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Abstract 

 The contribution deals with the brief analysis of situation in Slovak firms, in the 
production of forms for the working pieces made from plastics. It is aimed at the using of classic 
and new materials from the available offer in Slovakia. In the first part, the paper describes the 
using of concrete steels for each parts of  form used for production of plastics. The steels are 
divided into 5 groups in the standard STN 42 0075, according to their utilization. The materials, 
which are mostly used according to type of parts of form are divided into seven groups. Each 
groups of materials are concrete described and also there is mentioned the way of utilization  of 
concrete material. The second part describes the materials used abroad and new perspective 
materials for the production of forms. There is an example for specific  requirements for the 
parts of form and there is also recommendation for using of convenient materials in some 
alternatives. The problem of domestic steels deals with the variation and sometimes in the lower 
metalurgical quality of supplied semi-products, therefore the foreign firms are more successful 
with higher quality of materials in the market. In the conclusion are mentioned examples of 
using of materials for concrete parts of forms for plastics. 

 
Abstrakt 

 Tento príspevok stručne analyzuje situáciu v slovenských firmách pri výrobe foriem 
na výrobu súčiastok z plastu. Je zameraný na používanie klasických a nových materiálov 
z dostupnej ponuky na Slovensku. V prvej časti popisuje použitie konkrétnych ocelí na 
jednotlivé dielce formy na plasty. Podľa použitia sú rozdelené ocele na formy v STN 42 0075 do 
piatich skupín. Podľa druhu súčastí formy na ktoré sa najčastejšie používajú sa delia materiály 
na sedem skupín. Jednotlivé skupiny materiálov sú konkrétne popísané a je uvedený aj spôsob 
použitia konkrétneho materiálu. Druhá časť je venovaná zahraničným materiálom a novým 
perspektívnym materiálom na výrobu foriem. Na príklade špecifických požiadaviek na súčiastky 
formy doporučuje použitie vhodných materiálov v niekoľkých alternatívach. Problém domácich 
ocelí spočíva v kolísavej a niekedy v nižšej metalurgickej akosti dodávaných polotovarov, preto 
sa na trhu presadzujú zahraničné firmy s kvalitnejšími materiálmi. V závere sú uvedené príklady 
použitia materiálov na konkrétne dielce formy na plasty. 
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1. Úvod 
Ekonomika výroby výrobkov z plastov je závislá na nákladoch na výrobný nástroj t.j. 

vstrekovaciu formu. Vo väčšine sa preto vyžaduje v hromadnej výrobe vysoká životnosť formy. 
Životnosť formy je podmienená hlavne správnou voľbou materiálov a chemicko-tepelným 
spracovaním (niekedy aj povrchovou úpravou). 
 Voľbu vhodných materiálov formy ovplyvňujú napr. vlastnosti a technológia 
spracovania plastu, spôsob výroby tvarových častí formy a ich veľkosť,  možnosť tepelného a 
chemicko-tepelného spracovania, a pod.  
 Životnosť formy ovplyvňujú aj konštrukčné prevedenie, vložkovanie, dimenzovanie, 
údržba a skladovanie foriem. Vhodné vložkovanie mimoriadne namáhaných častí formy 
predlžuje životnosť formy pri minimálnych nákladoch. Pri abrazívnych plastoch (RPL) sa takto 
vložkuje napríklad vtoková sústava. Vplyv kvality povrchu tvarových časti formy je známy a 
prejavuje sa hlavne pri vyberaní výliskov s hlbokými tvarmi a rebrami z formy. Ale u výliskov 
z polyolefinov spôsobí vysoký lesk povrchu dutiny formy vysokú adhéziu a tým problémy 
s vyberaním výliskov z formy. Ale vysoká kvalita (až lesk) dutiny formy zlepšuje ochranu 
formy pred koróziou. Pri transparentných výliskoch, napr. v optike, je nutný vysoký lesk 
povrchu dutiny formy, ale leštenie zvyšuje náklady na výrobu a potom aj údržbu formy. Na tieto 
tvarové vložky sú používané napríklad ocele vyrábané vákuovým spôsobom alebo 
pretavovaním. 
 
 
2. Domáce druhy ocelí používané pri výrobe foriem na plasty 

Tlakovým liatím resp. lisovaním možno spracovávať rôzne kovy s nižšou teplotou 
tavenia a ich zliatiny, plastické hmoty, kovové aj nekovové prášky, porcelán, sklo a gumu a pod. 
Výroba foriem je pracná a ich povrch musí byť dokonalý, takže cena za ľudskú prácu je vyššia 
než cena materiálu. Pretože je mechanické i tepelné namáhanie foriem prevažne značné, je 
ekonomickejšie používať na funkčné časti nízkolegované až vysokolegované ocele. Vyššia cena 
ocele je vyvážená vyššou životnosťou nástrojov. 

Podľa použitia sú rozdelené ocele na formy v STN 42 0075 do piatich skupín : 
1. Ocele na formy pre tlakové liatie kovov  
2. Ocele na formy pre lisovanie kovových a nekovových práškov  
3. Ocele na formy pre spracovanie plastických hmôt – Tab.1 
4. Ocele na formy pre tvárnenie pryže 
5. Ocele na formy na sklo, porcelán a keramický materiál 

 
 Značky ocelí doporučovaných na lisovanie rôznych materiálov sú uvedené v Tab 1. 
Takmer všetky ocele uvedené v Tab 1 sa používajú aj na iné nástroje, predovšetkým na nástroje 
pre tvárnenie za tepla  [1].  
 
                   Table 1  Steels for moulding forms for forming of plastic materials [1] 

Nelegované 19 083, 19 191 

Nízko a stredne legované 19 312, 19 314, 19 315, 19 452, 19 474, 19 486, 19 487, 19 550, 
19 571, 19 581, 19 614, 19 662, 19 663, 19 665, 19 732 

Vysokolegované 19 435, 19 436, 19 437, 19 438, 19 572, 19 573, 19 574 
 
 
 Ocele doteraz používané na výrobu dielcov foriem na vstrekovanie plastov možno 
rozdeliť podľa ich použitia na niekoľko skupín: 
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1. Ocele cementačné 
2. Ocele kaliteľné 
3. Ocele nerezové 
4. Ocele s povrchovou úpravou 
5. Ocele na rámy foriem 
6. Ocele na vodiace prvky foriem 
7. Ocele na vyhadzovače, dorazy, závitové jadrá a vtokové vložky. 
 
 
2.1 Cementačné ocele 

U malých a stredných foriem sa časť dielcov vyrába z ocelí určených na cementovanie.  
Spomínané ocele majú húževnaté jadro a tvrdý povrch. Ten je potom možné vyleštiť na 
požadovanú kvalitu. Kaliteľnosť a prekaliteľnosť týchto ocelí určuje pevnosť materiálu v jadre. 
Tá je potrebná pri lokálne koncentrovaných zaťaženiach kde hrozí pretlačenie tvrdej povrchovej 
vrstvy ak jadro nie je dostatočne pevné. 

Prednosťou ocelí určených na cementovanie je ich dobrá obrobiteľnosť v žíhanom 
stave. Nie sú ani náchylné k praskaniu pri kalení.  

Nevýhodou sú väčšie deformácie po tepelnom spracovaní ako u oceli určených na 
kalenie. 

U nás sa používajú hlavne chrom-mangánové cementačné ocele. Najznámejšou je oceľ 
STN 19487 ( obsah C = 2 %), ktorá je určená na kalenie v oleji. Táto oceľ má strednú 
prekaliteľnosť ( do priemeru asi 40 mm), vysokú húževnatosť a pomerne dobrú odolnosť voči 
opotrebeniu cementovanej vrstvy. Ak sú vysoké požiadavky na kvalitu povrchu (leštiteľnosť) 
používa sa uvedená oceľ vyrobená pretavovaním. 

Mangán-chrómová oceľ STN 19486 je veľmi podobná oceli STN 19487. Keďže má 
nižší obsah uhlíka ( C = 0,15 %) má nižšiu pevnosť jadra asi o 200 MPa. Práve pre nižšiu 
pevnosť jadra sa používa čoraz menej. Trendy v celom svete smerujú k použitiu moderných 
chemicko-tepelných technológií ako napríklad nitrocementácia, alebo rôzne varianty 
nitridovania. Tieto majú tenšie povrchové vrstvy a tak vyžadujú vyššiu pevnosť jadra. 
 Oceľ STN 19015 patrí do tejto skupiny ocelí, ale používa sa už veľmi zriedka. 
V minulosti sa používala pre menej náročné aplikácie, keď sa plytké dutiny vyrábali 
vtlačovaním za studena. V súčasnosti narastá podiel elektroerozívneho obrábania a tak sú tieto 
ocele vytláčané. Výhodou ocele je dobrá tvárniteľnosť za studena, vysoká húževnatosť a veľmi 
dobrá obrobiteľnosť a leštiteľnosť. Nevýhodou je fakt že sa kalí do vody a má značné 
deformácie pri kalení. 
 
 
2.2 Kaliteľné ocele 

Používajú sa na výrobu tvarových častí foriem pre spracovanie abrazívnych plastov, 
chemicky agresívnych plastov alebo na výrobu veľkých tvárnikov a tvárnic (výroba zápustiek). 
Mangán-vanádová oceľ STN 19312 a mangán-chróm-vanádová oceľ STN 19313 sa používa pre 
súčasti menších rozmerov. Obidve ocele majú podobné vlastnosti – dobrú obrobiteľnosť 
v žíhanom stave, vysokú stabilitu rozmerov po kalení a sú húževnaté.  

Pre vysokú húževnatosť sa používa oceľ STN 19614. Je prekaliteľná až do priemerov 
100 mm a dobre obrobiteľná v žíhanom stave.  
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 Pre súčasti vystavené veľkému abrazívnemu namáhaniu sa používa chróm-wolfrám-
vanádová oceľ STN 19437. Táto oceľ je určená na kalenie na vzduch aj v oleji. Má vysokú 
prekaliteľnosť a odolnosť proti opotrebeniu. No húževnatosť  a obrobiteľnosť v žíhanom stave je 
menšia. 
 Chrómová nástrojová oceľ STN 19436 je svojimi vlastnosťami veľmi podobná oceli 
19437 
 Veľké a stredné tvarové časti foriem sa vyrábajú z ocelí pre zápustky označované ako 
STN 19663, 19662, 19650 a 19652. Nahrádzajú cementačné ocele, ktoré pri veľkých rozmeroch 
tvárnikov a tvárnic boli deformované. Uvedené materiály je možné ešte na dôvažok aj 
nitridovať, resp. iontonitridovať. 
 Z novších nástrojových ocelí sa používa chróm-molybdén-vanádová oceľ STN 19572. 
Táto ceľ je určená pre prácu za studena aj za tepla, má veľkú prekaliteľnosť na vzduchu (do 
priemeru 60 mm), pomerne dobrú stálosť rozmerov pri tepelnom spracovaní ale nižšiu 
húževnatosť a horšiu obrobiteľnosť v žíhanom stave.   
 Na vtokové sústavy u foriem na lisovanie plastov s abrazívnym plnivom sa používa 
chróm-vanád-wolfram-molybdenová oceľ STN 19581. Má veľmi vysokú odolnosť proti 
opotrebeniu ale nižšiu húževnatosť a horšiu obrobiteľnosť v žíhanom stave. 
 Ďalšou často používanou oceľou na väčšie tvarové súčasti je chróm-molybdén-
vanádová oceľ STN 19550. Je kaliteľná na vzduchu a má tvrdosť nad 60 HRC. Je húževnatá a 
má dobrú rozmerovú stálosť po tepelnom spracovaní. Je odolná voči popúšťaniu a povrch 
tvarových častí sa dá nitridovať. 
 V ojedinelých prípadoch sa používajú aj ocele označované ako STN 19452, 19733 a 
19421. 
 
 
2.3 Ocele nerezové 
 Na špeciálne použitie pre lisovanie chemicky agresívnych materiálov ako napríklad 
aminoplasty, CA, PVC, plasty s niektorými typmi retardérov sa používa oceľ nerezová 
označovaná ako STN 17029. 
 Je to chrómová nerezová nástrojová oceľ pre prácu za studena. Je kaliteľná v oleji  a má 
veľmi vysokú prekaliteľnosť (až do priemeru 150 mm). Okrem odolnosti voči korózii má dobrú 
stálosť rozmerov po tepelnom spracovaní. Je potrebné zdôrazniť že zvýšenú odolnosť proti 
korózii ma až po kalení a popustení, teda tepelne nespracovaná sa nemôže použiť. Po tepelnom 
spracovaní má nižšiu výslednú tvrdosť (asi 51 HRC) a aj odolnosť proti abrazívnemu 
opotrebeniu nie je vysoká. 
 
 
2.4 Povrchová úprava tvarových častí formy 
 Povrchová úprava tvarových častí po predchádzajúcom tepelnom resp. chemicko-
tepelnom spracovaní má zvýšiť tvrdosť povrchovej vrstvy a iné vlastnosti povrchu tvárnika 
alebo tvárnice. 
 Používa sa technológia tvrdého chrómovania na tvrdý (tepelne spracovaný) povrch. 
Hrúbka povlaku je 20 – 30 µm. Nitridované povrchy nie sú vhodné na tvrdé chrómovanie pre 
zlú priľnavosť povlaku.  
 Tvrdé chrómovanie zvyšuje lesk, tvrdosť povrchu a niekedy sa používa pri oprave 
foriem (zatekanie na deliacej rovine formy) [6], [9], [18]. 
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2.5 Ocele na rámy foriem 
Pre doskovité časti foriem ako sú napríklad časti rámov foriem (upínacie dosky, oporné 

dosky a pod.) sa používajú konštrukčné ocele označované STN 11523 a 11600. Dosky sa tepelne 
nespracúvajú a pri požiadavke vyššej pevnosti dosky sa používa oceľ označovaná STN 12060.  

Veľmi namáhané doskovité súčiastky sa vyrábajú z cementačných ocelí STN 14221 
(14220) alebo nástrojových ocelí STN 19487 a 19486. Tieto súčiastky sú potom patrične tepelne 
spracované. Pevnosť týchto materiálov je potom okolo 1000 MPa.  

Pre dosky foriem sa používa aj univerzálna oceľ STN 19550. Pre menej náročné 
aplikácie sa tepelne nespracujú a pre náročnejšie aplikácie sa používajú v zušľachtenom, 
kalenom stave, prípadne chemicko-tepelnom spracovaní. 
 
 
2.6 Ocele na vodiace prvky, vyhadzovače, dorazy, závitové jadrá a vtokové vložky 

Vodiace stĺpiky a puzdra - sú vyrábané z cementačných ocelí označovaných STN 
14221 alebo 14220. Sú cementované a potom kalené. 

Vyhadzovače – sú vyrobené najčastejšie z ocele STN 19421 a 19452. V poslednej dobe 
sa vyhadzovače nakupujú u výrobcov normálií a tieto sú z materiálov označovaných 1.2343, 
1.2344 a 1.2516. Ich povrch je nitridovaný. 

Dorazy – sú vyrábané z nástrojovej ocele STN 19312. Tepelne sa spracujú na výslednú 
tvrdosť 58 HRC. 

Závitové jadrá – sú vyrábané z kaliteľných cementačných ocelí triedy 19, napr. STN 
19487. Z kaliteľných ocelí je to najmä nástrojová kremík-chrómová oceľ STN 19452, menej sa 
používa STN 19436 a 19614.  

Vtokové vložky – sú vyrábané z cementačných ocelí STN 19487 a 19486. 
Z kaliteľných nástrojových ocelí sa používajú na výrobu ocele STN 19452, 19436 a 19437. Na 
náročné aplikácie sa používajú ocele STN 19572 a 19581. 
 
 
3. Zahraničné ocele na domácom trhu 

Na domácom trhu sa v poslednej dobe udomácňujú zahraniční výrobcovia a dodávatelia 
nástrojových materiálov. Vo svojom sortimente majú aj materiály používané na výrobu foriem 
na plasty. V súčasnosti sa  v SR  etablovali okrem nemeckých aj švédske a rakúske firmy firmy, 
napr. Böhler-Uddeholm, ThyssenKrupp, Edelstahl Witten-Krefeld, Buderus, Eschman stahl, ...  .  

Najväčšou firmou sa javí firma Böhler-Uddeholm ktorá sa podieľa na výrobe 
nástrojových ocelí v celosvetovom meradle asi 29 percentami.  

Použitie značenia podľa DIN ujednotilo výber príslušnej ocele pre vybraný diel formy. 
V kalkulácii nákladov na výrobu formy je potrebné zohľadniť aj vyššie ceny týchto materiálov. 
Má to osobitný význam najmä u veľkorozmerných foriem. 

Cena zahraničných ESP ocelí je oproti bežnej výrobe asi o 40 Sk/kg vyššia, ale ich 
využívanie sa prejavuje ako ekonomicky výhodné a predovšetkým sa vypláca pri väčších sériách 
výrobkov. 

Hlavný problém domácich ocelí však spočíva v kolísavej a niekedy v nižšej 
metalurgickej akosti dodávaných polotovarov . Je totiž všeobecne známe, že zahraničné 
oceliarne vyrábajú cez 75 % objemu ocelí technológiou elektrostruskového pretavovania (ESP), 
alebo inými lepšie riadenými metalurgickými procesmi, ktoré výrazne zlepšujú čistotu aj 
chemickú a štrukturálnu homogenitu [7], [11], [15],. Tým sa následne zlepšujú mechanické aj 
technologické vlastnosti ocelí. Takto vyrobené ocele majú nielen podstatne nižší obsah plynov, 
ale tiež menší obsah fosforu a predovšetkým síry. Pri vysoko legovaných, ledeburitických 
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oceliach sa významne zlepšuje rozdelenie karbidickej fázy v základnej oceľovej matrici a silne 
sa obmedzuje nežiadúca karbidická riadkovitosť. Celkovo sa teda pri takto vyrobených oceliach 
zvyšujú parametre vlastností až o 25 % a naviac sa zlepšuje rovnomernosť (izotropia) vlastností 
vo všetkých smeroch (x, y, z) polotovarov (vyššia pevnosť a húževnatosť, lepšia obrobiteľnosť 
a leštiteľnosť, rovnomernejšia oteruvzdornosť a taktiež menšia deformácia nástrojov po kalení) 
[4], [5], [8], [12], [13]. Takto pripravený materiál sa v praxi naviac prejavuje bezproblémovou 
výrobou nástrojov a v prevádzke ich vyššou životnosťou. 
 
 
4.  Aplikácia nových nástrojových materiálov na formy 
 Požiadavky na materiály na výrobu foriem sú niekedy špecifické a majú umožniť 
napríklad  [3]: 
• veľmi dobrá tepelná vodivosť materiálov umožní rýchlejšie ochladzovanie a ohrev formy a 

tým sa zvýši počet cyklov lisovania za 1 minútu, ide o materiály na báze hliníka a medi – 
vhodné aj na na prototypové nástroje (ALUMEC, MOLDMAX, …) 

• extrémne dobrá tepelná vodivosť materiálov je požadovaná pri výrobe trysiek foriem 
s horúcim vtokom (PROTHERM, MOLDMAX, …) 

• vyššia leštiteľnosť materiálov má umožniť vyššiu kvalitu povrchu tvarových dielcov, 
odolnosť voči korózií, napr. pri lisovaní PVC, odolnosť voči agresívnym a abrazívnym 
materiálom, tuhšie rámy foriem, dodávané v zušľachtenom stave  (ORVAR SUPREME, 
RAMAX S, BÖHLER M300, nerezové materiály, …) 

• rovnomernosť vlastností, štruktúry, chem. zloženia veľkých blokov pre veľké formy má 
umožniť kvalitu tvarových častí foriem (ESU materiály - pretavované, SUPREME, …) 

• vysoká húževnatosť, pevnosť a leštiteľnosť materiálov je u materiálov vyrábaných 
práškovou metalurgiou (VANADIS 4 až 60, …) 

• materiál dodávaný v zušľachtenom stave má byť dobre obrobiteľný, síra je vylúčená mimo 
hraníc zŕn a pri cementovaní a nitridovaní neklesá tvrdosť materiálu, lebo tieto teploty sú 
nižšie ako teplota popúšťania ocele (BÖHLER M200, HOLDAX, …) 

• anizotrópne materiály s rovnomernými vlastnosťami vo všetkých smeroch valcovania – 
K700 

  

a)    b) 
 

Fig.1  a) Injection moulding form for plastics (scheme), b) The Mould  of  great dimensions 
A – tvárnica formy – 19487, 19652, SUPREME, B – oporná doska - 19520, M238, IMPAX, C – 
vyhadzovacia doska -19520, IMPAX, M200, D – predná upínacia doska - 19520, HOLDAX, E – 
vtoková vložka -19554, 19487, W302, F – vodiaci kolík – 19421, K 510, G – vyhadzovací kolík – 
19554, ORVAR, H – vodiaci kolík - 19421, K 510, J – vodné kanály chladiacej sústavy 
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Na Fig.1 je schéma formy na plasty. Sú tam uvedené aj doporučené materiály na 
jednotlivé časti formy. Podklady boli prevzaté z firemnej literatúry BÖHLER-UDDEHOLM   
[2] a [1]. 

Uvedené informácie a poznatky o nových materiáloch tvoria súčasť riešenia 
výskumných úloh VEGA 1/9386/02 a VEGA 1/9387/02, riešených na Katedre technológií a 
materiálov SjF TU Košice. 
 

 
 

Fig.2 The example of using of steel Böhler M261 EXTRA 
 
 
Literatúra 
[1] Fremut, P., Krejčík, J., Podrábský, T.: Nástrojové oceli, Dům techniky, Brno, 1994 
[2] Böhler – Uddeholm Slovakia, Nástrojové ocele, s. r. o. – firemné prospekty. 
[3] Greškovič, F.- Gojdič, P.: Nástrojové  ocele  novej  koncepcie  pre  formy. In. Náradie 

2002, Kočovce apríl 2002, STU Bratislava, str.41 
[4] Řehulka, Z. : Konstrukce výlisku z plastu a forem pro zpracování plastu. Srpen 2001.  
[5] Morávek, O., Baborovský, V.: Nástrojové materiály a tepelné zpracování nástroju, SNTL 

Praha 1972. 
[6] Tomis, F., Helštýn, J. : Formy a přípravky. Fakulta technologická VUT Brno, SNTL Praha 

1987 
[7] Přibyl, J. a kol. : Nástrojové oceli.  Poldi-SONP Kladno, 1986 
[8] Čirčová, E. : Vplyv geometrie rezného klina na obrábateľnosť., 3.medzinárodná vedecká 

konferencia - Rozvoj technológie obrábania RTO 2000, Košice 2000. 
[9] Zdravecká, E., Takáč, K., Chomjaková, I.: Technológie žiarového striekania so zameraním 

na HP/HVOF striekanie. In. Ekológia a ekonomika povrchových úprav. Žilina 1998, str.86-
91. 

[10] Lukovics, I., Koudelková, Z., Bělák, V. : Vývoj vodiacich prvkov na báze polymérov pre 
vstrekovacie formy. 4.medzinárodná vedecká konferencia - Rozvoj technológie obrábania 
RTO 2002, Košice 2002, str. 23-25. 

[11] Dědek, V.: Oceli o vysokých užitných vlastnosti. Ostrava 1985. 
[12] Krejčík, J. : Tepelné zpracování nástrojových ocelí. XI. celoštátne dni tepelného 

spracovania, Štrbské Pleso 1986 
[13] Miškovec, M.: Obrábění materiálu s velkou tvrdostí a pevností. SNTL Praha 1982 
[14] Čermák, M, Neumann, J.: Nástroje a formy. Kovové materiály 26, 1988, č.4, str. 498 – 507 
[15] Zábavník, V. : Nástrojové ocele. Hutnícke listy 47, 1987, č.8, str. 552 – 557. 



Acta Metallurgica Slovaca, 9, 2003, 1 (41 - 48 )                                                                                                                48 

[16] Maňas, M, Halaška, P., Šuba, O.: Nástroje pro plasty. In. Nástroje 2001 Zlín, FT UTB Zlín, 
ČR 

[17] Šuba, O., Maňas, M., Halaška, P., Žaludek, M., Sýkorová, L.: Mechanické chování 
materiálů pro výrobu prototypu. FT UTB Zlín, In. Nástroje 2001 Zlín, ČR 

[18] Kubíček, J.: Renovace forem a nástrojů netradičními metodami. In. Nástroje 2001 Zlín,  FSI 
VUT Brno, ČR 


