší rychlosti pohybu částí stroje. Hydraulický akumulátor 
vyvozuje vyšší vstřikovací rychlost[18]. 

 

Uzavírací jednotka stroje AllrounderA od firmy Arburg má 5-ti 
kloubový mechanismus a pohybuje se spolu s upínací jednotkou pomocí 

 

Obr.   3.9: Dva válce uzavírací jednotky[18] 

A – 2 válce uzavírací jednotky s malým zdvihem, B – zesilovač tlak. kapaliny, C - čerpadlo 
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servopohonů. Vstřikovací a plnicí pohony jsou nezávislé. Můžeme tedy déle 
dávkovat a dosáhneme i větší viskozity taveniny. Vzájemné pohyby 
vyhazovače a formy jsou dobře koordinované. Uzavírací síla se automaticky 
mění pro konstantní uzavření formy v závislosti na její tepelné roztažnosti. 
Dávkování během cyklu umožní optimální přípravu materiálu, snížení jeho 
teploty, a proto kratší dobu cyklu[19].  

Kombinací 5-ti kloubového mechanismu a silného servomotoru stroje 
E-max od firmy Engel dosahujeme nejkratší doby chodu naprázdno. 
Používáme ložiska pro lineární pohyb desek s minimálním třením. Uzavírací 
síla se automaticky mění se změnou teploty formy[20]. 

Uzavírací a vstřikovací jednotka jsou vůči sobě v určité poloze. 
Vstřikuje se buď do dělicí roviny nebo kolmo na ní především při 
horizontálním uspořádání těchto jednotek. Výhodou je, že výstřik po 
vyhození může vypadnout vlastní tíhou čímž se zkrátí výrobní cyklus[16]. 

 

Elektromechanické uzavírací ústrojí 

Z důvodu nutnosti velkých tlaků u uzavíracích mechanismů pomocí kapaliny 
se začaly využívat elektrické uzavírací jednotky, nahrazující hydraulický motor 
elektromotorem a klikovým mechanismem. Mezi výhody patří vysoká uzavírací 
rychlost a snadná automatizace pracovního cyklu[21]. 

 

 

Obr.   3.10: Elektromechanické uzavírací ústrojí[21] 

1-pevná upínací deska, 2-pohyblivá upínací deska, 3-dělená vstřikovací forma, 

4-nosné sloupy, 5-rám stroje, 6-klikový kotouč, 7-ojnice, 8-pákový 

mechanismus 
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3.4.3 Ovládací, pohonná a regulační jednotka 

Tato jednotka zajišťuje automaticky provoz a samočinné dodržování 
nastavených technologických parametrů (teplota v různých částech topného válce, 
teplota formy, vstřikovací tlak, začátek a rychlost vstřiku, doba vstřikování, doba 
chlazení ve formě aj.). Elektrická část je umístěna v samostatné skříni, hydraulická 
část je v případě hydraulicky ovládaných strojů v loži. Stroje jsou vybaveny 
číslicovým ovládáním dovolujícím nastavení technologických parametrů a jejich 
průběhu na počítači a automatickou kontrolu a regulaci vstřikovacího procesu[1]. 

Pro automatické řízení je nutná dokonalejší hydraulika (proporcionální 
ventily, servoventily, digitální ventily), přesné měření tlaků a pohybů a celkové 
elektronické řízení procesu. Na dotlak jsou stroje schopny přepnout podle času, 
dráhy šneku, tlaku v hydraulice nebo ve formě. Pro správnou činnost hydrauliky je 
důležitá kontrola sekundárních funkcí s velkou spotřebou oleje a nedostatečného 
výkonu hydraulických systémů pro větší výkony a vyšší tlaky. 

 

V současné době byl vytvořen nový systém regulace toku taveniny Dynamic 
Feed, regulující množství plastu tlakem v tavenině pro každou dutinu formy 
bezprostředně před každou tryskou v systému. Všechny vtoky ve formě tedy již 
nemusí mít stejný vstřikovaný profil. Ventil je ovládán hydraulickým válcem. Těsně 
pod uzavíracím ventilem je ale v kanálu umístěn snímač tlaku, který měří tlak v 
tavenině mezi ústím trysky a ventilem. Uzavírací ventil řídí hydraulický válec 
přestavovaný přiřazeným servoventilem, který je regulován PID regulátorem. 
Zásobování hydraulického systému tlakovým olejem může být zabezpečeno 
samostatnou hydraulickou jednotkou s akumulátorem tlaku nebo vstřikovacím 
strojem, pokud disponuje odpovídajícím vybavením a potřebným výkonem. Stejně 
jako při klasickém vstřikování musí vstřikovací jednotka dodat odpovídající 
množství taveniny a vyvinout dostatečně vysoký tlak pro celý nástřik. Tlak je 
bezprostředně před ústím v každé trysce změřen snímačem a hodnota je předána do 
regulátoru. Ten porovnává právě naměřenou skutečnou hodnotu s požadovanou 
hodnotou podle referenční tlakové křivky uložené v regulátoru a změnou polohy 
uzavíracího ventilu koriguje v reálném čase tlak a množství protékajícího plastu. 
Reakční čas tohoto regulačního okruhu je velmi krátký. 

Každá tryska má svůj vlastní uzavírací ventil, pracuje nezávisle v uzavřeném 
regulačním okruhu, a tím může optimalizovat vstřikovací tlak, čas vstřiku i dotlak 
a konec času dotlaku pro každou dutinu zvlášť, jako by měl každý vtok 
vstřikovacího systému svou vlastní vstřikovací jednotku[22]. 

 

Srovnání hydraulických a elektrických vstřikovacích lisů 

Poháněná čerpadla hydraulického oleje řízená elektromotorem dodávají toto 
médium v potřebném tlaku a množství do jednotlivých spotřebičů - hydraulických 
válců nebo hydromotorů s dobře zvládnutým přenosem energie kapalinou. U 
elektrických vstřikovacích lisů jsou funkce stroje poháněny servomotory nebo 
asynchronními motory s frekvenčními měniči. Jejich hlavní výhodou je zejména 
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preciznost stroje a téměř 100% reprodukovatelnost parametrů díky přesným 
servoosám. Elektrické pohony kromě toho umožňují paralelní pohyby všech částí 
stroje, což je umožněno vlastními pohony všech pohybových částí stroje. Plastikace 

a vstřikování tak mohou probíhat ve stejném okamžiku. Pohony mohou být 
dovybaveny tzv. řízením rychlosti. Snížíme tím časy vstřikovacího cyklu až o 5% a 
navíc můžeme ušetřit až 50% z ceny energie. 

 

S plně elektrickým vstřikovacím lisem korespondují svou funkčností 
rychloběžné hydraulické lisy s akumulátorem. Tím je určena oblast použití plně 
elektrických strojů - jsou vhodné pro výrobu výlisků, kde je potřeba velmi vysokou 
vstřikovací rychlostí a tlakem dopravit taveninu do dutiny formy a zaručit tak 
přesnost výlisku[23]. 

Plně elektrické vstřikování, které je oproti hydraulickým vstřikovacím lisům 
přesnější, lehčí a rychlejší se používá u vstřikovacích lisů E-motion firmy Engel pro 
standardně i vysokorychlostně vstřikované díly. Díky paralelní činnosti jednotlivých 
elektrických pohonů dosahujeme vzhledem k minimálním prostojům nižšího 
výrobního cyklu. U plně elektrických strojů musí být elektrické i doplňky jako např. 
magnetické upínání forem, elektrická manipulace s jádry nebo použití ozubeného 
hřebenu[20]. 

U elektrického vstřikovacího stroje Speed od výše zmíněné firmy lze díky 
servomotorům využívat rychlé paralelní pohyby s jemným zrychlením. Nízké 
celkové časy cyklu jsou způsobené rychlými chody naprázdno od 1,2 s do 1,7 s[20].  

Elektrický stroj Allrounder firmy Arburg se vyznačuje osami pro vstřikování, 
dávkování, otevrání a zavírání formy, které jsou řízeny servomotory, a proto na sobě 
nezávislé. Vyznačují se velkým zrychlením, konečnou rychlostí a současnými 
pohyby. Dochází tak opět ke snížení vstřikovacích časů. Pohyb trysky a ovládání 
jader je řízeno hydraulicky.  

Pro současné plnění a vyjímání výstřiků v průběhu vstřikování jsou 
k dispozici stroje s otočnými nebo posuvnými stoly. Dosahujeme jimi kratších časů 
celého cyklu. Otočné stoly jsou nezávislé na vstřikovací jednotce a jsou řízeny 
servomotory pro rychlé, přesné a na sobě nezávislé současné pohyby[19]. 
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3.4.4 Automatizace 

Při současných požadavcích na rychlost a přesnost výroby vzhledem 
k náročnosti poptávky se ve stále větší míře zavádí automatizace procesu 
vstřikování. Spočívá mimo jiné i v lepším řízení pohybů a využívání robotů. 
Při automatizaci se využívají roboti k masové identifikaci. Robot identifikuje 
pracovní zátěž v průběhu pracovního cyklu a přizpůsobí své pohyby. 
V případě malé zátěže se zrychlí pohyby robotů a sníží se tím časy při 
manipulaci. Při velké zátěži se pohyby naopak zpomalí a zvýší se tím 
životnost. Kontrolou dynamických hodnot - vibrací a pohybů docílíme kromě 
jejich vyšší přesnosti i rychlejších rozjezdů „právě včas“[20]. 

Používá se lineární robot nebo kombinace (tzv. dvojitý robot) 

 

Robot zajišťuje pomocí horizontálních pohybů kratší výrobní cyklus 
obsahující vkládací a vyjímací činnosti pro vstřikovací formu včetně 
montážních a kontrolních operací a balení konečného produktu. 

Pro lepší automatizaci se používá i tzv. bezsloupková technologie, 
umožňující kromě upnutí velkých forem a jejich rychlé výměny, bez potřeby 
rozebírání jader při vyjímání a opětovném upínání forem, také snadný přístup 

 

Obr.   3.12: Lineární robot Viper[20] 

 

Obr.   3.11: Otočný stůl firmy Arburg [19] 
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robotů a automatizačních prostředků. Části formy mohou být tedy rychleji 
vyměněny s rychlejším odstraněním vystříklého dílu. Rovnoběžnost desek a 
snadná obsluha a údržba je nedílnou součástí této technologie. Pro vyvození 
vysoké vstřikovací rychlosti do 600 mm/s se používají hydraulické 
akumulátory řízené servoventily[20]. 

 

 

Obr.   3.13: Bezsloupková technologie firmy Engel[20] 
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3.5 Vstřikovací formy 

Neodmyslitelnou součástí každého stroje pro vstřikování plastů je vstřikovací 
forma. Poskytuje výstřikům jejich tvar a rozměry dané tvarovou dutinou formy, která 
je větší o smrštění výrobku. Vzhledem ke své náročné konstrukcí se zásadním 
způsobem podílí na celkové kvalitě vystříklého dílu a na době trvání vstřikovacího 
cyklu. Formy musí odolat vysokým tlakům, musí umožnit snadné vyjmutí výrobku a 
musí pracovat automaticky po celou dobu své životnosti. 

 

Vstřikovací forma se skládá z dílů, vymezujících tvarovou dutinu formy, z 
chladicího (temperačního) systému, z vtokového systému, z vyhazovacího systému a 
z upínacích a vodicích elementů. Jednotlivé části vstřikovacích forem lze rozdělit do 
dvou skupin na části konstrukční a na části funkční. Konstrukční části zabezpečují 
správnou činnost nástroje a funkční části se stýkají s tvářeným materiálem a udělují 
mu požadovaný tvar[2]. Jednotlivé části formy je nutné co nejlépe vysušit kvůli 
snížení teploty formy bez rizika kondenzace vlhkosti která kazí povrch dílu. Čas 

cyklu se tak může snížit o 30%. Další možností snižování časů cyklu je nahrazení 
ocelové formy formou z jiného, tepelně vodivějšího materiálu. Jedním z nich je např. 
slitina berilia a mědi[9]. 

 

Vstřikovací formy lze rozdělit do následujících skupin: 

• podle násobnosti na jednonásobné a vícenásobné, 

 

Obr.   3.14: Vstřikovací forma [17] 



BP – Možnosti snižování výrobního cyklu u technologie vstřikování plastů 

TU v Liberci, 2012 35  Petr Kirchner 

• podle způsobu zaformování a konstrukčního řešení na dvoudeskové, 
třídeskové, etážové, čelisťové, vytáčecí, apod., 

• podle konstrukce vstřikovacího stroje na formy se vstřikem kolmo na 
dělící rovinu a na formy se vstřikem do dělící roviny[2]. 

3.5.1 Vtokový systém 

Kvalitu a jakost výstřiku spolu s produktivitou výroby nejvíce ovlivňuje 
vtokový systém, což je systém kanálů a ústí vtoku, který musí zajišťovat správné 
naplnění dutiny formy, snadné odtržení nebo oddělení od výstřiku a snadné vyhození 
vtokového zbytku. Vtoková soustava je navrhována podle počtu tvarových dutin, 
podle jejich rozmístění a podle toho, zda bude konstruována jako studený nebo horký 
rozvod[2]. Vtokový systém lze také příznivě ovlivnit např. užitím žeber a jader. 
Dosáhneme tak i rychlejšího ztuhnutí výstřiku a snížení jeho hmotnosti[9]. 

 

Vtokový systém musí zabezpečit aby: 

• dráha toku od vstřikovacího stroje do dutiny formy byla co nejkratší, 
bez zbytečných tlakových i časových ztrát 

• dráha toku byla ke všem tvářecím dutinám stejně dlouhá a tím se 
zajistilo rovnovážné plnění 
 

• xxxx 
 

 

 

• průřez vtokových kanálů studeného rozvodu byl dostatečně velký, aby 
byla jistota, že po vyplnění tvářecí dutiny bude jádro taveniny ještě 
v plastickém stavu a tím se umožní působení dotlaku. Vtokový kanál 
má mít při minimálním povrchu co největší průřez. Tím budou ztráty 
ochlazováním minimální. Této podmínce odpovídá kruhový 
průřez[24]. 

 

Studený vtokový systém 

 

Studený vtokový systém se skládá z vtokové vložky a vtokových kanálků. 
Tavenina se vstřikuje velkou rychlostí do relativně studené formy. Během průtoku 
studeným vtokovým systémem viskozita taveniny na vnějším povrchu prudce roste, 
nejnižší je uprostřed. Vysoká viskozita vyžaduje vysoké tlaky systému (40 až 200 
MPa). Platí zde stejné zásady, které byly již popsány v předchozí kapitole. 
Nevýhodou tohoto sytému je kromě potřeby vyšších tlaků a teplot vstříklého plastu i 

 

Obr.   3.15: Zásady volby vtokového systému[24] 

a, c, e, f, g – vhodné řešení 

b, d – nutná korekce vtokových ústí 
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odstranění vtokového zbytku, prodlužující dobu chladnutí výstřiku. Na druhou stranu 
významně zmenšíme energetické nároky a zjednodušíme konstrukci formy ve 
srovnání s vyhřívanými rozvody[24]. 

Vtoková ústí 

Vtokové ústí se vytváří zúžením rozváděcího kanálu. Tím se zvýší klesající 
teplota taveniny před vstupem do tvarové dutiny. Hlavní vtok (vtokové ústí) nesmí 
být na druhou stranu příliš malý, aby nekladl příliš velký odpor tavenině – museli 
bychom ho více chladit v samotné formě[9]. Délka zúženého ústí se volí co nejkratší. 
Tvar ústí bývá štěrbinový pro ploché výstřiky, nebo kruhový pro rotační a jiné 
výstřiky. Pro rychlejší plnění dutiny formy jich můžeme používat i více najednou. 

• Plný kuželový vtok přivádí taveninu do vtokové soustavy bez 
zúženého vtokového ústí. Je vhodný pro jednodušší výrobky s větší 
tloušťkou stěny. Vstřikují se jím zpravidla termoplasty s horší 
tekutostí. Jeho odstranění je pracné a tavenina v nich déle chladne. 

 

• Bodový vtok je nejrozšířenějším typem zúženého vtokového ústí 
zpravidla kruhového průřezu, které leží mimo nebo v dělicí rovině. 
Vyžaduje systém třídeskové formy (nejdříve se odtrhne vtokové ústí a 
teprve poté se otevře forma v dělicí rovině s tvarovou dutinou), která 
se otevírá déle než forma dvoudesková. Kdyby se ztuhlý plast v ústí 
neodtrhl, zůstal by v přechodu a bránil by průtoku taveniny 
v následujícím cyklu. Používá se pro tenkostěnné výrobky. 

 

• Tunelový vtok je zvláštním případem bodového vtoku, který má tu 
výhodu, že vtokový zbytek může ležet v téže dělicí rovině jako 
výstřik, a tudíž není nutné použití třídeskového systému. Obsahuje 

 

Obr.   3.16: Plný kuželový vtok[4] 

 

Obr.   3.17: Bodový vtok[4] 
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samooddělující vtokový systém, takže nedochází k dodatečnému 
odstranění vtoků. Zrychlíme tím proces vyhazování výstřiku [25]. 

 

Vyhřívaný vtokový systém (VVS) 

Jedná se o metodu bez vtokového zbytku, realizovanou za pomocí 
vyhřívaných vtokových soustav. Vyhřívané vtokové soustavy mají vyhřívané trysky, 
které jsou charaktrizovány minimálním úbytkem tlaku i teploty v systému 
s optimálním tokem taveniny. To umožnila především výroba vysokovýkonných a 
minimálních topných těles a některých dalších jejich dílů. 

Výhody vyhřívaných vtokových soustav: 

• umožňují automatizaci výroby 

• zkracují výrobní cyklus (kratší doba chlazení) 

• snižují spotřebu plastu 

• průměr vtoku je schopen vydržet větší tlaky díky menším tlakovým 
ztrátám 

• vlastní regulace všech součástí VVS 

Technologie vstřikování s použitím VVS spočívá v tom, že tavenina po 
naplnění formy zůstává v celé oblasti vtoku až do ústí formy v plastickém stavu, 
takže je možné i přes malý průřez vtoku pracovat s dotlakem. Nevýhodou těchto 
systémů je poměrně velká energetická náročnost a vyšší náklady při instalaci 
pomocných zařízení (vytápění, teplotní čidla apod.)[25]. 

 

Vyhřívané trysky 

 

Vyhřívané trysky umožňují propojení vstřikovacího stroje s dutinou formy při 
dokonalé teplotní stabilizaci. Výrazně umožňují zlepšit technologické podmínky 
vstřikování. Tryska má vlastní topný článek s regulací, nebo je ohřívána jiným 
zdrojem vtokové soustavy. Výhoda vyhřívaných trysek je i v tom, že plastikace 
může začít ihned po uzavření trysky. Vyhřívané trysky se dělí na: 

 

Obr.   3.18: Tunelový vtok[4] 
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Obr.   3.19: Dotápěná tryska s vlastním topením[5] 

• Nepřímo vyhřívané trysky se dvěma provedeními: 

- dotápěná tryska vlastním zdrojem tepla z miniaturního topného 
tělesa v ocelovém pouzdře, jehož špička zasahuje do vyústění 
vtoku 

- dotápěná tryska vyhřívaným rozvodným blokem, přenášejícím 
teplo na trysku 

 

 

• Přímo vyhřívané trysky: 

- trysky s vnějším topením, kde tavenina proudí vnitřním otvorem 
tělesa 

- trysky s vnitřním topením, kde tavenina obtéká vnitřní vyhřívanou 
vložku (torpédo) s dobrou tepelnou vodivostí[25] 

 

 

 

Obr.   3.20: Přímo vyhřívané trysky[4] 

s vnějším topením, b) s vnitřním topením 
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Vyhřívané rozvodné bloky 

Vstřikovací formy s rozvodným blokem se používají v kombinaci 
s vyhřívanými nebo izolovanými tryskami(teplotu udržuje větší vrstva taveniny svou 
izolační vlastností). Slouží k rozvodu taveniny do tvarových dutin vícenásobných 
forem. Jeho dobrá funkce je podmíněna rovnoměrným vytápěním. 

Rozváděcí blok je ocelový, uložen mezi upínací a tvarovou deskou v pevné 
části formy. Jeho tvar je konstrukčně přizpůsoben potřebné poloze rozváděcích 
kanálů směrem k vyústění a uložení trysek. Nejčastěji je vytápěn zvenku elektrickým 
odporovým topením pomocí topných hadů v mědi nebo zevnitř topnými patronami. 
Vše je řízeno tepelným regulátorem přes tepelná čidla. 

Vyhřívaným rozvodným blokem se dosahuje rychlého ohřevu a dostatečné 
teploty pro optimální tok taveniny v bloku a případně i v trysce[25]. 

 

3.5.2 Vyhazovací systém 

Slouží k vyhazování výstřiku z dutiny nebo tvárníku otevřené formy, 
vysunutím nebo vytlačením. Svojí funkcí má zajišťovat automatický výrobní cyklus. 

 

Cyklus má dvě fáze : 

• dopředný pohyb, vyhazování, 

• zpětný pohyb, návrat vyhazovacího systému do původní polohy. 

 

Obr.   3.21: Vyhřívaný rozvodný blok[4] 
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Úkosy výstřiku ve směru vyhazování by neměly být menší než 30°. 

Vyhazovací systém musí výstřik vysouvat rovnoměrně, aby nedošlo k jeho zpříčení. 
Mimo výstřiků se vyhazuje i vtokový zbytek. Zpětný pohyb je zajišťován vratnými 
kolíky, pružinami či hydraulickými nebo vzduchovými vyhazovači. 

 

 Pohyb vyhazovacího systému se vyvine: 

• narážecím kolíkem o traverzu vstřikovacího stroje při otevíraní formy, 

• hydraulickým, nebo pneumatickým zařízením (bývá příslušenstvím 
vstřikovacího stroje), umožňuje měkké vyhazování[24] 

K vyhazování výstřiku se používají vyhazovací kolíky a desky, stírací desky, 
stlačený vzduch nebo speciální vyhazovače. Pro urychlení vyhazování se používají 
tzv. akcelerátory vyhazovače (viz obr.22) 

 

 

Obr.   3.22: Akcelerátor vyhazovače a jeho umístění ve vstřikovací formě[26] 

1-základová deska, 2-rozpěrky, 3-spodní deska vyhazovače, 4-horní deska vyhazovače, 5-akcelerátor 

vyhazovače, 6-opěrná deska, 7-kotevní deska tvárníku, 8-vyhazovací kolík 
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Akcelerátor vyhazovače spojený s vyhazovacím kolíkem koná pohyb spolu 
s ostatními kolíky v jedné upínací desce. Ještě před dokončením zdvihu ostatních 
kolíků naráží vnitřní pouzdro urychlovače s vnitřním ozubením do pouzdra v opěrné 
desce a dochází k dodatečnému zdvihu v akcelerátoru pomocí uvnitř uloženého 
ozubeného hřebenu spojeného s vyhazovacím kolíkem. 

K zrychlení pohybu desky se používají urychlovače desek (viz obr.23). 

 

Princip urychlovače desek je dobře patrný z obrázku 23. Je realizovaný 
pákovým mechanismem při najetí páky na osazení rozpěrky mezi základní a opěrnou 
deskou formy. 

3.5.3 Chladicí (temperační) systém 

Pojem temperace znamená ochlazování nebo ohřívání tvářecích částí nástroje 
a udržení na dané teplotě po dobu provozu nástroje ve výrobě. Dalším důležitým 
úkolem je docílení optimálně krátkého výrobního procesu vstřikování.  

Proces chlazení je nejdelším úsekem vstřikovacího cyklu. Jako medium se 
používá voda nebo minerální oleje. Toto medium prochází soustavou chladicích 
kanálů, které jsou vrtány nebo frézovány ve tvarových vložkách. Systém kanálů ústí 
většinou na bok formy, kde jsou připojeny hadice, které spojují nástroj 
s temperačním zařízením. Temperace musí zajistit rovnoměrné plnění dutiny formy a 
chladnutí taveniny v dutině formy téměř stejnou rychlostí bez vzniku vad. Tepelná 
setrvačnost nástroje většinou neumožní dodržení žádané teploty na povrchu dutiny, a 
proto se volí kompromisní teplota, kolem které teplota dutiny v pracovním cyklu 
kolísá[17][5]. 

Některé obecné zásady temperace 

• Vzdálenost kanálů od líce formy má být navržena tak, aby nedošlo 
k porušení povrchu tvarové dutiny formy a aby v tvarové dutině 
nevznikala podchlazená místa. Výhodnější je použít větší počet 

 

Obr.   3.23: Urychlovač desky[26] 
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malých kanálů, než-li naopak. Kolem dutiny formy se kanály 
rozmísťují rovnoměrně a v optimálním případě je jejich vzdálenost od 
líce formy všude stejná. Pouze v místech s největší tepelnou 
koncentrací, kde je třeba zvýšit intenzitu chlazení, se kanály přiblíží 
líci formy nebo se zmenší vzdálenost mezi nimi.  

• Temperační kanály umístit blízko vtoku taveniny. Temperační 
kapalina by měla protékat tak, aby napřed protekla pod nejteplejším 
místem formy a nakonec pod nejchladnějším místem formy. Je třeba 
se vyvarovat tlustých vtoků. Většinou ovlivňuje čas vstřikovacího 
cyklu vtok (až z 50%), který chladne až jako poslední. Lze to řešit 
horkými tryskami, užitím rychle tekoucího plastu nebo úpravou 
konstrukce vtoku. U vyhřívaných trysek používáme chlazení co 
nejblíže k hlavnímu vtoku výstřiku. Čas od vstříknutí plastu do formy 
do okamžiku jejího otevření nesmí být příliš dlouhý. Tento problém se 
dá odstranit tlakovým senzorem, který ukáže pokles tlaku po ztuhnutí 
hlavního vtoku. 

• Rozmístění temperačních kanálů a jejich rozměry je nutno navrhnout 
s přihlédnutím k celkovému řešení formy, např. umístění vtokové 
soustavy, vyhazovacích systému, tvarových vložek a jiných dílů, ale i 
k požadavku na těsnost temperačního okruhu[2][17]. 

 

• Aby byl přestup tepla při chlazení co největší, je nutné sledovat 
rychlost chladicí kapaliny ve formě. Koeficient přestupu tepla je 10 až 

20-krát vyšší při dostatečné rychlosti pro turbulentní proudění místo 
proudění laminárního. Požadovaná rychlost je funkcí průměru kanálu 

 

Obr.   3.24: Vliv rozmístění temperačních kanálů na průběh teploty ve 

stěně formy[17] 
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a rychlosti chladicí kapaliny. Prostředky proti zamrznutí zvyšuje 
viskozitu chladicí vody, taže není výhodné příliš snižovat teplotu na 
úkor pomalejšího proudění. Dodavatelé chladicího zařízení jsou 
schopni určit správný tlak pro proudění chladicího média. 

• Překontrolování toku chladicí kapaliny, čištěné pro zabránění tvorby 
kamenů, snižujících přestup tepla až o 30%, do správných míst (často 
nejteplejších) formy je při temperaci nutností. Patří mezi základní 
předpoklady správné činnosti temperačního systému, zahrnující např. 
i vyvarování se malého tlakového rozdílu mezi přitékající a vracející 
se kapalinou v chladicím systému. Dodatečné zařízení mohou 
negativně ovlivnit tlak vracející se kapaliny. Patří mezi ně chladiče a 
ohřívače na straně formy i když jsou vypnuté. 

• Sledování teplot u násypky a okolních částí topného válce plastikační 
jednotky je také důležité. V některých případech obsluha 
vstřikovacího stroje prodlužuje doby cyklu pro kompenzaci malých 
teplotních výkyvů v zadní části topného válce[9]. 

Tab. 3.2: Doporučené teploty taveniny, formy a vyhození výlisku z formy[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při snižování časů je velmi důležité si uvědomit, že doba vstřikovacího cyklu 
je odhadem složena z 5% ze vstřikovacího času, 80% z chlazení a 15% z doby, 
potřebné k vyhození výstřiku. Pokud je to možné, snažíme se o co největší snížení 

Termoplast
Teplota 

taveniny [°C]

Teplota 
formy     
[°C]

Teplota vhodná 
pro vyhození 

výrobku z 
formy [°C]

ABS 190-250 50-85 80-100
PA 6 260-280 40-120 100

PA 6-GF 270-290 80-120 140
PA 66 275-295 80-100 100

PA 66-GF 280-300 80-120 130
PC 280-320 85-120 <140

PC-GF 310-330 80-130 <150
HDPE 180-270 20-60 -
LDPE 180-270 20-60 -

PMMA 180-2500 50-80 -
POM 180-220 50-120 -
PP 170-280 20-100 -
PS 180-260 55-80 -

PVC tvrzené 190-220 30-60 -
SAN 200-260 50-85 80-95
PEEK 380-430 160-220 -
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teploty formy. Vysoká teplota forem je velmi častým jevem při vstřikování. Při 
vstřikování amorfních plastů je dobré experimentovat s chladnějšími formami. U 
semikrystalických plastů však hrozí snížení krystalinity pokud by teplota poklesla 
příliš rychle. Doporučená teplota je 66 až 77°C.  

Některé nové polyolefiny a elastomery jsou dobře tekuté i při nižších 
teplotách podle vedoucího výzkumného oddělení v Dow Plastics který říká, že 
chladnější forma může snížit časy cyklu až od 25-30%. Žádaná teplota je 10°C 

narozdíl od jinak dosažené teploty, odpovídající 176°C[9]. 

Temperační systém Contura 

Jedná se o systém s kanály sledující obrys tvarové části dutiny formy, 
umožňující výrobu temperačních kanálů s různým průřezem přičemž řešení spočívá 
v rozdělení tvárníku do dvou nebo více vrstev, na jejichž stykových rovinách lze pak 
snadno obrábět temperační kanály a přizpůsobit je tak obrysům výstřiku. Vrstvy 
tvárníku se ukládají na sebe a spojují se speciální technikou pájením natvrdo 
v podtlaku za vzniku homogenní tvarové části vstřikovací formy. Tento temperační 
systém umožňuje rovnoměrnější rozložení teplotního pole vstřikovaného dílce pro 
rychlejší chladnutí výstřiku[27]. 

 

Vtokové vložky 

Pořízení tvarových částí formy z vysoce vodivých materiálů je finančně 
náročné, a proto je výhodné vkládání tvarových vložek do vybraných míst 
vstřikovací formy. S vložkami ze slitiny mědi lze docílit zvýšeného odvodu tepla ve 
vstřikovací formě tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné tepelné zatížení nástroje i 
výrobku v celém objemu najednou se souběžným zvýšením produktivity práce. 

Použitím cirkulující kapaliny v temperačních kanálech souběžně s tvarovými 
vložkami z vysoce vodivého materiálu dosáhneme rychlejšího ochlazování 
vstřikovaného dílce. Nespornou výhodou tohoto způsobu temperace je také lepší 
zatečení v „zadních“ místech výstřiku bez vzniku studených spojů a také zkrácení 
celkové doby cyklu. 

 

Obr.   3.25: Rozložení teplotního pole v tvarové dutině vstřikovací formy v 

závislosti na optimalizaci temperačních kanálů a způsobu temperace[27] 

a) uspořádání temperačních kanálů kolem tvarové dutiny bez optimalizace 

b) optimalizované uspořádání temperačních kanálů kolem tvarové dutiny 

c) optimalizované uspořádání temperační systém Contura 
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Tvarové vložky z vysoce tepelně vodivého materiálu je možno použít 
v různých místech vstřikovací formy, jako jsou čelisti, tepelně namáhané oblasti, 
výztužná žebra a tudíž u většiny tvarově složitých výstřiků, které se obtížně 
temperují (dlouhé tvárníky). Ve většině případů pouze doplňují aktivní temperační 
systém s cirkulujícím teplonosným médiem v temperačních kanálech vstřikovací 
formy[27]. 

Pulzní chlazení 

Pulzní chlazení je novou alternativou ke standadnímu způsobu chlazení, tj 
s chlazením formy již při jejím ohřevu vstříknutou taveninou. Podstatou pulzního 
chlazení je dynamické řízení chlazení v průběhu vlastního vstřikovacího cyklu. 
Temperanční jednotka pro formu je v tomto případě upravena a vybavena tzv. 
procesním ventilem (Process Valve), který ovládá cirkulaci chladícího média 
v průběhu celého výrobního cyklu plastového dílce.  

Po dobu otevírání formy, vyhození výlisku, zavírání formy a vstřikování 
dávky taveniny je tento ventil uzavřen, chladící kapalina začíná obvykle cirkulovat 
chladícími okruhy formy až s náběhem dotlaku. Intenzivní chlazení formy tak 
probíhá pouze po dobu chladící fáze výrobního cyklu. Procesní ventil je otevírán a 
zavírán pomocí signálů z řídícího systému vstřikovacího stroje. 

Zastavení cirkulace chladícího media po dobu otevření formy, jejího zavírání 
a vstřiku taveniny způsobuje zvýšení teploty povrchu dutiny formy v době jejího 
plnění. Otevření ventilu a následná intenzivní cirkulace chladícího media s podstatně 
nižší teplotou oproti konvenčnímu způsobu, pak celkovou dobu chlazení redukuje. 
Výsledkem je obvykle zkrácení celkové doby výrobního cyklu při udržení 
kvalitativních ukazatelů u výlisku nebo významné zlepšení kvality výlisku při 
udržení doby cyklu[28]. 
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Alternativní systém chlazení ATS 

Tato vylepšená varianta pulzního chlazení využívá speciální temperanční 
jednotky s dvěma samostatnými okruhy o rozdílné teplotě kapalného média, což 
umožňuje v průběhu výrobního cyklu formu cyklicky ohřívat i chladit. Součástí 
technologického vybavení je dále externí stanice s procesními ventily, které regulují 
a přepínají průtok média, a tím zvyšují povrchovou teplotu dutiny formy před a v 
průběhu fáze jejího plnění taveninou a následně na to také zajišťují intenzivní odvod 
tepla z dutiny formy s cílem rychlého ochlazení výlisku a jeho vyhození z nástroje. 
Celý postup je zřejmý z obr. č. 3.27. 

 

Obr.   3.26: Průběh teplot v dutině formy v průběhu vstřikování; 1-otevření formy, 2-

odebrání výlisku, 3-uzavření formy, 4-vstřikování, 5-dotlak, 6-otevření formy (pulzní 

vstřikování), 7-otevření formy (standardní systém) [28] 
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Řízeným přepínáním obou okruhů z režimu „by pass“ do režimů „chlazení-
ohřev“ dochází ve formě k střídavému průtoku studeného a horkého kapalného 
média. To cirkuluje po dobu otevření formy a plnění dutiny taveninou, studené 
medium pak v průběhu působení dotlaku a fáze zbytkového chlazení výstřiku ve 
formě. Pro teplotní rozsahy do 200 °C je jako medium používána voda, nad 200 °C 
pak olej. Rychlejší schopnost ochlazení umožňuje provoz forem při vyšší teplotě 
takže se mohou zaplnit rychleji[28]. 

Chlazení kapalným CO2 – technologie Tool-Vac 

Jedná se o způsob chlazení, založený na vypařování kapalného CO2, 
přiváděného do mikroporézních ocelových částí speciální vstřikovací formy nebo do 
konvenční vstřikovací formy, resp. do jejího expanzního prostoru. V obou případech 
je kapalný oxid uhličitý přiveden v časových impulsech (pro dosažení požadované 
teploty nástroje) ze zásobníku do formy trubičkami, kde proniká póry (v případě 
speciální formy s mikroporézní ocelí) a současně expanduje. Vzniklé výparné teplo 
umožňuje rychlý odvod tepla z chlazeného výstřiku. U konvenční vstřikovací formy 
je kapalný CO2 také přiváděn do expanzního prostoru. Avšak narozdíl od 
mikroporézní oceli nemůže dojít k průchodu oxidu přes stěnu oceli, a tak k přenosu 
tepla slouží jen povrch stěn expanzního prostoru. V obou případech vyžaduje 
chladicí okruh zásobník CO2 s kompresorem, který je umístěn vně vstřikovny. V 
případě uzavřeného okruhu se vrací plynný CO2 k novému zkapalnění[29]. 

 

 

Obr.   3.27: Propojení formy a temperačního zařízení v systému ATS[28] 
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Obr.   3.29: Aplikace chlazení CO2 u konvenčních 

ocelí[29] 

1-kapilární trubička pro přívod kapalného CO2, 2-

expanzní prostor 

Výhody a nevýhody technologie 

Chlazení pomocí oxidu uhličitého se používá především při chlazení 
tlustostěnných částí výstřiku, tj. v oblastech, kde výstřik chladne 
nejpomaleji.Použitím této metody lze ve srovnání s klasickou metodou chlazení 
pomocí temperačních kanálů dosáhnout snížení doby chlazení představující 
rozhodující část vstřikovacího cyklu až o 40%. Metoda je také vhodná pro 
temperování dlouhých tvárníků a tenkých můstků. Mezi přednosti této metody patří 
snížení doby chlazení, zvýšení produktivity výroby a rovnoměrné rozložení teplot na 
povrchu dílu. Nevýhodou jsou vysoké požadavky na zajištění čistoty při montáži 
nástroje, jeho ošetřování při výrobních prostojích a únik CO2 v případě otevřeného 
chladicího okruhu[29]. 

 

 

Obr.   3.28: Schéma chlazení ve vstřikovací 

formě[29] 



BP – Možnosti snižování výrobního cyklu u technologie vstřikování plastů 

TU v Liberci, 2012 49  Petr Kirchner 

 

3.6 Zvláštní způsoby vstřikování 

3.6.1 GIT – vstřikování plastů s podporou plynu 

Technologií vstřikování s plynem získáváme možnost výroby dílů 
s uzavřenými dutinami, které jsou vytvořeny „ničím“,  kdy se do určitých míst 
výstřiku za účelem vytvoření dutiny přivádí plyn, většinou dusík, čímž se vytvoří 
výlisek o zdánlivě velkém průřezu, přičemž odpadne nutnost chladit velké množství 
roztavené plastické hmoty. Jako plynu je použito vysoce čistého dusíku (čistota min. 
99,8 %) s možností jeho stlačování v rozsahu 10 až 30 MPa. 

Výhodou GIT (gas injection technology) je snížení uzavíracích sil, snížení 
smrštění, zkrácení délky cyklu (zkrácení doby chlazení vlivem zmenšení tloušťky 
stěny při zachování chladící plochy nástroje), snížení hmotnosti výrobku, nízká 
deformace ploch výrobků, vysoký stupeň tuhosti u dílů s žebry a zachování 
požadovaných mechanických vlastností a minimalizace deformací výstřiku, vzniku 
staženin a snížení spotřeby plastů včetně zlepšení poměru hmotnost – tuhost při 
zachování vysoké kvality povrchu. Dochází k redukci hmotnosti až o 50 % a ke 
zkrácení doby cyklu také až o 50 %. Je možné počítat s poklesem výrobních nákladů 
o 30 až 50 %. Nevýhodou technologie GIT je vyšší cena nástroje a stroje, 
problematické chlazení v místech kanálů, řízení procesu. Tlak plynu zde přebírá 
funkci dotlaku[2]. 

Existují dva způsoby vstřikování: 

• krátký vstřik, dofukovací způsob, kdy je dutina formy naplněna jen 
částečně (objem taveniny je 50 až 90 %) a následně je tlakem plynu 
zcela vytvarována dutina formy 

 

• dlouhý vstřik, vyfukovací způsob, při kterém se plyn vstřikuje do 
dutiny formy až poté, co plast úplně vyplní tvarovou dutinu a tavenina 
je vytlačována buď zpět před čelo šneku a nebo do pomocné dutiny 

 

Obr.   3.30: Postup vstřikování u GIT technologie - krátký vstřik[2] 
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Při vstřikování s podporou plynu je nejdříve vstříknut plast (nejlépe s pomocí 
horkých vtoků pro ideální homogenitu a teplotu taveniny) a teprve potom plyn, 
protože při současném vstřikování by se plyn dostal na povrch výstřiku. S ohledem 
na velký rozdíl mezi viskozitou taveniny a plynu, vytváří se zcela jiný typ proudění, 
než je klasické proudění taveniny plastu. Plyn musí být přiveden do určeného místa 
výstřiku v přesně stanovený okamžik, kdy plast ještě nestačil ztuhnout vlivem dotyku 
se stěnou formy (důsledek chlazení) a nebo do míst, kde není tavenina plastu v 
nečinnosti. To klade vysoké nároky na konstrukci formy. Z počátku se přivádí plyn o 
nižším tlaku, aby nedošlo ke vzniku povrchových vad (vytvoření dutiny). Po úplném 
naplnění tvarové dutiny formy se tlak plynu zvýší, aby se dosáhlo přesného 
dotvarování dílu.  

Kontrolu tlaku plynu provádí tlaková jednotka, která je součástí vstřikovacího 
stroje, a může být řízena jednak z hlediska kontroly objemu nebo tlaku. V zásadě 
však platí, že pro tekutější hmoty je potřeba nižší tlak a naopak[2]. 

3.6.2 WIT - vstřikování plastů s podporou vody 

Kromě technologie vstřikování plastů s podporou plynu (dusíku) se v dnešní 
době začíná prosazovat technologie vstřikování, kdy k výrobě dutých těles se 
nepoužívá plyn, ale voda. Mluvíme o technologii vstřikování s podporou vody – WIT 
(water injection technology).  

Voda je vstřikována jednou nebo více pumpami do tekuté taveniny za účelem 
vytvoření dutiny. Vstřikování vody se provede tak, aby se voda neodpařovala. Tedy 
teplota přivedené vody musí být volena podle zpracovávaného plastu. Čelo vody pak 
působí na plastické jádro jako vtlačovaný píst. Účinek je navíc podpořen tím, že 
v oblasti (na čele) přechodu vody a taveniny ztuhne tenká plastová membrána. 
Nakonec může být voda vytlačena z dílce tlakovým vzduchem, nebo odsáta zpět a 
nebo se vylévá mimo formu a přes zásobník se vrací zpátky do oběhu. Vstříknutí 
vody se musí provést dostatečně rychle, aby se zabránilo hydrolytickému rozkladu 
plastu. 

V důsledku většího chladicího účinku vody oproti plynu se zkrátí doba 
chlazení i doba celého cyklu zhruba na 10 až 20 % doby u klasické technologie 
vstřikování. Smotná dutina WIT dílu totiž slouží jako samostatný temperační okruh , 
jehož účinnost ovlivňují tři základní parametry: tvar a rozměr kanálu, velikost 
průtoku a teplota vody. Výhody technologie WIT jsou srovnatelné s výhodami 

 

Obr.   3.31: Postup vstřikování u GIT technologie - dlouhý vstřik[2] 
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technologie GIT a technologii WIT lze použít i na výrobu dílců, které metodou GIT 
nelze realizovat. Zároveň mají vnitřní stěny výrobků velmi hladký povrch[2][27]. 

 

Technologie vodního vstřikování byla vyvinuta německým Institutem pro 
zpracování plastů IKV v Aachenu. Výsledky výzkumu byly následně převzaty 
společností Battenfeld a proces byl upraven pro hromadnou výrobu. Technologie 
Aquamould spočívá v přímém vstřikování vody do formy hned po vstříknutí 
taveniny. Voda zajišťuje úplné vyplnění dutiny formy a rovněž vyvíjí požadovaný 
dotlak. Před otevřením formy je snížen tlak vody a voda je odvedena z dutiny[30]. 

 

3.6.3 Tandémové vstřikování 

Princip tandémového vstřikování spočívá v tom, že ve vstřikovací formě jsou 
dvě protilehlé dutiny s výrobky, které jsou v přesně stanovených cyklech plněny, 
dotlačovány a chlazeny, stejně jako u klasického vstřikování, ale pomocí 
samostatných vstřikovacích jednotek. Princip je tedy založen na tom, že zatímco 
v jedné dutině probíhá proces otevření, vyhození výrobku a zavření formy, plnění a 
dotlaku, tak ve druhé dutině probíhá proces chlazení Vstřikovat můžeme výrobky 
stejného objemu, ale i objemu rozdílného[2]. 

 

Obr.   3.32: Princip WIT-krátký vstřik[2] 

 

Obr.   3.33: Celoplastová madla pro nastavení sedadel v automobilu vyvinutá 

společností Müller Technik a vyráběna technologií Aquamould. [30] 
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3.6.4 Vstřikování taveninou o vysokém tlaku 

  Tento proces vstřikování je založený na vstřikování taveniny, která je pod 
vysokým tlakem, do uzavřené dutiny formy. V první fázi je tryska stroje, která je 
vybavena pneumatickou jehlou, uzavřena a plastikační jednotka stroje plastikuje 
materiál stejně, jako u konvenčního vstřikování. Ve druhé fázi, po skončené 
plastikaci, je tavenina stlačována mezi uzavřenou tryskou a čelem šneku pohybem 
šneku vpřed do dosažení předem stanovené pozice. Kompresní tlak je v závislosti na 
výrobku v rozsahu 100 až 250 MPa, nastává zmenšení objemu. Tavenina je 
udržována pod vysokým tlakem i z hlediska dosažení teplotní homogenity. Ve třetí 
fázi je tryska otevřena, tavenina relaxuje a zvětšuje svůj objem, tedy dochází k plnění 
dutiny formy. Působením dotlaku dochází k redukci smrštění přičemž šnek zůstává 
na své pozici. Zaručí se tím větší reprodukovatelnost. Tato technologie se používá při 
vysokorychlostním vstřikování[2]. 

 

Obr.   3.34: Princip tandémového vstřikování[2] 
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4 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU PRÁCE 

Vzhledem k zhodnocení práce je nutno poznamenat, že získávání kvalitních 
materiálů v dostatečně podrobné a použitelné formě není nikterak jednoduché. 
Firmami jsou většinou uváděny jen velmi obecné ačkoliv stále užitečné informace. 
Při uvážení technologického rozvoje se nelze spolehnout ani na starší literaturu, která 
je i přesto nezbytná pro získání základních informací pro celkové pochopení 
problému. Je tedy nutné se zaměřit na internet, některé odborné články a získávání 
znalostí od lidí s praktickými zkušenostmi. Přínosem této práce pro mě bylo nucené 
zamyšlení o několikrát zmíněných cílech, shrnování pracně získaných poznatků a 
lepší celkový přehled, který jsem si utvořil.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce byl rozbor technologie vstřikování včetně materiálu, 
technologie, strojů a forem a jejich vlivu na zkrácení jednotlivých výrobních etap. 
V teoretické části je nejprve popsán samotný vstřikovací cyklus s jeho etapami a 
příslušnými časy. Následuje popis materiálu s jeho vlastnostmi. V praktické části 
jsou zmíněny nové druhy materiálů včetně přísad, vhodných z hlediska větší 
plynulosti procesu vstřikování. Další část je věnována plastikační a vstřikovací 
jednotce, kde je kromě předplastikace popsáno i závorování, a uzavírací jednotce 
s ovládací jednotkou. Poté je věnována pozornost vstřikovacím formám a vtokové 
soustavě, vyhazovacímu systému a jedné z nejdůležitějších kapitol – temperaci 
forem. Konec této práce je zaměřen na některé ze zvláštních způsobů vstřikování. 

Použitím plniv ve formě endotermických nadouvadel v praktické části byla 
snižena viskozita s lepším pohlcením tepla, což se projevilo snižením vstřikovacího 
cyklu o 5-10%. Bylo zjištěno, že rychlost vstřiku se dá zvýšit až o 20% při pouhém 
využití limitních hodnot hydrauliky stroje. Použitím servopohonů bylo dosaženo 
rychlejších současných pohybů jednotlivých částí vstřikovacího stroje. Velmi 
přínosné bylo zjištění, že chlazení představuje 80% celkové doby trvání 
vstřikovacího cyklu. V souvislosti s tímto faktem je důležité volit co nejnižší teplotu 
formy s odpovídající rychlostí chladicí kapaliny. Při turbulentním proudění je přestup 
tepla 10 až 20-krát vyšší než u proudění laminárního. Temperačním systémem 
Contura bylo docíleno lepšího odvodu tepla následkem kopírování tvaru výstřiku 
temperačními kanálky. Vypařováním kapalného CO2 v expanzním prostoru bylo 
umožněno snížení doby chlazení až o 40%. Chlazení bylo zvýšeno i pomocí 
zvláštních technologií vstřikování s podporou plynu nebo kapaliny. Překrytí doby 
chlazení s dobou otevření formy, vyhozením výstřiku a zavřením formy u 
tandemového vstřikování je dalším příkladem urychlení výroby. Vzhledem k výše 
zmíněným skutečnostem bylo dosaženo snížení vstřikovacích etap bez ohledu na 
vyšší pořizovací náklady či např. horší kvalitu povrchu výrobku při navlhnutí u 
vstřikování s podporou vody. 
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