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LISOVÁNÍ PLASTŮ 

Při zpracování plastů pracujeme jak termoplasty, tak s reaktoplasty 

 

Lisování je tváření plastů ve vytápěné formě, kdy se na materiál působí tlakem pro dosažení 

požadovaného tvaru.  Důležitými parametry jsou tlak,  lisovací teplota a doba, po kterou se 

výrobek vytvrzuje. 

 Lisovací formy  závisí na druhu zpracovávaného plastu a síle stěny výrobku  

Postup lisování je následující: dutina nástroje se naplní práškem (tabletou, kašovitou hmotou, 

apod.) o přesně stanoveném objemu. V důsledku styku plastu s vyhřívanou formou dochází k 

plastikaci a tlakem tvárníku se jednak dokončí plastikace a jednak dojde k zaplnění tvarové 

dutiny formy. Následuje odlehčení (snížení lisovacího tlaku a pootevření formy), které je 

důležité z hlediska odplynění taveniny plastu a dokončení lisování.  

 

 

Princip lisování termoplastů 

A – vložení reaktoplastu do dutiny formy, B – lisování a vytvrzování, C – vyhození výlisku  

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09-lisovani/01-lis.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09-lisovani/02-vytapena%20forma.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09-lisovani/03-lisovaci%20forma.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09-lisovani/04-lisovani.GIF
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9.2. PŘETLAČOVÁNÍ PLASTŮ  

Přetlačování reaktoplastů je způsob, při kterém se dávka plastu nevkládá přímo do tvarové 

dutiny formy, ale do pomocné dutiny formy, odkud je po zplastikování přetlačena tlakem 

vtokovými kanály do vlastní dutiny formy. Přetlačování se používá pro výlisky složitých 

tvarů, pro výlisky se zálisky, apod. Výrobek sice nemá přetoky, ale velké množství hmoty 

zůstává ve vtokovém systému a v pomocné dutině, neboť i zde se musí objem dávky navýšit 

oproti objemu konečného výrobku. Přetlačovací tlaky jsou oproti lisování vyšší, bývají kolem 

50 až 100 MPa, mohou se však snížit předehřevem plastu. Doba vytvrzování vůči lisování je 

kratší, cyklus je však delší v důsledku většího počtu operací.  

 

Princip přetlačování reaktoplastů 

1 – přetlačení vloženého plastu, 2 – pohyb tvárníku, 3, 4 – vyhození výlisku 

 

 

 

 

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu 

z pomocné tlakové komory vstříknuta do dutiny formy. Vstřikováním lze zpracovávat téměř 

všechny druhy termoplastů. 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09-lisovani/08-princip.jpg
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Plast ve formě granulí se nasype do zásobníku vstřikovacího stroje, odkud přichází do tavící 

komory, vyhřívané odporovými pásy, kde působením tepla taje (plastikace) a v roztaveném 

stavu je vstřikován a dotlačován (dotlak) pohybem šneku nebo pístu do dutiny vstřikovací 

formy. Forma je kovová a temperována na požadovanou teplotu dle druhu plastu většinou 

pomocí vody. Hmota zcela zaplní dutinu formy, a ochlazením přejde do tuhého stavu. Potom 

se forma v dělící rovině otevře a výrobek je vyhozen pomocí vyhazovacího systému. 

 

 
 

Dalším z rozšířených způsobů tváření plastů je vytlačování. Od vstřikování se liší tím, že se 

jedná 

o proces kontinuální, při kterém je plast vytlačován přes profilovací otvor (hubici) do volného 

prostoru. Vytlačovacích strojů existuje velké množství a používají se např. k výrobě trubek, 

hadic, 

desek, profilů, fólií, apod. 

 
Jednošnekový vytlačovací stroj (1– pracovní válec, 2–pouzdro, 

tavící komora, 3 – šnek, 4 – vytlačovací hlava, 5 – hubice, 6 – 

trn, 7 – lamač, 8 – topení, 9 – chlazení, 10 – násypka) 

 

 

Vyfukování je technologický postup výroby dutých předmětů rotačních, ale i nepravidelných 

tvarů. 

Mezi hlavní aplikace patří např. palivové nádrže, láhve a nádrže pro rozličné kapaliny, apod. 
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Vyfukování plastů je technologie, při které se vhodný polotovar z termoplastu tvaruje ve 

vyfukovací 

formě (hliník a jeho slitiny) pomocí tlaku vzduchu do požadovaného tvaru. Vyfukování se 

podle 

druhu výroby dělí na vytlačovací vyfukování a vstřikovací vyfukování. Nejdelší částí 

vyfukování 

je chlazení výrobku po vyfouknutí a doba chlazení určuje výkonnost celého zařízení. 

 

 

 

Princip výroby spočívá ve vytlačení trubky (tzv. parizonu) 

z vytlačovacího stroje, která je stále ještě v plastickém stavu 

uzavřena do vyfukovací formy a tlakem vzduchu vyfouknuta do 

požadovaného tvaru 

Nevýhodou vytlačovacího vyfukování je poměrně malá přesnost výrobků, poměrně velký 

odpad, 

svar v místech uzavření parizonu a poměrně velké množství dodatečných operací. Tak např. 

při 

výrobě palivové nádrže je odpad skoro 40 % hmotnosti parizonu a k vyfouknutému tělesu se 

ještě 

musí dodatečně po opracování přivařit hrdla a vypíchnout otvor pro palivoměr. 

Vstřikovací vyfukování na rozdíl od vytlačovacího vyfukování je cenově náročnější, protože 

jsou 
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potřeba dvě formy, vstřikovací a vyfukovací. Na druhé straně předlisek má mnohem vyšší 

přesnost 

tvarových částí a navíc lze vyrábět dutá tělesa s rovnoměrnou nebo proměnnou tloušťkou 

stěny. 

Výrobky mají lepší vzhled, tuhost, mnohem nižší propustnost plynů a par a nemají svar. 

 

Výroba fólií 

Fólie . ohebná blána do tl. 1 mm  

 

 

 

Výroba plastových desek 

Nastříhané fólie se naskládají na nosný plech  a vloží se do etážového  hydraulického lisu. Po 

naplnění lisu se lis začne ohřívat  a vlivem teploty a tlaku se fólie spojí a vytvoří desku. Po 

skončení procesu se desky ochladí vodou. 

 



 

7 

 

Použité zdroje: 

 

 BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie II: pro strojírenské učební obory. 6., upr. vyd. 

Praha: Sobotáles, 1999, 163 s. ISBN 80-859-2058-1.  

 http://www.kvm.tul.cz/studenti/texty/uvod_do_strojirenstvi/UdS-5pr.pdf 

 http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09.htm#091 

 http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/09.htm 

 Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Ing. Věra Horáková 
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