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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se 

zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé 

technologie a v praktické je uveden postup postupné optimalizace nového výrobku. 
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Abstract 

The diploma thesis describes the technology of thermoplastics processing by blowing method 

with focus on extrusion blowing. In the theoretical part, the individual technologies are described 

and in practice the procedure of gradual optimization of the new product is presented. 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku vyfukování termoplastů se 

zaměřením na vytlačovací (extruzní) vyfukování, jednak teoreticky z širšího pohledu na 

danou technologickou oblast, ale i prakticky z pohledu technologa. 

 V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie výroby dutých těles a fólií 

metodami vyfukování. Je zde popsán postup dané výrobní technologie. Detailněji je 

poukázáno na konstrukci strojů a forem pro vytlačovací vyfukování. Je zde také diskutován 

vhodný materiál pro danou technologii, kvalita výrobků a jejich využití. 

V praktické části je pak řešena optimalizace výrobků vytvořených metodou 

vytlačovacího vyfukování, jejichž proces výroby se potýká s obtížemi pro dosažení kvalitního 

výsledku. Jedná se hlavně o výrobky složitých tvarů. Je řešen technologický postup zavedení 

nového produktu do výroby, zvolení materiálu. Hlavně je poukázáno, jaké důsledky mají 

změny jednotlivých parametrů na výlisek, a hledají se optimální. V neposlední řadě jsou 

diskutovány výsledky parametrové optimalizace a je rozebrán též vliv změny konstrukce 

stroje (vytlačovací hlavy, vyfukovacího trnu). 

Jako poslední je řešena celá ekonomická náročnost procesu, náhled na budoucnost 

technologie při současném trendu rostoucí poptávky po těchto výrobcích, ale i jejich 

ekologičnost, životnost, recyklace a dopad na životní prostředí. 

 

1.1 Cíle práce 

Z těchto bodů jsou shrnuty cíle práce do jednotlivých bodů: 

- Přiblížit teoreticky problematiku vyfukování 

- Analyzovat stávající problémy při výrobě  

- Navrhnout nová řešení 

- Provést ekonomicko- technické zhodnocení 

- Realizovat řešení a zhodnotit výsledky  
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2 Problematika vyfukování termoplastů 

Vyfukováním plastů je myšlena taková technologie, která z plastového polotovaru 

vytvoří výrobek pomocí nafouknutí vzduchem. Polotovarem může produkt vytlačování nebo 

vstřikování, který je zahřátý na teplotu plasticity pro dosažení potřebné tvářitelnosti. Materiál 

je tvářen vzduchem, který docílí, že dosedne na stěny formy, kde dostává požadovaný tvar. 

Takto lze vyrábět dutá tělesa či nádoby. 

Pokud je vyfukování srovnáno s technologickými parametry nejčastější technologií 

výroby plastových součástí, čímž je vstřikování, dosti se liší. Při procesu vyfukování nejsou 

tak vysoké parametry teplot, tlaků a sil potřebných pro zavření formy. U vstřikování je 

potřeba, aby materiál byl přiveden do tekutého stavu a vpraven do formy pod velkým tlakem, 

kterému odolává uzavírací mechanismus formy. Výsledný výrobek pak vykazuje značně 

rozdílné kvality. Zatímco vstřikováním lze vytvořit velmi přesný výrobek, vyfukováním 

nedocílíme takové přesnosti a kvality povrchu. U vyfukování se kvalita povrchu odvíjí od 

kvality vytlačovací hlavy a mnoha dalších parametrů, kdežto u vstřikování kvalita povrchu 

nejvíce závisí na kvalitě zhotovení dutiny formy. Jestliže u vstřikování je potřeba větších 

tlaků, rostou též nároky na kvalitu zhotovení nástroje (formy). Při vstřikování do nepřesně 

vyrobené formy by mohl materiál vtéct do dělící roviny, či otvorů pro vyhazovače. Proces je 

oproti vyfukování zdlouhavější, z důvodu potřeby dotlaku, který je potřeba k potlačení vzniku 

propadu stěn, a též k delší době chlazení. Z vyjmenovaných rozdílů je patrno, že výrobek 

bude vykazovat i rozdílné mechanické vlastnosti. Nákladnost procesu vstřikování je tedy 

vyšší. 

Vyfukování lze rozdělit do několika základních druhů dělených podle vzniku 

vyfukovaného polotovaru: 

1) vstřikovací vyfukování, 

2) vytlačovací vyfukování:  

a) s konstantním vytlačováním, 

b) s přerušovaným vytlačováním, 

3) vyfukování protažením. 

Lze ho rozdělit též z hlediska konstrukce formy na vyfukování: 

I) s uzavřenou formou, 

II) s otevřenou formou a  
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III)  bez formy s válcováním. 

 

2.1 Vstřikovací vyfukování 

Vstřikovací vyfukování je jedna z nejčastějších technologií vyfukování. Vyrábějí se 

takto především lahve a dutá tělesa menších rozměrů. Oproti ostatním technologiím je zde 

použito vstřikování k výrobě polotovaru, který se pak vyfukuje. Proces se dělí podle toho, zda 

je vstřikování přímo odděleno od vyfukování nebo se jedná o kontinuální proces. Hlavním 

požadavkem na materiál je, že musí být vhodný pro obě technologie. 

Vstřikování probíhá tak, že roztavený plast v tekutém stavu je vstříknut do dutiny 

formy. Následně je buď vyhozen z formy a chladne, nebo je při kontinuálním procesu přímo 

vyfouknut za plastického stavu. Vstříknut je jednoduchý tvar výrobku bez členitého povrchu, 

kromě případu, kdy se vstřikují polotovary pro lahve, kde je potřeba vstříknout i závit hrdla 

lahve. 

Po vstřikování následuje buďto přímo vyfouknutí na jednom stroji kontinuálně, nebo 

vychladnutý polotovar je zahřátý (kromě hrdla lahve) na jiném stroji a vyfouknut. Při 

vstřikovacím vyfukování je většinou forma uzavřená a materiál přivedený do plastického 

stavu je vyfouknut do dutiny formy. Vzduch je přiveden otvorem hrdla nádoby. Stěny 

nafouklého polotovaru se ztenčují a dosedají na stěny dutiny formy, kde po doteku chladnou, 

čímž získávají tvar potřebného výlisku. Forma je rozevírá a výlisek je vyhozen z formy. 

Následně se může proces opakovat. Proces je ekonomický, jelikož při samotném vyfukování 

do uzavřené formy nevzniká žádný odpad. Podle toho, jak je zahřátý polotovar v daném 

místě, je možno regulovat vyfukované tloušťky stěn. Čím více je dané místo polotovaru 

zahřáto, tím poddajnější je materiál, více se místo vyboulí pod vlivem tlaku než ostatní místa, 

čímž se stěna ztenčí. 

Při vstřikovacím vyfukování je použito dvou forem pro každou technologii a také 

stroj musí být složitější než u ostatních druhů vyfukování, což jsou značné nevýhody.  
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Obr. 1. - Princip vstřikovacího vyfukování s přerušo vaným procesem [1] 

1 –  ohřev tvarové části předlisku, 2 –  přesun do vyfukovací formy  a zavírání  

formy, 3 –  přívod tlakového vzduchu, 4 a 5 –  vyfukování,   

6 –  chlazení a vyhození ,  7 - hotový výrobek  

 

 

Obr. 2. - Princip vstřikovacího vyfukování s kontinuálním  procesem[2] 
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2.2 Vytlačovací vyfukování 

Jedná se o rozšířenou metodu výroby dutých těles velkých rozměrů. Polotovar je 

vytvořen technologií vytlačování. Vytlačování probíhá tlačením materiálu přes vytlačovací  

(extruzní) hlavu, která materiálu dodá tvar profilu, který je nejčastěji trubkovitý, v určité 

délce. Takto vniklý polotovar (parizon) je přiveden buďto přímo při vytlačování na 

vyfukovací trn, nebo ho kleštiny odstřihnou, dokud ho nepřivře forma. Za plastického stavu je 

nafouknut do tvaru balonu a následně sevřen formou nebo je nafouknut až po zavření formy. 

Tlak vzduchu způsobí, že stěny kopírují tvar formy a dostávají tvar výsledného výrobku. 

Forma slouží při sevření parizonu jako zdroj tlaku pro svaření stěn parizonu, které se 

nacházejí okolo dělící roviny. Následuje ochlazení materiálu a jeho výhoz z formy. Výlisek 

obsahuje přebytek kolem svarových ploch, který je nutno odstranit. Jedná se o metodu 

výroby, která není tak ekonomická z pohledu spotřeby materiálu jako předchozí, jelikož 

výrobou vzniká velké množství odpadu, které se musí dále zpracovávat. Nevýhodou je vznik 

svaru, který má limitovanou pevnost. Výlisky mají poměrně malou přesnost a kvalita jejich 

povrchu závisí na kvalitě činného povrchu vytlačovací hlavy. Výhodou je jednoduchost 

v podobě jedné formy a vytlačovacího stroje, ekonomičnost provozu. 

 

  

Obr. 3. - Princip vytlačovacího vyfukování  [3] 

1 –  vytlačování parizonu, 2 –  sevření  formou, 3 –  vyfukování,  

4 –  chlazení, 5 –  rozevření  formy,  odstranění přebytku ,  6 - výrobek  
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Odstraňování přebytku součásti kolem dělící roviny se provádí buď mechanicky, 

nebo ručně. Jakákoliv další operace navíc po tvarování zvyšuje riziko poškození součásti, 

takže správa přebytku je důležitá pro vytvoření kvalitní součásti. Při prvotním návrhu 

produktu je nutné dbát na polohu parizonu vůči formě. Tvar a velikost parizonu, stejně jako 

výsledné součásti, určují, jak velké množství materiálu zůstane v dělicí rovině a tím pádem se 

z ní stane odpad. Plastové součásti, které jsou nadále zpracovávány odstraňováním těchto 

přebytků, nejsou tak vizuálně přitažlivé. Kvalita svaru je také důležitá pro výslednou součást, 

jelikož při odstraňování přebytku může docházet k jeho částečnému odříznutí, tím i 

k degradaci mechanických vlastností výlisku. 

Pro zamezení problémů vznikající svarovými plochami lze množství svařované délky 

snížit na minimum pomocí přesného ukládání parizonu. Extrudovaný parizon, s menším 

průměrem než je průměr lisování, je přiváděn k polovině formy, kde je podtlakem přisáván. 

Forma se pohybuje pro správné uložení.  Následuje sevření druhou polovinou formy a přívod 

tlakového vzduchu do nitra parizonu, čímže dojde k vytvarování. Takového řešení se používá 

také v případech, kdy parizon nedokáže sám zaujmout složitý tvar dutiny formy.  

 

 

 

Obr. 4. -  Princip podtlakového ukládání parizonu do tvarové dutiny formy [4] 
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Pro dotvarování parizonu lze užít i mnoha mechanických řešení, jimiž může být více 

dělená forma, dotvarování vzduchovými tryskami, které roztáhnou parizon, a jiná speciální 

řešení, které se často nepoužívají. Pro přívod vzduchu do něj se používá vzduchová tryska 

přiváděná ze spodu parizonu, z boku pomocí vyfukovací jehly, po které zůstává otvor nebo 

shora vytlačovací hlavou. Různá řešení mají svoje výhody a nevýhody. Při přívodu vzduchu 

shora forma svírá zespoda vytlačený parizon, obvykle hrdlem je přiváděn vzduch. Pro 

zkvalitnění hrdla se používá trnu, který se vtlačí do hrdla, čímž mu dá požadovaný rozměr. 

V druhém případě je parizon vytlačen do požadované délky až k vzduchové trysce, na kterou 

je navléknut vahou materiálu. Kleštiny nebo samotná forma ho sevřou k vzduchové trysce pro 

nafouknutí. Výsledný produkt se liší kvalitou hrdla a dna. Dno je kvalitnější z vyfukování 

s přívodem vzduchu shora, kdežto při vyfukování zespodu je kvalitnější hrdlo.  

 

Obr. 5. - Princip vytlačovacího vyfukování s  dotvarováním [5]  
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Při sevření parizonu formou je důležitá kvalita svaru na dně nádoby. Kvalitu svaru lze 

zlepšit teplotou parizonu, či správnou konstrukcí formy. Roztržení nádoby u dna nádoby 

v místě svaru je nejčastější problém výrobků.  

 

 
 

  Obr. 6. -  Řez dnem nádoby  [6]  

A –  dobrý svar, B  –  špatný svar  

 

Z předchozího odstavce vyplývá, že nejdůležitějším parametrem extruzního 

vyfukování je teplota parizonu. Při vytlačování ale tomu tak není. Vytlačený parizon se při 

vytlačování protahuje a chladne. Hlavně u vytlačování velkých objemů materiálu může 

docházet k jeho deformaci. Materiál teče ve směru gravitace a může nastat, že tloušťka stěny 

parizonu je větší vespodu, než u vytlačovací hlavy. Nastávají tím problémy s výrobky, které 

pak mají nerovnoměrné tloušťky stěn. 

 

Obr. 7. –  Působení  gravitace na parizon  

http://1.bp.blogspot.com/-yv-mkSJ8WVs/V37A8wa1C_I/AAAAAAAAavE/pZjOQavE9qAK6VgbPJ5rrk62e4yIhI8NACK4B/s1600/1617768_751719951548081_3794013678016907527_o.png
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2.3 Vyfukování s prodloužením 

Tato metoda výroby lahví a dutých nádob malých objemů je velmi podobná 

vstřikovacímu vyfukování s tím rozdílem, že polotovar, který je též vyrobený metodou 

vstřikování, je při dosažení teploty plastičnosti prodloužen vyfukovacím trnem, nasměrován do 

požadovaného směru a pak následně vyfouknut. Dochází tedy ke tváření polotovaru před 

samotným vyfukováním. 

 

 

Obr. 8. - Výroba dutých těles dloužením [7]  

1 –  vstřikování, 2 –  prodloužení trnem, 3 –  vyfukování  

 

2.4 Výroba fólií 

Výroba fólií probíhá obdobně vytlačovacímu vyfukování. Stroj, který vytlačuje 

polotovar, kterým je opět parizon, se skládá většinou více extruderů. Vytlačovací hlava 

vytlačuje soustředný profil a přímo přes vytlačovací hlavu je vyfukován vzduch. Parizon se 

tím roztahuje do většího průměru a ztenčují se stěny. Prostupuje přes kalibrační prstence, 

kterých bývá několik, a následně vstupuje do navíjecích, které parizon neustále protahují. 

Navíjecí válce většinou ochladí materiál a dají mu danou tloušťku. Takto navíjené folii jsou 
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odříznuty přehyby na krajích, následuje potisk a další zpracování, kterým může být například 

vibrační svařování apod. 

Celé zařízení na výrobu fólií je velice rozměrné a rozměry závisejí na konstrukčním 

řešení stroje. Existují stroje s horním, dolním a horizontálním odtahem. Nejčastěji se 

používají stroje s horním odtahem, který může dosahovat výšky až několika desítek metrů. U 

zařízení se spodním odtahem je snadnější chlazení vzduchem nebo vodou, nevýhodou je pak  

samovolné protahování parizonu gravitací, takže se hodí spíše pro méně rozměrné výrobky. 

Odtahovací rychlost je oproti předchozímu řešení daleko větší. U vyfukování s horizontálním 

odtahem je parizon přiváděn na vodící válce, kde se deformuje a tím i jeho stěna. Je potřeba 

velké odtahovací rychlosti a zároveň tuhého materiálu. 

 

 

Obr. 9. -  Vyfukování fólií  [8] 

Popis  hlavních částí stroje:  4 –  násypka,  2, 6 –  extruder, 14 –  přívod 

vzduchu, 16 –  rozšíření parizonu, 34 –  rychlost odtahu, 22 –  navíjecí válce, 46 –  

přívod chlazeného vzduchu   
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2.5 Konstrukce stroje  

V dalších kapitolách je řešena detailněji technologie extruzního vyfukování. U 

každého a správně fungujícího stroje je nejdůležitější nastavení teplot, tloušťky vyfukovaného 

profilu. Vytlačovací stroj nesmí pracovat s pulzy, které by měli za následek nerovnoměrnou 

tloušťku stěn parizonu. Starší stroje byly řízeny často tvrdou automatizací pomocí vaček, 

kdežto novější obsahují řídící jednotku, která je napojena na značné množství čidel, které 

podávají informace a řídící jednotka je reguluje. Právě kolísání teplot se musí díky řídící 

jednotce udržet v malém rozptylu. Stroj pro extruzní vyfukování se skládá z vytlačovacího 

stroje (šneku), vytlačovací hlavy, formy, vyfukovacího mechanismu a dalších podpůrných 

částí. 

 

 

Obr. 10.  - Vyfukovací  stroj pro extruzní vyfukování  [9] 

1 –  Forma, 2 –  Vytlačovací  stroj (Extruder), 3 –  Vytlačovací  hlava,  

 4 –  Řízení stroje a agregáty pohonu, 5 –  Mechanismus zavírání  formy,  

6 –  Pojezd (vozík) formy, 7 –  Mechanismus vyfukování,  8 –  Dodatečné 

chlazení  výrobků, 9 –  Oddělování přetoků a výstup výrobků, 10 –  Oddělování  

parizonu  
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2.5.1 Vytlačovací stroj (extruder) 

 

Samotný vytlačovací stroj se skládá z rámu stroje, násypky, motoru, převodovky a 

šneku. Šnek je poháněn přes převodovku motorem. Elektromotor musí umožňovat plynule 

měnitelné řízení otáček pro dosažení požadované rychlosti vytlačování. Součástí rámu stroje 

je i obal šneku s topnými tělesy. Pro každé topné těleso připadá určitá topná zóna šneku. Na 

začátku šneku u kořene je násypka s plastovým granulátem. Šnek nabírá svými drážkami 

materiál, který jednak třením a jednak topnými tělesy, je zahříván na požadovanou teplotu. 

Násypku může též nahradit přímo dopravní zařízení, které díky vzduchu nasává z externího 

zásobníku granule. Šnek jednak materiál míchá, čímž se stává homogennějším. Důležitou 

vlastností je zhutnění materiálu a odstranění přebytečného vzduchu. Geometrie šneku je 

proměnlivá a nejen, že se mění stoupání v jemnější, ale i mezera mezi pláštěm šneku a jádrem 

šneku, čímž dochází k materiálové kompresi. Na špičce šneku může být síto pro zachycení 

nenataveného granulátu. 

 

 

 

Obr. 11.  :  Vytlačovací stroj  (extrudér) v  řezu (schematicky)  [10] 

 

Vytlačovací stroj se může skládat i z více šneků, které jsou do sebe zaklesnuté 

závitem šroubovice a točí se vzájemně protiběžně. Díky tomu je materiál více promíchán, 

jelikož jen necirkuluje v drážce závitu jako u jedno-šnekového extruderu, ale drážky se 

vzájemně čistí od materiálu a materiálu dávají novou cirkulační trasu. 
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2.5.2 Vytlačovací hlava 

 

Hlavním úkolem vytlačovací hlavy je svým tvarem a regulací dát parizonu 

požadovaný tvar. Existuje mnoho konstrukcí vytlačovacích hlav dělených nejen podle 

způsobu, kterým směšují materiál do uzavřeného profilu, ale také podle vzájemné polohy osy 

šneku a vytlačovacího trnu. Jejich poloha může být přímá, kolmá, šikmá či přesazená. 

Nejčastější použití vytlačovacích hlav je při technologii vytlačování profilů, které jsou po 

vytlačení výrobkem. Při extruzním vyfukování vytlačovací stroj vytváří dutý profil, který 

v požadované délce vytlačuje. Podmínkou konstrukce vytlačovacích hlav je zajištěný 

rovnoměrného průtoku taveniny. Také drsnost povrchů, které se přímo podílejí na 

vytlačování, mají vliv na výslednou drsnost vytlačovaného parizonu. 

Materiál je vytlačen z hlavy a vlivem stlačení plastu v hlavě profil nabyde na 

rozměrech. Tohoto jevu je nutné pamatovat při volbě průměru vytlačovaného otvoru a trnu, 

kdy se profil zvětší v průřezu v závislosti na materiálu až o deset procent. Čím větší odpor 

klade vytlačovací hlava proudu taveniny, tím více se stlačuje a pak i následně více rozšiřuje 

při opouštění hubice. 
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Obr. 12.  - Vytlačovací hlava  [11] 

 

 

Obr. 13.  - Nárůst profilu  taveniny  po průchodu vytlačovací hlavou  
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2.5.3  Vyfukovací jednotka 

 

Vyfukovací jednotka se může vyskytovat v nejrůznějších provedeních. Skládá se 

zpravidla z kompresoru napojeného na řídící jednotku stroje, ventilů, pneumatických hadic a 

činné vyfukovací jednotky, která může být konstrukčně řešena několika způsoby. Může být 

použita vyfukovací jehla, která pronikne do parizonu a vpustí do něj tlak, vyfukovací trn, 

který je nejčastěji ve spodní části stroje (čili pod formou) nebo je jednotka zabudována přímo 

ve vytlačovací hlavě odkud fouká vzduch do parizonu nejčastěji už od začátku vytlačování . 

Vyfukovací trn konstrukčně řešený pod formou je výhodný z několika hledisek. Jednak slouží 

mnohdy jako držení výlisku z otevřené formy, kde výlisek svoji spodní částí je nasazen na 

vyfukovacím trnu, je konstrukčně nejjednodušší a při použití čelistí (pokud jimi není samotná 

forma), které sevřou teplý parizon na trn, může sloužit svým vnějším průměrem jako 

kalibrace průměru otvoru nádoby.  

 

 

Obr. 14.  –  Vyfukovací  trn  

1 –  parizon, 2 –  forma,  3 - vyfukovací trn  

 

1 

2 

3 
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2.6 Konstrukce nástroje – formy 

Konstrukce formy se odvíjí od složitosti výrobku a materiálu, který ho bude tvořit. 

Forma může být jedno či více dělená, podle složitosti výlisku. Pro chlazení formy se využívají 

kanály ve formě, do kterých je přiváděna nejčastěji voda, či jiné médium, v závislosti na potřebě 

intenzity chlazení. U forem je důležité navrhnutí částí, které jsou v přímém styku s materiálem. 

Jako odvzdušnění formy, pro správné dofouknutí do všech dutin formy, slouží netěsnost v dělící 

rovině, nebo jsou zřízeny odvzdušňovací kanálky. 

 Každá forma obsahuje též dosedací rovinu, na kterou obě poloviny formy dosednou, 

a je navržena pro vyvození správného tlaku na lemu dutiny formy, kde dochází ke svaření. 

Forma primárně slouží k sevření parizonu a k jeho svaření svařovacími ploškami. Tyto plošky 

sevřou materiál a svaří. Při navrhování konstrukce formy je nejdůležitější právě jejich navržení, 

jelikož jimi vytvořený svar nám udává pevnost vyrobené nádoby. Šířka svářecích ploch je od 

desetin milimetru až po jednotky milimetru. Pro správné ustředění svařovacích ploch, zejména 

úzkých, je důležité středícího kolíku, který navede obě poloviny formy do přesného směru oproti 

sobě. 

   

 

 

Obr. 15.  –  Vyfukovací  forma  [12]   

1 –  tvárnice,  2  –  dno, 3 –  hrdlo, 4 –  středící kolík,  5  –  dosedací  deska,  

 6 –  lem pro svaření parizonu  

 

 

1 

 

4 

3 

2 

5 

6 
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Každá forma obsahuje upínací desku, pomocí které se forma upíná na 

kotevní desku. Ve většině případů je forma uchycena upínkami, může být ale 

uchycena přímo šrouby (malé formy pro PET lahve) nebo jinými upínacími prvky 

pro speciální aplikace.   

 

 

 

Obr. 16.  –  Příklad forem pro vyfukování kanystru a PET lahví  
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2.7 Parametry nastavované na stroji 

Stroje pro extruzní vyfukování jsou většinou řízeny počítačem, kde nastavujeme 

jednotlivé parametry pro výrobu. Obecně jsou nejdůležitějšími parametry teplota parizonu a 

tlak vzduchu přivedeného do něj. Pro správnou optimalizaci je třeba dbát následujících jevů. 

Při změně parametrů na stroji se dějí věci popsané v následující tabulce.  

 

Parametr  Zvýšení  Snížení  

Teplota 

vytlačovaného 

materiálu 

Parizon je poddajnější, 

nafukuje se více, čímže 

dochází ke ztenčení stěn. 

Mohou vznikat spálené 

kousky materiálu, nebo 

bubliny, dochází k defektům 

nafouknutého parizonu. 

Parizon je pevnější a je potřeba 

většího tlaku vzduchu, aby vyplnil 

dutinu formy. Forma často špatně 

vyplněná a dochází ke špatnému 

spojení v místech svaru součásti, čímž 

součást nemá tak dobré mechanické 

vlastnosti. Při malém snížení má ale 

pozitivní vliv na tloušťku stěny výroku 

v rozích. 

Tlak přivedeného 

vzduchu 

Parizon se více nafoukne, 

čímže se zmenšuje jeho 

stěna a tím i stěna 

výsledného výrobku. Je 

větší procento odpadu 

z jednoho výlisku, čímž se 

snižuje produktivita. Velký 

tlak může mít na následek 

defekt polotovaru. 

Menší tlak způsobuje nevyplnění 

formy materiálem. Nejsou tak 

dokonale vylisované detaily. 

Teplota formy Vysoká teplota formy 

napomáhá ke správnému 

vyplnění dutiny formy, 

naopak zvyšuje riziko 

připálení materiálu na 

formu. Způsobuje malé 

Nízká teplota formy (intenzitní 

chlazení) způsobuje  
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puchýře a bublinky 

v povrchové vrstvě. 

Rychlost vysouvání 

parizonu 

Při vysoké rychlosti 

vytlačování dochází jednak 

k větší produktivitě, ale také 

parizon nestačí zchladnout. 

Při pomalém vysouvání parizon 

chladne a nafouknutý pak nemá 

homogenní vlastnosti v závislosti na 

vzdálenosti od vytlačovací hlavy. 

 

Rychlost dovření Jestliže rychlost dovření je 

tak vysoká, že parizon se 

dotkne formy ještě před tím, 

než je plně nafouknut, je 

jakost povrchu mnohdy 

neoptimální. 

Nízká rychlost dovření má negativní 

vliv na produktivitu. Nijak nemá vliv 

ani na tloušťku stěn výlisku. 

Rychlost nafukování Nemá vliv na tloušťku stěny výrobku. Její vliv je pouze na 

produktivitu. 

Tab. 1. –  Vliv změny jednotlivých parametrů na výrobek  

 

2.7.1 Teploty v extruderu 

 

Na stroji nastavujeme dané teploty ohřevu extruderu v jednotlivých zónách, tak i 

teplotu vody potřebné pro chlazení formy. Do optimalizace mimochodem vstupují vnější 

vlivy, jako je teplota vzduchu v hale, atmosférický tlak, vlhkost apod. Co se týče samotného 

vytlačovacího stroje, je nejdůležitější nastavení jednotlivých teplot na zónách plastikační 

jednotky. Podle toho, jak kvalitně je regulována teplota na vytlačovacím stroji, tolik je 

teplotních zón. Teplotních zón je obecně 1 až n, přičemž první zóna bývá hned za násypkou a 

poslední u vytlačovací trysky do vytlačovací hlavice. Od první topné zóny do poslední má 

v drtivé většině případů teplota rostoucí charakter (měkké PVC mírně klesající). Rozdíl 

teploty v první a poslední zóně je v řádech desítek stupňů Celsia. 
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Obr. 17.  - Teplotní  zóny vytlačovacího stroje  [13] 

 

Materiál ve formě granulí vstupuje do násypky a postupně je nabírán šnekem, 

prostupuje jednotlivými topnými zónami a také je stlačován šnekem, jehož průměr jádra se 

zmenšuje stejně jako jeho stoupání obvykle. Třením se dodáno obvykle nejvíce tepla. 

Natavený materiál prostupuje jednotlivě i funkčními zónami nejprve plnící, kde je největší 

hloubka drážek šneku a dochází k prvnímu natavení, následně plastikační, kde už je hloubka 

drážek šneku menší, a nakonec vytlačovací (kompresní zónou) ústící tryskou. Šnek nejen, že 

dodává tavenině tlak pro vytlačení, ale také taveninu homogenizuje nejvíce v poslední části, 

kde je hloubka drážek šneku největší.  

2.7.2 Sled operací 

Pro sled jednotlivých operací procesu je nezbytné, aby byl proces správně nastaven 

z hlediska načasování. Je možné regulovat změnu rychlosti rozevření a zavření formy pro 

zajištění pomalého dosednutí obou polovin formy a pomalého rozevření, aby nedošlo 

k poškození výlisku. Proto se nastavují jednotlivé vzdálenosti rozevření či zavření formy 

spolu s rychlostmi, kterými pak otevírací mechanismus pracuje.  

Jak vidíme na následujícím obrázku, je možné volit jednotlivá načasování cyklu, 

s kterými stroj pracuje. Je zde uveden pro příklad řídicí systém IT-AUTEC, na kterém lze 

nastavit jednak dva možné rychlé pohyby otevření a zavření, ale také rychlosti (v mm/s), 

kterými bude daná operace zrovna prováděna. Je zde graficky znázorněn pohyb zavírání 

formy (při plném otevření 200 mm, při dosednutí polovin formy 0 mm). Šipka znázorňuje 

směr pohybu formy. Do prvního okénka řádku se nastavuje rychlost v mm/s a do druhého 

vzdálenost rozevření formy, kdy daná operace končí. Lze nastavit právě rychlost pohybu 

1. zóna 

N. zóna 

3. zóna 2. zóna  

 

tryska  kompresní zóna       plastikační zóna              plnící zóna 
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pomalého pracovního zavírání a otevírání formy. Počítač zde automaticky vypočítá z rychlostí 

a drah dobu jednoho cyklu a údaj ukáže na právě straně. 

 

 

Obr. 18.  –  Příklad řízení  cyklu [14] 

 

2.7.3 Vzduchová tryska  

Pro požadované nafouknutí parizonu se nastavují časy foukání a tlak, který je potřeba 

přivést. Čas foukání má vliv na kvalitu výsledných stěn a na zamezení vzniku propadlých 

stěn. Množství vyfukovaného vzduchu či profil, podle jehož závislosti bude řízeno 

vyfukování lze u moderních strojů nastavit. U starších strojů je přívod tlaku vzduchu 

víceméně konstantní. 

 

2.7.4 Množství přivedeného materiálu 

Množství vytlačovaného materiálu je regulováno hlavně otáčkami otáčení šneku, 

volbou rozměru vytlačovaného profilu a časem vytlačování. Při výrobě je často zasahováno 

do seřizovacích dat stroje, pomocí kterých je možno přímo za chodu stroje mírně měnit 



- 24 - 

 

některé parametry stroje, čímž potlačíme vznik náhlých vad způsobených změnou provozních 

charakterů stroje, čímž může být zahřátí formy materiálem, či změna vnějších podmínek 

apod. U moderních strojů lze volit tloušťku mezery, kterou stroj vytlačuje materiál. Na 

následujícím obrázku je opět zvolen řídící systém IT-AUTEC, který podrobně ukazuje profil 

tloušťky stěny (profil WDS - profil Wanddicke), v závislosti na délce vytlačení parizonu. 

Takto lze regulovat tloušťku vytlačovaného materiálu v místech ztenčení. Lze do jisté míry (v 

závislosti na možnostech vytlačovací hlavy) spojitě měnit tento profil. Když je vytlačovací 

tryska zavřená, na profilu se ukáže 0. Na obrázku je názorné, že obsluha nastavila následující 

teplotní profil, kdy nejprve vytlačovaná tloušťka stěny parizonu byla 5,49 mm až po 

maximální hodnotu 16,46 mm. Skutečná tloušťka parizonu je pak ale jiné, jelikož musíme 

počítat s roztažením materiálu vlivem komprese ve vytlačovací hlavě, takže hodnoty profilu 

se přímo neshodují se skutečností, závisí také na vytlačovaném materiálu. Též vytlačovaná 

délka není shodná se skutečnou délkou vytlačeného parizonu, opět na něj působí komprese, 

ale i gravitace ho protahuje. Rozdíl mezi parametry profilu a skutečnými bývá v řádech i 

desítek procent. 

 

 

Obr. 19.  –  Příklad řízení  profilu tloušťky stěny [14] 
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2.7.5 Pracovní časy 

Pro dodržení kvalitního výrobku a dostatečného výrobního taktu je důležité správně 

nastavit na stroji jednotlivé časy. Pokud čas není dán rychlostí otáčení (šnek) nebo posuvu 

(forma), jsou časy nastavovány jednotlivě na stroj. Téměř jediné, co není definované 

rychlostí, jsou časy, s kterými pracuje vzduchová tryska čili foukací časy, které se dělí na 

hlavní, vedlejší a seřizovací časy. Mezi hlavní časy patří časy foukání 1, 2 a další, což jsou 

jednotlivé časy, každý je přiřazen určité vzduchové trysce dle daného čísla nebo danému 

vývodu v kompresoru o určitém tlaku. Tímto časem se definuje množství přivedeného 

vzduchu a nafouknutí parizonu. Čas foukaní je celkový čas, po který vzduchovým trnem 

prochází vzduch. Mnohdy značí i čas, po který je foukán vzduch do právě vytlačovaného 

parizonu, aby nedocházelo ke slepení stěn u jeho dlouhého vytlačení, nebo malém průměru o 

tenké tloušťce stěny. Mezi vedlejší časy patří konečný větrací čas, což je čas, po který tryska 

vyfukuje vzduch, aby ochladila součást zevnitř, která je už dostatečně vytvarovaná a chladí se 

formou. Hlavní časy, které se nastavují na stroji, také obsahují časy, které korigují výrobní 

proces, do kterých se zasahuje jen při seřízení stroje. Mimo časů foukání jako takových, lze 

tedy na stroji nastavit časy zpoždění a pre-foukání počáteční a průběžné. Čas zpoždění 

foukání je čas, o který obsluha stroji zpozdí přívod vzduchu pro vzduchovou trysku. Čas pre-

foukání (před-fouknutí) je čas, po který tryska fouká vzduch, aby se vyčistila, či čidlo zjistilo 

z nárůstu tlaku, jestli není zacpaná plastem, na počátku samotné výroby, což je počáteční, a 

v průběhu výroby mezi každým výliskem, což je průběžné. Zpoždění se může též nastavit pro 

vytlačování parizonu nebo pro dovírání formy, čímž lze lépe doladit sled operací procesu. 

 

2.7.6 Další údaje nastavované na stroji 

Mezi další údaje, které lze nastavit na stroji je hlavně možnost regulace chlazení. 

Jelikož nejčastěji se používá pro chlazení voda, reguluje se právě její teplota. Nejdůležitější je 

regulace teploty vody pro její konstantní teplotu. Jelikož forma je provrtaná kanály, kterými 

proudí voda, lze též nastavit podle přívodu první hadice s vodou, kam přiteče nejchladnější 

voda a kam přiteče voda, která je už ohřátá formou. Právě pořadí a rozložení hadic hraje 

podstatnou roli při chlazení, obecně se nejchladnější voda nejprve přivádí do místa s největší 

teplotou a odchází z formy z místa s nejnižší teplotou. Chlazení má minimální vliv na 

tloušťku stěny, spíše na jakost povrchu. Většinou teplotní profil je pozorován termokamerou a 

obecně vyšší teplota je v místech s velkým objemem materiálu (velkou tloušťkou stěny). Tam 

je nutné přivést chlazení jako první. Teplotní profil může přinést informace o teplotách 
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v jednotlivých částech výrobku, jak intenzivně je chlazen, či kde může docházet 

k deformacím vlivem nerovnoměrné teplotní roztažnosti. 

 

 

Obr. 20.  –  Pozorování termokamerou  
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3 Používané materiály, výrobky, jejich vlastnosti a použití 

3.1 Vytlačované a vyfukované materiály 

Procesem extruzního vyfukování lze vyrábět výrobky především z: 

vysoko hustotního polyetylénu PE-HD, 

nízko hustotního polyetylénu PE-LD, 

polykarbonát PC, 

polypropylénu PP, 

polyvinylchloridu PVC,  

houževnatého polystyrenu PS-HI,  

akrylonitrilbutadienstyrenu ABS,  

polyamidu PA,  

polymetylmetakrylátu PMMA.  

Důležitá vlastnost těchto materiálů je jejich tvárnost v tekutém stavu a zároveň 

kompaktnost, aby bylo docíleno správného nafouknutí parizonu do požadovaných rozměrů 

vnitřním tlakem vzduchu. Nezbytným předpokladem je též svařitelnost, jelikož forma slouží i 

jako zdroj tlaku v místech dělící roviny pro svaření stěn parizonu. 

Materiál je do násypky extruderu dopravován ve formě granulí pro docílení 

rovnoměrného natavení a dobrého promísení ve šneku extruderu. Do extruderu je dodáván 

také materiál z rozdrcených neshodných výrobků, odřezky z přebytku dělící roviny a 

recyklovaný odpad. Podíl recyklované složky by běžně neměl překročit 30% množství 

dodávaného materiálu. Vyšší podíl recyklátu má podstatný vliv na průběh vyfukování. Délka 

řetězců molekul se zkrátí a parizon je poddajnější. 
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Obr. 21.  –  Granule plastu  

 

3.2 Výrobky 

Výrobky vyrobené metodou extruzního vyfukování se využívají v různých 

průmyslových odvětvích jako je automotive, stavebnictví, zdravotnictví aj. Jsou jimi 

především sudy, kanystry, nádrže, lahve, hračky, klimatizační svody a jiné duté výrobky, 

s kterými se člověk setkává v běžném životě. 

 

3.2.1 Charakter výrobků 

 Výrobky mají svůj charakter převzatý od materiálu, z kterého jsou tvořeny. 

Například pevnost nádoby (např. sudu, kanystru) je limitována pevností svaru v dělící rovině, 

následně tloušťkou stěny, která je dána jednak geometrií vytlačovací hlavy, tak i nafouknutím 

parizonu a složitostí dutiny formy. Limitujícím charakterem je také množství recyklovaného 

materiálu a množství nečistot obsažené v extruderu. Nečistoty a recyklát způsobují, že povrch 

vytlačovaného parizonu obsahuje rýhy ve směru toku extruze, což může mít za následek 

nerovnoměrné nafouknutí parizonu, v extrémních případech i defekt (prasknutí stěny). 

Výsledný výrobek je následně neshodný z důvodu nerovnoměrnosti tloušťky stěn, či z důvodu 

velké drsnosti povrchu. 

Metodou vytlačovacího vyfukování je obtížné vytvořit průhledné výrobky 

z amorfních plastů (PC, PS, PMMA), jelikož teplota v žádné části procesu nesmí dosáhnout 

teploty zeskelnění.  
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3.2.2 Výrobky pro automotive 

 

Systémy vedení vzduchu a provozních tekutin v automobilech tvoří jeden z největších 

objemů výroby extruzním vyfukováním. Jednoduchý (podlouhlý) tvar je snadno vyrobitelný a 

součást nemá takové nároky na rozměrové a vzhledové vlastnosti. 

 

 

Obr. 22.  –  Systémy vedení  vzduchu a provozních tekutin [15] 

 

3.2.3 Výrobky pro zemědělství a ostatní průmysl 

 

Většinou se jedná o nádrže uchovávající tekutiny, jejichž výroba není složitá a 

náročná na rozměrovou přesnost. Oblý tvar, do kterého se parizon jen mírně nafoukne je 

ideální pro danou technologii. 
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Obr. 23.  –  Výrobky pro zemědělství [15] 

 

3.2.4 Následné zpracování výrobku 

 

Výrobky po opuštění dutiny formy jsou dále zpracovávány. Nejčastěji se výlisek 

zbaví přebytku od dělící roviny, následně je obráběn, zbaven otřepů, případně i montován 

s dalšími celky. Nejčastěji se přebytek materiálu v dělící rovině odstraňuje manuálně pomocí 

skalpelu, nebo je to automatizovaný proces, při kterém je přebytek odstřižen. Výrobky mohou 

být také obráběny a po obrábění vznikají otřepy z místa řezu. Otřepy jsou nejčastěji 

opalovány plynovým hořákem.  
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Obr. 24.  –  Automatické odstřižení zbytku  z dna nádoby  

 

 

Obr. 25.  –  Opalování otřepů  

 

Neshodné výrobky jsou drceny spolu s odřezky a dále zpracovávány po vychladnutí 

na pokojovou teplotu drcením v drtiči, který rozdrtí části na velikost srovnatelnou s původním 

granulátem. Takto nelze pokračovat do nekonečna, po překročení povoleného množství 

recyklátu (asi 30%) je nutné recyklaci ukončit. 
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Obr. 26.  –  Drtička na plasty  
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4 Optimalizace procesu vyfukování 

Praktická část byla vypracována ve společnosti HM Plast s.r.o. zabývající se 

technologiemi zpracovávání plastů. Společnost sídlí a vlastní výrobní halu v Benešově nad 

Černou 350, kde vyrábí výrobky metodou vstřikování a extruzního vyfukování. Hlavními 

zákazníky jsou automobilky Fiat, koncern Volkswagen, Mercedes, Hydac aj.. Dále vyrábí 

zakázkově nádoby s objemem do 30-ti litrů pro zemědělství, sanitární techniku, zdravotnictví, 

chemický průmysl a stavebnictví. Společnost může podávat zákazníkovi CAD návrh výrobku, 

realizuje též konstrukci a výrobu forem včetně odzorkování a 3D proměření s protokolem. 

Mezi její strojní vybavení konkrétně pro extruzní vyfukování patří stroje  

- SMC 30 (uzavírací síla 30 t), 

- Battenfeld BFB 8 (uzavírací síla 30 t) a 

- Bekum model BA51/ S801 (uzavírací síla 40 t). 

Většinu produkce tvoří materiály PP, PE-HD, PA a PC. Forma nabízí následné 

zpracování výrobků, jako je mechanické opracování (frézování, vrtání), svařování, lepení a 

montáž. 

Pro optimalizaci byl zvolen výrobek „nádrž“, který má mnoho vlastností, které jsou 

pro extruzní vyfukování velmi problematické. Těmito vlastnostmi jsou poměr výšky k šířce, 

kde se musí parizon nafouknout vzduchem do většího průměru, než je jeho šířka.  

Optimalizace se provádí z důvodu neshody výrobku s výkresem, vysokých výrobních nákladů 

spojených se značným množstvím neshodných výrobků a vysoké spotřeby materiálu. 
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Obr. 27.  –  Výkres součásti  

 

Rozměry jsou dány výrobcem. Jelikož dodává i formu, není možné (jen v ojedinělých 

případech) zasáhnout do konstrukce formy. Kontrolují se jen rozměry přímo související 

s technologickým procesem, jimiž jsou tloušťky stěn, kvalita povrchu, rozměr kolmý na dělící 

rovinu z důvodu neúplného dovření formy a rozměry frézovaných otvorů. 

 

Zákazník požaduje: 

- Tloušťka stěny 3 mm a v rozích nesmí být menší než 1,5 mm 

- Váha minimálně jako váha modelu 990 g 

- Dodržení geometrických tolerancí a rozměrů přímo souvisejících s výrobou 

- Množství 5 000 ks v jedné dodávce 

- Hladký povrch bez rýh 

- Barvu přirozenou pro daný materiál 

- Materiál PE-HD 
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4.1 Rozbor stávající výroby 

Součást byla zavedena do výroby. Byla použita forma dodaná zákazníkem a 

vyfukovacího stroje značky Bekum. Stroj byl naprogramován pro výrobu „nádrže“ dle 

výkresu. Přesto ale dochází ke ztenčení stěn, přestože hmotnost odpovídá modelu. Pozice 

výlisku ve formě je dnem vzhůru.  

Okolní prostředí: 

Teplota haly: 24°C ± 5°C (dle otevření expedičních vrat) 

Tlak vzduchu: 990 hPa 

Počet vyrobených kusů: 5000 ks 

Náklady na hodinu práce stroje: 30 Euro (+15Euro obsluha stroje) 

Seřizovací data: 

Bylo použito nastavení stroje z předchozího výrobku, ze stejného materiálu, jen 

rozměrově asi polovičním. Byl nastaven větší tlak vzduchu, který přivede vyfukovací trn, 

čímž dosáhnul většího nafouknutí parizonu. Ostatní parametry se mění jen mírně podle 

prvotní optimalizace nahrubo. 

Druh práce: nepřetržitý provoz (3 směny) 

Materiál: LITEN BB85 

Barva: žádná 

Podíl recyklátu: 20% 

Hmotnost vytlačeného materiálu průměrná: 1978 gramů 

Hmotnost výlisku (čistého po obrábění a odstranění přebytku) 

minimální: 1 000 gramů 

 střední: 1 050 gramů 

 maximální: 1100 gramů 

Strojní data: 

Teploty: Formu chladit vodou: 10 – 13 °C 

Zahřívací zóny šneku -  
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Zóna 1: 200 °C 

Zóna 2: 200 °C 

Zóna 3: 200 °C 

Zóna 4: 200 °C 

Zóna 5: 210 °C 

Zóna 6: 210 °C 

Zóna 7: 215 °C 

Zóna 8: 215 °C 

Zóna 9: 215 °C 

Zóna 10: 220 °C 

Zóna 11: 230 °C 

Zóna 12: 240 °C 

 Rychlost šneku: 19 ot. /min 

 Časy: Zpoždění foukání: 0s 

Čas foukání 1. : 0 s 

Čas foukání 2. : 140 s 

Doba vytlačování parizonu: 34 s 

Konečný větrací čas: 10 s 

Počáteční pre-foukání tryskou: 0,7 s  

Průběžné pre-foukání tryskou: 0,85 s 

Zpoždění zavření vzduchové trysky: 0 s 

Zpoždění vytlačování: 1 s 

Zpoždění zavření formy: 0,75 s 

 Vytlačovací rychlost v %: 11 

 Zpoždění vysouvání: 0 s 

 Pracovní tlak vzduchu: 8 bar 
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 Čas taktu: 210 s 

 Kusů za hodinu: 17 ks 

Uzavírací jednotka:  

(jednotlivé parametry pozic jsou odečteny ze vzdálenosti rozevření formy) 

Dovřená forma: 0 mm 

Otevřená forma: 380,3mm 

Vytlačení parizonu: 350 mm (rychlost vytlačování 50 mm/s) 

Zavírání formy 1: 350 -150 mm (rychlost zavírání formy 300 mm/s) 

Zavírání formy 1: 150 - 10 mm (rychlost zavírání formy 50 mm/s) 

Pracovní sevření: 10 - 0 mm (rychlost zavírání formy 10 mm/s) 

Pracovní rozevření: 0 - 25 mm (rychlost otevírání formy 25 mm/s) 

Rychlé rozevření 1: 25 - 200 mm (rychlost otevírání formy 65 mm/s) 

Rychlé rozevření 2: 200 - 380 mm (rychlost otevírání formy 120 mm/s) 

Začít foukat vzduch: 150 - 0 mm 

   0 - 100 mm  

 

Graf 1. –  Parametry rozevření  formy  
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Extruder: 

Vnější průměr trysky: 150 mm 

Nastavená tloušťka stěny parizonu: 6 mm 

 (nebylo použito profilu tloušťky stěn v závislosti na vytlačované délce, profil konstantní) 

Délka parizonu: 400 mm 

 

 

Obr. 28.  –  Vyjmutí hotové  součásti a vytlačování parizonu  

 

4.1.1 Stroj 

Součást se vzhledem k rozměrům formy vyrábí na vyfukovacím stroji BEKUM 

model BA51/ S801 (r. v. 1991). Řídicí systém stroje je IT-AUTEC. Forma je ukotvena ve 

stroji pomocí upínek. Průměr výstupu extruzní hlavy je 150 mm. U stroje lze regulovat vnitřní 

průměr parizonu v závislosti na délce vytlačené části parizonu pomocí profilu tlouštěk stěn, 

který se nastavuje v systému. 
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Obr. 29.  –  Vyfukovací  stroj Bekum  

 

4.1.2 Součást 

Zákazníkem je firma z Německa, vyrábějící součásti pro automobilový průmysl, z 

kterých pak dělá montážní celky sestav. Součást slouží jako nádoba na hydraulický olej do 

nákladního automobilu. Zákazník dodal vyfukovací formu s výkresem součásti, kde je 

předepsaný materiál, tloušťka stěn a jiné parametry. Součást je obdélníkovitého charakteru se 

zaoblenými rohy a jedním nápadným prolisem na boku a zároveň dně výrobku, jenž je pro 

extruzní vyfukování také problematický. V horní části je opatřen dvěma otvory, velkým pro 

víko a malým pro nalisování čidla kontroly hladiny hydraulického oleje. 

Součást je po vyhození z formy zbavena přebytku z dělící roviny pomocí skalpelu 

operátorem, následně vážena na digitální váze, která je propojena s počítačem seřizovače. 

Seřizovač pozoruje váhový trend výrobků a může zasáhnout včas při opakované neshodě a 

stroj seřídit. Při náhodné neshodě je výlisek (spolu s odřezky) vložen na nerezový pult, kde 

chladne na pokojovou teplotu a následně je vhozen do drtiče, který jej zpracuje na 

recyklované granule, které jsou automaticky šnekovým dopravníkem zpět dopravovány do 

násypky extruderu. Chladnutí na pultu je nutné, jelikož teplejší výlisky po vhození do drtiče 

vytvářejí tenká vlákna o průměru lidského vlasu, která následně způsobují problémy při 

dopravě recyklátu do násypky. V pravidelných intervalech je kontrolována požadovaná 

tloušťka stěn na bocích a v rozích. Pohledově je kontrolována jakost povrchu, dofouknutí 

výlisku do dutin formy a obsah nehomogenních nečistot v materiálu. Polotovar výrobku je 
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následně obráběn na fréze, kde se provede obrobení zaslepených děr, na přesný rozměr. 

Následuje opálení otřepů plynovým hořákem a měření rozměrů děr dle výkresu.  

4.1.3 Experimentální pozorování parizonu 

Při uvedení výrobku do výroby byl pozorován parizon termokamerou. Materiál 

postupně celkem pravidelně při vytlačování chladne. Když je pak pozorován výlisek, 

největších teplot je v oblasti dělící roviny a v místech největších tlouštěk stěn. Chlazení formy 

bylo už předen navrhnuto tak, aby první vstup pro chlazení vodou byl umístěn právě do míst, 

kde je největšího objemu materiálu, čili nejvyšší teplota. 

Pro správné fungování procesu vyfukování je důležité pozorovat vytlačovaný parizon 

z jednak teplotního, ale i z geometrického hlediska. Teplotně se parizon zkoumá 

termokamerou, jak bylo popsáno v kapitole 2.7.6. Termokamera může být pro podniky 

vyrábějící technologií extruzního vyfukování v malých sériích zbytečná, proto se parizon 

pozoruje spíše z jeho fyzikálního charakteru. Nejvíce se v malých provozech používá metoda 

zkoumání vizuální. Při této metodě je parizon vytlačen extruzní hlavou a následně při 

vytlačení požadované délky je odříznut a zchlazen do vody. Přitom se nesmí opomenout na 

stroji nastavit pouhé vytlačení plastové hmoty z extruderu, vypnout otevírající a zavírající 

mechanismus formy, jinak hrozí obsluze nebezpečí. Před samotným experimentem je důležité 

použít jiných aditiv, která mění barvu plastu. Je třeba ideálně použít barev, které jsou ve 

vzájemném kontrastu (například pokud je v extruderu černý plast použít bílého). Po následné 

extruzi je viděn díky změně barvy tok plastu strojem do extruzní hlavy. Musí být dbáno na 

jeho co nejmenší deformací před procesem zchlazení, které je proto potřeba provádět do 

nádoby s chladnou vodou. Odříznutí se provádí okamžitě po zastavení vytlačovacího procesu 

a nožem se odřízne parozin těsně u vytlačovací hlavy. Po vytažení z vody následuje měření a 

vizuální hodnocení jakosti parizonu. Jednak lze takto změřit tloušťku stěn parizonu, ale i 

průměr, kterého skutečně dosahuje, či dle barevného rozlišení je zřejmé, kde je do výtlačku 

dodáván čerstvý materiál z násypky, k jakému mísení dochází. Je pozorována jakost a měřena 

drsnost povrchu. Při změně parametrů vytlačování na stroji je vytlačována celá řada jiných 

parizonů, které se pak následně srovnávají a vyhodnocují. Při měření geometrických hodnot je 

nutné počítat s velkým teplotním smrštěním, ke kterému dochází u plastů. 

Výsledků popsaného experimentu se využíváno pro pozorování opotřebení 

vytlačovací hlavy, vhodnosti hlavy pro daný materiál. Díky ní je zjištěna intenzita míchání 

extruderu s nových materiálem z násypky a slouží také pro přiblížení pochodů, které v hlavě 

probíhají. Je přiblížena více geometrie průřezu vytlačené část. Při srovnání parizonů 
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vytlačených za různých parametrů je zjištěna závislost změny parametru stroje (teplota zón 

šneku, rychlost otáčení aj.) na parametru parizonu (tloušťky, délky). Z  výsledků je možno 

vycházet pro následující optimalizace. 

4.1.4 Materiál 

Pro součást byl zvolen materiál UNIPETROL LITEN BB85 jedná se o PE-HD, který 

požaduje zákazník. Výrobce ho doporučuje jako vhodného kandidáta pro vyfukování velkých 

nádob do objemu 120 litrů. Jelikož PE-HD má velmi jednoduchou makromolekulu, nemá 

smysl přidávat další aditiva. Není potřeba ani přidávat barviv, protože zákazník požaduje 

přirozenou barvu PE-HD. Materiál má bílou barvu a je dodáván ve formě granulí o velikosti 

průměru granule kolem 5mm a do násypky extruderu je dodáván také recyklovaný drcený 

materiál z odřezků součásti a z neshodných výrobků. Polyethylen je nenasákavý a 

uhlovodíkovými ropnými produkty nerozpustitelný. 

 

 

Tab. 2. –  Tabulka parametrů PE LITEN [15]  
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4.1.5 Problémy při výrobě 

Při výrobě dochází k následujícímu problému. : 

1) V některých místech součásti (konkrétně v rozích na dně a kolem víka) dochází ke 

ztenčení stěn pod přípustnou hranici. Ztenčení stěn je způsobeno vyfouknutím 

parizonu do složitější dutiny formy. Při extruzním vyfukování totiž dochází běžně ke 

ztenčení stěny v rozích hranaté součásti z důvodu nafouknutí oválného tvaru výtlačku 

do rohů. Ztenčení je přímo úměrné potřebě nafouknutí parizonu do větších 

geometrických rozměrů, než je výsledná součást.  

 

 

1 
2 

 

3 

Místo měření tloušťky 

stěny boku 
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Obr. 30.  –  Kritická mís ta na ztenčení stěn  

 

 Tloušťka stěn je měřena přístrojem Panametrics® Magna-Mike 8500. Jedná 

se o manuální měřič tloušťky, který využívá magnetismus k měření nekovových 

materiálů. Měření se provádí přidržením magnetické sondy měřidla na jeden povrch 

zkušebního materiálu a umístěním malé ocelové kuličky na opačný povrch. Snímač 

využívající Hallův efekt zabudovaný do sondy měří vzdálenost mezi špičkou sondy a 

cílovou koulí. Měření jsou okamžitě zobrazeny na digitální display. Ztenčení se měřilo na 

třech kritických místech dle předchozího obrázku a výsledky byly zaneseny do tabulky. 

  Co se týče hmotnosti, ta je za zachování stávajících podmínek po frézování 

přibližně rovna 1000 až 1050 gramům, což odpovídá požadavkům zákazníka. 

 

2)  Ztenčení kolem hrdla nádrže je způsobeno sevřením parizonu formou a jeho přeložení 

na kritických místech. Část svaru je pak odříznuta jako odpad. 

 

3 
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Obr. 31.  –  Měření tloušťky stěn výrobku  

  

Místo 

měření 

Měření č. 1. 

[mm] 

Měření č. 2. 

[mm] 

Měření č. 3. 

[mm] 

Kritické 

místo 1 

1,5 1,5 1,5 

Kritické 

místo 2 

1,4 1,5 1,4 

Kritické 

místo 3 

1,2 1,2 1,3 

Bok součásti 3,1 4,1 3,9 

Tab. 3. –  Tabulka tlouštěk stěn v kritických místech  
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Graf 2. –  Tloušťky stěn před optimalizací  

 

Byla měřena tloušťka stěn na bocích součásti náhodně u určitého množství 100 ks 

výlisků, na začátku, na konci a uprostřed výroby jedné dávky. Zde je vidět jaký vliv na 

tloušťku stěny má pořadí, jaké má daný výrobek na stroji čili kolikátý je vyroben. Pokles či 

nárůst tloušťky je způsoben vnějšími vlivy (okolní teplotou v hale, která není stálá), ale také 

provozní teplotou jednotlivých částí stroje (jak se zahřála forma, stačený vzduch apod.), 

prodlevou mezi nastavením v řídicím systému a skutečnou hodnotou na stroji.  

Ztenčení vzniká v důsledku velké dutiny formy, do které se musí parizon dofouknout. 

Materiál při doteku s formou chladne a tuhne, a nedotčená část parizonu je nafouknuta 

vzduchem do tvaru dutiny formy, čímž dochází ke ztenčení a k nerovnoměrné tloušťce stěn. 
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Obr. 32.  - Demonstrace vzniku ztenčení  stěn  

1 –  parizon, 2 –  forma 

 

 

 

 

 

1 

2 
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5 Návrh možných řešení výsledků 

Existuje celá řada řešení, jak dosáhnout požadované tloušťky stěny. Postupná 

optimalizace často vede k bezzávadnému výrobku. Při změně parametrů vyfukování je nutné 

pozorovat, jaké následky má změna daného parametru na výlisek. Jelikož extruzní vyfukování 

je proces, při kterém hraje roli několik desítek charakteristik, je nutné s některými nehýbat a 

měnit pouze ty zásadnější. Nejefektivnější optimalizace probíhá již při konstrukci formy, 

bohužel v tomto případě nelze zasahovat do konstrukce formy, jelikož je převzata od 

zákazníka. Pokud nelze vyladit stroj, přichází na řadu rozvaha, zda nezasáhnout do konstrukce 

vzduchové trysky, či vytlačovací hlavy, jejichž změna nebývá tak nákladná. Když nelze 

změnit i konstrukci těchto částí stroje, následuje konzultace s konstruktérem formy zákazníka, 

popřípadě prohlásit výrobek za nevyrobitelný touto technologií a na daném stroji.  

 

5.1 Různá řešení problémů 

Bylo stanoveno, že problémy lze řešit několika způsoby.: 

1) Problém s přeložkou kritického místa 1 a 2. Kvalita povrchu je na hranici 

tolerance zákazníka. 

Dobré okolí hrdla lze vytvořit lepším načasováním sledu operací. 

2) Problém se ztenčením kritického místa 3. 

a) Postupnou optimalizací.  

b) Změnou konstrukce vytlačovací hlavy. 

c) Změnou konstrukce vzduchové trysky. 

 

ad 1) Pro dobré okolí hrdla bylo navrhnuto jediné řešení, které počítalo s lepším načasováním 

sledu operací. Bylo zjištěno, že pokud vyfukovací trn začne foukat dřív, než na sebe dosednou 

obě poloviny formy, má to pozitivní vliv na kvalitu povrchu kolem hrdla. 

ad 2a) Proces je optimalizován změnou jednotlivých parametrů. 
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Byla navržena změna parametrů původních dat nastavovaných na stroji. Na stroji 

byly měněny postupně jednotlivé charakteristiky a byl zkoumán jejich vliv na součást. 

Parametry byly měněny okolo hodnoty, která byla v původním nastavení. Byla snížena teplota 

v extruderu, zvýšena doba nafukování a hlavně změněna tloušťka vytlačovaného profilu. Do 

míst, kde vnikalo ztenčení, byl přidán materiál. Konstantní profil tloušťky stěn byl tím 

upraven. Nastavení bylo voleno primárně pro dosažení požadované tloušťky stěny v 

kritických místech. Ostatní parametry jsou generovány automaticky řídicím systémem, nebo 

zůstávají stejné s předchozím nastavením. Nastavení s nejkladnějšími výsledky obsahuje 

údaje: 

Seřizovací data: 

Druh práce: nepřetržitý provoz (3 směny) 

Materiál: LITEN BB85 

Barva: žádná 

Podíl recyklátu: 20% 

Hmotnost vytlačeného parizonu průměrná: 2 843 gramů 

Hmotnost čistého výlisku (po obrábění a odstranění přebytku):   

minimální: 1 100 gramů 

 střední: 1 150 gramů 

 maximální: 1200 gramů 

Strojní data: 

Teploty: Formu chladit vodou: 10 – 13 °C 

Zahřívací zóny šneku -  

Zóna 1: 180 °C 

Zóna 2: 180 °C 

Zóna 3: 180 °C 

Zóna 4: 180 °C 

Zóna 5: 190 °C 

Zóna 6: 190 °C 
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Zóna 7: 195 °C 

Zóna 8: 195 °C 

Zóna 9: 195 °C 

Zóna 10: 200 °C 

Zóna 11: 210 °C 

Zóna 12: 230 °C 

 Rychlost šneku: 25,5 ot. /min (generovaná automaticky) 

 Časy: Zpoždění foukání: 0s 

Čas foukání 1. : 0 s 

Čas foukání 2. : 150 s 

Doba vytlačování parizonu: 34 s 

Konečný větrací čas: 10 s 

Počáteční pre-foukání tryskou: 0,5 s  

Průběžné pre-foukání tryskou: 0,7 s 

Zpoždění zavření vzduchové trysky: 0 s 

Zpoždění vytlačování: 0,8 s 

Zpoždění zavření formy: 0,75 s 

 Vytlačovací rychlost v %: ruční seřízení dle uvážení 

 Zpoždění vysouvání: 0 s 

 Pracovní tlak vzduchu: 8 bar 

 Čas taktu: 240 s 

 Kusů za hodinu: 15 ks 

Uzavírací jednotka:  

(jednotlivé parametry pozic jsou odečteny ze vzdálenosti rozevření formy) 

Dovřená forma: 0 mm 

Otevřená forma: 380,3mm 
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Vytlačení parizonu: 350 mm (rychlost vytlačování 50 mm/s) 

Zavírání formy 1: 350 -150 mm (rychlost zavírání formy 300 mm/s) 

Zavírání formy 1: 150 - 10 mm (rychlost zavírání formy 50 mm/s) 

Pracovní sevření: 10 - 0 mm (rychlost zavírání formy 10 mm/s) 

Pracovní rozevření: 0 - 25 mm (rychlost otevírání formy 25 mm/s) 

Rychlé rozevření 1: 25 - 200 mm (rychlost otevírání formy 65 mm/s) 

Rychlé rozevření 2: 200 - 380 mm (rychlost otevírání formy 120 mm/s) 

Začít foukat vzduch: 150 - 0 mm 

   0 - 100 mm  

 

Obr. 33.  –  Nové nastavení sledu operací  
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Extruder: 

Vnější průměr trysky: 150 mm 

Nastavená tloušťka stěny parizonu: dle profilu tlouštěk stěn 

 

 

Obr. 34.  –  Profil tloušťky stěny  

Po optimalizaci dosahuje hodnota zmetkovitosti velmi malých jednotek, řádově do 

jednoho procenta. Výrobní náklady jsou tedy daleko nižší než před optimalizací. Nárůst 

nákladů o výrobu vadných výrobků je tedy zanedbatelná. 

ad 2b) Konstrukcí extruzní hlavy. 

Pro řešení problémů se ztenčením lze upravovat nástroj vytlačovací hlavy. Parizon 

dostává svůj tvar pomocí vytlačovacího prstence a trnu. Jestli je změněn tvar trnu, je též změněn 

i vnitřní tvar výtlačku, jestliže je změněn vnitřní tvar prstence, má to za následek změnu vnějšího 

tvaru parizonu. Vytlačený profil, jak bylo popsáno, nemá přesný tvar jako profil, přes který 

vytlačujeme, což je způsobeno kompresí materiálu v místech zúžení. Pokud by byl změněn tvar 

vytlačovacího trnu tím, že do něj budou vybroušeny 4 jamky po obvodu, bude to mít za následek 

vytlačení přibližně čtvercového nebo obdélníkovitého profilu s větší tloušťkou stěn v místech, 

kde byl materiál tlačen přes jamky. Vytlačený parizon tohoto tvaru je pak nafouknut do formy, 
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jejíž dutina je též obdélníkovitého tvaru a nedochází k problému ztenčení stěn v rozích výlisku. 

Nevýhoda této metody je poměrně nákladné rozebrání extruzní hlavy a vybroušení jamek. 

Vytlačovací trn je de facto znehodnocen pro vyfukování výroku jiných tvarů a průřezů, jelikož 

tvar jamek je vypočten poměrně ze ztenčení stěn. 

Vytlačovací trn má vysoké nároky na drsnost povrchu. Trn musí být lapován nebo jemně 

broušen. Materiál, který se tře o povrch trnu, by mohl zadrhávat o jemné výčnělky po broušení. 

Výčnělky a prohlubně mají významný vliv na kvalitu vytlačovaného povrchu. Jelikož plast je 

stlačitelný, má jakákoli nerovnost na trnu či prstenci extruderu fatální vliv na jakost výsledného 

výrobku. Zákazník požaduje hladký povrch, čímž vnikají náklady na lapování.  

Zmetkovitost této varianty je pro daný výrobek v řádu jednotek procent čili velmi malá. 

Do výrobních nákladů se nepřipočítává z důvodu náhodnosti minimální neshody výroků. 

 

 

Obr. 35.  –  Jamky ve vytlačovacím trnu  
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Obr. 36.  –  Tvar vytlačovací  mezery  

 

ad 2c) Konstrukcí vzduchové trysky. 

Bylo navrhnuto použít místo jedné vzduchové trysky dvě. Přičemž by se obě nacházeli ve 

spodní části stroje (pod formou). Jedna by byla pevně ukotvená a druhá pohyblivá. Existovali by 

dvě polohy pohyblivé trysky. Při procesu, kdy parizon je vytlačován oproti tryskám, by byl 

navléknut vlastní vahou na obě vzduchové trysky, které by byly v této fázi u sebe. Jakmile by 

byla požadovaná délka parizonu ven z vytlačovací hlavy, pohyblivá tryska by odjela do své 

koncové pozice, čímž by roztáhla parizon z kruhového do oválného tvaru. Bylo by přiblíženo 

více konečnému tvaru výlisku, což je žádoucí. Zmetkovitost této varianty je stejná jako 

předchozí řešení a pro daný výrobek je v řádu jednotek procent. Do výrobních nákladů se 

nepřipočítává. 
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Obr. 37.  - Roztažení  parizonu tryskami  

1- parizon, 2 –pohyblivá tryska,  3 –  nepohyblivá tryska  

 

5.2 Výběr vhodného řešení 

1) Sled operací je nenáročný nákladově a byl jediným návrhem jak změnit dosavadní 

kvalitu okolí hrdla.  

2) Vhodné řešení se posuzuje dle nákladů výrobu série. Náklady jsou kalkulovány 

v eurech a ne v českých korunách, jelikož zákazníkem je německá firma, stejně jako náklady 

na stroj jsou počítány v této měně z důvodu pozice firmy na rakouských hranicích. 

1 
3 2 
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5.2.1 Náklady původního řešení 

Zmetkovitost je velmi vysoká okolo 40 % (Z= 0,4). Neshodné výrobky se vracejí do 

extruderu a v tak vysokém množství vráceného materiálu způsobují problémy při výrobě, 

proto je zmetkovitost vysoká. Výrobním taktem 17 ks/hod (K= 17 ks/hod) je vyráběné 

množství (q= 5 000 ks). Výrobní náklady jsou navyšovány o výrobní náklady neshodných 

výrobků a jejich zpracování recyklací. Pokud je započtena zmetkovitost 40 %, vzrostou 

náklady na výrobu 5 000 ks shodných výrobků (čili dohromady 7 000 kusů shodných i 

neshodných). Hodinová režijní sazba stroje Bekum je 26,5 Euro/hod (Nss= 26,5 Euro/hod), 

která je nižší z důvodu malé spotřeby materiálu, plus náklady spojené s obsluhou stroje jsou 

15 Euro/hod (Nob= 15 Euro/hod). Z těchto údajů lze vypočíst náklady na výrobu dle vzorce 1.: 

𝑁𝑣𝑝 =  
𝑞

𝐾
∙ (𝑁𝑠𝑠 + 𝑁𝑜𝑏) ∙ (1 + 𝑍) 

𝑁𝑣𝑝 =
5 000

17
∙ (26,5 + 15) ∙ (1 + 0,4) 

𝑁𝑣𝑝 = 17 088 𝐸𝑢𝑟𝑜 

 

5.2.2 Náklady na postupnou optimalizaci 

Postupnou optimalizací vznikají náklady na odstávku stroje seřízením (No= 10 

Euro/hod), je snížena kapacita výroby na 15 kusů/hod (Ks=15 ks/hod). Seřizovač bude 

seřizovat stroj 2 hodiny (ts= 2 hod). Je potřeba vyrobit 5 000 kusů nádrží (q= 5 000 ks). 

Zvětšením objemu součásti vzrostou náklady jeden výrobek o 0,2 Eura/ks (Nvz= 0,2 Eura/ks). 

Hodinová režijní sazba stroje Bekum je 30 Euro/hod (Ns= 30 Euro/hod) plus náklady spojené 

s obsluhou stroje jsou 15 Euro/hod (Nob= 15 Euro/hod). Z těchto údajů lze vypočíst náklady 

na výrobu dle vzorce 2.: 

𝑁𝑣1 = 𝑁𝑜 ∙ 𝑡𝑠 +  
𝑞

𝐾𝑠
∙ (𝑁𝑠 + 𝑁𝑜𝑏) + 𝑞 ∙ 𝑁𝑣𝑧 

𝑁𝑣1 = 10 ∙ 2 + 
5 000

15
∙ (30 + 15) + 5 000 ∙ 0,2 

𝑁𝑣1 = 16 020 𝐸𝑢𝑟𝑜 
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5.2.3 Náklady na změnu konstrukce vytlačovací hlavy 

Při změně konstrukce vytlačovací hlavy je nutné dbát na náklady spojené s výrobou 

dle technologického postupu. Technologický postup pro výrobu součásti je následující:  

1) Demontáž vyfukovací hlavy a její očištění v ultrazvuku. Náklady jsou (ND = 400 

Euro)  

2) Hrubé broušení jamek, jemné broušení jamek. Náklady jsou (Nbr = 500 Euro)  

3) Lapování či leštění po broušení. Náklady jsou (Nl = 800 Euro)  

4) Montáž na vyfukovací stroj. Náklady jsou (Nmo = 350 Euro)  

 

Celý tento proces zabere 3 dny (tp = 5 dní = 120 hod), čímž vznikají náklady na 

odstávku stroje No. Změnou konstrukce se znehodnotí vytlačovací hlava pro další použití, 

náklady lze vyčíslit (Nz = 300 Euro). Přes tyto všechny náklady bude kapacita zvednuta na 17 

ks/hod (K = 17 ks/hod), při objemu výroby 5 000 ks (q = 5 000 ks). Náklady spojené se 

změnou konstrukce vytlačovací hlavy lze vypočítat ze vzorce 3: 

𝑁𝑣2 = 𝑁𝐷 + 𝑁𝑏𝑟 + 𝑁𝑙 + 𝑁𝑚𝑜 + 
𝑞

𝐾
∙ (𝑁𝑠 + 𝑁𝑜𝑏) + 𝑁𝑜 ∙ 𝑡𝑝 + 𝑁𝑍 

𝑁𝑣2 = 400 + 500 + 800 + 350 + 
5 000

17
∙ (30 + 15) + 10 ∙ 120 + 300 

𝑁𝑣2 =  16 785, 3 𝐸𝑢𝑟𝑜 

5.2.4 Náklady na změnu konstrukce vzduchové trysky  

Náklady na změnu konstrukce vzduchové trysky v sobě skýtají náklady na 

konstrukci, samotnou realizaci a naprogramování na stroji. Cílem je, aby zásah do stroje nebyl 

nevratný a pohyblivá vzduchová tryska byla snadno demontovatelná. Toto řešení lze použít i 

u dalších problémových výrobků podobných charakterů.  

Změna konstrukce vzduchové trysky obsahuje: 

1) Demontáž stávající vzduchové trysky. 

2) Návrh konstrukce vzduchové trysky. 

3) Výroba trysky. 

4) Nákup čidel, servomotoru a jiných podpůrných zařízení. 

5) Montáž na zařízení a programové seřízení. 

Náklady na výrobu a montáž posuvné vzduchové trysky byly stanoveny na 4000 Euro 

(Ntr = 400 Euro). Stroj by kvůli vzduchové trysce nemusel být odstaven. Mohl by se na něm 
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vyrábět jiný výrobek. Při vývoji vzduchové trysky by tedy nevznikaly náklady spojené 

s odstávkou stroje. Opět by byla zvednuta kapacita výroby na 17 ks/hod (K = 17 ks/hod), při 

objemu výroby 5 000 ks (q = 5 000 ks). Náklady spojené se změnou konstrukce vzduchové 

trysky lze vypočítat ze vzorce 4: 

𝑁𝑣3 = 𝑁𝑡𝑟 + 
𝑞

𝐾
∙ (𝑁𝑠 + 𝑁𝑜𝑏) 

𝑁𝑣3 = 4 000 + 
5 000

17
∙ (30 + 15) 

𝑁𝑣3 =  17 294 𝐸𝑢𝑟𝑜 

5.2.5 Výběr optimální varianty 

Optimální varianta je volena primárně dle nákladů spojených s optimalizací, 

konstrukcí vytlačovací hlavy a vyfukovací trysky. Lze vypočítat i doby návratnosti investic, 

ale jelikož změna konstrukce je specifická pouze pro danou součást, nemá smysl polemizovat 

nad návratností. 

 

Varianta Náklady spojené s výrobou 5 000 ks [Euro] 

Původní varianta 17 088 

Optimalizace procesu 16 020 

Změna tvaru vytlačovacího trnu 16 785,3 

Změna konstrukce vyfukovací trysky 17 235,3  

Tab. 4. –  Srovnání nákladů jednotlivých variant  

Z tabulky vyplývá, že nejoptimálnější variantou z hlediska nákladů je procesní 

optimalizace.  Optimalizace se bude jednat hlavně tloušťky a teploty vyfukovaného parizonu. 

I přes větší spotřebu materiálu a snížení kapacity výroby je tato verze nejméně nákladná. 

Oproti původní variantě je dražší pouze změna konstrukce vyfukovací trysky. Samozřejmě 

změna konstrukčních vlastností stroje obsahuje ve svých nákladech položky, které se berou 

jako investice do stroje a rozpouští se v optimalizaci následujících výrobků. V globálním 

měřítku pak dochází k návratnosti investice, která je odhadována u obou variant na jeden až 

dva roky při plném vytížení stroje. 
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5.3 Výsledky 

Po výběru vhodného řešení byla odzkoušena funkčnost na stroji.  

1) Z důvodu nenákladnosti byl zaveden zvolený sled operací, odzkoušen a zaveden do 

výroby s pozitivním výsledkem. 

2) Tloušťka stěn v kritických místech při měření nedosáhla u žádného výrobku minimální 

hodnoty 1,5 mm. Vysoká zmetkovitost byla potlačena na minimální hodnotu. Přes 

náklady spojené s větší spotřebou materiálu se toto řešení osvědčilo v praxi a neexistuje 

zatím lepší a levnější alternativa. Byla snímána tloušťka bočních stěn v průběhu výroby. 

Je zřejmé, že změna parametrů vyfukování měla též vliv na změnu tlouštěk stěn 

v kritických místech, ale také na boční stěny, jejichž tloušťka je dvojnásobná oproti 

minulému řešení. Tloušťka stěn způsobuje, že výrobní náklady na materiál jsou vyšší.  

 

 

Místo 

měření 

Měření č. 1. 

[mm] 

Měření č. 2. 

[mm] 

Měření č. 3. 

[mm] 

Kritické 

místo 1 

2,2 2,5 2,4 

Kritické 

místo 2 

2,6 2,2 2,6 

Kritické 

místo 3 

2 2 2 

Bok součásti 6 7,8 9 

 

Tab. 5. - Ztenčení  v  kritických místech po optimalizaci  
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Graf 3. –  Graf tlouštěk stěn po optimalizaci  

 

Graf 4. –  Srovnání tloušťky před a po optimalizaci  
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Z grafu je patrno, že změna parametrů vyfukování vedla nejen ke zvětšení tloušťky 

stěny, ale v širším měřítku je zřejmé, že výrobky po optimalizaci mají méně rostoucí 

charakter tloušťky stěn. Snižování strmosti charakteru tloušťky je příznivý vliv zahřátí stroje a 

formy. Nejen, že se zahřívá samotná forma stykem s parizonem, ale dochází i k zahřátí 

jednotlivých částí stroje, které nejsou regulovány řídicím systémem. Spotřeba materiálu tímto 

trendem klesá, což má příznivý vliv na náklady spojené s jednou součástí.  

 

varianta zmetkovitost v % 

původní 40 

optimalizovaná 0,5 – 1 

se změnou konstrukce vytlačovací hlavy 1 – 2 

se změnou konstrukce vyfukovacího trnu  2 

Tab. 6. - Zmetkovitost  
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6 Vize budoucnosti, ekonomičnost a vztah k životnímu 

prostředí 

V další kapitole je popsán trend vývoje technologie vytlačovacího vyfukování 

s rozvojem dalších odvětví průmyslu (materiály, informační technologie a software). 

Evropská unie stále více tlačí na výrobce plastových výrobků, aby vykupovali plastový 

odpad, který dále zpracovávali. Existuje celá řada státních systémů, které použité výrobky 

opět vracejí do oběhu. Například v Německu jsou PET lahve vratné, takže jsou vidět značné 

rozdíly v charakteru lahve. Nejviditelnějším rozdílem oproti tuzemským lahvím je tloušťka 

stěny lahve pro delší životnost a zachování stálého vzhledu. 

Ekonomičnost výroby je jedním z nejzákladnějších aspektů výroby. Na cenu 

výsledného výrobku nejvíce pořizovací cena stroje, režie (spotřeba elektrické energie) a 

náklady na materiál. Množství materiálu lze řešit použitím pevnějšího materiálu, kdy je 

šetřeno na každém výrobku. Samotná optimalizace také šetří výrobní náklady, kdy při 

správném nastavení stroje nejsou potřeba tak velké náklady a energie operátora na odříznutí 

přebytku dělící roviny. Optimalizací lze docílit také snížení počtu neshodných výrobků, 

jejichž návrat do násypky extruderu stojí značné peníze v podobě času promrhaného jeho 

výrobou a také na jeho rozdrcení drtičkou, jejíž pořizovací cena je součásti fixních nákladů, 

ale také dopravník, kterým se dopraví recyklovaný granulát.  

S pořizovací cenou nelze příliš hýbat, jelikož trh nabízí různé vyfukovací stroje za 

různé ceny a optimální varianta není ta nejlevnější. Je nutné před započetím takové investice 

nejprve spočítat dobu návratnosti, jestli se stroj vůbec vyplatí pořizovat při stále se hýbající se 

poptávce po výrobcích. Samozřejmě závisí na kvalitě a na aplikaci stroje, čili jaké materiály, 

či výlisky jakých rozměrů budou vyfukovány. Největších ztrát energie ve formě tepla je 

v místech extruzní hlavy, odkud uniká teplo. Nahrazením nástrojové a konstrukční oceli 

tvořící hlavu se zabývá v současné době mnoho firem, ale jiné konstrukční řešení je zatím ve 

fázi projektů a prototypů. Některé projekty dokazují, že vytvořením kompozitního obalu 

vyfukovací hlavy lze snížit náklady na spotřebu elektrické energie stroje až o 30%.  

Pro zlepšení dopadu na životní prostředí je důležité používat i ekologické materiály, 

jakými jsou bioplasty. Bioplasty se často používají tam, kde je zapotřebí, aby se výrobek po 

určitě době rozložil. V dnešní době se takto vyrábí již vyfukováním sáčky a igelitové tašky. 

Protože plast je přirozeně takřka nerozložitelný, skládky jsou velice nákladné a přináší další 
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ekologické problémy, při jeho spalování vznikají toxické látky a drobné části a úlomky 

z plastických výrobků se dostávají splavováním do oceánů do potravního řetězce mnoha 

živočichů. Jelikož je stále kladen větší důraz na biologickou odbouratelnost plastu, dá se 

předpokládat, že produkce výrobků z bioplastů se bude i nadále zvyšovat. 

 

6.1 Simulační software 

S rozvojem informačních technologií a počítačů se stává elektronika stále větší 

součástí průmyslu. Posledních několik let jsou simulační softwary používány pro širší 

sortiment aplikací. Dnes se již běžně využívá jejich výsledků k optimalizaci dané technologie 

a technologické procesy, jako je slévání slévárenských slitin a hliníku, vstřikování plastů,  

lisování plechů, svařování aj., by se bez nich stávaly nekonkurenceschopné. Simulace procesů 

jsou vhodným nástrojem k docílení bezzmetkovité výroby, hlavně při zavádění nových 

výrobků do výroby. Dovolují jednak konstruktérovi vidět, kam na příklad umístit chlazení 

formy, ale též technologovi, jak bude daný proces probíhat, k jakým vadám při simulaci 

došlo, jaká bude jakost povrchu apod. 

Bylo zjištěno, že současný software pro optimalizaci vyfukovacího procesu není 

dostatečně vyvinut, aby simuloval realitu. Většina firem využívající těchto programů říká, že 

výsledky simulace se mnohdy zásadně liší od reality. Software není v současné době na tak 

vysoké úrovni, aby postihnul veškeré problémy vnikající při procesech. Do procesu totiž 

vstupuje mnoho neznámých a parametrů, které se nastavují při simulaci je mnoho.  

 

 

 Obr. 38. –  Simulace vyfukování  v jednotlivých krocích[17] 
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6.2 Ko – extruze 

Jako další nezbytný krok k pokrytí trhu, který je stále hladovější po kompozitních 

materiálech a duálních vlastnostech, lze předpokládat, že koextruze bude písní budoucnosti. 

Jde o další metodu snížení nákladů. 

Nejzásadnějším rozdílem oproti klasickému vyfukování je ten, že je šetřeno na 

materiálech. Při vytlačování více vrstev materiálu je vytlačeno parizonu o více vrstvách 

plastu. Ku příkladu levného plastu, který bude zajišťovat dobré mechanické vlastnosti a 

drahého plastu na povrch součásti pro dobrý vzhled. Lze vyrábět i nádoby pro různé 

chemikálie, jelikož vnitřní vrstva může být z drahého, ale odolného materiálu. Koextruze tím 

rozšiřuje možnosti využití vyfukování v dalších odvětvích průmyslu a také šetří peníze na 

materiálech. Problémem koextruze je, že materiály musí být vzájemně svařitelné, aby výrobek 

zůstával kompaktní. Nejčastěji je využíváno koextruze v dnešní době pro zpracovávání 

recyklátu, který může být tvořen vícebarevným plastem, který je pak schován pod 

povrchovou vrstvou nového materiálu.  

 

 

 

Obr. 39.  –  Vytlačovací hlava pro koextruzi  [18] 
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7 Závěr 

Zadané cíle diplomové práce se podařilo naplnit. Bylo navrhnuto jiné nastavení 

extruzního vyfukovacího stroje, aby nedocházelo ke vzniku vad na výrobku. Vznik vad byl 

výběrem nového řešení potlačen, přestože byla zvýšena spotřeba materiálu a snížena 

hodinová produktivita. Byla navrhnuta jiná řešení problému, které se pro součást v takové 

produkci nevyplatí, ale je třeba je ekonomicky zhodnotit v širším měřítku firmy pro výrobky 

podobných charakterů. 

V teoretické části byl popsán proces vyfukování termoplastů. Bylo rozebráno 

vstřikovací vyfukování, kterým se vyrábějí nejčastěji PET lahve. Dále došlo k teoretickému 

přiblížení samotného extruzního vyfukování, které slouží k výrobě fólií a dutých nádob.  

Složitá konstrukce stroje obsahuje vytlačovací stroj, vzduchovou trysku, formu, mechanismus 

rozevírání forem a mnoho dalších částí. Produktem vytlačení je horký parizon, který je 

nafouknut vzduchovou tryskou různých konstrukcí. Forma primárně slouží ke svaření 

nafouknutého parizonu, jeho svaření v místě dělící roviny a dutina formy je přibližně 

negativem vyráběné součásti. Výroba se neobejde bez dalších strojů zajišťující další podpůrné 

funkce, jako jsou drcení neshodných výrobků a výroba recyklátu, střižný nástroj na odstranění 

přebytku dělící roviny aj.  

Metodou extruzního vyfukování lze vyrábět duté nádoby z polypropylenu, 

polyetylenu, polykarbonátu, polystyrenu a dalších materiálů. Různé materiály přivádějí různé 

problémy do výroby a jejich charakter má vliv na mechanické vlastnosti výrobku. Materiály 

jsou většinou recyklovatelné a do stroje se přivádějí ve formě granulátu. 

Při výrobě součásti „nádrž“ z PE-HD docházelo při výrobě o daném nastavení stroje 

Bekum ke vzniku vad, jako byla špatná jakost okolí hrdla a ztenčení stěn pod hranici 

tolerovanou zákazníkem. Z tohoto důvodu bylo nutné polemizovat nad potlačením chyb. 

Proto bylo navrhnuto několik řešení. První bylo proces optimalizovat pro zvýšení tloušťky 

stěn. Druhé řešení počítalo se změnou tvaru vytlačovacího trnu, do kterého se vybrousily 

jamky a parizon pak v průřezu dostával hranatější tvar. Poslední řešení ukazovalo změnu 

konstrukce foukací trysky, která by se skládala v tomto případě ze dvou, z nichž jeden by byl 

posuvný a parizon by se opět přiblížil více tvaru součásti. Jednotlivé řešení se ekonomicky 

zhodnotili dle nákladů, které se musejí vynaložit na výrobu 5000 kusů výrobků. Nejlevnější 

vyšlo optimalizovat proces. Ostatní řešení byly řádově o tisíce euro nákladnější, ale při širším 

pohledu na věc je nutné zvážit rozložení nákladů pro optimalizaci dalších výrobků, čímž by se 
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náklady snížili a varianty by se zdály v budoucnu výhodné. Jakost hrdla se zlepšila vhodným 

nastavením načasování kroků tak, že vzduchová tryska fouká vzduch dříve do parizonu než se 

forma sevře. 

Bylo nastaveno nové seřízení stroje, po kterém nedocházelo ke ztenčení. Seřízení 

vycházelo z vlivu změn jednotlivých parametrů procesu. Nejrazantnějším vlivem pro proces 

je teplota extrudovaného materiálu a tlak vyvozený vzduchovou tryskou. Tloušťka byla 

monitorována u výroby jedné dávky v čase a stále byla nad hranicí dané zákazníkem. Z grafu 

4 je patrné, že na vytlačovací vyfukování má vliv nejen okolní prostředí, ale také kolikátý 

výrobek je v pořadí od začátku výroby, protože forma se ohřívá od výrobků a výsledná 

tloušťka stěny (při tenké stěně parizonu) má tak mírně rostoucí tendenci. 

Zmetkovitost prvotního nastavení stroje, která byla velmi vysoká, byla potlačena 

optimalizací procesu, čímž se snížila na minimální hodnotu. Byly sníženy nejen výrobní 

náklady na požadovanou dávku, ale snížením zmetkovitosti byly odstraněny výrobní potíže 

vznikající při velkém množství recyklátu vracejícího se do stroje.  

Do procesu vstupuje velmi mnoho parametrů a dosažení optima je mnohdy těžký 

úkol. S rozvojem simulačních softwarů je jednodušší ho nalézt nejen, že nám dokáže 

postihnout co se děje ve formě, když do ní nevidíme, ale bez samotné výroby ukazuje vlivy 

parametrů na proces. Bohužel v dnešní době simulační programy pro extruzní vyfukování  

do takové míry nekopírují realitu, aby je bylo možné použít, jelikož jejich cena je mnohdy 

závratná, protože v České republice existuje jen jedno licenční zastoupení výrobce softwaru.  

S rozvojem simulačním softwarů a konkurence v ČR je ale užití simulací jedna 

z nejzákladnějších věcí, které technolog pro vyfukovací stroje bude potřebovat. Dále bude 

stále více potřeba technologie vyfukování ko-extruzí, která se využívá stále častěji, jelikož 

množství parametrů procesu je daleko více. Ko-extruze totiž při procesu vytlačuje dva a více 

různých materiálů ve vrstvách, levný plast do vnitřní části a do vnější části drahý dekorativní 

nebo funkční plast. 

Zamýšlet se nad samotným procesem technologie je v dnešní době dosti 

nezodpovědné a k dosažení trvalého rozvoje je potřeba, aby výrobek byl biologicky 

odbouratelný. Protože množství odpadu, které lidstvo vyprodukovává je stále více, je nutné, 

aby odpad byl recyklován a znovu využíván při výrobě.  
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8 Seznam použitých symbolů a znaků 

Symbol   Popis  Jednotka  

𝑁𝑜 Náklady na odstávku stroje [Euro/hod] 

𝐾𝑆  Snížení kapacity hodinové [ks/hod] 

𝑞 Kapacita [ks] 

𝑡𝑠 Doba seřízení [hod] 

𝑁𝑣𝑧 Vzrůst nákladů na kus [Euro/ks] 

𝑁𝑣  Náklady na výrobu/realizaci [Euro] 

𝑁𝑣𝑝 Náklady na původní výrobu [Euro] 

𝑁𝑠 Náklady na stroj [Euro/hod] 

𝑁𝑠𝑠 Náklady na stroj snížené [Euro/hod] 

𝑁𝑜𝑏  Náklady na obsluhu [Euro/hod] 

𝑁𝐷  Náklady na demontáž 

vyfukovací hlavy 

[Euro] 

𝑁𝑏𝑟 Náklady na broušení [Euro] 

𝑁𝑙  Náklady na leštění [Euro] 

𝑁𝑚𝑜  Náklady na montáž 

vyfukovací hlavy 

[Euro] 

𝑁𝑧 Náklady vzniklé 

znehodnocením vyfuk. hlavy 

[Euro] 

𝑡𝑝 Doba trvání výměny vyfuk. 

hlavy 

[hod] 

K Kapacita hodinová [Euro/hod] 

𝑁𝑡𝑟 Náklady na novou trysku [Euro] 

Z Zmetkovitost [1] 
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