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1.0 – Úvod 

Dne 18. 2. 2012 jsme navštívili v rámci pracovní stáže Univerzitu Tomáše Bati. 
Cílem pracovní stáže bylo seznámit se a vyzkoušet si některé technologie 
(vstřikování, vakuové tvarování). Provázel nás ing. Vladimír Šumbera a Ph.d. Ing 
Michal Staněk, který nás seznámil podrobně s technologiemi jako: Rapid 
prototyping, vyfukování, a poté výše zmiňované vstřikování a vakuové 
tvarování. 

 

 

2.0 – Univerzita Tomáše Bati 
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou 
školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, 
technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Vyniká ve výzkumu a to jak 
v republikovém, tak i v mnoha směrech v mezinárodním měřítku. Počtem asi 13 
500 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. 

UTB navazuje na čtyřicetiletou tradici Fakulty technologické, která existovala 
ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. 
Pojmenována je po zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém 
podnikateli Tomáši Baťovi. 

Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému 
kompatibilním s evropskou soustavou ECTS (European Credit Transfer System). 
Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zlepšující 
jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými 
školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita 
získala v roce 2009 od Evropské komise.  
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Zájemcům o studium nabízí univerzita výběr z mnoha perspektivních studijních 
programů na šesti fakultách: 

 

 Fakulta technologická (FT)  
   

 Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)  
   

 Fakulta multimediálních komunikací (FMK)  
   

 Fakulta aplikované informatiky (FAI)  
   

 Fakulta humanitních studií (FHS)  
   

 Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)  

 

3.0 – Vstřikování 

Vstřikování plastů je cyklický (přetržitý) tvářecí proces, kdy plasty jsou pro 
vstřikování dodávány ve formě granulátu. Mohou být čiré, průhledné nebo 
probarvené. Barvení je též možno přidáním granulovaného barviva (1 – 3 %) do 
nebarveného granulátu při nabírání plastu do plastikační jednotky. Granulát je 
připraven v násypce, kde je nutné zbavit plast vlhkosti. Z násypky je granulát 
nabírán šnekem vstřikovacího stroje do plastikační jednotky, kde je nahříván na 
požadovanou vstřikovací teplotu (150 °C – 400 °C). Zahřátí se též děje 
protitlakem (plastikací) a otáčením šneku. Po nahřátí v plastikační jednotce je 
tekutý plast (tavenina) vstříknut vysokým tlakem (až 250 MPa) do vstřikovací 
formy. Nástroj je zpravidla nutno chladit (temperovat) na provozní teplotu (cca 
20 °C – 150 °C). 
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Vstřikovací cyklus má tyto části: 

1. Nabírání požadovaného objemu plastu do plastifikační jednotky otáčivým 
pohybem šnekového pístu. 

2. Zahřívání a plastifikace. (Zahřátí na teplotu taveniny má zpravidla několik 
teplotních pásem dle velikosti lisu.) 

3. Vstřikování vstřikovacím tlakem a dotlakem - vyprázdnění plastifikační 
jednotky až na úroveň polštáře hmnoty (zbytkový objem plastu) 

4. Ochlazování v nástroji. 
5. Otevření nástroje a vyjmutí výlisku. 

Části nového cyklu 1 a 2 probíhají souběžně s částmi 4 a 5 starého cyklu. 

 

4.0 - Vyfukování 

Vyfukování plastů se řadí mezi tvářecí technologie. Polotovar (předlisek) je 
tvarován ve vyfukovací formě přetlakem vzduchu do tvaru uzavřeného tělesa. 
Materiál se musí zahřát do plastického stavu, kdy hmota vykazuje potřebnou  
tvarovatelnost,  ale  přitom  si  ještě  udržuje  dostatečnou soudržnost. 
Polotovarem může být předlisek vyráběný vstřikováním, vytlačováním nebo i 
fólie. 
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http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/07-vyfukovani/02-parison.jpg
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 Vyfukováním se zpracovávají hlavně PE a PP, PVC a jeho kopolymery a 
v poslední době PET. V malé míře jsou zastoupeny další termoplasty, jako např. 
POM, PC, kopolymery PS a jiné. 

Vyfukování se dělí na:  
1. Vstřiko – vyfukování 
2. Vytlačovací vyfukování 
3. Vyfukování s dloužením 

 

5.0 – Vakuové tvarování 

Je to technologie tepelného zpracování termoplastu, přičemž je folie, nebo 
deska o určité tloušťce vložena do stroje, kde je nahřáta a následně 
vytvarována za pomoci odsávání vzduchu. Přednosti této metody patří nízké 
náklady na zhotovení  forem a vysoká produktivita výroby. Možno použít různé 
typy materiálů (např. ABS,PE,HIPS atd.) a také různé typy povrchů 
(dezén,imitace)  

Firmy, které vyrábí stroje na tvarování: ATHLONE EXTRUSIONS, GASCONTROL 
PLAST, MITRAS, FORMECH  
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6.0 – Rapid prototyping 

Rapid prototyping je soubor technologií výroby prototypů pomocí 3D tisku. 
Výrobek vzniklý tohle technologií, je většinou nevhodný k většímu zatížení a 
slouží většinou pouze k představě o vzhledu (designové návrhy) a zástavbě do 
stroje či k menšímu zatížení. Virtuální 3D model součásti je „rozřezán“ na tenké 
vrstvy, které se různými technologiemi vytváří z různých materiálů a vrství se na 
sebe. Vznikne tak finální prototyp. V této době existuje více druhů, které 
fungují na odlišném principu. Technologie má velkou výhodu v tom, že díky 
podpůrnému materiálu, který se po dokončení výroby výrobku odstraní, se 
může dosáhnout velmi zajímavých tvarů, které získávají svou originalitu, 
funkčnost a také nevyrobitelnost jinými technologiemi (tohoto výrobku). 

 

 

7.0 – Pracovní stáž 

Univerzita Tomáše Bati má jak už je víše zmiňováno 6 fakult, z toho my jsme 
navštívili technologickou fakultu a její prostory, kde mají tyhle technologie.  

Jako první nám byla předvedena technologie rapid prototyping. Univerzita 
vlastní dva stroje a třetí čeká na otevření nové budovy, kde bude uveden do 
provozu. Zatím stávající dvě tiskárny jsou značek STRATASIS A PYMENSION. 
Tiskárny mají dva zásobníky. Jeden je materiál, který staví výrobek (ABS) a 
druhý je podpůrný materiál, ten se po dokončení výrobku odstraní (vypere).  
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Princip výroby spočívá v tom, že se taví struna (o tloušťce 25mm) z ABS a ta je 
nanášena hlavami na požadované místo, kde je následně UV zářením vniklá 
vrstva vytvrzena. V této době je rapid prototyping velmi přesný a je spolehlivý. 
Tiskárny jsou od různých výrobců (hlavní výrobce technologií pochází z Izraele) 
a ti si sami určují, jaký materiál se použije jako stavící. Některé tiskárny mají 
stavící materiál jen takový, který si výrobce dodává, což není vždy to 
nejžádanější. V univerzitě mohou vytvořit výrobek s rozměry až 20x20x20 cm. 
Cena tisku se pohybuje okolo 10 Kč za gram materiálu. 

Následovala ukázka přenosné skenovací soupravy, která má kamery s 5 
megapixelely. Skenuje se tak, že se skenovaný výrobek vloží na podstavec a 
začne skenování. Po dokončení vznikne snímek. Následuje otáčení podstavcem 
a spojením skenů vzniká 3D fotka. Kvalita skenu je ovlivněna barvou, která je 
nanesena na výrobku (jedná – li se o čirý výrobek). V důsledku ochytání, vznikají 
trhlinky a ty je po oskenování nutné zalepit softwarovým programem. Skenovat 
je možné výrobky maximálně 100x100mm. Přesnost je velká až v 0,05setin mm. 
Technologie se cenově pohybuje od 3-6 mil. Kč. Díky složité technologii, na 
kterou je potřeba k provozu 2x 6jádrový procesor a 24 tisíc MB ram paměti, je 
potřeba náročné zaškolení s obsluhy. Cena práce za hodinu je odvozena od 
velikosti výrobku. 

Dále následovala ukázka vstřiko – vyfukovacího stroje GDK. Firma sídlí 
v Karlových Varech.  Stroj je určen hlavně jako učební pomůcka, ale je schopný 
jet plynule. Stoj má formu na výrobu malých LDPE lahví (použití na jednorázové 
zkušební produkty).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Vstřiko – vyfukovací stroj GDK 
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Stroj vytlačuje přes příčnou hlavu rukávec, který je uchycen do formy, 
vyfouknut a ořezán. Důležitost je kladena na vytápění formy. Stroj má 4 fáze 
chlazení. Je možnost měnit trn, který určí hrdlo výrobku. Stroj je schopný 
vyrábět výrobky až do 300 ml. Teplota je v rozmezí od 180 do 190 stupňů. Tato 
teplota neplatí pro první pásmo, kde je teplota menší 25 stupňů. Tlak 14MPA a 
doba vyfukování 3,7s, 40 otáček za minutu (šneku). V místech, kde jsou velké 
radiusy se při vyfukování chvíli čeká, tím se vyrovná tloušťka stěny (je to nutné 
k zamezení zmetků). Stroj je chlazen vodou. 

Tvarování na stroji FORMECH 300X pro tvarování je nutné použít správné 
materiály, ne všechny vyhovují. Zkoušeli jsme si vakuově tvarovat květináč (byl 
z PS). Princip ovládání: nejdříve se vloží forma (pozitivní nebo negativní). Poté 
následuje vložení materiálu ve formě folie nebo desky. Je přitaženo topení, a po 
určené době nahřátí se pákou a za pomoci pumpy (odsávání) docílí k obalení 
formy výrobkem. Vypne se pumpa a vytáhne se forma. Je nutnost mít formy 
pod určitým radiusem, a by nedošlo k problému při vytahování z výrobku 
z formy. 
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Vstřikovací stroj ARBURG 420 c 1000-350 nám posloužil k částečnému naučení 
jeho ovládání. Jedná se o elektrický stroj s manipulátorem (ve škole nemá 
manipulátor užití, ale bez něj stroj nemůže být v provozu. Chlazení je vodou, 
voda lépe odvádí teplo na rozdíl od chlazení olejem, u kterého je zapotřebí 
častá výměna. Stroj je velmi dobře bezpečnostně vybaven. Každé vkročení do 
hlídaných zón ukončí činnost stroje a pro jeho následné spuštění je potřeba vše 
zavřít. Stroj je ovládán pomocí ovládací desky s monitorem. 

Vstřikovací stroj se dělí na dvě části a to část s hnací jednotkou (plastikací) a 
tlakovou jednotku s formou. Základní údaje o materiálu jsou dodány 
s materiálem tak nic nebrání k správnému nastavení tlaku, dotlaku, rychlosti 
otáček šneku, teploty všech pásem stroje a správné době sušení materiálu. 
Stroj má šnek s průměrem 40mm. Ještě je možnost použít dávkovač na barvu 
nebo standartní bez barviče. Zajímavost: před vstřikováním je potřeba do 
násypky nasypat inertní materiál pro vyčištění plastikační jednotky. 

Stroj se uvádí do provozu zapnutím čerpadla, vyhříváním formy a plastikační 
jednotky. Poté je důležité nastavit správné údaje se zvolením materiálu. Nasype 
se materiál a začne se vstřikovat naprázdno. Je potřeba zamezit co nejvíc všem 
nežádoucím věcem jako správné homogenizaci materiálu. Jakmile je hotovo, 
vystříknutý materiál je odstraněn a je možné začít vstřikovat. Je možnost 
jednorázového vstřikování nebo automatického vstřikování. Oba způsoby mají 
své uplatnění. Při vstřikování je důležité dbát na tzv. polštář, který zajišťuje 
zásobu na vstřikování. Je důležité ho mít nastavený správně. Byl nám vysvětlen 
ovládací panel, který je rozdělen na tři pásma. Ovládání stroje, nastavení údajů 
a základní povely (start vstřikování, zapnutí temperace). 
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Na tomto stroji jsme zkoušeli zatékavost plastů. Nejprve jsme zkoušeli 
posunovat s platikační jednotkou a vysunování a zasouvání vyhazovacích kolíků 
(pouze dvou). Proběhlo vynulování vzdáleností a poté jsme každý zadávali tlak, 
dotlak a rychlost. Rychlost byla nastavena na 60, pozměnil jsem ji na 50. Tlak 
jsem nastavil na 800 barů a dotlak na 600 barů. Výsledný výrobek (spirála) měla 
14,5 cm a byla bez přetoků. Další měření jsem zvolil 700 barů a 500 barů dotlak. 
Výrobek měl 13cm. Na poslední měření jsem zvolil 1000 barů a 800 dotlak. 
Výrobek měl 18 cm. 

 

 

                                            

 

                                                    

 

 

 

 

                    

     

graf závislosti tlaku 
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                                                 graf závislosti na dotlaku 

 

 

 

 

8.0 – Závěr 

Po absolvování pracovní stáže, jsem načerpal nové poznatky a dovednosti o 
vstřikování, vyfukování, vakuovém tvarování a o technologii rapid prototyping. 
Jsem velmi rád za tuhle možnost, která mi dala nové praktické představy o 
daných technologiích. Díky dozoru, který měl na starosti výklad a prohlídku 
areálu, jsem se dozvěděl velmi mnoho informací o technologiích v univerzitě. 
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