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4.1

Základní pøedpoklady pro vstøikování dílù
s definovanou jakostí

Kvalita výstøikù z termoplastù je definována jejich stavem, v nìm se nacházejí po vyhození
z formy a relaxaci po dobu min. 16, max. 48 hodin, nejèastìji 24 hodin v normálním prostøedí.
Stav výstøikù je charakterizován:
• stupnìm a rozloením orientace makromolekul, u vyztuených materiálù i orientací vyztuujících plniv (nejèastìji vláknitá plniva). Z pohledu technologických parametrù má na
orientaci významný vliv teplota taveniny a vstøikovací rychlost, vèetnì podílu dotlakové
a ochlazovací fáze procesu vstøikování (rychlost ochlazování),
• velikostí a rozloením vnitøního pnutí, jeho nejvýznamnìjí sloku tvoøí tepelné pnutí
(ovlivòované zejména teplotou taveniny a formy), dalími slokami jsou pnutí z nerovnomìrné orientace, nerovnomìrné krystalizace a pnutí z pøeplnìní vzniklé v dùsledku nevhodnì zvolených parametrù dotlakové fáze vstøikovacího procesu,
• u èásteènì krystalických termoplastù obsahem krystalické fáze (v závislosti na teplotì
formy a dobì  rychlosti ochlazování), velikostí a rozloením sférolitù (závislost na pøítomnosti nukleaèních aditiv a gradientu ochlazování) a tzv. skin-core efektu (povrch-jádro) vyjadøujícím rozdílný obsah krystalického podílu po prùøezu stìnou výstøikù.
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Stav výstøiku, resp. jeho jakost, závisí na vech faktorech, které se vstøikovacího procesu
úèastní. V prvé øadì to jsou:
 vstøikovaný materiál (jeho typ, sloení, aditivace, reologické vlastnosti atd.),
 vstøikovací stroj,
 pouitá periferní zaøízení (suení, doprava a dávkování materiálu, doprava a manipulace
s výstøikem, aditivace materiálu a jeho barvení, temperace formy, ohøev horkých rozvodù
atd.),
 tvar výstøiku a zpùsob jeho zaformování,
 konstrukce a výroba formy,
 technologické parametry vstøikování.
S kvalitou souvisí i následné operace  zaèiování výstøikù, jejich obrábìní, svaøování, potiskování, montá do montáních podskupin a skupin atd.
Výhradní postavení ve vztahu ke kvalitì má konstrukce výstøiku a z ní vyplývající konstrukce
vstøikovací formy. Pokud konstrukce výstøikù je chybná, tj. neodpovídá zásadám technologiènosti konstrukce výstøikù z termoplastù nebo je chybná konstrukce formy (napø. malá tuhost,
nevhodný vyhazovací systém, nevhodný zpùsob plnìní tvarové dutiny, patnì navrený temperanèní systém atd.), sebekvalitnìjí vstøikovací materiál nebo vstøikovací stroj, resp. nastavení
technologických parametrù závadu zpùsobující výrobu nekvalitních výstøikù tìko odstraní.
Pøi vyhodnocení vlivù pùsobících na kvalitu výstøikù z termoplastù je nutné vdy vzít v úvahu,
jak bylo uvedeno výe, vechny skupiny vlivù, zejména:
 výstøik  resp. jeho tvar  tlouky stìn a jejich rovnomìrnost, tvarová sloitost, úkosy,
zaoblení hran, pomìr délky toku ku tlouce tokové dráhy, zpùsob plnìní atd.,
 konstrukce formy za pøedpokladu její dostateèné tuhosti a dokonalého odvzdunìní
v kritických místech tvarové dutiny  temperaèní systém urèující teplotu stìny tvarové
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dutiny formy, vtoková soustava  studený rozvod taveniny, horký rozvod taveniny, typ
vtokového ústí, jeho umístìní na výstøiku, poèet vtokových ústí pro jeden díl, vyhazovací
systém, povrch tvarových dílù formy atd.,
 technologické parametry vstøikování vázané na pøísluný vstøikovaný materiál, tvar výstøiku a konstrukci formy za pøedpokladu reprodukovatelnosti optimalizovaných technologických parametrù ve vech fázích vstøikovacího cyklu  plastikace, plnìní tvarové dutiny
taveninou, pøepnutí ze vstøikovacího tlak na dotlak, dotlaková fáze a fáze ochlazování,
 vstøikovaný materiál  jeho tokové vlastnosti, aditiva, obsah a druh plniva, smrtìní a jeho
anizotropii, E-modul, houevnatost, tvrdost atd.
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Vstøikování je diskontinuální výrobní proces  jedná se o cyklickou výrobu, a proto je prvním pøedpokladem kvalitní výroby stabilita procesu, pøi zajitìní ostatních optimalizovaných
parametrù. To znamená, e je nutné zaruèit, aby kadý následný vstøikovací cyklus mìl identický
prùbìh jako cyklus pøedchozí.
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Zde je nutné si uvìdomit, e jediným ukazatelem kvality výstøiku, mìøitelným bezprostøednì
po vyhození výstøiku z formy, je jeho hmotnost. Hmotnost, resp. záznam namìøených hodnot
cyklus od cyklu, je tedy do jisté míry ukazatelem stability procesu, nikoliv ale parametrù jakosti
jako je napø. smrtìní. To mùe platit pouze u nìkterých jednotlivých výstøikù plnìných klasickou studenou vtokovou soustavou, kdy namìøené hodnoty hmotnosti mohou souviset s hodnotami
smrtìní  s rostoucí hmotností se hodnoty smrtìní sniují.
Vstøikovací cyklus lze rozdìlit na ètyøi hlavní fáze, které ovlivòují stav výstøiku a následnì
jeho kvalitu.
Základní pøedpoklady pro vstøikování výstøikù s maximální izotropií vlastností jsou definovány pro jednotlivé fáze vstøikovacího cyklu takto:
• Plastikaèní fáze  základním pøedpokladem pro optimální naplnìní tvarové dutiny formy
je zajitìní teplotní a viskozitní homogenity v dávce taveniny pøed èelem neku. K tomu
pøispívá správné nastavení teplot na jednotlivých topných pásmech plastikaèního válce,
zpìtný odpor na neku a otáèky neku. Poslední dva parametry je obvykle moné v procesu
plastikace profilovat. Pøípadná nehomogenita taveniny se projeví negativnì zejména na
kvalitì povrchu výstøiku  tokové èáry, lesk, studené spoje, rozloení orientace, vnitøní
pnutí, u èásteènì krystalických materiálù i nerovnomìrná tvorba makromolekulární struktury. Teplota taveniny má rozhodující vliv na orientaci makromolekul ve výstøiku  s rùstem
teploty taveniny stupeò orientace klesá a výstøik se, z hlediska vlastností, stává více izotropní. Zároveò ve smìru toku taveniny klesají nìkteré mechanické vlastnosti  pevnost
v tahu, houevnatost, naopak se zvyuje pevnost studených spojù a sniuje se vnitøní pnutí. Výstøiky z èásteènì krystalických materiálù mají vyí smrtìní a nií dosmrtìní.
• Vstøikovací fáze  naplnìní tvarové dutiny formy termicky homogenní taveninou tak,
aby rychlost èela proudu taveniny byla v kadém místì prùøezu tvarové dutiny (tokové
dráhy) konstantní. U tvarovì jednoduchých výstøikù s konstantní tloukou stìny je moné
tento pøedpoklad víceménì dodret, u tvarovì èlenitých výstøikù s rozdílnou tloukou
stìny je to ji problematické i pøi zapojení poèítaèové simulace plnicí fáze.
Rychlost vstøikování  doba plnìní tvarové dutiny formy polymerní taveninou  má vliv
zejména na povrchové defekty výstøiku  tokové èáry, vrásnìní, povrch pomeranèové kùry,
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stopy po studených spojích atd. Rychlost plnìní je proto spolu s teplotou taveniny nutné
optimalizovat tak, aby na povrchu výstøiku nevznikala pøíli vysoká smyková napìtí.
Pro polymery s èásticovým plnivem se jako nejvhodnìjí ukázala kombinace vyí teploty
taveniny a nií vstøikovací rychlosti. U polymerù s vláknitými plnivy je naopak výhodnìjí vyí rychlost vstøikování.
Pøi velmi nízké vstøikovací rychlosti se èelo taveniny v dutinì formy rychle ochlazuje, co
podporuje rùst orientace a tím anizotropii vlastností v rùzných místech výstøiku. S klesající
rychlostí plnìní sice ve smìru toku se zvyuje pevnost a houevnatost, klesá vak povrchový lesk a sniuje se pevnost studených spojù.
Pøepnutí ze vstøikovacího tlaku na dotlak musí být provedeno tak, aby nebyla ovlivnìna
plynulost tlakové odezvy na plnicí fázi v tvarové dutinì formy, tj. po pøepnutí nesmí na
tlakové køivce být propad tlaku ani jeho výrazné zvýení (tlaková pièka  pík), tlaková
køivka musí plynule stoupat na maximum a po jeho dosaení plynule pøejít na dotlakový
prùbìh.To je dùleité z hlediska dosaení co nejvìtí izotropie vlastností a minimalizace
vnitøního pnutí. Pøedèasné pøepnutí (propad tlaku) má za následek plnìní tvarové dutiny
formy dotlakem (tj. jinou rychlostí ne poadovanou), pozdní pøepnutí (tlaková pièka) je
pøíèinou zvýení anizotropie vlastností, zvýení obsahu vnitøního pnutí a mùe být pøíèinou pøetokù v dìlicí rovinì formy.
Pøedèasné pøepnutí, tj. dokonèení plnìní nebo plnìní tvarové dutiny formy  objemové
naplnìní taveninou a dotlaková fáze jsou spojené  dotlak mùe v nìkterých pøípadech
trochu paradoxnì vést ke kvalitnìjímu povrchu výstøiku. Plnìní dutiny formy dotlakem
je moné pouít i v pøípadì, e výroba výstøiku vyaduje velmi pomalé vstøikování, které
není technicky moné realizovat vstøikovací rychlostí (rychlost dotlaku je obvykle nií
ne nejnií rychlost vstøikování).
• Dotlaková fáze  prùbìh dotlaku, charakterizovaný hodnotou tlakové odezvy v dutinì
formy, v dobì jeho pùsobení se musí volit tak, aby bylo dosaeno poadovaných tvarù,
rozmìrù a hmotnosti výstøiku. Pùsobení dotlakové fáze jako celku i jejich jednotlivých
parametrù (doba dotlaku, tlaková úroveò dotlaku, profil dotlaku) nad optimum, tj. dosaení
poadované hmotnosti, vykopírování tvarù a dezénù, vèetnì dosaení poadovaných rozmìrù, vede ke zvýení obsahu vnitøního pnutí ve výstøiku (vnitøní pnutí je úmìrné souèinu
dotlaku a doby jeho pùsobení) a je i neekonomické  zbyteèná èinnost èerpadla. Dotlaková
fáze se tedy vyuívá ke korekci smrtìní a tedy rozmìrù, pøípadnì deformací, k odstranìní
propadlin, lunkrù a trhlin, vèetnì dokonalejího kopírování povrchu (dezénu) tvarové dutiny formy. Pùsobení plnicí a dotlakové fáze na výstøik je moné kontrolovat pomocí tzv.
poltáøe, co je mnoství taveniny, která zùstane pøed èelem neku po skonèení dotlaku
(zamrznutí ústí vtoku na výstøiku). Pokud je hodnota poltáøe cyklus od cyklu v daných
toleranèních mezích stejná, vypovídá to o tom, e vstøikovací proces je plnì reprodukovatelný.
• Fáze ochlazovací  ochlazování výstøiku ve tvarové dutinì formy zaèíná ji v okamiku
zaèátku plnìní dutiny taveninou, resp. po objemovém naplnìní dutiny a trvá a do vyhození
výstøiku z formy, tj. pøes dotlakovou fázi a fázi chlazení bez tlaku  po zamrznutí vtokového
ústí. Parametry ochlazovací fáze jsou  teplota formy a doba ochlazování. Minimální doba
ochlazování musí zaruèit takovou tuhost výstøiku, aby tento byl vyhozen z formy bez deformací nebo vad zpùsobených vyhazovacím systémem.

A
K
Y
Z
H
Á
I
K
N
U K
Z

76

L. Zeman: Vstøikování plastù

A

Z hlediska jakosti výstøikù je dominantním parametrem ochlazovací fáze teplota formy. Rychlost ochlazování je urèující pro relaxaèní jevy, které ovlivòují výsledný stupeò a rozloení orientace, eventuálnì sloku orientaèního a tepelného pnutí a u èásteènì krystalických polymerù
i krystalickou strukturu.
Obecnì platí, e èím je ochlazování výstøiku pomalejí, tzn. èím je vyí teplota formy a delí
doba ochlazování, tím vìtí je, u èásteènì krystalických plastù, obsah krystalického podílu, a proto
je pøi takové kombinaci technologických parametrù ochlazovací fáze i vìtí smrtìní, specifická
hmotnost, tuhost, tvrdost a pevnost výstøikù, pøi klesajícím dosmrtìní, tanosti a navlhavosti.
Teplota formy  její zvýení  má navíc i pozitivní vliv na povrchový lesk a celkovì i na kvalitu
povrchu výstøiku.
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Optimalizace doby ochlazování má výrazný vliv na ekonomii výroby (doba vstøikovacího
cyklu). Z hlediska kvalitativních poadavkù (rovnomìrná vnitøní struktura výstøikù, minimalizace
vnitøního pnutí  relaxace, maximalizace izotropie  relaxace) by doba ochlazování mìla být co
nejdelí, z ekonomického hlediska co nejkratí. Vdy je nutné volit kompromis vycházející
z poadavkù odbìratele výstøikù.
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Pro zajitìní zde uvedených pøedpokladù, resp. pro pøiblíení se k uvedenému ideálnímu
stavu, je nutné provést celou øadu navazujících a vzájemnì se ovlivòujících úkonù, seøízení
a optimalizací.

4.2

Nutné podmínky pro seøizování
a optimalizaci procesu vstøikování
termoplastù

4.2.1

Vstøikovací stroj

Plnì funkèní vstøikovací stroj s provádìnou pravidelnou údrbou, vèetnì èitìní olejové náplnì, je samozøejmým pøedpokladem pro optimalizaci procesu vstøikování. Z hlediska výsledku,
tj. výroby výstøikù s definovanou kvalitou, je konstrukèní provedení pouitého vstøikovacího
stroje nedùleité.
Dùleitá je reprodukovatelnost nastavených výrobních parametrù, kontrolovaná zejména u dílù
pro automobilový prùmysl pøi výrobì tzv. prvních vzorkù statistickou hodnotou C pk, která uvádí
zpùsobilost procesu.
Pro dalí práci se vstøikovací formou je nutné kromì reprodukovatelnosti parametrù zajistit
správný výbìr stroje s ohledem na uzavírací sílu a kapacitu plastikaèní jednotky. V neposlední øadì
je nutné vìnovat nejvyí pozornost zpìtnému uzávìru na plastikaèním a vstøikovacím neku.

4.2.1.1

Urèení potøebné uzavírací síly, definice tlakù pøi vstøikování
termoplastù

Hlavním úkolem uzavírací jednotky vstøikovacího stroje je být nosièem vstøikovacích forem.
Pro zajitìní výroby výstøikù bez pøetokù v dìlicí rovinì, pøi dostateèné tuhosti formy, zejména
v oblasti vech pohyblivých èástí  èelisti a jejich uzavírací klíny  je nutné pro daný výstøik,
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