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Válcování



Válcování

Princip:

Po ohřevu je hmota dopravena do válcovací stolice. 

Dezénovací válce opatří povrch „vzorem“, ořezávací válce ho pak „ořežou“na

požadovanou šířku. 

Aby se fólie nebo desky nelepily, posypou se práškem.

Výrobky:

Termoplasty, PVC.

Tabule.

Desky.

Fólie.



Laminování

Princip:

Na formu, model ze dřeva (Al, plechu) se nanese separační látka,

potom vlastní pojivo – polyesterová nebo epoxidová pryskyřice,

vyztužená skleněnými vlákny, textilií nebo rohoží.

Výrobky:

Čluny, karoserie, nádrže, křesla,

židle.



Vyfukování

Princip:

Ještě horký polotovar, například

vytlačovaná trubka, se vsunou do

ocelové dvoudílné formy. Po

uzavření formy se tryskou do formy

vhání stlačený vzduch, který natlačí

polotovar na stěny formy.

Výrobky:

• Duté  výrobky, PE láhve, kanystry.



Navíjení nádob ze skelných laminátů

Princip:

Na pomalu se otáčející formu se

navíjí skleněná vlákna napuštěná

polyesterovou nebo epoxidovou

pryskyřicí. Musí se sušit.

Výrobky:

• Duté nádoby.

• Obilná sila.

• Cisterny.

• Tlakové trubky.



Vyfukování fólií

1. Vytlačovací stroj.

2. Plast.

3. Vyfukovací hubice.

4. Chladící prstenec.

5. Chladící vzduch.

6. Vyfouknutá fólie.

7. Vodicí desky.

8. Chladicí válce.

9. Napínací deska.

10. Navíjení fólie.



Vakuové tvarování

Plastová fólie je nahřáta a 

tvarována stlačeným 

vzduchem.

1. Přidržovač.

2. Forma.

3. Ztenčení stěny.

4. Vakuum = vysátí 

vzduchu.



Skelné lamináty

Desky ze skelných laminátů se lisují z vrstev skleněných tkanin s

epoxidovou, polyesterovou, fenolickou nebo silikonovou

pryskyřicí.



Stereolitografie



Sintering



Úkoly:

• Popište podrobně způsob výroby na obrázku. 

• Vyjmenujte další způsoby výroby plastových výrobků a polotovarů.  
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