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Abstrakt:  

Tato diplomová práce se zabývá experimentálním měřením teplotních polí a 

sledováním narůstání parizonu ve formě pro polyetylenové lahve o objemu 

250 ml, při procesu vyfukování. Pro vybrané teploty temperace formy 

analyzuje vliv  na mechanické a rozměrové vlastnosti výrobku. Hodnocení 

jsou prováděna na reálných lahvích a pomocí simulačního programu B-SIM.  

 

Abstract:  

This thesis deals with experimental measuring of fields of temperature and 

observation of the parison grow in a mould for polyethylene bottles with size 

of 250 ml, during the blow moulding process. Effects on mechanical and 

dimensional features of the product are analyzed for selected temperatures 

of the mould temperation. The evaluation is carried out with the use of actual 

bottles and the simulation program B-SIM.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
 
Zkratka: Význam: 
 

.dxf typ formátu souboru 

.prt typ formátu souboru 

.stl typ formátu souboru 

3D třídimenzionální 

CAD počítačová podpora konstrukce 

CAE počítačová podpora inženýrství 

EVOH ethylenvinylalkohol 

JPEG typ formátu souboru 

MFI melt flow index (tavný index plastu) 

MVR objemový index toku taveniny 

PA polyamid 

PC polykarbonát 

PE polyetylen 

PE-HD polyetylen vysokohustotní  

PE-LD polyetylen nízkohustotní  

PET polyetylentereftalát 

POM polyoxymethylen 

PP polypropylen 

PS polystyren 

 
Symbol: Význam [Jednotka]: 

 

D průměr šneku [mm] 

L délka šneku [mm] 

σSH horní mez kluzu [MPa] 
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1 ÚVOD [1], [2] 

 
 Ohlédneme-li se do minulosti zjistíme, že skutečný vývoj plastů, tak 

jak je známe v současnosti, začal v poměrně nedávné době. V roce 1850 

vzešla z pokusů profesora Alexandera Parkese tvrdá, pružná a průsvitná 

hmota, která byla nazvána parkesin. Tím byly položeny základy k jejich 

nečekanému a rychlému vývoji. 

 Dnes polymerní materiály představují nejvýznamnější složku výroby a 

spotřeby podle objemu mezi všemi technickými materiály. Nesporný předstih 

oproti klasickým materiálům je dán všestrannými vlastnostmi, které plasty 

vykazují. Izolují tepelně a elektricky, vyznačují se kluznými vlastnostmi i bez 

maziv, mají několikanásobně menší měrnou hmotnost, dále propouštějí 

elektromagnetické vlny a gama-záření, mají tlumící schopnosti, rozšiřují 

možnosti designu a je nezanedbatelný i jejich výhodný poměr mezi užitnými 

vlastnostmi a cenou. 

 Z těchto důvodů spotřeba plastů neustále roste a pronikají do všech 

oblastí zpracovatelského průmyslu. U nás jsou největšími odběrateli odvětví 

automobilové výroby s podílem 26 % a dále průmysl výroby obalů s 21 %. 

Stavebnictví odebírá 13 % a na výrobky pro domácnost připadá 10 % objemu 

výroby plastů. V České republice má mezi plastikářskými technologiemi 

vedoucí postavení technologie vstřikování (podíl 59 %), následuje 

technologie vytlačování (24 %), vyfukování (5 %), compouding – směšování 

(5 %) a lisování (3 %). 

 Třebaže se mohou technologie vytlačování a vyfukování zdát jako 

druhořadé, výroba dutých obalů by se bez nich mohla jen těžko rozvíjet a 

zdokonalovat. Z tohoto důvodu se tato diplomová práce zabývá zkoumáním 

procesů, které probíhají při extruzním vyfukování na stroji GM 251 od 

výrobce GDK spol. s r.o. Karlovy Vary s použitím polyetylenu typu Liten    

BB-29 (Unipetrol RPA Litvínov) určeného pro vyfukování dutých těles. GDK 

se taktéž podílela na výrobě formy pro lahve o objemu 250 ml opatřené 

z jedné strany tvrzeným sklem, díky níž je pozorování dějů při vyfukování 

mnohem snazší. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Technologie vyfukování, výroba dutých t ěles [1], [3], [4] 
 
 Vyfukování je technologie, kdy se polotovar tvaruje ve vyfukovací 

formě tlakem vzduchu do tvaru dutého tělesa. Materiál se musí zahřát do 

plastického stavu, tak aby vykazoval dobrou tvarovatelnost, ale zároveň musí 

zůstat soudržný. Předlisek může být vyráběn vstřikováním, vytlačováním, 

nebo za použití fólie. 

Pod pojmem duté těleso se skrývá široký sortiment tvarově rozličných, 

obvykle uzavíratelných obalů (obr. 2.1) o objemu 1 ml až 1 000 litrů i více. 

Patří sem například ampule, láhve, sudy, kanystry aj. 

 

 
Obr. 2.1: Typy dutých těles [3] 

  

Vlastnosti těchto obalů jsou dány především jejich tvarovou stabilitou, 

odolností proti pádům a statickému namáhání, dále pak funkčností, odolností 

proti UV záření, transparentností (nebo barevností), migrací škodlivých látek 

z obalu do náplně a opačně. 

 Z termoplastů vhodných pro toto zpracování je možno uvést PE-LD, 

PE-HD, PET, PC, PS. Pro bariérové vrstvy se obvykle v koextruzních 

technologiích používají materiály PA a EVOH. 
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Tab. 2.1: Rozdíly mezi technologií vstřikování a vyfukování  

 

2.1.1 Extruzní  vyfukování [1], [3], [5] 
 

 Při této technologii se tavenina polymeru s možnými přídavky aditiv a 

barviv protlačuje pomocí šnekové plastikační jednotky příčnou, či přímou 

vytlačovací hlavou s regulovatelnou kruhovou hubicí. Vzniklým polotovarem 

je nekonečná trubka, nazývaná parizon viz. obr. 2.2.  

 

 

 
Obr. 2.2: Vytlačování parizonu 

 

 Vstřikování Vyfukování 

Parametry nástroje tlak vysoký nízký 

teplota vysoká nízká 
 

uzavírací síla vysoká nízká 

Plast molekulová hmotnost nízká vysoká 

 MFI vysoký nízký 

Výrobek smrštění vysoké nízké 

lesk povrchu vysoký nízký 

namáhání nástroje vysoké nízké  

přesnost rozměrů vysoká nízká 

Nástroj cena vysoká nízká 

 doba životnosti dlouhá krátká 

Typ výrobku  precizní funkční 



 TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                            12                                           Teoretická část 

 

V našem případě je parizon vytlačován kontinuálně (obr. 2.3). Po 

dosažení nastavené délky, přeruší paprsek optického senzoru, který dá 

systému stroje impuls k přisunutí a uzavření obvykle dvoudílné formy. 

Uzavřením dojde ke svaření dna a také k odříznutí parizonu žhaveným 

nožem, nebo drátem. Forma ihned odjede z prostoru pod hlavou, aby se 

uvolnil prostor pro další parizon. V pozici určené pro vyfukování parizonu 

sevřeného ve formě je shora vtlačen trn, který parizon utěsní, vytvaruje hrdlo 

se závitem a umožní přívod stlačeného vzduchu k vyfouknutí do 

požadovaného tvaru dle dutiny formy. 

 

 
Obr. 2.3: Princip extruzního vyfukování [5] 

a) – počátek vytlačování parizonu; b) – vytlačování parizonu a jeho prodlužování účinkem vlastní tíhy; 

c) – dosažení potřebné délky parizonu, najetí formy pod hubici; d) – sevření parizonu formou, svaření 

dna, odříznutí parizonu; e) – najetí formy pod vyfukovací trn, vtlačení trnu, počátek vyfukování 

tlakovým vzduchem; f) – konec vyfukování, finální tvar výrobku s přetoky 
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Jelikož podobně jako u vstřikování termoplastů představuje chlazení 

nejdelší úsek pracovního cyklu, tak i v případě vyfukování je výrobek ve 

formě chlazen. Parizon musí opustit vytlačovací hlavu rovnoměrně prohřátý 

(teplotně homogenní) a co nejrychleji, aby měl dostatečnou teplotu pro 

svaření dna. Rovněž je vhodné zkrátit pracovní cyklus stroje z důvodu 

eliminace neřízeného protahování parizonu a možnosti dosažení jeho 

rovnoměrné tloušťky. Vzniklé technologické odpady zvané přetoky, se po 

otevření formy automaticky oddělí a takto vzniklý odpad se po rozdrcení vrací 

zpět k opětovnému zpracování. 

Parizon je také možné vyfukovat tak, že se stlačený vzduch přivádí     

jehlou z boku těsně nad hrdlem. Tato část se později odstraní. 

Technologií přímého vytlačování (kontinuální extruze) parizonu 

s následným vyfouknutím se vyrábějí dutá tělesa do objemu přibližně 10 litrů.  

U větších těles se  používají vytlačovací stroje se zásobníkem roztaveného 

plastu viz. obr. 2.4, kde je možné omezit dobu vlastního vytlačování na 

několik sekund. Nehrozí tak veliké nežádoucí ochlazování parizonu na 

vzduchu, nebo protahování vlastní tíhou, které má za následek 

nerovnoměrnou tloušťku stěny finálního výrobku a nestabilitu celého 

technologického procesu.      

 

 
Obr. 2.4: Vyfukovací stroj se zásobníkem roztaveného plastu [1] 
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2.1.2 Vstřikovací vyfukování [3], [6] 
 

 U tohoto technologického postupu se tavenina plastu postupně 

vstřikuje do forem ve tvaru předlisků (preforem) dané tloušťky a opatřných 

obvykle již hrdlem se závity. Vstřikování se provádí na dutý ocelový trn, který 

je po délce dutý a dělený. Předlisky zůstávají fixované na trnu a ještě 

v termoplastickém stavu tvarovány přivedeným stlačeným vzduchem v další 

formě do finálního tvaru. 

Další předností tohoto způsobu je maximální geometrická přesnost 

provedení závitové části hrdla, dokonalá rovnoměrnost tloušťky stěn a také 

to, že nevzniká technologicky nutný odpad. Technologické vybavení je 

ovšem cenově náročné, proto je tato metoda rentabilní u velkých sérií a také 

tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost. Vstřikovací vyfukování 

také umožňuje výrobu vícevrstvých obalů koextruzních zařízení s vnitřní 

stranou z recyklátu a vnějšími vrstvami z primárního materiálu. 

 

2.1.3 Vstřikovací vyfukování s dloužením [3], [5], [6], [7] 
 

 Jak již název napovídá, jedná se o určitou modifikaci metody 

předchozí a postup je zřejmý z obr. 2.5. U tohoto dvoustupňového postupu 

se preformy (obr. 2.6) v infračerveném modulu ohřejí na tvarovací teplotu, 

avšak závity předlisků se chladí a chrání tak před deformací. Preformy se 

pak přivedou do vyfukovacích stanic, kde se pomocí vytahovacího trnu 

protáhnou v podélné ose, současně malým tlakem vzduchu (5 – 15 barů) i 

v příčném směru a teprve potom vysokým tlakem vzduchu (až 40 barů) se 

láhve vyfouknou do konečné podoby. V této stanici se produkty současně 

ochladí a opouštějí ji při teplotě asi 65 °C. 

Dloužením lze zvýšit pevnost, houževnatost, průhlednost a snížit 

propustnost pro plyny a páry. Výhodou takto vyfukovaných obalů je právě 

široká rozmanitost tvarových a barevných řešení, vysoký lesk a 

transparentnost PET a PP obalů. 
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Obr. 2.5: Princip vstřikovacího vyfukování s dloužením [7] 

a) – vstřikování předlisku; b) – odformování předlisku; c) – ohřev předlisku; d) – počátek dloužení  
předlisku; e) – nadloužený tvar; f) – vyfukování přes trn; g) – odformování hotového výrobku 

 

   

      
Obr. 2.6: Forma se 144 dutinami pro vstřikování trojvrstvých předlisků a preforma [5] 
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2.1.4 Vyfukování z fólií [3], [6] 
 

 Výroba dutých nádob z fólií používá způsobu, kdy jsou dvě fólie 

z termoplastu sevřeny čelistmi formy. Mezi ně se vhání pod tlakem horký 

vzduch, nebo horká pára. Přivedeným teplem se fólie ohřejí do plastického 

stavu a tlakem se vytvarují podle dutiny formy. Na okrajích dojde ke svaření 

fólie. Silnější fólie je možné nahřát před vložením do formy. Pro takto 

vytvořené obaly je charakteristický podélný svar po celém obvodu, nebo 

pouze na třech stranách, použije-li se jedné fólie, která se před vložením do 

formy přehne. Podobného způsobu využívá i společnost Tetra-Pack, neboť 

existuje mnoho variant použití a místo celoplastové fólie se může použít 

kombinace materiálů, např. papír s vrstvou polyetylenu. 

 

2.1.5 Koextruzní vyfukování [8] 
 

 Poslední novinkou v této technologii je koextruzní vyfukování od firmy 

RIKUTEC. Princip spočívá v tzv. biaxiálním vyfukování při plastikaci ve 

vytlačovacím stroji a dopravě taveniny – hmoty do zásobníku, tzv. aku-hlavy 

(obr. 2.7), z níž je pak parizon cyklicky v krátkém časovém úseku vytlačován 

v požadované délce mezi otevřené poloviny formy. Jsou tak vyráběny 

rozměrné výrobky, jakými jsou například rekreační čluny, které jsou z vnější 

strany dvoubarevné a na vnitřní stranu je použita barva třetí. 

 

 
Obr. 2.7: Plnění a vyprazdňování aku-hlavy [8] 
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2.2 Konstrukce forem pro extruzní vyfukování  [1], [4] 
 
 

 
     Obr. 2.8: Příklad konstrukce poloviny vyfukovací formy [4] 

2.2.1 Materiály forem [1], [6], [9], [10] 
 

 Rámy forem se většinou vyrábějí z konstrukčních, nebo nerezavějících 

ocelí. Pro tvarové části bývá často použito hliníkových slitin s vysokou 

tepelnou vodivostí. Pro nejvíce teplotně exponovaná místa (hrdlo a dno) se 

mohou použít vložky z beryliové mědi. Pro velkosériovou výrobu, kde je 

nutné zaručit dlouhodobou trvanlivost nástroje nebo pro výrobu 

transparentních obalů z PET nebo PVC se často užívá forem vyrobených 

z nerezavějících ocelí. Části forem, které jsou zvláště namáhané např. 

svařovací hrany, nebo vložky se závity, bývají z nástrojových ocelí (obr. 2.8).  

Vyfukovací formy lze podle použitého materiálu, velikosti výrobku a 

zařízení konstruovat jako jednonásobné na obr. 2.9, nebo vícenásobné (obr. 

2.10). Pro výrobu složitých výrobků a technických dílů mohou být formy 

složeny i z více vzájemně pohybujících se částí (tzv. mechanizované formy). 
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Z důvodu zkrácení doby cyklu se v poslední době používají hlavně 

formy ze slitin hliníku v kombinaci s vložkami vyrobenými z beryliové mědi 

pro nejvíce exponovaná místa (hrdlo a dno). 

 

 
     Obr. 2.9: Polovina jednonásobné formy s výrobkem [10] 

 

 
Obr. 2.10: Vícenásobná forma [10] 

2.2.2 Chlazení [1], [6], [9] 
 

 Významným parametrem technologie vyfukování je chlazení, proto je 

forma opatřena chladícími kanály, kterými protéká voda, nebo jiné 

temperační médium. Při vyfukování obtížně zpracovatelných materiálů jako 

je například PC je žádoucí formy temperovat pro udržení možnosti oddělovat 

technologické odpady. Jelikož je vzduch špatným vodičem tepla, existují 

technologie, které ochlazují výrobek i zevnitř. To se provádí cirkulací vody, 

nebo pomocí vnitřního chlazení vodní mlhou, kapalným dusíkem, CO2. 
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 Parizon uzavřený ve formě se vyfukuje vzduchem o tlaku běžně 0,4 

až 1 MPa, čímž formy nejsou příliš namáhány a na tento tlak se dimenzuje i 

uzavírací síla stroje.   

 

2.2.3 Svařovací hrany a jejich řešení [1], [4] 
 

Svařovací plochy (hrany), jejichž možnosti konstrukce jsou zobrazeny 

na obr. 2.11,  vytváří svary u dna a hrdla dutých výrobků. Tvoří samostatnou 

část v konstrukci vyfukovacích forem. Hrany musí být navrženy tak, aby byl 

parizon místě pevně svařen. Dosedací plošky se proto nedělají ostré, ale u 

menších nádob široké alespoň 0,2 mm, až do 2 mm u nádob o objemu 50 

litrů. Velikost však nezávisí jen na objemu nádoby, ale také na druhu 

použitého plastu. Mezi svařovacími hranami musí po zavření formy zůstat 

mezera 0,1 až 0,3 mm, která je vyplněna plastem. 

Pevného svaru se také dosahuje tak, že se vhodně upravuje úhel 

svařovací části formy. Svařovací hrany jsou směrem do dutiny formy zkoseny 

pod minimálním úhlem 5°, aby byl sev řený polymer vtlačován částečně do 

dutiny, protože jinak by se na vnitřní straně svaru propadl a vytvořil by se 

vrub oslabující pevnost svaru. Pro PE-LD je tento úhel 12° až 15°, narozdíl 

od POM, kde dosahuje 35° až 45°. Sm ěrem od dutiny formy se svařovací 

hrany opět rozevírají, aby bylo dost místa pro zbytek odděleného parizonu. 

Svařovací hrany mohou být součástí formy, nebo jsou vytvářeny na kalených 

vložkách, která se pomocí šroubů, nebo kolíků upevňují do formy. 

 

 
  

Obr. 2.11: Typy svařovacích hran [4] 
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2.2.4 Odvzdušn ění dutiny formy [1], [4], [6] 
 

 Při navrhování formy se nesmí zapomenout na dokonalé odvzdušnění 

dutiny formy (obr. 2.12). Odvzdušnění je potřebné kvůli malým vyfukovacím 

tlakům, aby nedocházelo k vadám (nedotvarování, matné části apod.) 

Parizon zaujímá v dutině formy z celkového objemu dutiny formy jen malou 

část, takže z dutiny formy musí být rozšiřujícím se parizonem vytlačeno velké 

množství vzduchu. V nejjednodušším případě stačí k odvzdušnění nerovnosti 

v dělící rovině formy. Pokud toto řešení není dostačující, musí se v dělící 

rovině udělat odvzdušňovací drážky o hloubce asi 0,2 mm. Tam kde by 

mohlo dojít k uzavření vzduchu se vyvrtají odvzdušňovací kanály o průměru 

několika desetin milimetru. Malé kanálky se dají také snadno vytvořit tak, že 

se do stěny formy vyvrtá větší kruhový tvor, do kterého se narazí šestihranný 

kolík, čímž dojde k vytvoření štěrbiny o šířce asi 0,1 mm, případně se do 

otvoru vloží pórovitý materiál. 

 

 
Obr. 2.12: Možnosti odvzdušnění vyfukovacích forem [4] 
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2.3 Stroje pro vyfukování  [1]  
 

 Rozšiřování výroby dutých těles bylo podnětem k vývoji mnoha 

vyfukovacích strojů, které můžeme dělit z různých hledisek. Především je 

dělíme na stroje bez zásobníku a na stroje se zásobníkem, které slouží 

k vyfukování nádob o větším objemu. Poznáme je podle toho, že vytlačování 

taveniny probíhá kontinuálně a k hromadění taveniny dochází v zásobníku. 

Odtud je teprve vytlačována jednonásobnou vytlačovací hubicí mezi čelisti 

formy. Vytlačování parizonu se potom již děje přetržitě. Uzavírání formy 

probíhá horizontálně a vyfukovací trn se nachází vždy dole. Kromě vyjímání 

vyfouknutého tělesa z formy proběhnou všechny operace podle nastaveného 

programu. Stroje bez akumulátoru se používají k výrobě menších těles a 

pracují plně automaticky. Tavenina je hubicí vytlačována plynule. 

 Pokud pracuje stroj se dvěma formami, dochází k jejich střídavému 

přisunování k vytlačovací hlavě, například po šikmé ploše. Potom je 

vytlačený parizon sevřen mezi čelisti formy a vyhřívaným nožem, nebo 

drátem odříznut. Následně dojde k přesunu formy s parizonem do míst, kde 

probíhá vyfukování trnem, který do parizonu zajíždí shora. V průběhu 

chlazení se vytlačuje další parizon a připravuje se druhá forma. Pokud stroj 

pracuje pouze s jednou formou, je tavenina vytlačována jednonásobnou až 

pětinásobnou vytlačovací hubicí. Vytlačené parizony jsou uchopeny kleštěmi, 

odstřiženy od hubice a přeneseny do vícenásobné formy. Tam jsou 

nasazeny na spodní vyfukovací trny a sevřeny formou. Po vyfouknutí a 

ochlazení výrobků jsou kleštěmi vyjmuty z formy, nebo jsou ještě odděleny 

přetoky a výrobky po skluzu padají do zásobníku. 

 

Podle směru pohybu formy se vyfukovací stroje rozdělují na: 

• Stroje s vertikálně se pohybující formou (forma má dvě polohy). Ve 

spodní probíhá vyfukování, v horní uchycení a oddělení parizonu. 

 

• Stroje s pevnou polohou formy, kdy je parizon přenášen nůžkami ve 

vertikálním směru. 
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• Stroje se dvěma se pohybujícími se formami a to vodorovně, nebo 

šikmo. Jejich pohyb je řízen tak, že zatímco v jedné formě probíhá 

vyfukování, druhá je prázdná a připravuje se uchopit parizon. 

 

• Stroje s rozvaděčem taveniny v centrální vytlačovací hlavě a se 

stabilní polohou dvou forem, k nimž je střídavě přiváděn parizon. 

 
 

2.3.1 Konstrukce stroj ů [1], [11] 
 

Konstrukce je koncipována tak, že zde dochází ke spojení vytlačovacího 

stroje, většinou horizontálního s příčnou vytlačovací hlavou a vyfukovací 

jednotky, která se skládá z uzavíracího a vyfukovacího mechanismu včetně 

formy. 

 Charakteristickým rozměrem plastikační jednotky je průměr šneku D a 

poměr L/D (poměr délky šneku vůči jeho průměru). Plastikační jednotka je 

tvořena temperovaným pracovním válcem a otáčejícím se šnekem            

(obr. 2.13), který je rozhodující částí plastikační jednotky. Šnek pod 

násypkou nabírá vstupující materiál ve formě granulátu, prášku, nebo 

recyklátu a dopravuje ho do pracovního válce, kde ho dále taví, 

homogenizuje a vytváří tlak pro vytlačování materiálu přes hlavu. Nejčastěji 

používané šneky jsou třízónové konstrukce. Konkrétní geometrie se liší dle 

typu vytlačovaného polymeru. Celková délka šneku se pohybuje mezi 20 a 

25 D. Prostor pod násypkou musí být chlazen, aby materiál nebyl natavován 

již při jeho vstupu a nedošlo tak k přerušení dodávky plastu. 

 

 
Obr. 2.13: Třízónový šnek [11] 
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2.3.2 Požadavky kladené na vlastnosti stroje [1], [12] 
 

• Teplota pracovního válce i šneku musí být regulovatelná. 

 
• Vytlačovací hlava musí umožnit nastavení správné tloušťky stěny 

parizonu. 

 
• Možnost výměny hubice, aniž by bylo nutné demontovat celou hlavu. 

 
• Hlava musí být vybavena snímačem teploty a tlaku. 

 
• Vytlačovací stroj musí pracovat bez pulzací, aby měl parizon stejný 

průřez a neobsahoval bubliny. 

 
• Zavírací jednotka musí být konstruována tak, aby byla možná co 

nejjednodušší výměna forem. 

 
• Forma musí být sevřena a udržována takovou silou (menší než u 

vstřikování), aby nedocházelo k jejímu pootevření. 

 

 

U současných konstrukcí vyfukovacích strojů (obr. 2.14) lze měnit 

tloušťku stěny v závislosti na jeho délce. Tloušťka parizonu se nastavuje 

axiálním pohybem trnu v hubici, nebo naopak pohybem hubice při konstantní 

poloze trnu (řízeno mikroprocesorem). Další možností je také přitlačování 

prstenců v hubici na parizon, čímž dochází ke změně tloušťky. Při stanovení 

mezery mezi trnem a hubicí je nutné počítat s tím, že tavenina vlivem 

stlačitelnosti zvětšuje po opuštění hubice svůj objem. To se projevuje jak 

zvětšováním průměru parizonu, tak i jeho tloušťky. Velikost narůstání závisí 

na druhu použitého plastu a na technologických podmínkách, hlavně na tlaku 

a teplotě. U polyetylenu, který se k vyfukování používá asi nejvíce, může 

tento nárůst parizonu činit někdy až dvojnásobek oproti rozměrům hubice.  
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Obr. 2.14: Vyfukovací stroj GM 5001 [12] 

 

2.4 Viskoelasticita a tok taveniny p ři vytla čování [13] 
 

Pod pojmem viskoelastický materiál rozumíme kombinaci dokonale 

pružného tělesa a dokonalé kapaliny (elastického tělesa), takže jeho chování 

má pružný i plastický charakter. Jev zvaný časově závislá deformace 

(uplatňující se v elastické složce deformaci) je reakcí na zatížení. Tuto 

vlastnost, kterou v určité míře mají všechny plasty, znamená že plastické 

těleso má vlastnosti jako tuhé těleso (pružnost, pevnost, tvarová stabilita), 

ale i vlastnosti jako kapalina, jako je závislost toku na čase, teplotě, rychlosti 

a na míře zatížení. 

Viskoelasticitu lze vysvětlit jako mechanické chování, u kterého jsou 

vztahy mezi napětím a deformací časově závislé. Nikoliv jako klasické 

elastické chování, u něhož  deformace (resp. odlehčení) nastává ihned 

v okamžiku, kdy začne působit napětí (resp. působit přestane). Když na 

viskoelastický materiál působí napětí, je možno pozorovat tři deformační 
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reakce. Je to počáteční elastická reakce, pak následuje zpožděná (časově 

závislá) pružnost (rovněž plně vratná) a nakonec viskózní deformace (tedy 

vlastně tok), která je nevratná. Většina systémů obsahujících polymery (tuhé 

polymery, taveniny, gely, zředěné i koncentrované roztoky) vykazují 

viskoelastické chování, protože se skládají z molekul s dlouhým řetězcem. 

Citlivost taveniny na smyk má vztah k formovatelnosti (schopnosti 

deformace) a také k výkonovým parametrům technologie extruzního 

vyfukování. Viskozita taveniny plastu (např. PE-HD) se mění v závislosti na 

tom, jakým je při zpracování vystavována smykovým rychlostem. Ve 

vytlačovacím stroji při střední smykové rychlosti, je tavenina středně viskózní. 

Když je protlačována vysokou rychlostí přes úzkou štěrbinu vytlačovací hlavy 

její smyková rychlost je vysoká a viskozita nízká. V další fázi když materiál 

visí pod hlavou jako parizon a nepůsobí na něj prakticky žádný smyk, jeví se 

polymer jako vysoce viskózní. 

 

 

2.5 Počítačová analýza procesu vyfukování   

 

2.5.1 Počítačová simulace [14] 
 

 Rychlost reakce na poptávku trhu je výzvou pro současný průmysl. 

Klíčem k úspěchu je vyrábět s nízkými náklady a vysokou kvalitou. Navíc 

stále roste tlak na urychlení procesu vývoje výrobků i na zkrácení času 

potřebného k dodání výrobků na trh. Jednou z možností řešení těchto 

problémů je využití prostředků počítačové simulace. Rozvoj výpočetní 

techniky a numerických metod aplikovaných prostřednictvím CAE programů 

umožňuje prověřit vlastnosti výrobku i technologii jeho výroby virtuálně již v 

průběhu jeho konstrukčního návrhu. Snižuje se tak potřeba provádění 

experimentů a tvorby skutečných prototypů, což vede k výrazné úspoře 

nákladů. 

Numerické modelování používá metodu konečných prvků, metodu sítí 

a metodu hraničních prvků. Ve většině případů pracují simulační programy 
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 s metodou konečných prvků, která je široce aplikovatelná a srozumitelná pro 

mnoho oblastí inženýrské praxe. Metoda okrajových prvků a metoda sítí je 

používána spíše pro řešení úloh, u kterých by se v případě metody 

konečných prvků vyskytly problémy. 

Simulace nám tak nabízí komplexní pohled na dané problémy a vede 

k návrhům a zlepšením nejen geometrie plastového dílu, ale také k 

optimálnímu řešení vyfukovacího nástroje, či geometrie vytlačovaného 

paizonu, včetně stanovení optimálních technologických parametrů. Výhodou 

simulace je možnost prověření různých variant řešení, kdy změnou 

technologického, nebo konstrukčního parametru lze sledovat jeho vliv na 

chování celého procesu a odstranit tím tak co nejvíce možných rizik, která by 

nám později mohla ohrozit, či zastavit reálnou výrobu. 

 

2.5.2  Princip metody kone čných prvk ů [15] 
 

Jedná se o numerickou metodu řešení úloh, které lze matematicky 

vyjadřovat ve formě soustav diferenciálních rovnic. Základním krokem řešení 

metodou konečných prvků je rozdělení geometrie řešené oblasti na prvky 

jednoduchých tvarů s konečnými rozměry. Tento proces je označován jako 

prostorová modelace (diskretizace), neboť jednoznačně specifikuje, jakým 

způsobem bude ke spojitému problému přiřazen numerický model s 

konečným počtem neznámých stupňů volnosti. Rozdělením modelu vznikne 

síť konečných prvků, která je určena, známe-li množinu očíslovaných prvků 

(elementů), uzlů, uzlové souřadnice a přiřazení uzlů k prvkům. Také musí 

dojít k zanesení okrajových podmínek a podmínek spojitosti úlohy, zadaní 

statických a dynamických podmínek problému, jako jsou zatížení, teplotní 

působení atd.  Tento postup je nazýván preprocessing. K vytváření sítě 

konečných prvků se používají základní  prvky – prut, trojúhelník, čtyřstěn 

(obr. 2.15). 
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Obr. 2.15: Prvky pro tvorbu sítě konečných prvků [15] 

a) – prut, 2-uzlový prvek; b) – trojúhelník, 3-uzlový prvek; c) – čtyřstěn, 4-uzlový prvek 

 
 

2.5.3 Simula ční program B-SIM [16] 
 

 Simulační program B-SIM byl vyvinut firmou Accuform pro simulaci a 

optimalizaci procesu vyfukování plastů a to jak extruzního, tak vstřikovacího. 

V případě extruzního vyfukování je možné simulovat i vytlačování parizonu. 

Tento program (obr. 2.16) je používán řadou společností zabývajících se 

výrobou vyfukovacích strojů. Software je také využíván při řešení problémů, 

hodnocení zařízení a k vývoji a optimalizaci forem.  

 
 

2.5.3.1 Výhody programu B-SIM [16] 
 

• Zkrácení času nutného pro návrh (design) výrobků. 
 

• Vyloučení nákladných procedur pokusů a omylů. 
 

• Získání optimální distribuce tloušťky na základě optimalizovaného 
teplotního či tloušťkového profilu na preformu. 

 
• Optimalizace extruze parizonu. 

 
• Design grafiky pro tisk na fólie pro proces "sleeve shrinkage". 
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2.5.3.2 Vlastnosti programu B-SIM [16] 
 

• Simulace extruzního vyfukování z parizonu, možnost simulace extruze 
parizonu. 

 
• Časově závislá deformace materiálu je popsána viskoelastickým 

materiálovým modelem. 
 

• Materiálová databáze, 3D barevná tloušťka stěny, teploty. 
 

• Import obecných 3D forem / nástrojů (.stl, .dxf, Patran, HyperMesh). 
 

• Možnost 10-ti nezávisle pohybujících se nástrojů v jednom simulačním 
projektu. 

 
• Časově závislé prověšování plastu (gravitace působící na extrudovaný 

parizon). 
 

• Tření mezi deformovaným materiálem (plastem) a nástroji. 
 

• Uživatelsky přívětivé zadávání technologických parametrů s grafickým 
zobrazením. 

 
• 3D grafika, umožňující využití akcelerovatelných grafických karet 

k rychlejší práci s programem, obzvláště u komplikovaných projektů 
s desítkami tisíc elementů. 

 
• Jednoduché, zcela editovatelné nastavení parametrů B-SIM projektu 

(příprava pro řešič – preprocessing). Těsné propojení mezi 
preprocesorem, řešičem a postprocesorem. 

 
• Předpověď deformace natištěné grafiky pro "sleeve shrinkage" 

process. 
 

• B-SIM může také ,,předdeformovat“ grafiku pro tisk na rovnou fólii tak, 
aby po smrštění měla tato grafika správné proporce.    
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Obr. 2.16: Uživatelské prostředí programu B-SIM verze 2.56 [14] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Experimentální část se zabývá monitorizací dějů při procesu 

extruzního vyfukování lahve o objemu 250 ml (viz. obr. 3.1). Pro experiment 

je zvolen materiál polyetylen Liten BB-29. Forma je opatřena v pohledové 

stěně tvrzeným sklem, tak aby bylo možné pozorovat deformace parizonu 

uvnitř formy pomocí vysokorychlostní digitální kamery Olympus i-SPEED. 

 Výroba lahví je prováděna na stroji GM 251 od společnosti GDK spol. 

s r.o. Karlovy Vary a to při použití temperančního média (voda) formy o 

teplotě 20 °C, dále 35 °C a  50 °C. Z ustálené výroby jsou odebrány vzorky 

(lahve) a nasnímány termovizní kamerou ThermaCAM P65 od firmy FLIR, 

která umožňuje sledovat rozložení teplot po vyjmutí vzorků z formy 

vyfukovacího stroje. U vzorků je proměřeno rozložení tloušťky stěn. 

Z jednotlivých vzorků jsou ze stěn vysekány zkušební tělesa pro tahovou 

zkoušku a to jak v podélném, tak i příčném směru.  

Pro experiment je použit simulační program B-SIM, který umožňuje 

tvorbu modelu s následnou analýzou. Simulační program B-SIM dovoluje 

sledovat dané závislosti s možností velkého rozsahu změn jednotlivých 

parametrů procesu vyfukování. 

 
Obr. 3.1: Vyfukovaná láhev – 250 [ml] 

1 – čelní pohled s přetoky; 2 – boční pohled s přetoky; 
3 – čelní pohled bez přetoků; 4 – boční pohled bez přetoků 
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3.1 Výroba vzork ů 
  

 V této kapitole je popsána technologie výroby vzorků z vybraného 

materiálu za použití upravené formy a vyfukovacího stroje GM 251. 

3.1.1 Výběr materiálu [17] 
 

 Pro experiment je vybrán běžně používaný kopolymer PE Liten BB-29, 

od výrobce Unipetrol RPA Litvínov, který je určený pro zpracování 

vyfukováním a vytlačováním. Je vhodný pro výrobu dutých předmětů do 

objemu 120 litrů, jako jsou lahve, kanystry, sudy, apod. Materiálové vlastnosti 

jsou uvedeny v tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1: Fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti PE Liten BB-29 [17] 

VLASTNOST HODNOTA JEDNOTKA NORMA 
ZKUŠEBNÍ 

PODMÍNKY 

Fyzikální 

Hustota 948 [kg/m3] 
ISO 

1183/D 
ISO 1872-1 

Objemový index toku 

taveniny (MVR) 
0,20 [cm3/10 min] ISO 1133 podmínka (190/2,16) 

Objemový index toku 

taveniny (MVR) 
0,95 [cm3/10 min] ISO 1133 podmínka (190/5) 

Mechanická 

Modul pružnosti v 

tahu 
1050 [MPa] ISO 527-2 1 [mm/min] 

Napětí na mezi kluzu 26 [MPa] ISO 527-1 50 [mm/min] 

Poměrné prodloužení 

na mezi kluzu 
9 [%] ISO 527-2 50 [mm/min] 

Vrubová 

houževnatost Charpy 
12 [kJ/m2] ISO 179-1 23 [°C] 

Tepelná  

Teplota měknutí dle 

Vicata 
125 [°C] ISO 306  



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           32                                    Experimentální část 

 

3.1.2 Popis formy 
 
 Pro experiment je zkonstruována a vyrobena forma (obr. 3.2), jejímž 

hlavním úkolem je zajistit snazší pozorování procesu vyfukování uvnitř formy 

a tvorbu vzorků pro následná měření. 

Forma je vyrobena ve spolupráci se společností GDK spol. s r.o. 

Karlovy Vary a slouží k výrobě lahví o objemu 250 ml. Jedná se o formu 

jednonásobnou a jako materiálu pro tvarové části je použito hliníkové slitiny. 

Funkční a mechanicky namáhané části formy (závitové vložky, svařovací 

hrany) jsou vyrobeny z nástrojové oceli. Hlavním rozdílem v konstrukci oproti 

běžným formám určených pro vyfukování je zabudování destiček tvrzeného 

skla o rozměrech 15 x 60 x 4,5 mm do stěn obou polovin formy. 

Odvzdušnění je provedeno drážkami v dělící rovině o hloubce 0,2 mm a 

k chlazení slouží temperační okruh s vodním médiem. 

 

 

 
Obr. 3.2: Pravá a levá polovina použité formy 
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3.1.3 Vlastnosti vyfukovacího stroje GM 251 [11], [12] 
 

 Vyfukovací stroj GM 251 (obr. 3.3) od společnosti GDK spol. s r.o. 

Karlovy Vary je určen pro výrobu dutých těles z plastů metodou výtlačného 

vyfukování. Jedná se o jednoformový vyfukovací stroj s příčným pojezdem 

vozíku forem a vyfukováním shora. Jeho konstrukce umožňuje orientovaný 

výstup výrobků, zbavených přetoků, případně s vyříznutým širokým hrdlem. 

Provoz může být s jednocestným, nebo dvoucestným provedením 

vytlačovací hlavy. Jmenovitý objem dutého tělesa je stanoven na 250 cm3 

(odvozený z maximálního průměru a délky výrobku v jednodutinové formě), 

přičemž je tento objem doporučen jako optimální. Stroj pracuje v režimu 

kontinuálního vytlačování a je určen pro zpracování termoplastických 

polymerů, určených pro výtlačné vyfukování, zejména PE-HD, PE-LD, PP. 

 

 

 
 

Obr. 3.3: Schéma vyfukovacího stroje [11] 
 

1 – plastikační jednotka, 2 – vytlačovací hlava, 3 – vyfukovací forma 
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3.1.4 Nastavení vyfukovacího stroje GM 251 [12] 
 

 Po zapnutí hlavního vypínače a přepnutím napájení do polohy I 

(zapnuto) je vyfukovací stroj GM 251 uveden do pohotovostního stavu. Na 

dotykovém displeji je poté zobrazena úvodní obrazovka (přehled) viz.        

obr. 3.4, která má za úkol umožnit uživateli přístup ke všem potřebným 

nastavením, stavům stroje a aktuálním časům v automatickém režimu. 

Nesmí se také zapomenout na spuštění přívodu tlakového vzduchu, ale 

hlavně temperančního okruhu formy stroje, jehož součástí je i ochlazování 

prostoru pod násypkou, tak aby byla zaručena plynulá dodávka granulátu a 

nedocházelo k jeho předčasnému natavování.  

 
 

 
 

Obr. 3.4: Přehled 
 

Stav mechanismů – sepnutí koncových spínačů, směr pohybu 
 TRN – ovládání trnu 
ODD – ovládání oddělovače 
VOZ – ovládání vozíku 
FOR – ovládání formy 
KOP – ovládání kopyta (oddělovače přetoků) 

Indikace natopení – rozsvícení značí dosažení teplot ve všech zónách 
  Indikátor alarmu – ohlašuje možná nebezpečí a závady 

 AKT. CYKLUS – aktuální čas běžícího cyklu 
POSLEDNÍ CYKLUS – délka posledního cyklu 

DIFF – udává rozdíl mezi délkou cyklu, kterou lze dosáhnout 
 a nastavenou dobou cyklu 
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 Nastavením spínače topení do polohy I (zapnuto) je možné 

v zapnutém ručním režimu na obrazovce zvolit ikonu “Nastavení teplot”, tím 

dojde k  otevření nové obrazovky se zobrazením nastavení teplot pro 

jednotlivé topné zóny, aktuálních teplot a indikaci akčního zásahu do 

regulované soustavy. Teplota topné zóny za násypkou je pro daný materiál 

zadána na 190 °C a sm ěrem k výstupu z tavící komory má klesající charakter 

(patrno z obr. 3.5), z důvodu zahřívání taveniny plastu třením o stěny komory 

a pohybující se šnek. Po nastavení všech teplot je nutné počkat na dosažení 

žádaných teplot vytlačovacího stroje.    

 

 
 

Obr. 3.5: Nastavení teplot 
 

 

Dalším krokem je vícepolohová regulace tloušťky stěny parizonu, 

k jejímu nastavení je možné se dostat návratem na úvodní obrazovku a 

následným stisknutím ikony “Nastavení profilu”. Křivka zobrazuje aktivně 

uložený profil (viz. obr. 3.6), podle kterého je parizon vytlačován z hubice. 

V oblasti ovládání parizonu je servo uvedeno do aktuální polohy 99,7 %.  

 
 
 



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           36                                    Experimentální část 

 
 

 
 

Obr. 3.6: Nastavení profilu 
 

Nastavení časů na úvodní obrazovce slouží k zadání časů pro 

automatický cyklus. Zadané hodnoty jsou na obr. 3.7.  

 

 
 

Obr. 3.7: Nastavení časů 
 

 VYF ZPOZDENI – udává zpoždění vyfukovacího vzduchu (0,1 s) 
 VYF DOBA – udává jak dlouho se bude vyfukovat (9,5 s) 
 DOBA ODVETRAVANI – udává jak dlouho se výrobek odvětrává (2,2 s) 
 ZPOZDENI KOPYTA – zpoždění kopyta na orážení přetoků (6,0 s) 
 TRN ZPOZDENI – zpoždění, než se pohne TRN nahoru v prvním cyklu (0,3 s) 
 
 Návrat všech mechanismů do výchozích pozic je provedeno zapnutím 

ručního režimu a tlačítkem “Automat start”. Do násypky stroje je nasypán 

granulát, zapnut extruder a žhavení nože oddělování parizonu pod hlavou. 

Otáčky extruderu jsou pro rozběh nastaveny na 30 ot/min, pozvolným 

zvyšováním se docílí hodnoty 70 ot/min. Proces vyfukování je spuštěn 

odtržením vytlačovaného parizonu a přepnutím stroje na automatický režim, 

který musí být doplněn tlačítkem “Automat start”.  
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3.2. Snímání tepelných obraz ů 
 

Metoda snímání tepelných obrazů s využitím termovizní kamery slouží 

k bezdotykovému měření teplot a je popsána v této kapitole. 

 

3.2.1 Popis snímacího za řízení [18] 
 

 K snímání tepelných obrazů vzorků je použita termovizní kamera od 

společnosti FLIR Systems s typovým označením ThermaCAM P65 a je 

zobrazena na obr. 3.8. Jedná se o přenosný systém s nechlazeným 

mozaikovým mikrobolometrickým detektorem 320 x 240 pixelů. Obrazová 

frekvence 50 Hz zajišťuje plynulý obraz umožňující zachytit velice rychlé 

děje. Termogramy uložené touto kamerou mají tzv. radiometrický formát 

JPEG (kompletní 14-ti bitový formát obsahující měřené hodnoty včetně 

dalších doprovodných dat), což nabízí nejen možnost snadného zobrazení 

v běžných prohlížečích, ale i dalšího vyhodnocování výsledků pomocí 

softwarového programu ThermaCAM QuickView. Výhodou tohoto zařízení je 

bezdotykové měření a použitelnost pro sledování velkého spektra výrobních 

procesů. 

 

 
Obr. 3.8: ThermaCAM P65 [18] 
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3.2.2 Postup m ěření 
 

 Pro daný experiment je stanoveno, že vzorky k snímání termovizní 

kamerou jsou odebírány z ustáleného výrobního procesu při teplotě 

temperančního média 20 °C, 35 °C a 50 °C. Okamžit ě po vyfouknutí a 

vytažení z dutiny formy, jsou vybrané vzorky přesunuty na bílý podklad pod 

umístěnou kameru (obr. 3.9), což způsobuje zpoždění 5 s. Tento postup je 

použit z důvodu odstranění nežádoucích rušivých elementů, které mohou 

proces snímání ovlivnit ( např. vytlačování parizonu, sálání tepla z formy i 

ostatních částí stroje). Po umístění vzorku na předem označené místo je 

kamera na snímaný objekt zaostřena (možné sledovat na displeji) a následně 

je snímek uložen do paměti kamery. Z každé skupiny temperace formy jsou 

odebrány a nasnímány dva vzorky, které jsou dále popsány a uloženy pro 

následná měření. Snímky jsou nahrány z paměti na pevný disk počítače a 

vyhodnoceny pomocí softwarového programu ThermaCAM QuickView.   

 

Podmínky měření:  teplota T = 23 [°C], relativní vlhkost φ = 52 [%] 

Datum měření: 9.4. 2008 

 

 
 Obr. 3.9: Snímání parizonu a vzorků 
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3.3 Měřění tlouš ťky st ěn  
 

3.3.1 Postup m ěření 
 

 Po nasnímání termovizní kamerou jsou u vzorků pomocí skalpelu od 

sebe odděleny všechny stěny vzorku a to tak, že řezy jsou vedeny 

jednotlivými hranami. U každé z obvodových stěn vzorku jsou ve střední části 

provedeny ve svislém směru tři měření tloušťky stěn ( 30 mm, 60 mm           

a 90 mm od spodní části hrdla). Měření je provedeno mikrometrem SOMET, 

který je znázorněn na obr. 3.10. Oblasti měření jsou patrny z obr. 3.11.  

 

Podmínky měření:  teplota T = 22 [°C], relativní vlhkost φ = 55 [%] 

Datum měření: 15.4. 2008 

 

Technické údaje mikrometru SOMET: 

- rozsah 0 ÷ 25 [mm] 
- přesnost 0,01 [mm] 
 

 

 

 
Obr. 3.10: Mikrometr SOMET 
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Obr. 3.11: Oblasti měření tloušťky stěn 

a – nulová hladina pro měření vzdáleností 30 [mm], 60 [mm] a 90 [mm]  
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3.4 Stanovení tahových vlastností 

 

 Za účelem pozorování mechanických změn vlastností vyfukovaných 

vzorků, je pro experiment použita tahová zkouška, jejíž postup je popsán 

v této kapitole. 

 

3.4.1 Výroba zkušebních t ěles 
 

 Zkušební tělesa (obr. 3.12) jsou vyrobena na výstředníkovém lisu typu 

LENP 40 pomocí střižného nástroje. K jejich výrobě jsou vybrány přední a 

zadní stěny vzorků, tak aby vlastnosti nebyly ovlivněny dělící rovinou formy. 

Z přední stěny jsou odebírány tři zkušební tělesa v příčném směru (vzhledem            

ke směru vytlačování parizonu) a ze zadní stěny rovněž tři zkušební tělesa 

v podélném směru (vzhledem ke směru vytlačování parizonu), což je zřejmé 

z obr. 3.13. Zkušební tělesa jsou u všech vzorků odebírána stejným 

způsobem pro následné objektivní porovnání výsledků měření. 

 

 

 
Obr. 3.12: Zkušební těleso 

 

 
 

Obr. 3.13: Oblasti odběru zkušebních těles 

1 – přední část s příčnými tělesy, 2 – zadní část s podélnými tělesy 
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3.4.2 Postup m ěření [19] 
 

 Tato zkouška je provedena podle normy ČSN EN ISO 527, na 

nenormalizovaných zkušebních tělesech a na zkušebním stroji TIRA test 

2300 (viz. obr. 3.14).  

 Zkušební těleso je upnuto do přípravku stroje (viz. obr. 3.14).  tak, aby 

hlavní podélná osa ležela ve směru tahové síly a byla správná délka upnutí. 

Zkušební těleso je podle normy ČSN EN ISO 527 namáháno 

konstantní rychlostí 50 mm/min. Průběh zkoušky je omezen kritériem 

dosažené dráhy 80 mm, po jehož dosažení je zkouška ukončena a výsledky 

měření jsou zobrazeny programem LabNET. V průběhu zkoušky je 

zaznamenávána síla, resp. napětí na mezi kluzu, maximální síla, resp. napětí 

na mezi pevnosti a změna měřené délky, resp. prodloužení. 

 

 

Protokol zkoušky:  

použitá norma: ČSN EN ISO 527 

materiál: PE Liten BB-29, Unipetrol RPA Litvínov 

datum výroby zkušebních těles: 17.4.2008 

tvar a rozměry zkušebních těles: jejich tvar je znázorněn na obr. 3.12 

počet zkušebních těles: 6 ks pro každou skupinu 

podmínky kondicionace: teplota T = 22 [°C], relativní vlhkost φ = 55 [%] 

typ zkušebního stroje: TIRA test 2300 

rychlost zkoušení: 50 [mm/min] 

naměřené hodnoty zkoušky: naměřené hodnoty pro jednotlivá zkušební 

tělesa jsou zaznamenány v tab. 3.5, tab. 3.8, 

tab. 3.11, tab. 3.14, tab. 3.17 a tab. 3.20 

datum měření: 28.4.2008 
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Obr. 3.14: Zkušební stroj TIRA test 2300 

 

3.5 Snímání deformace parizonu uvnit ř formy 

 

 Tato část práce se zabývá monitorizací deformace parizonu uvnitř 

formy s využitím vysokorychlostní kamery. 

 

3.5.1 Popis snímacího za řízení [20] 
 

 Při tomto měření je třeba zachytit velmi rychlý děj vyfukování parizonu 

uvnitř uzavřené formy. Proto je použita vysokorychlostní digitální kamera 

Olympus i-SPEED (tab. 3.2) určená pro snímání dějů rychlostí až několik 

desítek tisíc snímků za sekundu. Při rychlosti snímkování, resp. snímkovací 

frekvenci 1 000 snímků za sekundu kamera dosahuje maximálního rozlišení 

obrazu 800 x 600 obrazových bodů. Kamera umožňuje také snímání vyšší 

frekvencí až do 33 000 snímků za sekundu, s tím však také souvisí snižující 

se rozlišení obrazového záznamu. Při snímání děje je potom nutné zvolit 

kompromis mezi nastavenou frekvencí a jí odpovídajícímu rozlišení tak, aby 

snímané děje byly v dostatečné kvalitě pro další zpracování. 
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Tab. 3.2: Technické parametry kamery Olympus i-SPEED [20]  

typ kamery i-SPEED Olympus  

obrazový senzor CMOS barevný, nebo 
monochromatický 

počet snímaných bodů při plném rozlišení 800 x 600 

obrazová frekvence při plném rozlišení 1 000 [obr./s] 

obrazová frekvence při redukovaném rozlišení 33 000 [obr./s] 

záznamová doba 8 [s] 

paměťové médium Compact Flash 

interní paměť 4 [GB] 

napájení 12 [V] DC/220 [V] AC 

rozměry / váha 115 x 110 x 233 [mm] / 2 [kg] 

 

 
Obr. 3.15: Kamera Olympus i-SPEED s příslušenstvím [20] 

 

3.5.2 Postup m ěření 
 

 Vzhledem k pozdějšímu vyhodnocování záznamu, je na kameře 

nastavena snímkovací frekvence 1 000 snímků za sekundu a prostor formy 

je nasvícen speciální osvětlovací aparaturou (viz. obr. 3.15). Po uzavření 

formy musí být okamžitě zastaven proces vytlačování, tak aby parizon 

nezakryl skleněný průzor do formy. Poté je spuštěn záznam kamery a  

proces vyfukování uvnitř formy je takto zaznamenám na paměťovou kartu, 

odkud je soubor transportován do počítače. 
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3.6 Naměřené hodnoty 
 
 V této kapitole jsou zobrazeny hodnoty z provedených měření. 

3.6.1 Vzorek č.1, teplota tempera čního média 20 °C 
 

 
Obr. 3.16: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.3: Tabulka hodnot k obr. 3.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.4: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
      Tab. 3.5: Zkouška tahem 

 

Sp1 28,7 [°C] 
Sp2 28,8 [°C] 
Sp3 26,2 [°C] 
Min. teplota 21,2 [°C] 
Max. teplota 115,3 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,90 t7 0,97 
t2 0,97 t8 0,97 
t3 0,95 t9 1,01 
t4 0,66 t10 1,03 
t5 0,75 t11 1,12 
t6 0,87 t12 1,13 

Průměr hodnot:                0,94 ± 0,14 [mm]  

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,03 1,12 1,13 0,96 0,97 0,99 

σSH [MPa] 
 

24,42 24,73 25,54 26,43 25,74 24,05 
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3.6.2 Vzorek č.2, teplota tempera čního média 20 °C 
 
 

 
Obr. 3.17: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.6: Tabulka hodnot k obr. 3.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.7: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
 
     Tab. 3.8: Zkouška tahem 

       
 
 

Sp1 28,6 [°C] 
Sp2 28,8 [°C] 
Sp3 26,3 [°C] 
Min. teplota 20,9 [°C] 
Max. teplota 108,5 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,90 t7 0,96 
t2 1,07 t8 0,97 
t3 0,95 t9 0,99 
t4 0,78 t10 1,05 
t5 0,93 t11 1,17 
t6 0,96 t12 1,18 

Průměr hodnot:                0,99 ± 0,11 [mm] 

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,05 1,17 1,18 0,95 0,97 0,98 

σSH [MPa] 
 

24,33 24,58 25,29 26,55 25,81 24,12 
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3.6.3 Vzorek č.3, teplota tempera čního média 35 °C 
 
 

 
Obr. 3.18: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.9: Tabulka hodnot k obr. 3.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.10: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
 
     Tab. 3.11: Zkouška tahem 

       
 
 

Sp1 38,6 [°C] 
Sp2 40,1 [°C] 
Sp3 36,2 [°C] 
Min. teplota 21,2 [°C] 
Max. teplota 99,4 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 1,03 t7 0,94 
t2 1,04 t8 0,96 
t3 0,96 t9 1,00 
t4 0,83 t10 1,14 
t5 0,86 t11 1,18 
t6 0,95 t12 1,15 

Průměr hodnot:                1,00 ± 0,11 [mm] 

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,14 1,18 1,15 0,92 0,96 0,98 

σSH [MPa] 
 23,3 22,67 24,05 25,92 25,83 25,72 
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3.6.4 Vzorek č.4, teplota tempera čního média 35 °C 
 
 

 
Obr. 3.19: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.12: Tabulka hodnot k obr. 3.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.13: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
 
     Tab. 3.14: Zkouška tahem 

       
 
 

Sp1 39,6 [°C] 
Sp2 40,6 [°C] 
Sp3 37,3 [°C] 
Min. teplota 21,3 [°C] 
Max. teplota 105,7 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,89 t7 0,93 
t2 0,91 t8 0,93 
t3 0,89 t9 0,96 
t4 0,68 t10 1,08 
t5 0,85 t11 1,15 
t6 0,87 t12 1,15 

Průměr hodnot:                0,94 ± 0,13 [mm] 

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,08 1,15 1,15 0,92 0,93 0,93 

σSH [MPa] 
 23,05 23,96 24,92 23,63 23,15 22,97 
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3.6.5 Vzorek č.5, teplota temperan čního média 50 °C 
 
 

 
Obr. 3.20: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.15: Tabulka hodnot k obr. 3.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.16: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
 
     Tab. 3.17: Zkouška tahem 

       
 
 

Sp1 50,5 [°C] 
Sp2 50,8 [°C] 
Sp3 49,0 [°C] 
Min. teplota 21,9 [°C] 
Max. teplota 113,1 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,86 t7 0,93 
t2 0,92 t8 0,92 
t3 0,90 t9 0,96 
t4 0,70 t10 1,00 
t5 0,82 t11 1,05 
t6 0,85 t12 1,05 

Průměr hodnot:                0,91 ± 0,10 [mm] 

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,00 1,05 1,05 0,92 0,92 0,93 

σSH [MPa] 
 23,55 25,12 22,84 23,96 23,87 25,71 
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3.6.6 Vzorek č.6, teplota tempera čního média 50 °C 
 
 

 
Obr. 3.21: Záznam z termovizní kamery 

 
 Tab. 3.18: Tabulka hodnot k obr. 3.21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tab. 3.19: Tloušťky stěn 

  
 
 
 
 
     Tab. 3.20: Zkouška tahem 

       
 

 

Sp1 51,7 [°C] 
Sp2 52,4 [°C] 
Sp3 50,3 [°C] 
Min. teplota 21,5 [°C] 
Max. teplota 115,8 [°C] 
Datum obrazu 9.4.2008 
Typ kamery P65 PAL 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,86 t7 0,86 
t2 0,95 t8 0,90 
t3 0,91 t9 0,97 
t4 0,72 t10 1,02 
t5 0,84 t11 1,05 
t6 0,85 t12 1,05 

Průměr hodnot:                0,92 ± 0,10 [mm] 

 1.příčný 2.příčný 3.příčný 1.podélný  2.podélný  3.podélný  
Tlouš ťka tyčky 
[mm]  1,02 1,05 1,05 0,83 0,90 0,94 

σSH [MPa] 
 23,45 25,28 23,95 24,96 25,24 25,57 
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3.6.7 Záběry po řízené kamerou Olympus i-SPEED 
 

 
 

Obr. 3.22: Začátek procesu vyfukování 
 
 

 
 

Obr. 3.23: Proces vyfukování je na konci 
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3.6.8 Hodnocení výsledk ů a jejich diskuse 
 

 Z grafických znázornění  a výsledných hodnot uvedených v kapitole 

3.6 experimentu můžeme učinit následující závěry. 

 

Tab. 3.21: Shrnutí výsledků měření 

 

Do tab. 3.21 jsou shrnuty hodnoty z měřených referenčních míst. 

Porovnáním horní meze kluzu σSH pro různé teploty temperačního média  

vychází, že rozdíly nejsou významné pro mechanickou pevnost dílu. Z grafů 

záznamu tahové zkoušky (obr. 3.24, obr. 3.25) pro vybraná zkušební tělesa 

(tělesa s nejvíce shodnými tloušťkami stěn) odebíraná v příčném a podélném 

směru, je zřejmé, že se zvyšující se teplotou média neroste ani tažnost. Pro 

výrobní proces to tedy znamená, že je možné vyjmutí výrobku při vyšší 

teplotě, což je praxi realizováno zkrácením doby cyklu (lepší ekonomika 

provozu).  Předpokladem je však zachování tvarové stálosti výrobku. 

Naměřené velikosti tloušťky stěn vykazují v podélném a příčném 

směru jisté rozdíly. Nárůst tloušťky stěny směrem ke dnu výrobku je 

způsoben protahováním parizonu vlastní tíhou, při procesu vytlačování. 

Určité rozdíly jsou zapříčiněny i vložením skleněných částí do stěny formy, u 

Vzorek č.1 1,03 1,12 1,13 Tloušťka stěny 
[mm] Vzorek č.2 1,05 1,17 1,18 

Vzorek č.1 28,7 28,8 26,2 Teplota [°C] Vzorek č.2 28,6 28,8 26,3 
Vzorek č.1 24,42 24,73 25,54 

Teplota 
temperačního  

média 
 

20 [°C] σSH [MPa] 
 Vzorek č.2 24,33 24,58 25,29 

Vzorek č.3 1,14 1,18 1,15 Tloušťka stěny 
[mm] Vzorek č.4 1,08 1,15 1,15 

Vzorek č.3 38,6 40,1 36,2 Teplota [°C] Vzorek č.4 39,6 40,6 37,3 
Vzorek č.3 23,3 22,67 24,05 

Teplota 
temperačního  

média 
 

35 [°C] σSH [MPa] 
 Vzorek č.4 23,05 23,96 24,92 

Vzorek č.5 1,00 1,05 1,05 Tloušťka stěny 
[mm] Vzorek č.6 1,02 1,05 1,05 

Vzorek č.5 50,5 50,8 49,0 Teplota [°C] Vzorek č.6 51,7 52,4 50,3 
Vzorek č.5 23,55 25,12 22,84 

Teplota 
temperačního  

média 
 

50 [°C] σSH [MPa] 
 Vzorek č.6 23,45 25,28 23,95 
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nichž dochází k špatnému odvodu tepla a materiál je v těchto místech 

nadměrně ohříván.  

 

   
Obr. 3.24: Průběhy tahové zkoušky pro příčná tělesa 

 

 
Obr. 3.25: Průběhy tahové zkoušky pro podélná tělesa 
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3.7 Simulace procesu vyfukování v programu B-SIM verze 2.56 

 

Pro možnost porovnání reálných naměřených hodnot s hodnotami 

získanými simulacemi je vybrán program B-SIM. Postup a vyhodnocení 

simulací je popsán v této kapitole. 

  

3.7.1 Postup p ři tvorb ě výpo čtového modelu 
 

 Základní postup vytváření výpočtového modelu je vysvětlen při 

vyfukování lahve s teplotou temperačního média 20 °C. Tvarová dutina formy 

je vymodelována pomocí objemového modeláře programu Pro Engineer 

Wildfire verze 2.0. Tento 3D model je poté uložen jako soubor typu .prt. Pro 

následné použití a importování do simulačního programu B-SIM je nutné 

tento soubor převést na soubor typu .stl (obr. 3.26), tím vzniká povrchová 

skořepina.  

 

 
 

Obr. 3.26: Skořepina formy – soubor .stl 

 



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           55                                    Experimentální část 

 

3.7.2 Modelování parizonu 
 
 Modelaci parizonu je možné provést několika způsoby: 

• Importovat preformu jako soubor .stl 

• Vytvořit parizon v programu B-SIM 

• Importovat parizon z ANSYSu 

 

Pro tento experiment je zvolen způsob tvorby modelu přímo v programu     

B-SIM, který umožňuje snazší změny nastavení a profilu parizonu v průběhu 

simulací. Tvorba modelu zahrnuje také děje narůstání a protahování 

parizonu při jeho vytlačování a tak je docíleno reálného profilu. Další 

podmínkou k úspěšnému dokončení, je vytvoření sítě konečných prvků a 

zadání okrajových podmínek (obr. 3.27). Počet elementů sítě konečných 

prvků, byl nejprve zvolen na 10 000, což se v průběhu simulací ukázalo jako 

nedostačující, proto je použito automatického zjemnění sítě v kritických 

místech na 30 000 elementů.  

 

 
 Obr. 3.27: Vymodelovaný parizon s okrajovými podmínkami 
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3.7.3 Způsob zadávání vstupních parametr ů 
 

 Simulační program B-SIM je koncipován tak, aby své uživatele 

jednoduše naváděl k zadání všech potřebných parametrů daného projektu. 

Přes obrázkové menu (obr. 3.28), které se nachází na levém okraji části 

obrazovky, je vybrán “New Project” ( “Nový projekt”) , čímž je na pracovní 

ploše programu zobrazeno okno, do kterého jsou následně nahrávána a 

ukládána všechna potřebná data. 

 

 
Obr. 3.28: Obrázkové menu a zadání nového projektu 
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Jako první parametr je v nabídce zobrazen “Grid – parison/preform” 

(“Síť – parizon/preforma”). Tady je vytvořen, nebo nahrán parizon, jak je 

uvedeno v kapitole 3.7.2. 

“Tools”, nebo-li “Nástroje” slouží k uložení jednotlivých částí formy, 

které jsou importovány z programů pro objemovou modelaci. V našem 

případě je použit zmiňovaný  program Pro Engineer Wildfire verze 2.0. Po 

nahrání je třeba části formy editovat pomocí funkcí v roletovém menu “Move” 

(“Posunutí”), “Scale” (“Měřítko”) a “Rotate” (“Natočení”) viz. obr. 3.29. Toto 

editování slouží ke stanovení přesné pozice v souřadném systému os (X, Y, 

Z) vzhledem k parizonu a také samotných částí formy vůči sobě. 

 

 

 
Obr. 3.29: Možnosti editace formy 

 

 Dalším krokem je rozsáhlé nastavení v oblasti “Process Control” 

(“Řízení procesu”). Na tomto místě jsou do procesu vytlačování a vyfukování 

parizonu zanášeny technologické parametry, které celý proces řídí a 

ovlivňují. Těmito parametry jsou průběhy tlaků v dutině formy, časově závislé 

pozice nástrojů, rozložení teplot atd. Čas cyklu stroje je dán dobou 

vytlačování parizonu. Rychlost vytlačování parizonu o délce 175 mm 

odpovídá časovému úseku 12 s. Parizon je během vytlačování teplotně 

nehomogenní vlivem ochlazování na vzduchu. Teplota nejvíce ochlazeného 

místa parizonu je 145 °C. Ostatní zadané hodnoty js ou stanoveny podle 

provedených měření a jsou zobrazeny v obr. 3.30. 
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Obr. 3.30: Nastavení v oblasti řízení procesu 

 
t [ms] – časy změn v procesu vyfukování, P [kPa] – velikost tlaku, 

 T1 [mm] a T2 [mm] – pozice obou polovin formy 
 

 Materiál plastu pro simulace je vybrán z databáze v části s označením 

“Materials” (“Materiály”), kterou program B-SIM disponuje. Jeho mechanické, 

fyzikální i tepelné vlastnosti se shodují s vlastnostmi skutečného materiálu. 

 Teplota nástroje, teplota vzduchu, koeficienty tření a přestupu tepla  

(obr. 3.31) jsou uvedeny v  “Heat & friction” (“Teplota & tření”). 

 

 
   Obr. 3.31: Nastavení v oblasti řízení procesu 

Tool 1 temperature [°C]  – teplota nástroje [°C], H eat transfer coefficients [W/m2.K] – 

součinitel přestupu tepla mezi nástrojem a materiálem [W/m2.K], Friction coefficient – 

koeficient tření, Ambient Air Temperature – teplota okolního vzduchu, Ambient Air/Material 

Heat transfer coefficient – součinitel přestupu tepla mezi okolním vzduchem a materiálem 



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           59                                    Experimentální část 

 

3.7.4 Průběh pln ění formy vyfukovaným parizonem  
 

 
 Obr. 3.32: Sevření parizonu formou                   Obr. 3.33: V čase 420 ms od sevření 

 

 
Obr. 3.34: V čase 620 ms od sevření             Obr. 3.35: V čase 1400 ms od sevření 
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3.7.5 Výsledky simulace, teplota temp. média 20 °C – tlouš ťky st ěn 
 

 
Obr. 3.36: Rozložení tloušťky stěn po simulaci v programu B-SIM 

 
 
 Tab. 3.22: Tloušťky stěn 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,75 t7 0,97 
t2 0,80 t8 0,97 
t3 0,82 t9 0,99 
t4 0,72 t10 1,01 
t5 0,81 t11 1,02 
t6 0,81 t12 1,05 

Průměr hodnot:                0,89 ± 0,12 [mm] 
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3.7.6 Výsledky simulace, teplota temp. média 20 °C – teplotní pole 
 

 
 

Obr. 3.37: Rozložení teplotních polí po simulaci v programu B-SIM 

 
 
 
 Tab. 3.23: Teploty v označených místech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp1 27,1 [°C] 
Sp2 26,9 [°C] 
Sp3 26,7 [°C] 
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3.7.7 Výsledky simulace, teplota temp. média 35 °C – tlouš ťky st ěn 
 

 
 

Obr. 3.38: Rozložení tloušťky stěn po simulaci v programu B-SIM 

 

 
 Tab. 3.24: Tloušťky stěn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,74 t7 0,97 
t2 0,80 t8 0,98 
t3 0,83 t9 1,01 
t4 0,73 t10 1,03 
t5 0,81 t11 1,04 
t6 0,82 t12 1,08 

Průměr hodnot:                0,90 ± 0,13 [mm] 
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3.7.8 Výsledky simulace, teplota temp. média 35 °C – teplotní pole 
 

 
 

Obr. 3.39: Rozložení teplotních polí po simulaci v programu B-SIM 

 
 
 
 
 Tab. 3.25: Teploty v označených místech 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp1 43,4 [°C] 
Sp2 42,4 [°C] 
Sp3 42,8 [°C] 
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3.7.9 Výsledky simulace, teplota temp. média 50 °C – tlouš ťky st ěn 
 

 
 

Obr. 3.40: Rozložení tloušťky stěn po simulaci v programu B-SIM 

 

 Tab. 3.26: Tloušťky stěn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

místo 
měření 

tlouš ťka 
stěny [mm]  

t1 0,75 t7 0,93 
t2 0,82 t8 0,98 
t3 0,83 t9 0,98 
t4 0,70 t10 1,03 
t5 0,81 t11 1,04 
t6 0,83 t12 1,09 

Průměr hodnot:                0,90 ± 0,13 [mm] 
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3.7.10 Výsledky simulace, teplota temp. média 50 °C  – teplotní pole 
 

 
 

Obr. 3.41: Rozložení teplotních polí po simulaci v programu B-SIM 

 
 
 
 Tab. 3.27: Teploty v označených místech  
 
 

 

 

Sp1 57,9 [°C] 
Sp2 54,8 [°C] 
Sp3 56,1 [°C] 
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3.7.11 Hodnocení výsledk ů a jejich diskuse 
 

 Z grafických znázornění a výsledných hodnot uvedených v kapitole 3.7 

experimentu, která se zabývá simulací procesu vyfukování a porovnáním 

s výsledky v kapitole 3.6 můžeme učinit následující závěry. 

 

  Tab. 3.28: Porovnání skutečných hodnot a hodnot zjištěných v simulacích  

 

Do tab. 3.28 jsou shrnuty hodnoty z měřených reálných referenčních 

míst a hodnot získaných simulací v programu B-SIM. Tloušťka stěn 

v simulaci a reálném procesu se podle očekávání shoduje (obr. 3.42,        

obr. 3.43, obr. 3.44), drobné odchylky jsou dány pouze rozdílnou distribucí 

materiálu v omezeném počtu měřených míst.  

Porovná-li se skutečné a simulované teplotní pole, lze konstatovat, že 

pro temperace resp. chlazení formy na teploty do 20 °C výsledky 

korespondují.  To současně odpovídá praxi, kdy je snahou zkracovat dobu 

cyklu chlazením, či temperancí, na co nejnižší teplotu. Limitujícím faktorem 

však je relativní vlhkost vzduchu. Formy se rosí a povrch výrobku je 

nevyhovující. Se zvyšující teplotou se výsledky poněkud rozcházejí, což 

 

Vzorek č.1 1,03 1,12 1,13 
Vzorek č.2 1,05 1,17 1,18 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Simulace 1,01 1,02 1,05 
Vzorek č.1 28,7 28,8 26,2 
Vzorek č.2 28,6 28,8 26,3 

Teplota 
temperačního  

média 
 

20 [°C]  Teplota [°C]  
Simulace 27,1 26,9 26,7 
Vzorek č.3 1,14 1,18 1,15 
Vzorek č.4 1,08 1,15 1,15 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Simulace 1,03 1,04 1,08 
Vzorek č.3 38,6 40,1 36,2 
Vzorek č.4 39,6 40,6 37,3 

Teplota 
temperačního  

média 
 

35 [°C]  Teplota [°C]  
Simulace 43,4 42,4 42,8 
Vzorek č.5 1,00 1,05 1,05 
Vzorek č.6 1,02 1,05 1,05 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Simulace 1,03 1,04 1,09 
Vzorek č.5 50,5 50,8 49,0 
Vzorek č.6 51,7 52,4 50,3 

Teplota 
temperačního  

média 
 

50 [°C]  Teplota [°C]  
Simulace 57,9 54,8 56,1 
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může být způsobeno tím, že v programu B-SIM není možné formu po 

ukončení cyklu otevřít. 

Průběh plnění dutiny formy vyfukovaným parizonem je možné vidět 

v kapitole 3.7.4. Rychlost tvarování v závislosti na čase se shoduje se záběry 

pořízenými vysokorychlostní kamerou Olympus i-SPEED. Po sevření 

parizonu formou, je vidět rozložení tloušťky stěny. Parizon se na počátku 

vyfukování nejvíce tvaruje ve své horní části a jako první se formy dotknou 

střední části jednotlivých stěn. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

místo m ěření

tlo
uš
ť
ka

 s
tě

ny
 [m

m
]

vzorek č.1

vzorek č.2

simulace

 
Obr. 3.42: Porovnání tloušťky stěn reálných vzorků se simulací – teplota temp. média 20 °C  
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 Obr. 3.43: Porovnání tloušťky stěn reálných vzorků se simulací – teplota temp. média 35 °C  
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Obr. 3.44: Porovnání tloušťky stěn reálných vzorků se simulací – teplota temp. média 50 °C  
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4 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byl rozbor technologie extruzního vyfukování. 

Úvodem byly charakterizovány technologické možnosti jednotlivých zařízení 

výrobce vyfukovacích strojů (GDK) zejména z hlediska velikostní dimenze a 

možností sledování procesu vyfukování. Pro následné experimenty byl 

zvolený typ GM251 osazen formou pro výrobu zkušební láhve o objemu   

250 ml, obdélníkového průřezu. Materiálem pro zkoušky byl běžně používaný 

typ vysokohustotního polyetylenu pro vyfukování obchodní značky Liten    

BB-29. Vyrobené vzorky byly vyhovující, jak z hlediska možnosti odběru 

zkušebních těles pro tahovou zkoušku, tak i pro sledování teplotních polí. 

Forma byla opatřena proskleným průzorem pro možnost sledování průběhu 

deformace parizonu během vyfukování. V rámci experimentu byla forma 

temperována médiem o teplotě 20 °C, 35 °C a 50 °C. P řičemž posledně 

zmiňovaná hodnota je výrobcem udávána jako maximální možná. Při vyšších 

hodnotách hrozí po vyjmutí z formy tvarová nestálost a vznik vnitřního pnutí 

ve zkoumaném výrobku. 

Měřením teplotních polí vyfukovaného výrobku byly stanoveny pomocí 

termovizní kamery ThermaCAM P65 jeho kritické partie s ohledem na 

rozložení tloušťky stěny a technologie procesu vyfukování. Uvedenými 

partiemi jsou dno (svar parizonu) a hrdlo výrobku, kde je obvykle tloušťka 

stěny největší a možnosti její regulace omezené. Omezená možnost 

přestupu tepla v těchto partiích limituje efektivitu technologie nutností 

prodlužovat technologické časy, zejména chlazení. Současně byla 

provedena simulace teplotních polí pomocí programu B-SIM. Simulace a 

reálné výsledky se v zásadě shodují, což otevírá cestu pro použití simulací 

při konstrukci vyfukovaných výrobků. Efekt lze shledat zejména 

v možnostech „předvídání“ budoucích technologických parametrů procesu a 

rozložení tloušťky stěny výrobku. Ke sledování deformací parizonu byla 

vybrána vysokorychlostní kamera i-SPEED, která přináší množství 

zajímavých poznatků, ale pro její příští použití by bylo třeba zlepšit podmínky 

snímání tak, aby bylo možné snímky lépe vyhodnotit.  
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Z naměřených a nasimulovaných hodnot je zřejmé, že při rozdílných 

teplotách temperančního média nedochází k výrazným změnám rozložení 

tloušťky stěn a taktéž rozdíly v porovnání horní meze kluzu σSH nejsou 

významné pro mechanickou pevnost dílu. Pro výrobní proces to tedy 

znamená, že je možné vyjmutí výrobku při vyšší teplotě, což je v praxi 

realizováno zkrácením doby cyklu, s čímž úzce souvisí snížení nákladů. 

Předpokladem je však zachování tvarové stálosti výrobku. 

Během prováděných experimentů byly specifikovány další významné 

faktory ovlivňující technologii extruzního vyfukování. Jedním z nich je 

narůstání parizonu za vytlačovací hubicí a jeho následné protahování v 

průběhu vytlačování. Následnými experimenty zaměřenými do uvedené 

oblasti bychom mohli získat ucelenější pohled na vyfukování a precizněji 

formulovat závislosti jednotlivých technologických parametrů. 

   

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           71                                    Experimentální část 

 

LITERATURA 

 

[1] KREBS, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů – část 1. Liberec: 

TU v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-133-3 

 

[2] www.technik.ihned.cz (únor 2008) 

 

[3] www.packaging-cz.cz (únor 2008) 

 

[4] www.ksp.vslib.cz (březen 2008) 

 

[5] www.fluent.com (březen 2008) 

 
[6] LENFELD, P.: Technologie II. – část 2. Zpracování plastů. Liberec: TU v 

Liberci 2005. ISBN 80-7372-037-X. 

 

[7] www.bpf.cz (duben 2008) 

 

[8] www.rikutec.de (duben 2008) 

 
[9] ASF, W. : Technologien des Blasformens. Düsseldorf : VDI Verlag, 

1997. ISBN 3-18-404029-1 

 

[10] www.vbf.cz (květen 2008) 

 
[11] KŮSA, P. : Vliv konstrukce vstupní zóny na výkonnové charakteristiky 

plastikační jednotky vyfukovacího stroje. Liberec : TU v Liberci, 2003. 

V45/03S 

 

[12] Materiály firmy GDK 

 
[13] ROSATO, D. – ROSATO, A. – Di MATTIA, D. : Blow molding handbook. 

Munich : Carl Hanser Verlag, 2004. ISBN 3-446-2217-8 

 

[14] www.konstrukce.cz (březen 2008) 

 
[15] DRAHOTA,J. : Virtuální rozbor vtokových ústí používaných při 

vstřikování polypropylenu. Liberec : TU v Liberci, 2007. V126/07S 

 
 



  TU v Liberci – Katedra strojírenské technologie                   Diplomová práce 

 

Pavel Dušek                                           72                                    Experimentální část 

 

[16] www.t-sim.com (duben 2008) 

 

[17] www.chemopetrol.cz (březen 2008) 

 

[18] www.tmvss.cz (duben 2008) 

 

[19] norma ČSN EN ISO 527 

 

[20] www.olympus.cz (březen 2008) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon  č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 

 

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do 

mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. 

 

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si 

vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má 

TUL právo od mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření 

díla, až do jejich skutečné výše. 

 

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury 

a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. 

 

 

V Liberci, 23. května 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARATION 

 

I have been notified of the fact that Copyright Act No. 121/2000 Coll. Applies 

to my thesis in full, in particular Section 60, School Work. 

 

I am fully aware that the Technical University of Liberec is not interfering in 

my copyright by using my thesis for the internal purposes of TUL. 

 

If I use my thesis or grant a licence for its use, I am aware of the fact that I 

must inform TUL of this fact; in this case TUL has the right to seek that I pay 

the expenses invested in the creation of my thesis to the full amount. 

 

I compiled the thesis on my own with the use of the acknowledged sources 

and the basis of consultation with the head of the thesis and a consultant. 

 

Date: 23 th May 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 


