
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STROJNÍ 
 

 
 

Ústav výrobních strojů a zařízení 
 

Diplomová práce 
 

 

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Bc. Martin Krajíček

  



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 

v přiloženém seznamu veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým 

pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných 

prací, vydaným ČVUT v Praze 1. 7. 2009.  

 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………….   ………………..…………………. 

                   podpis  

  

  



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

Poděkování 

 Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Tomáši Krannichovi, Ph.D. za odborné 

vedení, podnětné rady a trpělivost u konzultací. Mé díky patří i své rodině za 

dlouhotrvající podporu ve studiích. Jmenovitě bych chtěl poděkovat za motivaci 

k dokončení diplomové práce svému dědovi Karlu Krajíčkovi, pro kterého je úspěšné 

ukončení mého magisterského studia jedním z životních snů.  

  



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

Anotace 

Autor: Bc. Martin Krajíček 

 

Název DP: Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC 

Electric  

Rozsah práce: 75 stran / 48 obrazků / 13 tabulek 

 

Školní rok vyhotovení: 2016/2017 

 

Ústav: Ú12135 - Ústav výrobních strojů a zařízení  

 

Vedoucí DP: Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. 

 

Konzultant: Ing. Jiří Vostrý, INVERA s.r.o.  

 

Zadavatel tématu: ČVUT FS, Ú12135 

 

Využití: Optimalizace posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric 

 

Klíčová slova: Vstřikovací jednotka na plasty, pohybová osa s 

kuličkovým šroubem 

 

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací 

konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky 

INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího 

rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který 

v sobě zahrnuje aktuální trend současných strojů. 

  



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

Annotation 

Author: Bc. Martin Krajíček 

 

Title of Thesis: Draft motion axis feed injection unit Electric INTEC 

Extent: 75 p. / 48 fig. / 13 tab. 

 

Academic year: 2016/2017 

 

Department: Ú12135 - Department of Production Machines 

 

Supervisor: Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. 

 

Consultant: Ing. Jiří Vostrý, INVERA s.r.o.  

 

Submitter of the Theme: CTU – Fakulty of Mechanical Engineering 

 

Application: INTEC electric injection feed optimization 

 

Key words: Injection unit for plastics, Motion axis with ball screw 

 

Annotation: This diploma thesis deals with the optimization of the 

movement of the movement axis of the INTEC electric 

injection unit with the emphasis on preservation of the 

existing frame. This work created a new design, which 

includes the actual trend of current injection machines. 

 

  



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

Obsah 

Seznam použitých zkratek a symbolů ......................................................................... 7 

1 Úvod ......................................................................................................................... 9 

2 Rešerše polymerů .................................................................................................. 10 

2.1 Rozdělení polymerů [1] .................................................................................... 10 

2.1.1. Podle molekulární struktury (podle stupně uspořádanosti) ....................... 10 

2.1.2 Na základě teplotního chování, podle působení teploty ............................ 11 

2.1.3. Podle aplikace a podle konstrukční složitosti vyráběných dílů ................. 12 

2.1.4.  Podle druhu přísad .................................................................................. 13 

2.1.5. Podle polarity ........................................................................................... 14 

2.1.6. Podle původu (zastaralé dělení, neboť nepostihuje plasty výstižným 

způsobem) ......................................................................................................... 14 

2.2 Nejčastěji používané materiály pro vstřikování ................................................ 15 

3 Rešerše technologie vstřikování plastů .................................................................. 16 

3.1 Postup vstřikování [2]....................................................................................... 16 

3.2 Časový průběh vstřikování [2] .......................................................................... 17 

3.2.1 Uzavření formy a přisunutí plastifikační jednotky ...................................... 17 

3.2.2 Vstřikování ................................................................................................ 17 

3.2.3 Dotlak ........................................................................................................ 18 

3.2.3 Plastifikace ................................................................................................ 18 

3.2.3 Chlazení .................................................................................................... 18 

3.2.3 Otevření formy a vyjmutí výstřiku .............................................................. 19 

3.3 Faktory ovlivňující vlastnosti a jakost výstřiku [3] ............................................. 20 

4 Rešerše konstrukce vstřikovacích lisů .................................................................... 21 

4.1 Uzavírací jednotka ........................................................................................... 21 

4.1.1 Přímý mechanismus .................................................................................. 21 

4.1.2 Kloubový mechanismus ............................................................................ 22 



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

4.1.3 Z-kolenový systém .................................................................................... 23 

4.1.4 Bezsloupková konstrukce .......................................................................... 23 

4.2 Vstřikovací jednotka [2] .................................................................................... 25 

4.2.1 Násypka .................................................................................................... 28 

4.2.2 Tavící komora ........................................................................................... 29 

4.2.3 Šneky ........................................................................................................ 31 

4.2.3.1 Poměr L/D .......................................................................................... 32 

4.2.3.2 Design šneků ...................................................................................... 32 

4.2.3.3 Parametry závitu šneku ...................................................................... 33 

4.2.3.4 Šneky s odplyňovací zónou ................................................................ 34 

4.2.3.5 Šneky pro zpracování PVC ................................................................. 35 

4.2.3.6 Šneky pro reaktoplasty ....................................................................... 35 

4.2.3.7 Šneky pro elastomery a silikony ......................................................... 36 

4.2.3.8 Bariérové šneky .................................................................................. 36 

4.2.3.9 Špička šneku ...................................................................................... 38 

4.2.3.10 Zpětné uzávěry ................................................................................. 39 

4.2.4 Tryska ....................................................................................................... 40 

4.2.4.1 Otevřené trysky ................................................................................... 41 

4.2.4.2 Uzavíratelné trysky ............................................................................. 41 

4.2.5 Posuvné konzoly ....................................................................................... 43 

4.2.6 Další příslušenství vstřikovací jednotky ..................................................... 44 

4.3 Porovnání pohonů vstřikovacích strojů ............................................................ 44 

5 Stávající konstrukce vstřikovací jednotky ............................................................... 47 

5.1 Šnekování ........................................................................................................ 48 

5.2 Vstřikování ....................................................................................................... 49 

5.3 Posouvání ........................................................................................................ 50 

6 Varianty designu posuvu vstřikovací jednotky ........................................................ 51 



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric  
 

6.1 Varianta I ......................................................................................................... 53 

6.2 Varianta II ........................................................................................................ 55 

6.3 Varianta III ....................................................................................................... 56 

6.4 Vybraná varianta .............................................................................................. 58 

7 Výpočty................................................................................................................... 59 

7.1 Návrh motoru ................................................................................................... 59 

7.2 Návrh kuličkového šroubu [4] ........................................................................... 60 

7.3 Pevnost v tahu šroubů [5] ................................................................................ 62 

7.3.1 Spojení vstřikovací jednotky - rámem stroje .............................................. 63 

7.3.2 Spojení táhla talířových pružin – příruba matice KŠ .................................. 63 

7.3.3 Spojení uložení domku KŠ – rám vstřikovací jednotky .............................. 63 

7.4 Návrh talířových pružin [6] ............................................................................... 64 

7.5 Dynamické porovnání nové varianty [7] ........................................................... 66 

8. Závěr ..................................................................................................................... 68 

Seznam použité literatury .......................................................................................... 69 

Seznam obrázků ....................................................................................................... 70 

Seznam tabulek ......................................................................................................... 72 

Seznam příloh ........................................................................................................... 73 

 



 

ČVUT v Praze 
Fakulta strojní 

Ústav výrobních 
strojů a zařízení 

   

   

Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 7 
 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

a [ms-2] Zbývající rezerva zrychlení 

amax [ms-2] Max. zrychlení (při nulové Síle) 

d3 [mm] Malý průměr šroubu 

dk [mm] Jmenovitý Průměr šroubu 

D [mm] Průměr šneku 

De [mm] Průměr vnější pružiny 

Di [mm] Průměr vnitřních pružin 

F [N] Požadovaná zátěžná síla 

F2 [N] Síla pružiny při 50% zatížení 

F3 [N] Síla pružiny při 75% zatížení 

Fa [N] celková maximální axiální síla 

Fc2 [N] Síla na svazek 50% deformace 

Fc3 [N] Síla na svazek 75% deformace 

Fct2 [N] Síla na svazek 50% deformace včetně tření 

Fct3 [N] Síla na svazek 75% deformace včetně tření 

Fk [N] Maximální teoretická dovolená síla 

Fkmax [N] Maximální dovolená provozní axiální síla 

h [mrad-1] Stoupání šroubu 

h0 [mm] Maximální deformace pružiny 

i [1] počet nosných šroubů 

J1 [kgm2] Moment setrvačnosti motoru 

J2 [kgm2] Moment setrvačnosti spojky 

J3 [kgm2] Moment setrvačnosti KŠ 

J4 [kgm2] Moment setrvačnosti ozubené kolo 1 

J5 [kgm2] Moment setrvačnosti ozubené kolo 2 

J6 [kgm2] Moment setrvačnosti ozubené kolo 3 

J7 [kgm2] Moment setrvačnosti 2x ozubené kolo 4 a matice  KŠ 

Jred [kgm2] Redukovaný moment setrvačnosti 

k [1] Bezpečnost na tah 

kd [1] Koeficient pro maximální otáčky 

kk [1] Součinitel vzpěrné pevnosti 

l0 [mm] Výška celé pružiny 

lk [mm] Vzdálenost mezi ložisky 

L [mm] Délka šneku 

Lc0 [mm] Délka složené pružiny 0% zatížené 

Lc2 [mm] Délka složené pružiny 50% zatížené 

Lc3 [mm] Délka složené pružiny 75% zatížené 
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Lp [mm] Vzdálenost posuvu 

m [kg] Celková hmotnost pohyblivé hmoty 

Mn [Nm] Nominální krouticí moment 

Mm [Nm] Maximální krouticí moment 

n [min-1] Otáčky motoru 

nk [min-1] Kritická otáčky 

nkmax [min-1] Maximální přípustné otáčky 

p [1] Převod ze soukolí 

s [mmot-1] Stoupání šroubu 

S2 [mm] Deformace pružiny při 50% zatížení 

S3 [mm] Deformace pružiny při 75% zatížení 

Sc2 [mm] Délka deformace svazku při 50% zatížení 

Sc3 [mm] Délka deformace svazku při 75% zatížení 

t [mm] Tloušťka pružiny 

T [s] Čas najetí 

v [ms-1] Rychlost posuvu 

x [1] Složení pružin paralelní 

y [1] Složení pružin sériové 

σ [Nmm-2] Napětí na šroubu 

σKt [Nmm-2] Mez kluzu 

σdt [Nmm-2] Dovolené napětí šroubu 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat konstrukční návrh pohybové 

osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric při zachování samonosného rámu u 

stávající konstrukce.  

Dílčím úkolem je provést rešerši technologie vstřikování plastů a vstřikovacích 

jednotek. Vytvořit 3D model stávající vstřikovací jednotky a navrhnout tři varianty 

optimalizace konstrukce uzlu posuvu vstřikovací jednotky. U jedné vybrané varianty 

provést potřebné výpočty nutné pro zajištění správného fungování a porovnání se 

stávající konstrukcí, 3D model a návrhový výkres. 

 

Při optimalizaci konstrukce klást důraz na: 

 zachování rámu vstřikovací jednotky 

 zachování přítlačnou sílu trysky dle katalogových hodnot min. 12kN 

 finanční nenáročnost 

 akusticky tichý provoz 

 jednoduchá vyrobitelnost 

 lepší přesnost 

 

Technické parametry stroje udávající velikost stroje: 

 Uzavírací síla 300 kN 

 Průměr plastikačního šneku 18 mm 

 Objem vstřikované materiálu 22 cm3 

 Vstřikované materiály: PE,PP, PS 
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2 Rešerše polymerů 

 Polymery se využívají od 19. století a jejich základními přednostmi jsou dobré 

izolační, tepelné a kluzné vlastnosti. Dále je třeba zmínit jejich korozivzdornost. Pro 

jejich zpracování se nejvíce užívá technologie vstřikování ve speciálních strojích 

nazývaných vstřikovací stroje na plasty. 

 

2.1 Rozdělení polymerů [1] 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/01.htm 

Polymery/plasty je možno klasifikovat podle různých hledisek: 

 

2.1.1. Podle molekulární struktury (podle stupně uspořádanosti) 

amorfní plasty: 

 kde makromolekuly zaujímají zcela nahodilou pozici. Patří sem např. PS, 

PMMA, PC, apod. Jsou charakteristické tvrdostí, křehkostí, vysokou pevností, 

modulem pružnosti a jsou vzhledem k nízkému indexu lomu (1,4 až 1,6) 

průhledné, resp. dle propustnosti světla čiré (92 % propustnosti světla), 

transparentní anebo průhledné (60 % propustnosti světla). Součinitel teplotní 

roztažnosti a je menší, než u semikrystalických polymerů. Použitelnost 

amorfních polymerů je do teploty zeskelnění Tg. 

 

krystalické (semikrystalické) plasty: 

 které vykazují určitý stupeň uspořádanosti. Ten se označuje jako stupeň 

krystalinity (pohybuje se od 40 do 90 %) a vyjadřuje relativní podíl uspořádaných 

oblastí, uložených mezi oblastmi amorfními. Nemůže nikdy dosáhnout 100 %, 

proto se krystalické plasty označují jako semikrystalické. Patří sem PE, PP, PA, 

PTFE, POM, atd. Jsou mléčně zakalené, index lomu je větší a jsou 

charakterizovány houževnatostí materiálu, pevnost a modul pružnosti roste se 

stupněm krystalinity. Použitelnost semikrystalických plastů je do teploty tání Tm. 
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2.1.2 Na základě teplotního chování, podle působení teploty 

Termoplasty: 

 jedná se o polymerní materiály, které při zahřívání přecházejí do plastického 

stavu, do stavu vysoce viskózních nenewtonovských kapalin, kde je lze snadno 

tvářet a zpracovávat různými technologiemi. Do tuhého stavu přejdou 

ochlazením pod teplotu tání Tm (semikrystalické plasty), resp. teplotu viskózního 

toku Tf (amorfní plasty). Protože při zahřívání nedochází ke změnám chemické 

struktury, lze proces měknutí a následného tuhnutí opakovat teoreticky bez 

omezení. Jedná se pouze o fyzikální proces. K termoplastům patří většina 

zpracovávaných hmot, jako je polyethylen (PE), polypropylen (PP), polystyren 

(PS), polyvinylchlorid (PVC), polyamid (PA), atd. 

 

Reaktoplasty: 

 jedná se o polymerní materiály, dříve nazývané termosety, které rovněž v první 

fázi zahřívání měknou a lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího 

zahřívání dochází k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury, k tzv. 

vytvrzování. Výrobek je možno považovat za jednu velkou makromolekulu. 

Ochlazování reaktoplastů probíhá mimo nástroj, neboť zajištění rychlého 

ohřevu formy pro vytvrzení a následné rychlé ochlazení materiálu by bylo 

obtížné. Tento děj je nevratný a vytvrzené plasty nelze roztavit ani rozpustit, 

dalším zahříváním dojde k rozkladu hmoty (degradaci). Proti termoplastům mají 

vysokou tuhost a tvrdost, teplotní odolnost a tvarovou stálost za tepla, odolnost 

proti povětrnostním vlivům. Modul pružnosti není tolik závislý na teplotě jako je 

tomu u termoplastů, a proto se mechanické vlastnosti v rozmezí používaných 

teplot příliš nemění. Nevýhodou je příliš malá tažnost. Patří sem 

fenolformaldehydové hmoty, epoxidové pryskyřice, polyesterové hmoty, apod. 

 

Kaučuky, pryže a elastomery: 

 jedná se o polymerní materiály, které rovněž v první fázi zahřívání měknou a 

lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího zahřívání dochází 

k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury, probíhá tzv. 

vulkanizace. U elastomerů na bázi termoplastů nedochází ke změnám 

chemické struktury, proces měknutí a následného tuhnutí lze opakovat 

teoreticky bez omezení, probíhá zde pouze fyzikální děj. 
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2.1.3. Podle aplikace a podle konstrukční složitosti vyráběných dílů 

plasty pro široké použití, mezi které patří: 

 polyolefiny (PE, PP),  

 polystyrénové hmoty (PS),  

 polyvinylchlorid (PVC),  

 fenolformaldehydové (PF) 

 močovinoformaldehydové hmoty (UF),  

 

plasty pro inženýrské aplikace, kam lze zařadit: 

 polyamidy (PA),  

 polykarbonáty (PC),  

 polyoximetylén (POM),  

 polymetylmetakrylát (PMMA),  

 terpolymer ABS,  

 polyfenilénoxid (PPO),  

 polyuretan (PU),  

 epoxidové pryskyřice (EP), 

 polyesterové pryskyřice (UP),  

 

plasty pro špičkové aplikace, do kterých lze zařadit: 

 polysulfon (PSU),  

 polyfenylénsulfid (PPS),  

 tetrafluoretylén (PTFE),  

 polyimidy (PI) a další. 
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2.1.4.  Podle druhu přísad 

neplněné plasty: 

 neplněný plast je takový plast, u kterého množství přísad neovlivňuje vlastnosti 

polymerní matrice. 

 

plněné plasty: 

 plnivo ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti plastu. Makromolekulární 

látka plní funkci pojiva a určuje základní fyzikální a mechanické vlastnosti 

hmoty. Přísadou mohou být plniva, stabilizátory, maziva, barviva, změkčovadla, 

iniciátory, nadouvadla, tvrdidla, retardéry hoření, apod. 

 

Plniva zlepšují buď mechanické vlastnosti materiálu, nebo chemickou odolnost 

či tvarovou stálost při zvýšené teplotě, jiné prostě jen hmotu zlevňují. Rozeznáváme 

vyztužující (skleněná, uhlíková, kovová či méně účinná bavlněná krátká nebo dlouhá 

vlákna, popř. textilní ústřižky do obsahu maximálně 50 %, neboť pro správnou funkci 

vyztužujícího plniva je důležité, aby bylo dokonale obaleno pojivem) a nevyztužující 

plniva ve formě prášku, které se přidávají se většinou z důvodu snížení ceny materiálu. 

 

Jiná plniva (např. grafit) zlepšují kluzné vlastnosti, práškové kovy zlepšují tepelnou 

vodivost. Přídavkem sazí (zejména u polyolefínů) se zvyšuje odolnost proti UV záření, 

atd. Obsah nevyztužujících plniv bývá až 70 %. Zvláštním typem plniva jsou skleněné 

nebo kovové kuličky, které zvyšují rozměrovou stabilitu a odolnost proti rázům, resp. 

vodivost. Stabilizátory (tepelné, světelné) jsou určeny k zpomalení degradačních 

procesů a zvýšení životnosti součásti. Maziva (obsah do 1 %) usnadňují zpracování 

polymerů např. tím, že snižují viskozitu polymeru nebo zabraňují lepení výrobku 

na stěnu formy. Mohou to být např. vosky, stearáty Zn či Ca, popřípadě méně 

používané oleje a tuky. Barviva (obsah do 10 %) dávají plastům požadovaný barevný 

odstín. Většinou se používají barevné pigmenty založené na anorganických 

sloučeninách kovu (oxidy železa popř. chrómu). Organická barviva (lihové roztoky) 

rozpustná v polymeru se použijí tehdy, má-li hmota po vybarvení zůstat průhledná. 

Změkčovadla zlepšují houževnatost, zpracovatelnost a ohebnost materiálu, ovšem na 

úkor mechanických vlastností. Tvrdidla způsobují vznik příčných vazeb mezi 

makromolekulami a tím vytvrzení. Iniciátory a urychlovače polyreakcí ovlivňují účinek 

tvrdidla. Retardéry hoření působí samozhášivě, zpomalují proces hoření plastů nebo 

vůbec nedovolí zapálení plastu.  
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2.1.5. Podle polarity 

polární plasty: 

 mají trvalý dipól a mezi polární plasty patří PA, některé pryskyřice, apod. 

 

nepolární plasty 

 nemají trvalý dipól a patří sem PE, PP, PS, apod. 

 

2.1.6. Podle původu (zastaralé dělení, neboť nepostihuje plasty 

výstižným způsobem) 

Přírodní: 

 jsou založeny na přírodních makromolekulárních látkách, např. na bázi 

celulózy, latexu, kaseinu, atd. 

 

syntetické 

 k výrobě je použita chemická cesta. 
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2.2 Nejčastěji používané materiály pro vstřikování 

 Nejdůležitější skupinou materiálů použitelných pro vstřikování jsou termoplasty, 

jelikož umožňují velmi produktivní a levné zpracování a současně nabízejí velkou škálu 

vlastností a barev. Jsou vyráběny v sortimentu od levných plastů širokého použití 

až k drahým tzv. konstrukčním plastům, které mají chemickou odolnost a větší pevnost 

za zvýšených teplot. Množství různých termoplastů se neustále rozšiřuje a to dvěma 

směry: modifikacemi již existujících polymerů a syntézami nových polymerů. Syntéza 

je velmi náročný a hlavně drahý proces. Proto se využívá spíše druhá možnost vývoje 

nových druhů termoplastů, jako jsou různé modifikace, kopolymery, plněné polymery 

atd. na bázi především levných tzv. základních plastů. Tímto druhým způsobem 

můžeme upravit jednotlivé vlastnosti výrobku, jako jsou například vyšší houževnatost, 

pevnost, odolnost vůči stárnutí vlivem povětrnostních podmínek, odolnost vůči hoření 

tzv. samozhášivost, zvýšit tvarovou stálost za tepla atd.  

Termoplasty jsou makromolekulární látky s lineárními nebo rozvětvenými řetězci. 

Termoplasty jsou buď homogenní bez přísad a plniv nebo heterogenní s přísadami, 

které zlepšují jejích fyzikální vlastnosti jako je odolnost proti hoření, povětrnostním 

vlivům atd. nebo s plnivy pro zlepšení mechanických vlastností. Zpracovatelnost 

termoplastů je určována zejména odolností materiálu proti tepelné degradaci během 

vstřikování a tekutostí tj. schopností dokonale vyplnit dutinu formy.  

Reaktoplasty mají pro vstřikování mnohem menší význam než termoplasty. 

Použití reaktoplastů na výrobky strojírenského zaměření je omezeno zejména nízkou 

rázovou a vrubovou houževnatostí. Hlavní uplatnění nachází hlavně v oblasti 

elektroizolačních součástí. Ve strojírenství se používají na staticky namáhané součásti 

při zvýšené teplotě, na tepelně izolační rukojeti apod. Vstřikovací reaktoplasty mají 

horší tekutost, a proto obsahují syntetickou pryskyřici a plnivo, které vylepšují jejich 

tekutost a zabíhavost.  
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3 Rešerše technologie vstřikování plastů  

 Jedná se o nejpoužívanější technologii pro zpracování polymeru. Jejím principem 

je vstříknutí roztaveného polymeru pod tlakem do dutiny dané dělené formy. 

Po zatuhnutí taveniny vzniká dílec s požadovaným tvarem. Tato technologie probíhá 

v několika fázích rozdělených do časových úseků: 

 

3.1 Postup vstřikování [2] 

 Vstřikovací cyklus tvoří sled přesně specifikovaných úkonů. Jedná 

se o neizotermický proces, během něhož prochází plast teplotním cyklem, který ho 

mění z granulátu na taveninu a poté na pevnou hmotu. Za počátek cyklu se považuje 

okamžik impulsu k uzavření formy. Plast se v podobě granulí nasype do násypky, z níž 

je odebírán pracovní částí vstřikovacího stroje (šnekem, pístem), která hmotu 

dopravuje do tavící komory, kde za současného účinku tření a tepla z topných 

elementů stroje plast taje a vzniká tavenina. Tavenina je následně vstříknuta do dutiny 

formy, kterou zcela zaplní. Jelikož plast při chladnutí vlivem smrštění zmenší svůj 

objem, následuje tlaková fáze, která zajistí doplnění materiálu a tím kompenzuje její 

úbytek. Plast se ve formě ochlazuje odvodem tepla přes stěny formy až do ochlazení 

a ztuhnutí ve finální výrobek na manipulační pevnost. Potom se forma otevře a výrobek 

je vyhozen a celý cyklus se opakuje. Celý postup je graficky znázorněn na Obr.  1. 

 

 

Obr.  1 - Postup vstřikování [2] 
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3.2 Časový průběh vstřikování [2] 

V této sekci jsou rozepsány jednotlivé úseky vstřikování a na Obr.  2 jsou graficky 

znázorněny. 

 

Obr.  2 - Průběh vnitřního tlaku pi v dutině formy během procesu vstřikování [3] 

Časový průběh všech výše popsaných fází, průběhy tlaku a pohyb nástroje jsou znázorněny v grafu. sK – pohyb 
šneku, sN – pohyb nástroje (formy), ts1 – doba uzavírání formy, ts2 – doba přisouvání vstřikovací jednotky k formě, 
ts3 – doba otevírání formy, tm – doba otevření formy, tvi – 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 

 

3.2.1 Uzavření formy a přisunutí plastifikační jednotky 

Nejdříve se forma musí uzavřít, aby do ní bylo možné vstříknout taveninu 

polymeru. Forma musí být uzavřená takovou silou, jejíž velikost nedovolí, aby 

se dostala tavenina z dutiny do prostoru dělící roviny. Plastifikační jednotka se musí 

přisunout k formě, aby do ní bylo možné vstříknout taveninu. Důležitým parametrem je 

čas suchého cyklu, který je ovlivněn maximální rychlostí nosiče formy. 

 

3.2.2 Vstřikování 

V této fázi dochází k plnění dutiny taveninou, která je vytlačována axiálním 

pohybem šneku. V této fázi je důležité přesně nastavit a kontrolovat průběh teploty 

taveniny, vstřikovacího tlaku, rychlosti vstřikování a teploty formy. Rychlost vstřikování 

je úzce spjata se vstřikovacím tlakem. Obecně platí, že při nízkém tlaku nelze 
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vstřikovat vysokou rychlostí. Konec fáze vstřikování, kdy je dutina formy zcela 

naplněná, se vyznačuje prudkým nárůstem tlaku ve formě a poklesem vstřikovací 

rychlosti. Tento prudký nárůst tlaku je do určité míry kompenzován následující fází, 

dotlakem, při kterém tlak ve formě poklesne. 

 

3.2.3 Dotlak 

Fáze dotlačování kompenzuje zmenšení objemu taveniny, ke které dochází 

vlivem jejího chladnutí. Dílčím úkolem je kompenzovat prudký nárůst tlaku v dutině 

formy, tzv. tlakovou špičku, která muže vzniknout na konci fáze vstřikování. Zda-li 

dojde k prudkému nárůstu tlaku, závisí na přesném načasování přepnutí na dotlak. 

Pokud dojde k přepnutí na dotlak opožděně, následuje prudký nárůst tlaku (tlaková 

špička) a je ho nutné kompenzovat, protože při zachování takto vysokého tlaku v dutině 

formy by mohlo dojít k její pružné deformaci a také vyvolání vnitřního pnutí a kroucení 

ztuhlého výstřiku, což by vedlo ke komplikacím s vyjmutím výstřiku z formy. Pokud 

však dojde k přepnutí na dotlak příliš brzo, je tlak ve formě při tuhnutí výstřiku příliš 

nízký a dochází, zejména u tlustostěnných výstřiků, k tvorbě povrchových propadlin 

a vnitřních staženin. Fáze dotlačování má tedy značný vliv na výsledné vlastnosti 

výstřiku a její správný průběh napomáhá k dokonalému vyplnění formy. 

 

3.2.3 Plastifikace 

Účelem plastikace je připravení nové dávky taveniny pro další vstříknutí do formy. 

Nejprve je granulát polymeru taven v plastifikační jednotce a následně je 

homogenizován a dopravován do prostoru před čelem šneku. To zajišťuje samotný 

šnek svým otáčením a zpětným axiálním posuvem. Při plastifikaci je granulát polymeru 

taven pomocí tepla vznikajícím v tavném válci a také teplem, které vzniká při zpětném 

axiálním posunu šneku vlivem tření mezi hmotou taveniny, stěnou tavného válce 

a otáčejícího se šneku. 

 

 3.2.3 Chlazení 

V této fázi dochází ke chladnutí taveniny ve formě. Její začátek je již v počátku 

vstřikování a probíhá až do úplného ztuhnutí a vyjmutí z formy. Doba chlazení je 

časově nejdelší fáze v celém vstřikovacím cyklu a je možné ji upravovat pomocí 

chladící soustavy ve formě. Délka závisí zejména na tloušťce stěny materiálu. Obecně 

platí, že se s rostoucí tloušťkou stěny prodlužuje chladnutí výstřiku. Dále doba chlazení 
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závisí také na konkrétním druhu polymeru, teplotách taveniny, formy a výstřiku před 

vyjmutím z formy. Během chladnutí dochází ke značným změnám tlaku, teploty 

a objemu což má významný vliv na výslednou strukturu výstřiku a také například 

na jakost povrchu. 

 

3.2.3 Otevření formy a vyjmutí výstřiku 

Po zatuhnutí výstřiku následuje otevření formy a vyhození hotového výstřiku.  

• mechanicky – pomocí dorazu je vymezena poloha pro vysunutý a zasunutý 

vyhazovač 

• hydraulicky – pohyb není mechanicky vymezen, vyhazovač je ovládán 

hydraulicky 

• manipulátorem – používá se pro rozměrnější výstřiky a velké série. 

Manipulátory jsou automatizované a po vyjmutí výstřiku z formy ho ukládají 

k uskladnění na palety nebo na dopravní pás.  
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3.3 Faktory ovlivňující vlastnosti a jakost výstřiku [4] 

 mechanických a fyzikálních vlastnostech výstřiku, a o jeho kvalitě rozhoduje druh 

plastu, technologické parametry, konstrukce formy a volba stroje. Jednotlivé parametry 

nepůsobí samostatně, ale vždy se ovlivňují navzájem. Z hlediska volby druhu plastu 

má na vlastnosti výstřiku vliv: 

• rychlost plastikace polymeru, která by měla být co nejkratší, 

• tekutost (reologické vlastnosti) plastu, která má být dostatečná a nesmí se měnit 

s teplotou příliš rychle, a která je ovlivňována technologickými parametry, 

• dostatečná tepelná stabilita plastu v rozsahu zpracovatelských teplot, která by 

měla být co nejširší, 

• uvolňování těkavých látek, 

• velikost vnitřního pnutí, které má být co nejnižší, 

• smrštění plastu (změna rozměrů výrobku oproti rozměrům tvarové dutiny formy) 

v jednotlivých směrech na výrobku, které je ovlivněno technologickými 

podmínkami. 

• Z technologických parametrů, které se mezi sebou výrazně ovlivňují, má 

na vlastnosti výstřiku a jednotlivé fáze vstřikování největší vliv: 

• vstřikovací tlak (ovlivňuje rychlost plnění, uzavírací sílu, vnitřní pnutí, smrštění, 

orientaci – tj. narovnávání makromolekul do směru toku, atd.), 

• teplota taveniny (konkrétní teplota závisí na druhu plastu a ovlivňuje tekutost 

plastu, vstřikovací tlak, dobu chlazení a tedy dobu cyklu, smrštění, tlakové 

ztráty, dotlak, atd.) 

• teplota formy (konkrétní teplota závisí na druhu plastu a na charakteru výrobku, 

ovlivňuje tekutost plastu, rychlost plnění, dobu chlazení, lesk výrobku, povrch 

výrobku, teplotu taveniny, dotlak, vnitřní pnutí, smrštění, 

atd. – z technologického hlediska má být co nejvyšší, hlavně 

u semikrystalických plastů), 

• rychlost plnění dutiny formy má být co nejvyšší, je však nutné kontrolovat teplotu 

taveniny, aby nedošlo k degradaci hmoty, nevýhodou je i vysoká orientace 

makromolekul, 

• výše a doba trvání dotlaku (ovlivňuje hlavně rozměry výrobku, smrštění a vnitřní 

pnutí). 
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4 Rešerše konstrukce vstřikovacích lisů 

 Vstřikovací lisy se skládají ze dvou hlavních částí: Uzavírací jednotky 

a vstřikovací jednotky viz Obr.  3. Zadání diplomové práce se zabývá konkrétně 

vstřikovací jednotkou, která bude v následujících kapitolách probrána dopodrobna. 

 

Obr.  3 - Konstrukce vstřikovacích lisů [5] 

 

4.1 Uzavírací jednotka 

 Tato kapitola patří nejčastěji používanému způsobu uzavírání a současně jsou 

zde popsány některé patentované systémy předních světových výrobců, kteří ve snaze 

najít největší užitný parametr pro danou aplikaci.  

 

4.1.1 Přímý mechanismus 

 Používá se výhradně pro jednotky s hydraulickým pohonem. Výhodou 

je jednoduchost řešení, snadná údržba, jednoduché řízení a cena. Nevýhodami můžou 

být velké zástavbové rozměry a delší časy cyklů. Názorný příklad na Obr.  4. 

 

Obr.  4 - Přímý mechanismus u hydraulického lisu firmy Arburg [6] 
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4.1.2 Kloubový mechanismus [7] 

Nejpoužívanějším systémem pro vstřikovací lisy je kloubový mechanismus. 

Umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti na začátku cyklu a na konci velkou uzavírací 

sílu při dosednutí obou částí forem. Nejlépe vystihne funkci kloubové mechanismu graf 

průběhu síly a rychlosti nosiče formy z Obr.  7.  

 

Obr.  5 - Schéma nejpoužívanějšího kloubového mechanismu uzavíracích jednotek vstřikovacích lisů [7] 

 

Obr.  6 - Schéma kloubového uzavíracího mechanismu [7] 

HMU - hydromotor uzavírání KČ - krátký člen, ZT - zadní třmen SČ - spojovací člen, NF - nosič forem DČ - dlouhý 
člen, K - křižák 

 

Obr.  7 - Vlastnosti kloubového uzavíracího mechanismu [7] 
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4.1.3 Z-kolenový systém 

Díky patentovanému Z-kolenovému systému série EX německého prestižního 

výrobce KraussMaffei se výkon motoru převede přes šnekovou převodovku přímo 

a s velkou přesností do formy viz Obr.  8. Předností této koncepce je vysoká rychlost 

a s tím spojené nízké časy suchého cyklu ve svém segmentu. Unikátní Z-kolenový 

systém se rovněž vyznačuje odolným mechanickým systémem, který je prakticky 

bezúdržbový. Další předností je vysoká čistota provozu díky tomu, že nosič forem 

se pohybuje na samostatném přesném lineárním vedení namísto kluzu na vodících 

tyčích – absence dodatečného mazání. Lis je velmi vhodný pro výlisky pro 

farmaceutický průmysl náročný na čistotu. 

 

  

Obr.  8 - Z-kolenový systém uzavírací jednotky firmy KraussMaffei [8] 

4.1.4 Bezsloupková konstrukce 

Rakouský výrobce vstřikovacích lisů Engel má patentovaný systém, který 

se chlubí svojí bezsloupkovou technologií viz Obr.  9. Umožňuje volný přístup robotů 

a manipulátorů k formě umožňuje jednoduchou automatizaci a šetří výrobní prostor. 

Zvyšuje využití strojů díky rychlé výměně forem. Upínací desky mohou být plně využity, 

lze tedy upnout relativně velké a technicky složité formy na stroj s nízkou uzavírací 

sílou. Spektrum aplikací je tudíž výrazně větší, neboť výroba mnoha dílů nezávisí 

na velikosti uzavírací síly, ale omezuje ji hlavně velikost upínacích 

desek – vícenásobné formy, výlisky s otvory, vícekomponentní výlisky. 
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Obr.  9 - Bezsloupková konstrukce firmy Engel [9] 

 

Patentovaný systém díky přesnému lineárnímu vedení bez nutnosti mazání 

uspokojí zákazníka i z hlediska čistoty provozu. Ve srovnání s konkurencí není 

problém ani u dovolené maximální hmotnosti pohyblivé formy – výrobce je schopen 

pomocí dodatečné podpory pohyblivé části formy zvýšit tento parametr téměř 

neomezeně. Snad jedinou nevýhodou tohoto řešení může být vysoká hmotnost stroje 

ve srovnání se stroji v dané kategorii uzavírací síly. Aby byla zajištěna paralelita desek, 

je rám konstrukce tvaru C velmi robustní.  
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4.2 Vstřikovací jednotka [2] 

Hlavní funkcí klasické vstřikovací jednotky určené pro zpracování termoplastů je 

převedení pevného polymeru do stavu vysoce viskózní taveniny a následný přesun 

taveniny do tvarové dutiny vstřikovací formy se zajištěním maximální tvarové 

a rozměrové přesnosti. Existují dvě koncepce hlavní koncepce vstřikovacích jednotek: 

pístové a šnekové. 

První vstřikovací jednotky, které byly použity pro vstřikování plastů již na konci 

minulého století, byly jednotky pístové. Jejich princip byl převzat z technologie 

tlakových licích strojů. Udržely se až do poloviny 20. století, kdy byly postupně zcela 

vytlačeny jednotkami šnekovými. Dnes se používají jen výjimečně. Největšími 

nedostatky pístových jednotek je nedostatečný přestup tepla do materiálu a jeho velké 

tlakové ztráty na torpédu a žebrech. Na Obr.  10 je zobrazeno, jak taková pístová 

vstřikovací jednotka vypadá v řezu. 

 

 

 

Obr.  10 - Pístová vstřikovací jednotka [2] 

1 – vyhazovací doraz, 2 – tyč vyhazovače, 3 – zadní upínací deska, 4 – dělená vstřikovací komora, 5 – přední 
upínací deska, 6 – tryska, 7 – tavící komora, 8 – torpédo, 9 – topné těleso, 10 – dávkovací zařízení, 11 – vstřikovací 
píst, 12 – vyhazovače, 13 – výstřik 
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U vstřikovacích lisů na plasty se dnes výhradně používají šnekové vstřikovací 

jednotky. Šnek pomáhá třením k potřebné plastifikaci plastu a zároveň pomocí 

sofistikovanému systému zpětného ventilu (torpéda) k vstříknutí materiálu do dutiny 

formy. Na Obr.  11 je schematicky naznačena vstřikovací jednotka se šnekem. 

 

Obr.  11 - Vstřikovací jednotka se šnekem [2] 

1 – tavící komora, 2 – šnek, 3 – zpětný uzávěr, 4 – tryska, 5 – topné pásy, 6 – násypka 

Mezi největší přednosti šnekových strojů patří: 

• spolehlivá plastifikace a dobrá homogenizace roztaveného plastu,  

• zabránění přehřívání materiálu v tavicí komoře, 

• vysoký plastifikační výkon i velký zdvihový objem 

• odstranění potíží při čištění komory při výměně materiálu, 

• zaručené přesné dávkování hmoty, 

• nízké ztráty tlaku během pohybu hmoty, 

• vyšší účinnost zásahu do vstřikovacího procesu, např. řízením dotlaku. 

 

Hlavní pohony vstřikovací jednotky musí zajistit rotaci šneku při plastifikaci dávky 

taveniny a přesun této dávky do tvarové dutiny formy axiálním pohybem šneku, 

kdy šnek působí jako píst, který vytlačuje taveninu polymeru z tavící komory 

vstřikovací jednotky. Takto šnek působí na taveninu i během fáze dotlaku. Celkový 

design moderní vstřikovací jednotky (a rovněž šneku) by měl zajistit snadnou a rychlou 

výměnu zpracovávaného materiálu, případně i samotného šneku, či celé jednotky. 

Součástí vstřikovací jednotky je posuvná konzola, která umožňuje další axiální 

pohyb, konkrétně přísun trysky vstřikovací jednotky ke vtokové vložce formy 

a vyvození potřebné přítlačné síly. 
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Obr.  12 - Vstřikovací jednotka s hydraulickým pohonem [2] 

Vstřikovací jednotka je složena z několika částí viz Obr.  12. Násypka tvoří 

vstupní část, na níž navazuje tavící (plastifikační) komora, která je obklopena topnými 

pásy. Tavící komora je ukončena tryskou, která těsně dosedá na vtokovou vložku 

vstřikovací formy, skrze kterou tavenina plastu proudí dále do formy. Uvnitř tavící 

komory je umístěn šnek s charakteristickou geometrií. Na plast působí teplo z topných 

pásů, ale hlavně je zahříván především vlivem tření polymeru mezi stěnami tavící 

komory a šneku (přibližně 70% tepelné energie je do plastu přenesena třením, 

v závislosti na otáčkách šneku a typu zpracovávaného materiálu). Vzhledem k faktu, 

že plasty nejsou dobrými vodiči tepla, je šnek konstruován tak, aby množství polymeru 

mezi bočními stěnami šneku a tavící komory nebylo příliš velké. Konstrukční řešení 

vstřikovací jednotky a tavící komory vychází především z typu materiálu, pro jehož 

zpracování je určena. Výkonnost vstřikovací jednotky je charakterizována především 

dvěma parametry, kterými jsou vstřikovací kapacity a plastifikační kapacita.  

Vstřikovací kapacita představuje jednu ze základních charakteristik vstřikovací 

jednotky a je to maximální objem taveniny, který je možné na daném stroji vystříknout 

z tavící komory do volného prostoru během jednoho pracovního zdvihu šneku. Jde 

tedy o maximální objem tavící komory vymezené čelem šneku v jeho krajních polohách 

a je nejčastěji udávána v cm3. Vstřikovací kapacita poskytuje informaci o maximálním 

objemu výlisku, který je na dané vstřikovací jednotce vyrobitelný. Do objemu výlisku je 

ovšem nutné připočítat i objem vtokového systému.  

Druhým parametrem, kterým je vstřikovací jednotka standardně 

charakterizována, je plastifikační kapacita stroje. Ta informuje o maximálním množství 

taveniny, kterou je stroj schopen za jednotku času převést do plastického 

(zpracovatelného) stavu. Nejčastěji je plastifikační kapacita udávána v kilogramech 

za hodinu (g/s). Jde o množství materiálu, které je při určitých otáčkách šneku, 
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vytlačeno před čelo šneku a do volného prostoru pouze rotačním pohybem šneku. 

Udávaná hodnota má spíše orientační charakter a bývá používána pouze jako přibližný 

údaj pro provedení hrubé kalkulace doby potřebné pro plastikaci daného množství 

materiálu. Dalšími faktory, které efektivní rychlost plastikace ovlivňují, je kromě otáček 

šneku i typ zpracovávaného polymeru, teplota, které je ve vstřikovací jednotce 

vystaven a rovněž geometrie šneku, případně typ zpětného uzávěru. Katalogová 

hodnota plastifikační kapacity se uvádí při zpracovávání polystyrénu. 

 

4.2.1 Násypka 

Vstřikovací jednotka je osazena násypkou, jíž je do tavící komory přiváděn 

polymerní materiál. Standardní násypka je konstruována tak, aby umožňovala 

samovolný přesun zpracovávaného materiálu (působením gravitace a vlastní 

hmotnosti) do tavící komory k dopravníkové části šneku. Neměla by obsahovat žádné 

ostré přechody a „mrtvé zóny", ve kterých by mohlo docházet k hromadění 

a usazování materiálu. Pokud jsou k základnímu polymeru přidávána ještě aditiva, 

která mají jinou hmotnost a geometrii než částice polymeru, může v těchto oblastech 

docházet k jejich shlukování a přísady tak nebudou rovnoměrně rozptýleny v tavenině 

polymeru.  

Pro zajištění plynulého zpracování polymerního materiálu je rovněž důležité 

zabránit ohřevu oblasti tavící komory v těsné blízkosti násypky, aby nedocházelo 

k natavení materiálu v ústí násypky do tavící komory. Jinak by se mohl polymer začít 

lepit ke stěnám násypky a zmenšit tak její průchodnost nebo ji zcela ucpat.  

V násypce mohou být rozmístěny i magnetické prvky, které zajistí, aby do tavící 

komory neproniknuly žádné kovové částice. Při zpracovávání recyklovaného 

materiálu, který je rozemlet nebo rozdrcen na částečky o různých velikostech, bývají 

do násypek vkládána síta, která zabraňuje průniku větších úlomků k dopravníkové 

oblasti šneku, čímž je zamezeno ucpání spodní části násypky.   

Součástí násypky může být i směšovací systém pro přesné odměřování 

a přimíchávání například barviv nebo recyklátu k základnímu materiálu nebo je do 

násypky přiveden teplý vzduch, který zajišťuje sušení polymerního materiálu před jeho 

samotným zpracováním.  

Může být osazena i rotačními nebo šnekovými konvojery nebo střásacími 

systémy, které zajišťují kontinuální přísun i omezeně sypkých materiálů do tavící 

komory vstřikovací jednotky. Těmito materiály jsou například přírodní vlákna nebo 

prášky. 
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Při zpracování reaktoplastů, které jsou často ve formě pasty, se místo násypky 

využívají pro dávkování do vstřikovací jednotky systémy pístů. Součástí jednotky je 

i píst, který tlačí na materiál konstantní silou a pěchuje ho směrem ke šneku vstřikovací 

jednotky. Je jednotka bez vyměnitelného kontejneru, ve kterém se zpracovávaný 

materiál dodává. Parametry jednotky vychází z předpokládané spotřeby materiálu 

a tomu odpovídající velikosti kontejnerů.  

 

4.2.2 Tavící komora 

Z násypky přechází zpracovávaný materiál do tavící komory vstřikovací jednotky. 

Zjednodušeně řečeno jde o dutý kovový válec, který je zakončený tryskou. Povrch 

tavící komory je obklopen topnými pásy a vnější vrstvu tvoří izolace. Uvnitř tavící 

komory je vedený šnek. Plynulý tok taveniny uvnitř tavící komory dále vyžaduje i velmi 

hladký povrch této dutiny. Nikde nesmí docházet k hromadění materiálu, které 

by způsobilo jeho tepelnou degradaci anebo by komplikovalo výměnu 

zpracovávaného materiálu v tavící komoře. Šnek uvnitř tavící komory nemá žádnou 

podporu, a proto vlivem jeho hmotnosti může docházet ke kontaktu mezi šnekovnicí 

a povrchem tavící komory, což minimalizuje vrstva zpracovávaného plastu, které tak 

funguje i jako mazivo. Oba povrchy jsou upraveny na vysokou tvrdost (cementace, 

nitridace, pancéřování apod.), aby odolávaly abrazi a jejich přímý kontakt by je mohl 

poškodit. Proto by měl být pohyb šneku uvnitř tavící komory bez přítomnosti plastu 

minimální. 
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Obr.  13 - Tavící komora [2] 

Ohřev tavící komory na pracovní teplotu zajišťují topné pásy, viz Obr.  13, což 

jsou nejčastěji odporové topné elementy, které jsou ovládány a regulovány samostatně 

a tvoří tak oddělené topné zóny. Jejich počet je dán především délkou tavící komory. 

Jednotlivé topné zóny jsou osazeny termočlánky, které zajišťují přesné dodržování 

nastaveného tepelného profilu.  

Pro zpracování reaktoplastů, elastomerů a silikonů není pro ohřev tavící komory 

používáno sálavého tepla z odporových topných elementů, ale teplota je regulována 

kapalným teplonosným médiem. Tyto typy materiálů nesmí být během zpracování 

zatěžovány příliš vysokou teplotou (elastomery a reaktoplasty do přibližně 90°C 

a tekuté silikony dokonce pouze do 25°C). V takto relativně úzkých teplotních 

intervalech je obtížné regulovat teploty a těmto požadavkům nejlépe vyhovuje právě 

proudící kapalina (voda či olej) na povrchu válce tavící komory.  

Další modifikovanou konstrukcí tavící komory je úprava s odplyňovací zónou. 

Odplyňovací zóna umožňuje odvod par a plynů ze zpracovávaných termoplastů, proto 

je možné zpracovávat i ne zcela dokonale suchý materiál.  
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4.2.3 Šneky  

Jak již bylo dříve zmíněno, šnek je pracovním členem zajišťující během procesu 

injekčního vstřikování v tavící komoře vstřikovací jednotky mnoho funkcí.  

 

Obr.  14 - Třízónový šnek [2] 

schéma s vyznačeným množstvím taveniny zpracovatelného během jednoho zdvihu dle průměru šneku 

Z Obr.  14 vyplývá, že profil standardních šneků není jednotný po celé délce. 

Šroubovice na povrchu šneku není všude stejně hluboká a má i proměnné stoupání. 

Obecně lze říci, že standardní šneky určené pro zpracování termoplastů se skládají ze 

tří odlišných funkčních zón.  

První zóna pod násypkou je označována jako dopravní nebo vstupní a zde je 

hloubka závitu šroubovice šneku největší. Hlavní funkcí tohoto úseku je odebírání 

granulátu z násypky a jeho přesun do oblasti tavící komory zahřívané odporovými 

pásy. Během přesunu do druhé zóny šneku jsou částice materiálu postupně 

stěsnávány, přičemž je vytlačován vzduch.  

Ve druhé části šneku směrem ke špičce šneku se stoupání i hloubka šroubovice 

šneku postupně zmenšují. Materiál je v této části intenzivně stlačován, proto se tato 

zóna označuje jako kompresní.  

Poslední pásmo šneku, zvané homogenizační, má především zajistit intenzivní 

promíchání a prohnětení taveniny plastu, čímž je zajištěno rovnoměrné rozložení 

teploty taveniny před jejím vstupem do prostoru, ve kterém dochází k hromadění 

připravené dávky taveniny (mezi tryskou a čelem šneku). Délka jednotlivých zón je 

individuální a odvíjí se od typu polymeru, pro jehož zpracování je šnek určen. 

V dopravní zóně je materiál ve formě granulátu. Postupnou kompresí dochází 

k vytlačování vzduchu uzavřeného mezi granulemi, zvyšuje se intenzita tření, která 

vytvoří zárodek rotující taveniny. Oblast taveniny se postupně rozšiřuje, až je 

v homogenizační zóně zastoupena pouze tavenina bez přítomnosti pevné fáze. Zde 
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dochází k jejímu intenzivnímu hnětení v důsledku nuceného pohybu vyvolaného rotací 

šneku. 

Velikost dávky taveniny plastu pro jeden výrobní zdvih je rovněž limitována 

velikostí vstřikovací jednotky a především průměrem šneku. Optimální rozsah dráhy 

šneku, ve kterém by tavenina měla být připravena, by měl být jednonásobek 

až čtyřnásobek průměru šneku. Pokud bude dávka menší, než je doporučený rozsah, 

tak bude ve vstřikovací jednotce tavenina příliš dlouhou dobu a bude docházet 

k tepelnému rozkladu polymerních řetězců (degradaci) a pokud bude dávka větší, 

může docházet k uzavírání vzduchu do taveniny plastu vlivem nedostatečné komprese 

a homogenizace taveniny. 

 

4.2.3.1 Poměr L/D 

Mezi nejdůležitější charakteristiky šneku patří poměr délky k průměru šneku 

(L/D). Tento poměr je specifický pro různé typy materiálů. Pro termoplasty se poměr 

L/D pohybuje v rozmezí 19 až 22:1 (ideálně hodnota je 20:1). Kratší šneky nezajistí 

dostatečnou teplotní homogenitu taveniny a odvzdušnění a šneky delší než 24:1 již 

mohou způsobit tepelnou degradaci materiálu vlivem příliš dlouhého působení tření. 

Delší šneky jsou využívány především pro rychlou přípravu většího objemu taveniny 

(22 až 26:1) a zahrnují kromě standardních zón i mixážní zóny. Tyto šneky 

se používají, pokud je nutné materiál ve vstřikovací jednotce intenzivně promíchat 

(jsou-li do základního polymeru před zpracováním přidávána ještě nějaká aditiva jako 

barviva apod.). Při zpracování reaktoplastů, elastomerů či silikonů je nežádoucí 

přílišné zahřívání materiálu v tavící komoře. Jinak by mohlo dojít k jeho zesítění 

(zatuhnutí vlivem vulkanizace – elastomery, silikony nebo vytvrzení - reaktoplasty) 

a tím by bylo znemožněno jeho vstříknutí do formy. Proto jsou v těchto případech 

využívány kratší vstřikovací jednotky osazené šnekem s poměrem L/D přibližně 14:1. 

 

4.2.3.2 Design šneků 

Podle konkrétních aplikací existuje mnoho variant designů šneků vstřikovacích 

strojů, U pasivních šneků jsou potlačeny kompresní a homogenizační zóny 

ve prospěch zóny dopravní. Tato konstrukce je určena především pro zpracování 

materiálů, které jsou citlivé na příliš velké nebo dlouhé tepelné zatěžování (PVC), 

a proto je zde minimalizována komprese materiálu a zmenšena plocha intenzivního 

tření polymeru mezi stěnami tavící komory a šneku. 
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4.2.3.3 Parametry závitu šneku 

Délka jednotlivých zón u standardních třízónových šneků pro zpracování 

termoplastů je následující. Dopravní zóna zaujímá přibližně 60% délky šneku, 

kompresní 20% délky šneku a homogenizační rovněž 20% délky šneku. V dopravní 

a homogenizační zóně je výška závitu konstantní, přičemž v dopravní zóně je závit 

nejvyšší a to od 4 do 14 mm podle průměru šneku. V kompresní zóně se hloubka 

závitu postupně snižuje a to až na výšku závitu pro zónu homogenizační. Rozdíl 

ve výšce závitu mezi dopravní a kompresní zónou je vyjádřen kompresním poměrem, 

které opět v závislosti na průměru šneku bývá 2 až 3:1.  

 

 

Obr.  15 - Používané šneky kompresní poměry používané u termoplastů [2] 
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Zpracovávaný typ materiálu má rovněž vliv na geometrii závitů. Materiály typu 

PA 6.6, PET, PBT nebo POM nevyžadují velkou hloubku závitů, zatímco 

u biopolymerů CA a CAB je tomu naopak.  Obr.  16 dále vyjasňuje názvosloví 

vztahující se ke geometrii šneku a šnekovnice (šroubovice šneku). 

 

 

Obr.  16 - Základní geometrické parametry šneku a jeho uložení v tavící komoře [2] 

(dv) vůle mezi válcem a šroubovicí, (A) úhel stoupání závitu, (D) průměr válce tavící komory, (wc) šířka závitu, (wt) 
šířka šnekovnice, (p) rozteč závitu šroubovice a (dc) hloubka ka 

 

4.2.3.4 Šneky s odplyňovací zónou 

Další samostatnou skupinou šneků jsou šneky určené pro tavící komory 

s odplyňovacími zónami. Tyto zóny mají zajistit odvod páry případně dalších 

uvolněných plynů z taveniny plastu. Bývají vyráběny v průměrech 25 až 170 mm. 

Základní konstrukce vychází ze dvou kratších šneků (L/D 13 až 16:1) v tandemovém 

uspořádání. Konstrukce tavící komory musí být navržena tak, aby bylo zabráněno 

únikům taveniny odplyňovacími ventily. Vzhledem ke své geometrii dochází u tohoto 

typu šneku k velkému stupni opotřebení, které je způsobeno i přítomností právě 

plynných substancí. Povrch šneku je proto nutné opatřit povrchovou ochrannou 

vrstvou se zvýšenou odolností. Typický zastupitel odplyňovacího šneku je na Obr.  17. 

 

Obr.  17 – Používaná geometrie šneku s odplyňovací zónou [2] 
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4.2.3.5 Šneky pro zpracování PVC 

Jedním z nejobtížněji zpracovatelných polymerů je PVC, ze kterého 

se za zvýšených teplot uvolňují agresivní sloučeniny. Tento materiál je nutné 

zpracovávat ve velmi úzkém intervalu teplot, aby nedošlo k jeho tepelné degradaci. 

Z těchto důvodů jsou šneky pro zpracování PVC kratší (poměr L/D 18-20:1) 

a na povrchu mají ochrannou vrstvu z chrómu nebo niklu. Stejným způsobem je 

chráněn i povrch dutiny tavící komory. 

 

4.2.3.6 Šneky pro reaktoplasty 

Šneky určené pro zpracování reaktoplastů mají rovněž rozdílnou geometrii 

ve srovnání se standardními třízónovými šneky používanými pro zpracování většiny 

termoplastů. Jsou u nich použity mnohem nižší závity, které tak tvoří velmi mělké 

kanály. Reaktoplasty se zpracovávají při teplotě do přibližně 90 °C, aby před 

vstříknutím do výrobního nástroje nedošlo k jejich tepelnému vytvrzení. Šneky musí 

zajistit pouze dostatečnou homogenizaci materiálu a jsou proto také výrazně kratší 

(L/D 12 až 15:1). Protože se při zpracování reaktoplastů nepoužívají zpětné uzávěry, 

které by bránily materiálu v pohybu do zadních pozic vstřikovací jednotky během fáze 

vstřikování a dotlaku jsou závity šneku výrazně silnější, což rovněž zmenšuje kanály 

šneku, kterými je polymer veden. Průměry šneků pro zpracování reaktoplastů 

se pohybují v rozmezí 30 až 80 mm a hloubka kanálů tvořených závitem je podle 

průměru šneku 4÷12 mm. Typický představitel šneku pro zpracování reaktoplastů je 

na Obr.  18. 

 

 

Obr.  18 - Používaná geometrie šneků pro reaktoplasty [2] 
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4.2.3.7 Šneky pro elastomery a silikony 

Šneky, které umožňují zpracování elastomerů a silikonů, se do velké míry 

podobají dříve zmíněným šnekům určeným pro zpracování reaktoplastů. Elastomery 

opět patří mezi polymery, během jejichž zpracování nesmí dojít ke zvyšování teploty, 

aby materiál nezatuhl dříve, než ve vstřikovací formě. Běžně se vyrábí šneky 

o průměru 30 až 100 mm. Větší šneky mají velmi často dutá jádra, kterými proudí voda, 

aby byla možná přesná regulace teploty v celé délce šneku. Hloubka závitu je 4 

až 12 mm. Povrch šneku bývá opět kalený a to především pro zamezení jeho 

opotřebení při zpracování elastomerů s anorganickým plnivem. Typický představitel 

šneku pro zpracování elastomerů a silikonů je na Obr.  19. 

 

 

Obr.  19 - Používané geometrie šneků pro elastomery a silikony [2] 

 

4.2.3.8 Bariérové šneky 

Představiteli zcela nového konstrukčního pojetí šneků pro zpracování 

termoplastů jsou tzv. bariérové šneky vyvinuté původně pro technologii vytlačování. 

Bariérový šnek pracuje s neustálým oddělováním taveniny od pevných částic 

plastového materiálu. Základní odlišností je druhý chod závitu v tzv. bariérové zóně, 

která nahrazuje kompresní zónu. V této zóně jsou neustále natlačovány pevné částice 

ke stěnám vytápěného válce tavící komory. Na počátku této zóny se odděluje druhý 

chod závitu, jehož bok (přepážka) je v porovnání s výškou primárního závitu trochu 

nižší. Tím jsou vytvořeny dva kanály s rozdílnou funkcí. Pevné části a tavenina plastu 

jsou odděleny bariérovou překážkou. Stoupání v bariérové zóně je mnohem větší než 
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v zóně plnění proto, aby v obou závitech byl prostor pro dostatečný objem materiálu. 

Výška přepážky je volena tak, aby přes ni nemohly přejít pevné části, ale také aby 

nebylo překročeno smykové namáhání materiálu. Pevné části jsou tak neustále 

tlačeny na stěnu válce a bariérová přepážka stírá vzniklou taveninu do druhého závitu. 

Tím je dosahováno mnohem lepšího prostupu tepla do materiálu. Druhý (sekundární) 

závit, ve kterém se hromadí tavenina, se směrem ke špičce šneku postupně prohlubuje 

až pod úroveň závitu prvního. S tímto šnekem je možné používat vyšší otáčky 

a dosáhnout tak i vyššího plastikačního výkonu a lepšího promíchání taveniny. 

Standardní třízónové šneky nezajišťují příliš vysoký stupeň promíchání, pokud 

aditiva (např. barviva) jsou přidávána k polymeru těsně před jeho zpracováním 

na vstřikovacím stroji. Pro dosažení rovnoměrného rozptýlení částic v celém objemu 

je možné zvolit dva principy úpravy šneku.  

Jak již bylo výše zmíněno, první možností je využít šnek s prodlouženou 

homogenizační částí (celková délka pro termoplasty do 24 D). Často je nutné vyměnit 

vstřikovací jednotku (konkrétně její tavící komory). 

Druhou možností je začlenění míchacích a hnětacích elementů, do geometrie 

šneku. Tím je zajištěno zvýšení úrovně promíchání a homogenity taveniny plastu aniž 

by došlo k výraznému prodloužení šneku. Intenzita promíchání materiálu je dána 

počtem těchto přídavných mixážních zón a dobou, po kterou materiál bude působení 

těchto elementů vystaven. Samotná konstrukce míchacích elementů však nesmí 

zapříčinit pokles tlaku v tavenině. Nejčastěji bývají za tímto účelem používány míchací 

elementy tvaru pinů, kosočtverců nebo z nich vycházejících křidélek, která by měla 

rozrušovat proudění taveniny vyvolané tvarem šroubovice šneku a nutit ji tak k dalšímu 

pohybu. Některé mixážní elementy jsou na Obr.  20. Umisťují se buďto na konec 

kompresní zóny nebo především do homogenizační zóny. 

 
 

 

Obr.  20 - Mixážní elementy šneků [2] 
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4.2.3.9 Špička šneku 

Největšímu tlaku ve vstřikovací jednotce je vystavena špička šneku (čelo šneku), 

viz Obr.  21, umístěná na předním konci šneku. Konstrukce čela šneku musí zabránit 

unikání taveniny plastu zpět do tavící komory a to především ve fázi vstřikování 

a dotlaku. Mezi hranou špičky šneku a povrchem tavící komory je minimální mezera 

a zpětnému toku taveniny zabraňuje i geometrie zakončení čela šneku, které má úhel 

60 až 90°. Další používanou geometrií špičky čela šneku (např. pro zpracování PVC) 

je spirála.  Pro snadnou údržbu a výměnu špičky šneku je připevnění špičky šneku 

k samotnému tělu šneku řešeno závitovým spojením.  

 

Obr.  21 - Konstrukce čela šneku pro zpracování PVC [2] 
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4.2.3.10 Zpětné uzávěry 

Špička šneku bývá dnes již standardně osazena zpětným ventilem, který brání 

v pohybu tavenině zpět a drží ji tak před čelem šneku, i za vyšších tlaků a to především 

během fází plnění a dotlaku. Tato pojistka tak zajišťuje udržení požadovaného tlaku 

ve vtokovém systému a hlavně ve tvarové dutině vstřikovací formy. Zpětné ventily jsou 

poměrně náchylné na opotřebení, proto jsou na ně kladeny větší požadavky na kvalitu 

a povrchovou úprava materiálů, ze kterých jsou zhotoveny. 

Existuje mnoho konstrukčních řešení. Obecně platí, že průtok taveniny skrze 

zpětný uzávěr při jejím přemisťování před čelo šneku, nesmí být nijak omezován jeho 

konstrukcí. Nejjednodušší konstrukcí zpětných uzávěrů jsou tzv. prstencové zpětné 

uzávěry, viz Obr.  22, které jsou tvořeny třemi základními prvky.  

 

 

Obr.  22 - Zpětný uzávěr [2] 

 

Prvním je závit, kterým je ventil napojen na šnek vstřikovacího stroje. Další částí 

je špička ventilu, která ve zkompletovaném stavu se zbytkem šneku představuje čelo 

šneku a třetí částí je prstenec, který je pohyblivý v axiálním směru a v průběhu fáze 

plnění a dotlaku zajišťuje utěsnění jinak průchozích kanálů ve ventilu. Dosedací plochy 

mezi těsnícím prstencem a tělem uzávěru jsou konstruovány pod úhlem 45° až 60°. 

Ve fázi dávkování se šnek pohybuje do zadních pozic, což zapříčiní odtlačení těsnícího 

prstence a zprůchodnění kanálů na těle uzávěru.  

Aby bylo dosaženo rychlejšího a plynulejšího uzavírání ventilů při zachování 

nebo dalším zvýšení jejich těsnosti, byly testovány různé varianty prstencových ventilů. 

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo i se zpětnými uzávěry, ve kterých je uzavírací 

člen tvořen například kuličkou. Výhodou je především jednoduchá konstrukce, která 

zvyšuje životnost zpětných uzávěrů. 
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4.2.4 Tryska 

Spojení mezi vstřikovací jednotkou a vstřikovací formou zajišťuje tryska. Hlavní 

funkcí trysky je zajištění přesného dosednutí vstřikovací jednotky na vtokovou vložku 

vstřikovací formy a vzájemné vycentrování. Po najetí trysky do vstřikovací vložky 

formy je posuvným mechanismem vstřikovací jednotky vyvozena přítlačná síla, která 

brání únikům taveniny na rozhraní mezi tryskou vstřikovací jednotky a vtokovou 

vložkou formy. K zajištění výše zmíněných funkcí slouží rádius na špičce trysky, který 

musí být menší než rádius na dosedací ploše vtokové vložky vstřikovací formy. 

Nejčastěji používaná zaoblení mají rádius 10, 15, 20 a 35 mm.  

Existují i konstrukční řešení trysek, která nejsou zakončena rádiusem. Jsou to 

trysky používané při vstřikování do dělící roviny. Rádius na konci špičky by působil 

jako klín a otevíral by formu v dělící rovině, proto je v tomto případě použita rovinná 

dosedací plocha.  

Vnitřkem trysky je veden kanál, který se směrem ke špičce trysky rozšiřuje. 

Vnitřní design trysky musí zajišťovat plynulý tok taveniny bez velkých tlakových ztrát. 

Samotná délka trysky by měla být minimální s ohledem pouze na její pevnost, která 

musí odolávat předpokládaným tlakům (přítlak trysky na vtokovou vložku a tlak 

taveniny). Tomu musí odpovídat i způsob uchycení trysky k tavící komoře, který je 

standardně realizován šrouby nebo je závit přímo součástí trysky.  

Teplota trysky je rovněž kontrolována a regulována samostatnou topnou zónou, 

aby v ní nedocházelo k chladnutí taveniny. Tepelné čidlo je v ideálním případě tryskou 

vedeno až do taveniny.  

Součástí trysky může být i filtr, který brání průniku nečistot do vstřikovací formy. 

Zanesení filtru může být příčinou ztráty tlaku taveniny na špičce trysky, proto je nutné 

neustále kontrolovat tlak taveniny za filtrem. Za tímto účelem jsou trysky osazeny 

i tlakovými senzory. Celá konstrukce filtru musí být řešena tak, aby bylo možné filtr 

jednoduše a rychle vyjmout a vyčistit nebo vyměnit za nový.  

 

Obr.  23 - Tryska vstřikovací jednotky připevněná šrouby (vlevo) a s vnějším závitem včetně a zabudovaným filtrem 
(vpravo) [2] 
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Dále může být součástí trysky i samostatný mixážní element, který zajišťuje 

intenzivní promíchání protékající taveniny. Tento element může rovněž fungovat 

i jako velmi hrubé síto. Na Obr.  24 je tryska vybavena těmito elementy. 

 

Obr.  24 - Tryska s mixážními elementy (vlevo) a se zabudovaným filtrem (vpravo) [2] 

(a) tělo trysky, (b) špička trysky, (c) síto filtru, (d) odporový topný element 

 

Existují dva základní typy trysek a to otevřené nebo uzavíratelné. 

 

4.2.4.1 Otevřené trysky 

Otevřené trysky mají jednodušší konstrukci a mohou být i mnohem kratší, proto 

by měly být využívány vždy, kdy to proces umožňuje. Při použití otevřené trysky není 

téměř možné nadávkovat taveninu před čelo šneku, pokud tryska není v kontaktu 

se vstřikovací formou (nebo pouze s minimálním protitlakem). Právě vzhledem 

k působícímu protitlaku a tekutosti taveniny polymer kontinuálně vytéká během 

dávkování tryskou ven ze vstřikovací jednotky. 

4.2.4.2 Uzavíratelné trysky 

Druhá skupina trysek má uzavíratelnou konstrukci, která zabraňuje vytékání 

taveniny a umožňuje dávkování vstřikovací jednotky, aniž by byla v kontaktu se 

vstřikovací formou.  

Mechanismy, které zajišťují uzavírání trysky, mohou mít různou konstrukci. 

Nejjednodušší systém vychází z interakcí mezi vstřikovací jednotkou a vstřikovací 

formou během výrobního procesu nebo uzavírací člen reaguje na tlak taveniny, která 

tryskou protéká. U složitějších systémů bývá otevírání a uzavírání trysky ovládáno 

zcela samostatně.  
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Do první skupiny uzavíratelných trysek patří systémy osazené pružinou, které 

tlačí na pohyblivý člen trysky a udržují ji tak uzavřenou. Při najetí trysky do vtokové 

vložky vstřikovací formy dojde k přetlačení pružiny a tryska je otevřena. Další varianty 

uzavíratelných trysek patřících do první skupiny mohou být konstruovány i bez pružin. 

Pohyblivý člen uzavíratelné trysky je tlakem taveniny před čelem šneku odtlačen do 

pozice, která zajišťuje uzavření trysky a opět při najetí trysky do vtokové vložky 

vstřikovací formy dojde k přetlačení pohyblivého členu do pozice, při které je umožněn 

průtok taveniny plastu skrze trysku.  

Druhou skupinu uzavíratelných trysek zastupují konstrukční řešení, u kterých je 

tryska uzavírána jehlou, aktivovanou vnějším mechanickým nebo hydraulickým 

mechanismem. Uzavíratelné trysky jsou nezbytným vybavením při zpracování 

tekutých systémů, jako jsou například silikony. 

Na Obr.  25 jsou zástupci trysek uzavíratelné hydraulicky a pružinou.  

 

Obr.  25 - Konstrukční řešení uzavíratelných trysek [2] 

a) ovládání pružinou, b) hydraulické uzavírání trysky 
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4.2.5 Posuvné konzoly 

Vstřikovací jednotka je standardně umístěna na pohyblivém nosiči, který je 

posouván po vodících tyčích nebo kolejnicích (u větších a těžších vstřikovacích 

jednotek), které jsou paralelní s osou šneku vstřikovací jednotky. Pohyb nosiče je 

zajištěn buďto hydraulickým nebo elektrickým pohonem. Používá se jeden centrální 

pohon nebo dva symetricky rozmístěné. Na Obr.  26 je moderní vstřikovací jednotka 

firmy Engel, která má dva symetricky rozmístěné pohony posuvu.  

 

 

Obr.  26 - Plně-elektrická vstřikovací jednotka Engel [2] 

 

Konstrukce a vedení pohyblivého nosiče musí zajistit plynulý pohyb vstřikovací 

jednotky a přesně centrované a těsné dosednutí trysky vstřikovací jednotky na 

vtokovou vložku vstřikovací formy tak, aby nedocházelo na jejich rozhraní k únikům 

taveniny do volného prostoru. U moderních strojů je již možné nastavit proměnný 

rychlostní profil po definované dráze vstřikovací jednotky.  

Rychlost pohybu vstřikovací jednotky je od 20 mm/s až do 400 mm/s. Čím těžší 

je vstřikovací jednotka, tím menších rychlostí pohybu se používá. Rychlost je většinou 

odstupňována tak, aby v koncových částech dráhy pohybu rychlost pozvolně klesala, 

případně rostla (dojezd a rozjezd nosiče) a v prostřední části dráhy pohybu aby byla 

rychlost co nejvyšší. Přítlačná (kontaktní) síla vyvolaná mezi pevnou částí formy 

a vstřikovací jednotkou může být v rozmezí 10 až 350 kN. Zde platí opačné pravidlo 

než u rychlosti pohybu vstřikovací jednotky a to čím těžší je vstřikovací jednotka, tím 

větší se používá přítlačná síla. 
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4.2.6 Další příslušenství vstřikovací jednotky 

Mezi standardní vybavení vstřikovací jednotky v současnosti patří bezpečnostní 

a kontrolní okruhy s čidly a sondami, které ovládacímu systému dodávají data 

potřebná pro kontrolu a regulaci vstřikovacího procesu. Jsou zde zahrnuty optické 

systémy pro kontrolu pozice vstřikovací jednotky a šneku, termočlánky pro kontrolu 

teploty v kritických oblastech, tlakové senzory pro ověření dosažení potřebné úrovně 

přítlačné síly mezi tryskou a vtokovou vložkou formy nebo pro kontrolu tlaku taveniny 

před čelem šneku apod.   Moderní vstřikovací stroje jsou konstruovány modulárně, jak 

již bylo zmíněno dříve, a proto je poměrně jednoduché modifikovat stávající vstřikovací 

jednotku pro potřeby speciální aplikace nebo vyměnit celou vstřikovací jednotku.  

 

4.3 Porovnání pohonů vstřikovacích strojů 

 V současné chvíli jsou vedle sebe na trhu z hlediska pohonů tři základní typy 

vstřikovacích strojů. Hlavní pohyby uzavírací a vstřikovací jednotky jsou vyvozeny 

buďto elektromechanickým pohonem (plně elektrické stroje se servomotory), nebo 

elektrohydraulickým pohonem (plně hydraulické stroje s čerpadly) anebo kombinací 

obou pohonů (hybridní stroje), kdy jsou kombinované výhody obou typů pohonů.  
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Největší nevýhodou hydraulických strojů je fakt, že čerpadlo je v chodu, i když 

zrovna není potřebný velký výkon stroje. Většina čerpadel totiž pracuje při konstantní 

rychlosti otáčení bez ohledu na aktuální požadavky aplikace. V lepším případě je 

přebytečná energie přesměrována do akumulátorů, v horším je ze systému 

uvolňována ve formě tlakových ztrát nebo jiné energie (teplo), což výrazně snižuje 

efektivitu hydraulických systémů. Hydraulické stroje umožňují dosáhnout vysokých 

uzavíracích sil i velmi dlouhého působení dotlaku na rozdíl od plně elektrických 

vstřikovacích lisů, u kterých je řízení dotlakové fáze problematické. Z hlediska údržby 

jsou méně náročné právě hydraulické stroje, které jsou poháněny pouze jedním nebo 

dvěma elektrohydraulickými pohony, zatímco plně elektrické stroje jsou nejčastěji 

osazeny kloubovým mechanismem uzavírací jednotky vykazujícím údržbu. Dalším 

faktem, který hovoří ve prospěch plně hydraulických strojů, je jejich nižší pořizovací 

cena a to přibližně o 20%, i když celková spotřeba energie je nižší u plně elektrických 

strojů. Orientační porovnání toku energie obou pohonů je na Obr.  27. 

 

Obr.  27 - Srovnání spotřeby energie během vstřikovacího procesu pro plně elektrické a plně hydraulické stroje [2] 

Výhodou, která zajišťuje energetické úspory při použití plně elektrických strojů, je 

velmi vysoká účinnost servopohonů, které jsou v běhu pouze, když to vyžaduje daná 

operace vstřikovacího cyklu. Servopohony také eliminují potřebu přítomnosti 

hydraulické kapaliny a především jejího chlazení. S elektrickými vstřikovací lisy je 

možné zkrátit výrobní cyklus a jejich chod není ani tak hlučný. 
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Nevýhody plně elektrických vstřikovacích lisů se projeví při nasazení formy, která 

obsahuje hydraulické tahače jader (nutnost použití přídavného hydraulického 

agregátu). Řešením je použití servopohonů, které by pohybovaly jádry ve formě, což 

je ale ve srovnání s hydraulickými válci nákladnější.  

Celkově se trh vyrovnává a plně hydraulické stroje jsou nahrazovány elektrickými 

nebo hybridními vstřikovacích lisů. Velký potenciál plně elektrických a hybridních strojů 

je především mezi malými a středními stroji (uzavírací síla do 5000 kN). Mezi velkými 

vstřikovací lisy jsou však stále široce používané i hydraulické stroje. Velkou konkurencí 

pro ně jsou však hybridní provedení vstřikovacích lisů. 

Plně elektrické stroje jsou prosazovány především kvůli kratším časům výrobního 

cyklu, vysoké účinnosti celého systému a menší energetické spotřebě během 

vstřikovacího cyklu. Hybridní stroje se potom ve spotřebě energie pohybují mezi 

oběma znázorněnými průběhy. Nelze však jednoznačně tvrdit, že vzhledem 

k energetickým úsporám jsou plně elektrické stroje nejlepší.  

Při vzájemném porovnání musí být vždy brána v úvahu daná aplikace, což 

zahrnuje jak velikost produkce, tak design výrobku, výrobní cyklus, potřebnou 

uzavírací sílu, velikost dávky taveniny apod.  

Výsledná volba při výběru pohonu vstřikovacího stroje je v praxi vždy otázkou 

ekonomie – tedy zda vybraná varianta vychází pro zákazníka nejzajímavěji finančně. 

Z hlediska nákladů elektrická energie tvoří u výrobku cca 3%. Sníží-li se spotřeba 

energie plně elektrickým pohonem o 35% tak je reálný náklad na výrobek pouze o 1% 

menší. Avšak zkrátí-li se čas výrobního cyklus o 20% díky možnosti paralelního chodu 

pohonů tak jsou i zisky mnohem větší. Opravdu tedy nejde o ekologii skrze menší 

spotřebu energií. 

To, o kolik se zkrátí čas výrobního cyklu, závisí především na času chlazení 

patrného z grafu na Obr.  2, který je přímo úměrný tloušťce stěny výrobku. Maximální 

potenciál paralelního chodu pohonů, tedy zkrácených vedlejších časů cyklu, se využije 

u plně elektrického stroje s výrobky, které mají menší tloušťky stěn. 

 

Tab.  1 - Volba pohonu vstřikovacího stroje 

 Elektrický Hydraulický Hybridní 

čas cyklu [s] Do 20 20 ÷ 50 Od 50 

tloušťka stěny 
[mm] 

Do 3 3 ÷ 5 Od 5 
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5 Stávající konstrukce vstřikovací jednotky 

Hlavní cíl práce je upravit stávající podobu konstrukce uzlu posuvu vstřikovací 

jednotky. Aby bylo možné navrhnout novou konstrukci tohoto uzlu, bylo třeba 

zpracovat kompletní 3D dokumentaci stávající podoby celé vstřikovací jednotky. Od 

výrobce stroje bohužel nebyla dodána žádná technické dokumentace. Bylo třeba celý 

stroj demontovat, nakreslit, změřit a vymodelovat v 3D prostředí. Model byl vytvořen 

ve výukové verzi programu Autodesk Inventor 2014, viz Obr.  28. Celý model je 

v elektronické příloze [A]. 

 

Obr.  28 - ISO 3D model původní vstřikovací jednotky 

  

Obr.  29 – ISO 3D model rámu vstřikovací jednotky zadní 

Vstřikovací jednotka INTEC Electric je vybavena nosným rámem vyrobeným jako 

svařenec a celý je uložen na lineárním vedení viz Obr.  29.  
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Vstřikovací jednotka musí být schopna pro plnění svojí funkce vykonávat 3 hlavní 

kinematické pohyby: 

 

5.1 Šnekování  

Šnek rotačním pohybem nabírá dávku, částečně ji třením ohřívá na plastifikační 

teplotu a homogenizuje ji. 

 

  

Obr.  30 - 3/4 řez konstrukce uzlu šnekování vstřikovací jednotky 

 

Samostatný rám šnekování Obr.  30 slouží jako domek pro ložiska, které slouží pro 

pohon šnekování a zachycení axiálních reakcí působících na šnek během vstřikování, 

proto je jedno ze tří ložisek kuželíkové. Zároveň je rám/domek schopen nezávislého 

pohybu na lineárním vedení.   
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5.2 Vstřikování  

Připravená dávka v prostoru tavící komory před zpětným uzávěrem šneku je axiální 

posuvem šneku skrze trysku vstříknuta do dutiny formy.  

 

Obr.  31 - 3/4 řez konstrukce uzlu vstřikování vstřikovací jednotky 

Uložení kuličkového šroubu pro vstřikování je řešeno opět třemi ložisky viz Obr.  

31. Jehličkové ložisko s malými zástavbovými rozměry slouží pro zachycení radiálních 

reakcí a dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem zády k sobě axiální reakce.  
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5.3 Posouvání 

Umožňuje odjetí a najetí trysky od pevné části formy. Tento pohyb je nutný pro 

vstřikování materiálů, u kterých nejsou teplé vtoky – termoplastů. 

 

 

Obr.  32 - 3/4 řez původní konstrukce uzlu posuvu vstřikovací jednotky 

 

Kinematické schéma uzlu posouvání je uvedeno na Obr.  33. Kuličkový šroub je 

pevně spojen s rámem celého vstřikovacího lisu, pohyblivou částí je zde matice 

kuličkového šroubu. Ta je uložena na dvojici kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem 

zády k sobě. Jako domek pro tyto ložiska slouží přesně obrobené otvory uvnitř rámu 

vstřikovací jednotky. Řez uložením a ISO 3D model konstrukce uzlu posouvání je na 

Obr.  32. 
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6 Varianty designu posuvu vstřikovací jednotky  

U původní varianty konstrukce je přenášený krouticí moment z motoru přenesen 

přes převod soustavou kol s přímým ozubením, až na matici kuličkového šroubu, kde 

vytváří požadovanou axiální přítlačnou sílu k upínací desce pevné části vstřikovací 

formy. Kinematické schéma je uvedené na Obr.  33.  

 

 

Obr.  33 - Původní kinematické schéma posuvu vstřikovací jednotky 

 

Původní konstrukce vykazuje vlastnosti, které je třeba optimalizovat. Její 

nedostatky jsou především hlučnost přímého ozubení soukolí, pasivní odpory spojené 

s vedením ozubeného věnce číslo 3 viz Obr.  32 a horší dynamické vlastnosti díky 

většímu množství setrvačné hmoty. 
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Zadání optimalizace posuvu vstřikovací jednotky bylo zajistit, aby nový design: 

 zachoval rám vstřikovací jednotky, viz Obr.  34 

 zachoval přítlačnou sílu trysky dle katalogových hodnot 12kN 

 byl finančně nenáročný 

 byl jednoduše vyrobitelný 

 umožňoval lepší přesnost 

 

 

 

Obr.  34 - ISO 3D model rámu vstřikovací jednotky přední  
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6.1 Varianta I 

Snahou, co nejvíce zjednodušit konstrukci, vznikla Varianta I viz Obr.  35. 

V principu jde o jednoduchou pohybovou osu s kuličkovým šroubem, který je 

jednostranně uložený.   

 

Obr.  35 - Pohybová osa konstrukce posuvu vstřikovací jednotky varianta I 

 Osa je vybavena původním servomotorem s maximálním krouticím momentem 

38 Nm. Dále vlnovcová spojka, ložiskový domek Hiwin WBK-25-DF se dvěma 

kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem zajištěný pojistnou KM maticí se závitem 

25x1,5, kuličkový šroub o průměru 32 mm a stoupání 10 mm.  

Matice Kuličkového šroubu firmy Hiwin R32-10K5-FSCDIN je přes symetricky 

uložená táhla s délkovým nastavením díky šestihranným tyčím a silentblokům viz Obr.  

36 pevně spojena s rámem vstřikovacího lisu. Silentbloky zde plní funkci pružných 

dorazů najetí trysky k upínací desce pevné části vstřikovací formy, čím zvyšují 

životnost formy i trysky. 

 

Obr.  36 - 3/4 řez pevnou částí posuvové osy varianty I. 
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Obr.  37 - Detail spojení pohybové osy posuvu s rámem vstřikovací jednotky varianta I. 

Spojení pohybové osy posuvu s rámem vstřikovací jednotky je názorné z Obr.  

37. Celkový pohled na design varianty I na vstřikovací jednotce je na Obr.  38. 

  

Obr.  38 - Sestava celé vstřikovací jednotky s pohybovou osou posuvu vstřikovací jednotky varianta I 
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6.2 Varianta II 

Optimalizací varianty I vznikla varianta II, která má pozměněnou pevnou část 

spojenou s rámem vstřikovací jednotky, viz Obr.  39. Silentbloky jsou zde doplněny 

soustavou talířových pružin o skladbě 2x15 (paralelně/sériově), které vyvozují 

požadované předpětí. To bylo u Varianty I řešeno jen proudovou smyčkou na motoru. 

 

 

Obr.  39 - 3/4 řez pevnou částí posuvové osy varianty II. 

 

Na Obr.  40 je řez uložením kuličkového šroubu společného pro konstrukce 

varianty I a II. 

 

Obr.  40 3/4 řez uložení kuličkového šroubu konstrukce varianty I a II 
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6.3 Varianta III 

 Poslední varianta představuje klasicky oboustranně uložený kuličkový šroub. 

Pohled na model varianty III pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky je na Obr.  41. 

 

Obr.  41 - ISO model sestavy pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky varianta III 

  

Na Obr.  42 je detail uložení motoru a předního radiálního ložiska připevněných 

na ramenech rámu vstřikovací jednotky.  

 

Obr.  42 - Detail umístění motoru a předního radiálního ložiska na rámu vstřikovací jednotky varianta III 
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Na Obr.  43 je detail uložení zadního ložiskového domku zajišťujícího axiální 

reakce připevněného na dodatečných ramenech přivařených k rámu vstřikovací 

jednotky.  

 

Obr.  43 - Detail umístění zadního ložiskového domku na rámu vstřikovací jednotky varianta III 

Celkový pohled na design varianty III na vstřikovací jednotce je na Obr.  44. 

 

 

Obr.  44 - Sestava celé vstřikovací jednotky s pohybovou osou posuvu vstřikovací jednotky varianta III 
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6.4 Vybraná varianta 

 Jako finální vybraná varianta byla zvolena varianta II. Největší důraz při výběru 

této varianty byl kladen na jednoduchou montáž a minimální technické úpravy rámu 

vstřikovací jednotky i rámu celého vstřikovacího lisu.  

Na rozdíl od varianty III zde není nutné dodatečné přivařování nosných ramen 

k rámu vstřikovací jednotky a s tím spojené další technologické úpravy, jako je žíhání 

a finální přesné obrábění například na horizontální vyvrtávačce pro zajištění souosostí 

uložení předního radiálního a zadních axiálních ložisek. U vybrané varianty II stačí 

„pouze“ ruční vrtačka bez nutné demontáže rámu vstřikovací jednotky z lineárního 

vedení.  

Na Obr.  45 je pohled finální varianty na zjednodušeném modelu vstřikovacího 

lisu. 

 

Obr.  45 - ISO 3D model finální varianty II na zjednodušeném modelu vstřikovacího lisu 

  

Rám vstřikovacího stroje 
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7 Výpočty 

 V této kapitole jsou provedeny kontrolní analytické výpočty vybraných uzlů 

pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky varianta II. 

  

7.1 Návrh motoru 

Návrhu motoru vyplývá z tabulkových hodnot pro stroj Intec Electric 30. Zde 

uvedená přítlačná síla trysky je 12 kN.  

 

Tab.  2 - Vstupní parametry motoru 

Vstupní parametry motoru 
    Původní   

Nominální krouticí moment Mn 8,5 [Nm] 

Maximální krouticí moment Mm 38 [Nm] 

Otáčky motoru n 3000 [ot/min] 

 

Nová varianta konstrukce je osazena původním motorem 8MSA4x.E3-32 

s brzdou. Jeho parametry jsou uvedeny v Tab.  2.   
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7.2 Návrh kuličkového šroubu [10] 

 Při návrhu kuličkového šroubu výrobce doporučuje kontrolu na vzpěrnou tuhost 

a maximální otáčky. 

Kuličkový šroub může být zatěžován axiální silou pouze do té míry, aby nedošlo 

k jeho deformaci. Přípustné axiální zatížení záleží na délce, průměru a uložení 

kuličkového šroubu. Maximální axiální zatížení šroubu Fkmax v pracovních podmínkách 

může být nejvýš 50% přípustného teoretického zatížení Fk. 

 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘
4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5 
 
Fk  – max. teoretická dovolená síla 
 
Fkmax – max. dovolená provozní axiální síla 
 
kk – koeficient pro vzpěrnou tuhost 
 
dk – průměr hřídele 
 
lk – vzdálenost mezi ložisky 

 
Obr.  46 - Určení koeficientu pro vzpěrnou tuhost KŠ 

Tab.  3 - Kontrola šroubu na vzpěrnou tuhost 

Kontrola šroubu na vzpěrnou tuhost 

Jmen. Průměr šroubu dk   32,0 mm 

Vzdálenost mezi ložisky lk  300,0 mm 

Součinitel vzpěrné pevnosti kk  0,26 [1] 

        

Maximální teoretická dovolená síla Fk   302,9 [kN] 

Maximální dovolená provozní axiální síla Fkmax  151,5 [kN] 

 

 Výsledky kontroly šroubu na vzpěrnou tuhost jsou uvedeny v Tab.  3. Maximální 

osová síla Fkmax je vyšší než síla, kterou je schopen vyvinout motor. 
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Kuličkové šrouby nesmějí pracvat v oblastech kritických otáček. Kritické otáčky 

závisí na délce a průměru hřídel a uložení konců. Maximální pracovní otáčky nmax by 

neměly přesáhnout 80% kritických otáček nk.  

 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑘
2 ∙ 108 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 
 
nk  – kritické otáčky 
 
nkmax – max. přípustné otáčky 
 
kd – koeficient pro max. otáčky 
 
dk – průměr hřídele 
 
lk – vzdálenost mezi ložisky 

 
Obr.  47 - Určení koeficientu maximální otáčky KŠ 

 

Tab.  4 - Kontrola šroubu na maximální otáčky 

Kontrola šroubu na maximální otáčky 
Jmen. Průměr šroubu dk   32,0 mm 

Délka šroubu Lk  300,0 mm 

koeficient pro max. otáčky kd  0,42 [1] 

        

Kritická otáčky nk   14933,3 [min-1] 

Maximální přípustné otáčky nkmax  11946,7 [min-1] 

 

Výsledky kontroly šroubu na maximální otáčky jsou uvedeny v Tab.  4. Maximální 

přípustné otáčky osová síla nmax jsou vyšší než otáčky, které je schopen vyvinout 

motor. 
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7.3 Pevnost v tahu šroubů [11] 

Na vybraných kritických místech šroubových spojení, viz Obr.  48, byla 

provedena pevnostní kontrola daných šroubových spojení. 

 

Obr.  48 - Kritická místa šroubových spojení 

Pro výpočet byly použity následující vztahy: 

 

𝜎𝑑𝑡 = 0,6 ∙ 𝜎𝑘𝑡 

𝜎 =
𝐹𝑎
𝑆3

=
𝐹𝑎

𝜋 ∙
𝑑3
2

4

 

𝑘 =
𝜎𝑑𝑡
𝜎

 

  

Táhla talířových pružin 

Příruba matice KŠ 

 

Vstřikovací jednotka  

rám stroje 

 

Uložení domku KŠ 

Rám vstřikovací jednotky 
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7.3.1 Spojení vstřikovací jednotky - rámem stroje 

Jako celková maximální axiální síla byla zvolena síla 24 kN což je maximální 

možná síla, kterou je schopen motor vyvinout přes kuličkový šroub.  

Tab.  5 – Výpočet šroub. spoj. mezi vstřikovací jednotkou a rámem stroje 

Vstřikovací jednotky - rámem stroje 

celková maximální axiální síla Fa [N] 24 000 

počet nosných šroubů i [-] 6 

mez kluzu σKt [Nmm-2] 300 

dovolené napětí šroubu σdt [Nmm-2] 180 

malý průměr šroubu d3 [mm] 6,466 

napětí na šroubu σ [Nmm-2] 121,81 

bezpečnost na tah k [-] 1,48 

 

Bezpečnost k pevnosti šroubového spojení je 1,48, viz Tab.  5. 

 

7.3.2 Spojení táhla talířových pružin – příruba matice KŠ 

Tab.  6 - Výpočet šroub. spoj. mezi táhli talířových pružin a přírubou matice KŠ 

Táhla talířových pružin – příruba matice KŠ  
celková maximální axiální síla Fa [N] 24 000 

počet nosných šroubů i [-] 2 

mez kluzu σKt [Nmm-2] 300 

dovolené napětí šroubu σdt [Nmm-2] 180 

malý průměr šroubu d3 [mm] 13,546 

napětí na šroubu σ [Nmm-2] 83,27 

bezpečnost na tah k [-] 2,16 

 

Bezpečnost k pevnosti šroubového spojení je 2,16, viz Tab.  6. 

 

7.3.3 Spojení uložení domku KŠ – rám vstřikovací jednotky 

Tab.  7 - Výpočet šroub. spoj. mezi uložením domku KŠ a rámem vstřikovací jednotky 

Uložení domku KŠ – rám vstřikovací jednotky 
celková maximální axiální síla Fa [N] 24 000 

počet nosných šroubů i [-] 4 

mez kluzu σKt [Nmm-2] 300 

dovolené napětí šroubu σdt [Nmm-2] 180 

malý průměr šroubu d3 [mm] 8,16 

napětí na šroubu σ [Nmm-2] 114,73 

bezpečnost na tah k [-] 1,57 

 

Bezpečnost k pevnosti šroubového spojení je 1,57, viz Tab.  7.  
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7.4 Návrh talířových pružin [12] 

Talířové pružiny jsou určeny především pro velká zatížení při poměrně malých 

deformacích. Jejich výhody jsou zejména malé nároky na pracovní prostor a nízké 

výrobní náklady.  

Talířové pružiny je možné skládat na sebe a vytvořit tak sadu s paralelním 

uložením, kdy je celková tuhost sady vyšší než tuhost samotné pružiny. Sady 

s uložením sériovým jsou tvořeny pružinami naskládanými proti sobě, přičemž 

celková tuhost sady je nižší než tuhost samostatné pružiny. Je možné také použít 

sady s kombinovaným uložením. Pro vyvození předpětí pohybové osy byly pro návrh 

určeny pružiny s vnějším průměrem De =50 mm a vnitřním Di = 25,4 mm o různých 

tloušťkách. V Tab.  8 jsou uvedeny parametry vybraných pružin. 

Tab.  8 – Velikosti a typy pružin 

Typ pružiny 

 

Průměr vnější pružiny De [mm] 50 50 50 50 50 

Průměr vnitřních pružin Di [mm] 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Tloušťka pružiny t [mm] 2,5 2,25 2 1,5 1,25 

Výška celé pružiny lo [mm] 3,9 3,75 3,4 3,1 2,85 

Síla pružiny při 50% zatížení F2 [N] 6437 5249 3491 2028 1328 

Deformace pružiny při 50% zatížení S2 [mm] 0,7 0,75 0,7 0,8 0,8 

Síla pružiny při 75% zatížení F3 [N] 9 063 7 217 4762 2512 1550 

Deformace pružiny při 75% zatížení S3 [mm] 1,05 1,13 1,05 1,2 1,2 

Maximální deformace pružiny ho=lo-t [mm] 1,4 25 1,4 1,6 1,6 

 

Finální volba tloušťky pružiny je t = 2,25 mm se složením 1/13 (paralelně/sériově). 

Důraz při této volbě byl kladen vhodnou kombinaci na délku deformace a síly na 

svazek. Požadovaná katalogová hodnota přítlačné síly trysky je 12 kN.  
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Parametry v Tab.  9 jsou vztaženy k jednomu svazku. Na konstrukci jsou takové 

svazky dva pracující paralelně. Vybraná sestava znázorněna v Tab.  8 a Tab.  9 tučně, 

umožňuje vzhledem k lepším dynamickým i statickým možnostem pohonu přítlačnou 

sílu téměř 14 800 N při 75% zatížení pružin včetně tření. Výpočty a jejich vztahy jsou 

uvedeny v [B]. 

𝐿𝑐0 = 𝑦 ∙ (𝑙0 + 𝑡 ∙ (𝑥 − 1)) 

𝐿𝑐𝑖 = 𝐿𝑐0 − 𝑆𝑖 ∙ 𝑦 

𝑆𝑐𝑖 = 𝐿𝑐𝑖 − 𝐿𝑐0 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑥 

Tab.  9 - Návrh svazku pružin 

Návrh svazku 

Složení pružin paralelní x [-] 1   1 1 2 4 

Složení pružin sériové y [-] 9 13 20 15 10 

Délka složené pružiny 0% zatížené Lc0 [mm] 35,1 48,8 68,0 69,0 66,0 

Délka složené pružiny 50% zatížené Lc2 [mm] 28,8 39,0 54,0 57,0 58,0 

Délka složené pružiny 75% zatížené Lc3 [mm] 25,7 34,1 47,0 51,0 54,0 

Délka deformace svazku při 50% zatížení Sc2 [mm] 6,3 9,8 14,0 12,0 8,0 

Délka deformace svazku při 75% zatížení Sc3 [mm] 9,5 14,7 21,0 18,0 12,0 

Síla na svazek 50% deformace Fc2 [N] 6437 5249 3491 4056 5312 

Síla na svazek 75% deformace Fc3 [N] 9063 7217 4762 5024 6200 

        

Síla na svazek 50% deformace včetně tření Fct2 [N] 6598 5380 3578 4259 5843 

Síla na svazek 75% deformace včetně tření Fct3 [N] 9290 7397 4881 5275 6820 
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7.5 Dynamické porovnání nové varianty [13] 

Byl vytvořen výpočtový program pro určení dynamických vlastností navržené 

pohybové osy pro srovnání nové a původní varianty.  

 

Tab.  10 - Kinematické parametry převodu 

Kinematické parametry převodu 

     Nová Původní 

stoupání šroubu s [mm/ot] 10 8 

stoupání šroubu h [m/rad] 0,001592 0,001273 

převod ze soukolí p [1] 1 0,6667 

 

U původní varianty konstrukce je přenášený krouticí moment z motoru přenesen 

přes převod soustavou kol s přímým ozubením, až na matici kuličkového šroubu, kde 

vytváří požadovanou axiální přítlačnou sílu k upínací desce pevné části vstřikovací 

formy. Převod ozubeného soukolí je do rychla. 

 

Tab.  11 - Hmotností parametry 

Hmotnostní parametry 
     Nová Původní 

Momenty setrvačností        

motor J1 [kg*m2] 0,000605 0,000605 

spojka J2 [kg*m2] 0,000670 0 

kuličkový šroub J3 [kg*m2] 0,000250 0 

ozubené kolo 1 J4 [kg*m2] 0 0,005500 

ozubené kolo 2 J5 [kg*m2] 0 0,000800 

ozubené kolo 3 J6 [kg*m2] 0 0,034000 

2x ozubené kolo 4 + matice KŠ J7 [kg*m2] 0 0,005400 

     

celková hmotnost pohyblivé hmoty m [kg] 500 500 

          

redukovaný moment setrvačnosti Jred [kg*m2] 2,79E-03 3,36E-02 

 

Hodnoty momentů setrvačností u jednotlivých komponent v tabulce byly určeny 

z 3D CAD modelu. Nová varianta konstrukce je zjednodušená o absenci 

problematického převodu ozubených kol a naopak do rotujících částí přibyde spojka a 

kuličkový šroub. I tak je výsledný moment setrvačnosti nové konstrukce s původním 

motorem o 91,7% menší. Tato hodnota by měla být v praxi ještě větší vzhledem 
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k tomu, že výpočet nezahrnuje pasivní odpory vyvozené především třením největšího 

ozubeného kola 3.  

 

Tab.  12 - Výstupní dynamické parametry 

Výstupní dynamické parametry  
   Nová Původní 

Rychlost posuvu v [m/s] 0,5 0,6 

Max. zrychlení (při nulové Síle) amax [m/s2] 21,67 2,16 

Max. síla (při nulovém zrychlení) Fmax [N] 23876,1 19896,8 

          

Požadovaná zátěžná síla F [N] 12000 12000 

Zbývající rezerva zrychlení a [m/s2] 10,78 0,86 

 

 Toto zlepšení v celkovém momentu setrvačnosti konstrukce má za následek 

mnohem lepší dynamické parametry názorné z Tab.  12. Díky kinematickým 

parametrům z Tab.  10 je větší i výsledná maximální síla o  

Tab.  13 - Čas pracovního posuvu 

Čas pracovního posuvu 
   Nová Původní 

Vzdálenost posuvu Lp [m] 0,027 0,015 

Čas najetí T [s] 0,08 0,17 

 

Důležitým parametrem je dosahovaný čas najetí trysky k upínací desce pevné 

části vstřikovací formy. Vzdálenost odjetí byla určena na 15 mm. U nové varianty musí 

být k této vzdálenosti přičteno ještě stlačení talířových pružin 12 mm (vyvozuje 

předpětí 8 kN, které je v praxi nejčastěji nastaveno), tedy dohromady 27 mm na 

kuličkovém šroubu. I přes větší vzdálenost má nová varianta o 53,8% lepší 

dosahovaný čas najetí díky výrazně lepšímu dosahovanému zrychlení.  
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8. Závěr 

V této práci jsem se byla řešena problematika vstřikovacích lisů na plasty, ve 

velikosti okolo 300 kN od různých firem. Byla vytvořena přehledná srovnávací tabulka 

technických parametrů pro vybrané vstřikovací lisy předních světových výrobců dané 

velikosti. Tato tabulka je v elektronické příloze [C]. 

Byla vytvořena rešerše konstrukce vstřikovacích lisů, technologie samotného 

vstřikování plastů, polymerů samotných a porovnání pohonů vstřikovacích lisů. 

Pro optimalizaci konstrukce uzlu posuvu vstřikovací jednotky bylo třeba stávající 

podobu stroje převézt do digitální formy. Stroj byl demontován, proměřen a detailně 

zkreslen ve 3D prostředí programu Autodesk Inventor 2014.  

Byly navrženy 3 konstrukční návrhy pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky, 

které korespondují s moderními trendy u strojů na současném trhu. U vybrané finální 

varianty firmou Invera s.r.o. byly provedeny kontrolní výpočty návrhu motoru, kuličkový 

šroub byl prověřen na vzpěrnou tuhost a kritické otáčky, silový návrh talířových pružin, 

pevnost šroubů na tah u vybraného kritického uzlu a potřebné dynamické porovnání 

původní a nové varianty. Největší důraz při výběru finální varianty byl kladen na 

jednoduchou montáž a minimální technické úpravy rámu vstřikovací jednotky i rámu 

celého vstřikovacího lisu. 

Součástí diplomové práce jsou návrhové výkresy pevné i pohyblivé části 

pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky a sestavný výkres s připojovacími rozměry 

vybrané varianty na rám vstřikovacího lisu dostupných v [D]  
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