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V A L I T A

Dovolujeme si vás pozvat
do naší expozice na veletrhu
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v termínu 13. –17. října 2015
ve Friedrichshafenu, Německo,
hala A6, stánek č. 6315

 Distributor konstrukčních termoplastů, komoditních plastů a speciálních kompaundů


Typ

Obchodní název

Výrobce

Typ

Obchodní název

Výrobce

PC-HT, PC
PC+ABS
PC+PBT/PET
PA 6
PA 66
PA 6.10, 10.10
PA 11
PA 12
PBT
ABS
PMMA

APEC®, MAKROLON®
BAYBLEND®
MAKROBLEND®
DURETHAN® B
DURETHAN® A
HIPROLON®
RILSAN®
RILSAMID®
POCAN®
ELIX® ABS
ALTUGLAS®

Bayer
Bayer
Bayer
Lanxess
Lanxess
Lanxess
Lanxess
Arkema
Lanxess
Elix Polymers
Arkema

POM
PP + Glass fiber
PP + Mineral
PP, PE, PE-EVA
SBS, SEBS, TPV
TPU
TPA
TPE-E
PPS
LCP
Vodivé plasty

KOCETAL®
THERMOFIL®
ISOFIL®
TOTAL
TERMOTON
DESMOPAN®
PEBAX®
KOPEL®
TORELINA®
SIVERAS®
PRE-ELEC®

Kolon Plastics
Sumika
Sirmax
Total Petrochemicals
Termopol
Bayer
Arkema
Kolon Plastics
Toray
Toray
Premix

KOMPAUNDACE PLASTŮ
MSV Brno 2015
14. – 18. září
pavilón G1 stánek č.44
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek | Tel.: +420 384-972-165 | Fax: +420 382-272-996 | info@wittmann-group.cz

Barvení plastů a vylepšení jejich vlastností
NEHOŘLAVOST • UV STABILITA • HOUŽEVNATOST • BAREVNÁ STÁLOST • TVRDOST
Sunplast s.r.o. je dceřinnou společností RADKA Pardubice a.s.

RADKA spol. s r.o. Pardubice
Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 924 911, e-mail: radka@radka.cz

SUNPLAST s.r.o.
Pod Kasárny 724, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 725 694 908, e-mail: talas@sunplast.cz

www.radka.cz

www.sunplast.cz
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Síť poboček ve střední a východní Evropě  Technická podpora pro vaše projekty
 Sklady materiálu v ČR i zahraničí zajišťující dodávky Just-in-Time

Společnost Comau rozšířila svou rodinu robotů RACER
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Racer 7-1.4 – Rychlejší ne
než vítr
Robot Comau o nosnosti
nosn
7 kg
s maximálním horiz
horizontálním
dosahem 1400 mm je průkopníkem rodiny RA
RACER. Byl
navržen a postaven
postav
s využitím nejmod
nejmodernějších
technologií s důrazem
na detail a pomocí
pokroči
pokročilého výrobní
robního a průmy
myslového
designu.
R o b o t
k
kombinuje
komp a k t n í
velik
velikost, vynikající výko
výkon a díky
optimalizovanému
řízení
a inovativnímu softwar
softwaru je nejrychlejším průmyslovým robotem
ve své třídě.
Racer 7-1.4 je ideálním rob
robotem pro
aplikace, kde jsou nejdůležitě
nejdůležitějšími kritérií rychlost a přesnost. Racer poskytuje
významné zkrácení doby cykl
cyklu s maximální účinností. Poskytuje ttaké nižší
instalaci systéspotřebu energie díky instal
mu snižování spotřeby energie v souladu se zásadamii systému
é
ří
řízeníí energie
i eComau.
C

Šestiosý robot zdědil všechny klíčové vlastnosti svého předchůdce - Racera 7-1.4 – a přidal další jedinečné schopnosti
doplňující širokou nabídku výrobků italské společnosti.
Díky dosahu 999 mm je Racer 999 zvlášť vhodný pro aplikace v omezeném prostoru - montáž, manipulaci, obrábění,
balení atd. Má užitečné zatížení 7 kg, ale může nést až
10 kg. Může být instalován na podlahu, stěnu, strop
nebo na nakloněných konstrukcích.
Firma Comau nezapomněla ani na design
a styl. Racer 999 přeměňuje fyziognomii
lidského svalu na geometrický tvar robota. Jeho dynamické křivky jsou v přímé
souvislosti s rychlostí a plynulostí pohybu.
Vášeň a krása vyúsťují v efektivitě
a technologické dokonalosti. Racer 999
se může spolehnout na software E-motion
pro optimalizaci pohybů a zvýšení
jejich plynulosti, který ve srovnání s robotem předchozí generace
zkracuje časy cyklů až o 25 %.
Racer 999 rovněž zachovává
technologickou platformu systému Racer 7-1.4, což znamená,
že řízení (C5Compact), ovládací
panel (TP5), motory a náhradní
díly jsou stejné. To umožňuje výrobní úspory a maximální integraci
na úrovni automatizace.

Racer 3 – Krása a rychlost se
snoubí s rychlostí a přesností
Racer3, třetí robot oceňované
rodiny robotů Racer, představuje odpověď firmy Comau na rostoucí poptávku trhu po rychlé,
úsporné robotické automatizaci
pro výrobní podniky. Po více než 40
letech inovací a zkušeností je nový
Racer3 výkonný, vysokorychlostní
šestiosý kloubový robot vyznačující se nosností 3 kg a dosahem
600 mm. Tato nejnovější
odlehčená konstrukce firmy Comau Robotics vyrobená
z vysokopevnostního hliníku se dá
snadno uchytit na stoly, stěny, stropy
či nakloněné základny.
Racer3 představuje kombinaci osvědčené technologie a vysoké obratnosti s jednoznačným zaměřením na bezpečnost, design a estetiku výrobků. Racer3 je určen pro všechna průmyslová odvětví včetně potravinářství, elektroniky, zpracování
plastů, zpracování kovů a mnoha dalších. Vyznačuje se kompaktním designem, hliníkovou konstrukcí, vynikající stabilitou
a uživatelsky přívětivým ovládacím rozhraním. Díky vysoce efektivním řešením pro manipulaci a montáž, které
lze uzpůsobit pro každé prostředí, mohou výrobní
podniky zvýšit produktivitu a snížit celkové
náklady nanejvýš přesnými a inteligentními
aplikacemi pro průmyslovou automatizaci.
Díky zeštíhlenému designu a exteriéru
z broušeného kovu nový vysoce výkonný robot v sobě spojuje krásu a rychlost s absolutní přesností a opakovatelností. Je vhodný
zejména pro montáže, manipulaci s materiálem, obsluhu strojů, dávkování a pro aplikace „pick and place“.

Více informací o kompletní rodině robotů Comau Vám rádi
poskytneme na našem kontaktním místě:
Comau Czech s.r.o.
Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava
Jan Morávek
tel.: 604 206 587, 597 570 500
e-mail: jan.moravek@comau.com
www.robotics.comau.com

materiál vhodný pro Front End
a další náročné aplikace v automobilovém odvětví
Radka Pardubice a.s., distributor plastových granulátů ve střední a východní Evropě, se spolupodílela
na vývoji dílů Front End pro nové vozy Škoda Auto a.s., a to Fabia III a Superb III. Pro oba tyto vozy byl
úspěšně otestován materiál THERMOFIL® HP F911X, což je polypropylen
firmy Sumika s obsahem 50 % skleněných vláken (PP-GF50).
Tento materiál byl vybrán místo polyamidu plněného
sklem (PA6-GF40), protože při nižší hmotnosti
dílu poskytl lepší výsledky a vyhověl všem
mechanickým a destrukčním testům.
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RACER 999 – Setkání efektivity, výkonu a designu

THERMOFIL® HP

Front End díl pro
nový vůz Fabia III

a

Front End díl pro
nový vůz Superb III

Škoda Auto a.s. historicky poprvé
vyrobila díly Front End u obou vozů pouze
z polypropylénu se skleněným vláknem, bez
použití polyamidu či kovového zálisku (insertu). Díky
nižší hustotě materiálu THERMOFIL® HP došlo ke
snížení váhy dílu a tím pádem i nižšímu zatížení CO2
emisí, které musí být v automobilovém odvětví
omezovány.

RADKA Pardubice a.s., Pod Kasárny 724, 533 41 Lázně Bohdaneč
Ing. David HORÁK – technická podpora prodeje, region Evropa
david.horak@radka.eu • www.radka.eu

THERMOFIL® HP jje polypropylen
l
l plněný
l ě ý sklekl
něným vláknem v rozmezí 20–50 % s velmi
vysokou pevností, tuhostí a rázovou houževnatostí v porovnání se standardním polypropylenem plněným sklem. Tyto přednosti umožňují
ve vhodných aplikacích nahradit sklem plněné
materiály, jako je např. polyamid (PAGF), polybutylentereftalát (PBTGF) či polypropylen
s dlouhým skleněným vláknem (PPLGF).
THERMOFIL® HP lze zpracovat na standardních vstřikovacích lisech za úspory energie
díky nižším zpracovatelským teplotám (např.
oproti polyamidu).

Ruku v ruce k úspěchu
Co pro vývoj produktu znamená zaměření se na potřeby
zákazníka a co to má do činění s malými roztečemi mezi
dutinami ve formě? To objasní výrobce horkých vtoků,
ﬁrma INCOE, na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně. Rozhodující úlohu přitom hraje topení trysky,
které sami vyvinuli.
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Výrobce vstřikovacích systémů INCOE International Europe, Rödermark u Frankfurtu nad Mohanem, se považuje za specialistu
v oblasti vstřikování plastů. Celý tým vidí svůj úkol v optimalizaci vtokového systému formy, tzn. co možná nejefektivnější konstrukci horkých vtoků. Stanovený cíl: horký vtok zkonstruovat tak,
aby byl stabilní, jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Tak aby nejen
proces vstřikování, nýbrž i celý projekt od konstrukce formy, přes
výrobu nástroje a plastových dílů, až po údržbu a případné opravy mohl probíhat efektivně a spolehlivě.

Z toho proﬁtuje i jiný trh s výrazným potenciálem růstu: Při výrobě dveřních výplní vozidel může konstruktér nyní zrealizovat
vstřikovací body velice blízko sebe v oblasti mřížky reproduktoru. Menší rozměry válců také zjednodušují umístění šíbrů (posuvných jader) a vyhazovačů a díky menšímu vyfrézovanému
prostoru pro systém získává nástroj stabilitu. To nejdůležitější
pro automobilové aplikace je, že výkon HEM je dostatečný i pro
použití velkých dlouhých trysek.
Pro ﬁrmu INCOE je typické, že na novém produktu byla realizována i řada vylepšení za účelem bezpečného provozu a jednoduché údržby. Patentovaná tepelná izolace mezi rozváděcí deskou
a válcem zabraňuje kritickému přehřátí hydraulického oleje.
Lepší tepelné parametry válce šetří pohyblivé díly a těsnění,
a také dochlazování systému po ukončení výroby odpadá.
Další výhodou pro provoz je možnost demontovat válec
z rozváděcí desky se zapojeným chladícím okruhem.
A v neposlední řadě je oceňována i možnost nastavení polohy jehly bez demontáže upínací desky.

Kombinace štíhlé trysky s malým hydraulickým válcem přináší
výhody i do automobilových aplikací: Malé rozteče vstřikovacích
bodů potřebujete pro novou technologii výroby dveřních výplní.

V poslední době byl ze strany zákazníků z oblasti Multi Cavity aplikací kladen stále větší důraz na menší vzdálenosti
mezi dutinami. Nástroje se měly zmenšit, vstřikování
plastů zefektivnit. Ovšem pouhé zmenšení rozměrů
stávající konstrukce pouze zeslabuje stabilitu a tím
i kvalitu výrobku, které ﬁrma INCOE přikládá obzvláště velký význam. Hledání nových řešení v této
oblasti horkých vtoků přineslo překvapivé výsledky.
Jako první byl díky novému hydraulickému válci
pro uzavírání jehlou HEM vyvinut výkonný miniaturní hydraulický systém, který potřebuje o 40 procent
méně místa ve formě při stejné zavírací síle. Tím lze
nyní u jehlových vícenásobných systémů s hydraulickými
válci zmenšit rozteče trysek a naplánovat více dutin do jedné formy při zachování její velikosti.

Standardní topný element v porovnání s novým ztenčeným elementem:
Použitím v Multi Cavity aplikacích získáváte prostor díky menšímu
zástavbovému rozměru trysky.
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V dalším kroku byly zeštíhleny trysky, jak názorně
ukazuje vedlejší obrázek. Úspora prostoru vzniká
v podstatě odstraněním hliníkového pláště, který
normálně zakrývá topný element trysky. Pro toto
konstrukční řešení bylo nutné vyvinout nové topení, které může pracovat bez pláště. Že tato inovace
ﬁrmy INCOE vykáže také ještě zlepšení rozložení teploty na celé délce trysky, překvapilo i konstruktéry. Více
se dozvíte na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
hala G1, stánek 049.

Vylepšený materiál s retardérem hoření
pro elektrické a elektronické aplikace
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O divizi Performance Materials
firmy BASF
Divize Performance Materials zahrnuje
kompletní materiálové know-how firmy
BASF týkající se inovativních, zákazníkovi na míru upravených plastů. Ve čtyřech hlavních průmyslových oblastech
– doprava, stavebnictví, průmyslové
aplikace a spotřební zboží – nabízí divize silné portfolio výrobků a služeb
v kombinaci s hlubokými znalostmi
aplikačních řešení. Klíčovými důvody
ziskovosti a růstu jsou úzká spolupráce
se zákazníky a jasné zaměření na řešení. Rozsáhlé schopnosti v oblasti vědy
a výzkumu poskytují základ pro vývoj
inovativních produktů a aplikací. V roce
2013 divize Performance Materials
dosáhla obratu 6,5 mld. EUR.

Nový polyamid Ultramid A3U42G6 vyztužený skleněnými vlákny a obsahující
retardér hoření rozšířil portfolio ﬁrmy
BASF. Tento světle vybarvitelný typ poskytuje snadné zpracování s omezenou
tvorbou usazenin a korozí. Díky tomu se
zvyšuje trvanlivost plastikačních jednotek a vstřikovacích forem, a tím také materiál napomáhá omezovat výrobní výluky kvůli servisu a údržbě.
Nový materiál splňuje požadavky normy
UL 94 pro třídu hořlavosti V-0 při tloušťce stěny už 0,4 mm. Odolnost tepelnému
stárnutí byla výrazně vylepšena u všech
skleněnými vlákny vyztužených typů polyamidu. S hodnotou RTI pro dielektrickou
pevnost (UL 746B) 140 °C při tloušťce stěny 0,4 mm a dokonce 150 °C při tloušťce

stěny od 0,75 mm je nový Ultramid
A3U42G6 především určen pro použití při
zvýšených teplotách.
Nový systém retardace hoření vykazuje
nulovou migraci a zajišťuje tedy součásti vysokou kvalitu povrchu. Neobsahuje
halogeny ani sloučeniny antimonu. To
umožňuje dosáhnout výhodných hodnot
vývinu kouře a toxicity a materiál vyhovuje tudíž směrnicím WEEE a ROHS.
Ultramid A3U42G6 vyztužený 30 % skleněných vláken poskytuje dobré mechanické vlastnosti typické pro polyamidy,
a když je vybarven černě, může být označován laserem. Tento nový typ je vhodný
zejména pro výrobu konektorů a tepelně namáhaných průmyslových aplikací
v automatizaci, jako rozvodny a stykače.
Materiál je dostupný v komerčních objemech s rozsáhlou dokumentací.
Více informací o materiálu Ultramid (PA)
ﬁrmy BASF na vyžádání e-mailem
Ultraplaste.infopoint@basf.com nebo
telefonem +49 (0) 621 60-78780.
Ultramid na internetu: www.ultramid.de

O firmě BASF
V BASF vytváříme chemii – a děláme
to už 150 let. Naše portfolio zahrnuje chemikálie, plasty, funkční výrobky,
výrobky pro ochranu zemědělských
produktů, olej a plyn. Kombinujeme
ekonomický úspěch, sociální zodpovědnost a ochranu životního prostředí. Výzkumem a inovacemi jsme schopni pomoci našim zákazníkům v téměř všech
průmyslových odvětvích držet krok se
současnými a budoucími potřebami
společnosti. Naše výrobky a systémová
řešení přispívají k udržitelnosti zdrojů,
zajištění zdravého jídla a výživy a pomoci zlepšit kvalitu života. Shrnuli jsme
tento příspěvek v náš společný cíl: vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. BASF oznámil obrat v roce 2013
okolo 74 mld. EUR a ke konci roku 2013
měl přibližně 112 000 zaměstnanců.
S akciemi firmy BASF se obchoduje
na burze ve Frankfurtu (BAS), Londýně
(BFA) a Curychu (AN). Další informace
o firmě BASF jsou dostupné na internetu www.basf.com.
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Nový typ materiálu Ultramid pro
optimalizované zpracování s nižší
tvorbou usazenin
• Třída hořlavosti V-0 (UL 94) při tloušťce
stěny od 0,4 mm;
• Hodnota RTI (Relative Temperature
Index) 150 °C podle normy UL 746B

ZÁKLADY VSTŘIKOVÁNÍ KOMPOZITŮ S TERMOPLASTICKOU
MATRICÍ VYZTUŽENÝCH DLOUHÝMI VLÁKNY – LFRT
1. ÚVOD
Evropská komise v roce 2013 schválila dvě
nařízení. Podle prvního mají nově vyrobené
osobní automobily do roku 2020 vypouštět
maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr o 40 g CO2 / 1 km méně než dnes.
V případě lehkých užitkových vozidel se
mají emise do roku 2020 snížit na 147 g
CO2 / 1 km o 34 g CO2 / 1 km méně než
v roce 2010.
S výše uvedenými limity, o kterých, zejména v EU, zástupci automobilového průmyslu hovoří jako o velmi přísných a zdražujících vývoj a výrobu osobních a užitkových
automobilů a zástupci zelených, ekologických organizací jako o málo ambiciózních,
souvisí cesty jak předepsaných cílů dosáhnout.

10

Jednou z cest je další využití plastů a kompozitních materiálů s termoplastickou matricí v jejich konstrukci.
Podíl termoplastů na materiálovém složení osobního automobilu je zhruba 8 %.Podíl
je samozřejmě závislý na typu automobilu,
jeho technické úrovni a velikosti. Pro výrobu střední třídy osobních automobilů se
použije cca 130 až 150 kg termoplastů.

Konstrukce automobilu vyžaduje, pro jednotlivé konstrukční skupiny, materiály se
specifickými užitnými i zpracovatelskými
vlastnostmi a to jak vzhledem k požadavkům na bezpečnost, komfort posádky, design a hospodárnost provozu spolu s ekologickými požadavky.

- fáze se liší svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi
- matrice je spojitá, obvykle houževnatější, složka, která v kompozitu zastává
funkci pojiva výztuže;jejím úkolem je zajištění tvaru výrobku, přenos sil na plnivo výztuž, ochrana plniva
- plnivo výztuž je nespojitá složka, oproti
matrici obvykle s vyššími mechanickými
vlastnostmi, zejména v charakteristikách tuhosti a pevnosti
- kompozit je připraven technologií mísení
příslušných složek
Z uvedených charakteristik vyplývá, že
kompozitem nejsou polymerní materiály
aditivované různými přísadami pro zlepšení užitných vlastností jako například tepelné stabilizátory, samozhášivé přísady,
barevné koncentráty, atd.
Výsledné vlastnosti kompozitu závisí na rozložení a vzájemném ovlivňování jeho jednotlivých složek. Významnými
vlastnostmi kompozitu jsou koncentrace
plniva hmotnostní nebo objemový podíl
složek míra homogenity a rovnoměrnosti
systému. Konečné vlastnosti kompozitního
systému vykazují synergii, čímž na rozdíl
od vlastností jednotlivých složek umožňují
kompozitu získat kvalitativně nové vlastnosti.
Kompozity s termoplastickou matricí můžeme rozdělit podle mnoha hledisek, například podle vlastností plniva nebo druhu
matrice. Nejčastěji se jako kritérium používá geometrický tvar, velikost, orientace
a rozměry plniva:

3. KOMPOZITY S DLOUHÝMI VLÁKNY
První kompozitní materiály s dlouhými
vlákny se začaly komerčně nabízet v roce
1990.Jejich označení vycházející z anglického názvu je obvykle LFRT – Long Fiber
Reinforced Thermoplastic nebo LGF Long
Glass Fiber nebo LCF Long Carbon Fibre
nebo LFT Long Fibre Thermoplastics.

POLYAMIDY, KTERÉ ODOLAJÍ
VYSOKÝM TEPLOTÁM MOTORU

Radilon HHR a Radilon XTreme.

Pojem dlouhé vlákno není možno zaměňovat s kompozity s dlouhými kontinuálními vlákny, ale jedná se kompozity plněné vlákny o větší délce než jsou vlákna
v běžných kompozitech s termoplastickou
matricí. Délka vláken v kompozitech plněných dlouhými vlákny se obvykle pohybuje od cca 7 do cca 25 mm. Jako matrice se
nejčastěji používají částečně krystalické
termoplasty.
Granulát kompozitů s dlouhými vlákny se
výrazně liší od granulátu s krátkými vlákny. Vizuální rozdíl je ve velikosti granulátu.
Granulát s krátkými vlákny obvykle tvoří
válečky o délce cca 2 až 3 mm, v nichž jsou
vlákna neuspořádaně rozptýlena v polymerní matrici, kdežto granuláty s dlouhými
vlákny jsou tvořeny válečky s délkou odpovídající délce vlákna a vlákna jsou v nich
uspořádána kontinuálně v jednosměrné
orientaci v podélné ose granulátu válečku.
Konečné vlastnosti dílů z kompozitů typu
LFRT jsou výrazně závislé na konečné délce vláken, na jejich orientaci ve výstřiku, na
jejich obsahu a na použité matrici.
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Největší podíl plastových dílů je obsažen
ve skupině karosérie a nejméně jich obsahuje podvozek. Podle druhu plastů jsou
nejvíce zastoupeny materiály na bázi polypropylenu ( cca 35 %), následují různé
typy polyamidů ( cca 14 %), polyetylen ( cca
10 %) a ABS ( cca 7 %).

- obě fáze, nebo i více fází, mají obvykle
rozdílné chemické složení

Větší délka vláknité výztuže u kompozitů
LFRT zvyšuje ve výrobcích z nich jejich tuhost modul pružnosti, zejména při zvýšených teplotách a zvyšuje rázovou houževnatost při nízkých teplotách.

Samotné termoplasty svými vlastnostmi
obvykle požadavkům na materiály vhodné
ke konstrukci automobilových dílů nevyhovují. Proto, že je druhový vývoj plastů více
méně ukončen, je technicky nejschůdnější
a ekonomicky nejpřijatelnější cesta k široké škále materiálů s vlastnostmi vhodnými
pro konstrukci a výrobu automobilových
dílů modifikace vlastností standardních
termoplastů, včetně
využití různých druhů plniv, tj. v konstrukci
aut využití kompozitních materiálů.
2. KOMPOZITY S TERMOPLASTICKOU
MATRICÍ

RADILON®RɬGFUVCXWLGURGEKȄNPȐRNCUV[UG\XȝɶGPQWVGRGNPQW
QFQNPQUVȐRQȬȐPCLGVTCFKȬPȸLɶȐOKMQPUVTWMȬPȐOKRNCUV[ɬCF[HHR
nylon 6.6MVGTȌOCLȐX[PKMCLȐEȐVGRGNPQWQFQNPQUVCʓFQ210 °C,
CʓRQPQXQWɬCFWRADILON® XTreme X[XKPWVQWRTQJQTMQX\FWɶPȌ
CRNKMCEGRɬKUVȄNȝEJRTQXQ\PȐEJVGRNQVȄEJCʓFQ230 °C.

Obecně, výraz kompozity, zahrnuje složené heterogenní systémy tvořené alespoň
dvěma fázemi. Více fázové materiály, které
řadíme mezi kompozity, mají určité charakteristiky:
Pokračování na straně 20

Robotická řešení
pro zpracování plastů
Robotová divize Stäubli je osvědčeným dodavatelem
vyspělých řešení automatizace pro plastikářský průmysl.
Mezi nejčastěji poptávané aplikace patří manipulace
s plastovými výlisky, zejména pak jejich vyjímání ze
vstřikovacích lisů. A právě v tomto případě dokáží roboty
výrobu značně urychlit.
Celá řada robotů a softwarových aplikací pro plastikářský průmysl byla vyvinuta v těsné spolupráci s plastikářskými ﬁrmami a renomovanými výrobci
strojního vybavení. Roboty Stäubli představují ideální řešení pro automatizaci vstřikovacích lisů, ať už se jedná o náročná výrobní prostředí s množstvím
nečistot a odstřikujícími kapalinami nebo naopak o čisté a sterilní provozy.
Speciální šestiosé modely řady TX a RX zvládají kromě zakládání dílů a jejich
vyjímání i celou řadu doprovodných operací, jako je například kompletní opracování plastových výlisků, jejich dočištění a kontrola, dekorace ve formách,
značení ve formách a mnoho dalších.

Software jako základ
Co se softwaru a programování týče, robotová divize Stäubli může nabídnout
tři různá řešení, z nichž každé je šité na míru jiné skupině uživatelů. Zkušení
uživatelé si vyberou patrně programovací jazyk VAL 3 vyvinutý Stäubli, který
je velmi snadný na naučení a programování robotů výrazně zefektivňuje. Najdete ho i ve všech našich předpřipravených aplikacích, které tak lze kdykoliv
upravit dle vlastních speciﬁkací.
Speciálně pro plastikářský průmysl pak softwaroví vývojáři Stäubli připravili
aplikační software VALplast. Díky tomuto balíčku, určenému zejména pro koncové uživatele s menší znalostí robotových systémů a jejich programování,
lze velice snadno a efektivně využívat všech možností, které integrace robotů
do výroby nabízí. VALplast umožňuje rychlé programování na základě připravených stavebních prvků přes uživatelsky příjemné rozhraní. Stäubli navíc
výrobcům strojů nabízí možnost komunikace se vstřikolisy přes standardní
rozhraní Euromap.
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Dejte Vaší výrobě
ten správný tvar.

Dodavatel automobilového průmyslu Key Plastics používá vstřikovací jednotku od ﬁrmy Engel s robotem Stäubli. Zvláštní vlastností zde je plná integrace programování
šestiosého robotu do řídicího systému linky od ﬁrmy Engel díky otevřenému rozhraní.
Foto: Engel

www.staubli.cz/robotics

Robot Stäubli RX160 vyniká maximální přesností při zakládání a vybírání
vstřikovacích forem. Pohybové sekvence však zároveň musí být nesmírně
rychlé, aby se udržely co nejkratší časy otevření nástrojů.

Flexibilita. Rychlost. Spolehlivost.
Dlouhodobě vysoká výkonnost robotů Stäubli
z nich dělá ideální řešení pro celou řadu robotických
aplikací od rychlé manipulace až po kompletní
automatizaci vstřikolisů, ať už se jedná o plastikářskou výrobu v elektrotechnickém, farmaceutickém
nebo automobilovém průmyslu.
The future is Man and Machine.

Stäubli Systems, s.r.o., +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com
Staubli je ochrannou známkou Stäubli International AG registrovanou
ve Švýcarsku a v dalších zemích. © Stäubli, 2015

Právě pro instalaci robotů v prašném nebo vlhkém prostředí může Stäubli doporučit řadu robotů HE. Tyto šestiosé modely byly vyvinuty s důrazem na jejich
maximální odolnost a dlouhodobou spolehlivost i v extrémních podmínkách.
Mohou se pochlubit zcela uzavřenou konstrukcí ramene s možností přetlakového provedení, která dále zvyšuje ochranu robotu. Velkým plusem je i snadná
údržba a čištění, kdy lze díky stupni krytí IP65 (respektive IP67 pro zápěstí)
a odolnosti vůči kapalinám s pH 5,5 až 8,5 tyto roboty snadno a bez problémů
čistit společně s ostatními částmi linky bez nutnosti nákladných ochranných
návleků a rukávů.
Rychlé šestiosé roboty stále
častěji nalézáme u následných úkonů, jako
je odjehlování,
testování, konvenční i laserové řezání, lepení,
montáž a balení
nebo paletizace.
Roboty Stäubli
se všech těchto rolí ujímají
s grácií sobě
Ve výrobě lékařských přístrojů v prostředí čistých provozů je
vlastní, a to
zapotřebí spolehlivých výrobních postupů. Všem příslušným
nejen díky své
požadavkům plně vyhoví vstřikovací jednotka od firmy Engel
kompaktní kons plně integrovaným robotem Stäubli pro čisté provozy.
strukci a vysoké
Foto: Engel
opakovatelné
přesnosti, ale především díky jedinečným dynamickým vlastnostem zaručeným patentovanými převodovkami vlastní výroby JCS: prostoje při zakládání
a vykládání vstřikolisů lze udržet na naprostém minimu.

Mnoho výhod nabízí přímá integrace robotu ke stroji a napojení jeho ovládání
na centrální systém řízení díky otevřenému rozhraní uniVAL. To nejpodstatnější pro maximální výkonnost robotů ve všech aplikacích, tedy jejich rychlé,
přesné a plynulé pohyby, zůstává zcela v kompetenci Stäubli. Zatímco kompletní hardwarová kontrola je záležitostí motorů, brzd a enkodérů v rameni,
kontrolér Stäubli slouží jako prostředník mezi robotem a PLC. Překládá tak
instrukce obdržené přes některou ze standardních průmyslových sběrnic
(Powerlink, EtherCat, Proﬁnet, Sercos a další) do konkrétních pohybových instrukcí a zprostředkovává pak také zpětnou vazbu do PLC. Celá aplikace pak
může být napsána v programovacím jazyku daného PLC a v podstatě pouze
určuje, kdy a kde má robot být.
To, jak se tam robot dostane, už si řídí sám kontrolér Stäubli. Zároveň odpadá
programátorům nutnost učit se další programovací jazyk a získávají možnost
velmi jednodušše a rychle programovat roboty v prostředí, které je jim dobře
známé. Technologie uniVAL je nyní nově dostupná ve dvou variantách „uniVAL
drive“ a „uniVAL plc“ podle stupně integrace. Obě varianty můžete vidět živě
na stánku Stäubli na letošním MSV na řízeních od společností B&R a Beckhoff.

V této plně automatizované standardní vstřikovací jednotce pro malé díly provádí robot
Stäubli TX60 nejen jednoduché manipulační úkony, ale též související obráběcí procesy.
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Flexibilní řízení robotů
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www.quick-mold-change.com/cz
Magnetické upínací systémy:
Důvěřujte zkušenostem.
„Snadná a nenáročná údržba byla jedním z
klíčových kritérií při výběru upínacího systému.
Upínací systém Stäubli byl nakonec jediný, který
díky svým výměnným modulům umožňuje údržbu
přímo na místě, což snižuje prostoje ve výrobě.
Víme, že na dostupnost a pružnou reakci servisních
techniků Stäubli se můžeme vždy spolehnout.“

Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika
Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

Den pro 10.000 vstřikovacích lisů.
V pondělí dne 18. 5. 2015 společnost HAITIAN INTERNATIONAL otevřela
ve čtvrti Chunxiao nedaleko čínského města Ningbo zatím poslední a technologicky nejvyspělejší výrobní závod dceřiné společnosti ZHAFIR na výrobu
plně elektrických a hybridních vstřikovacích lisů.
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botem TecnoMatic Compact 3 CNC a hybridní vstřikovací lis Zhahir ZERES s uzavírací silou 230t a robotem TecnoMatic Compact 2
CNC. Oba tyto stroje se představí v reálné produkci a jejich výbaa
je nastavena pro produkci automotive. Současně se na stánku
společnosti Mapro bude prezentovat i druhá divize společnosti
Mapro zaměřená na průmyslovou automatizaci a to dvěma aplikacemi robotických buněk.
Není hybrid jako hybrid
Současně s rostoucí popularitou plně
elektrických vstřikovacích lisů roste také
mezi zákazníky obliba hybridních vstřikovacích lisů. Integrovaná jádra u hybridního
vstřikovacího lisu řeší kompromis, jak mít
precizní vstřikování pomocí elektropohonu
šneku a zároveň neztratit možnost využití
hydraulických jader, která jsou stále nejrozšířenější funkcí při konstrukci forem.
Hybridní vstřikovací lisy jsou však různé
úrovně dle množství aplikovaných pohonů. Ten nejvyšší komfort nabízí hybridní
vstřikovací lisy společnosti ZHAFIR s typovým označením ZERES. Typová řada ZERES je založená na stejné platformě jako
plně elektrické lisy ZHAFIR VENUS včetně
stejného řídicího systému Sigmatek. Hydraulický servo pohon pomocí frekvenčního
měniče řídí pouze tři pohyby vstřikovacího

lisu a to již zmiňovaný pohyb jader, pohyb
vyhazovač a příjezd vstřikovací jednotky.
Všechny ostatní pohyby jako je uzávěr,
plastifikace a vstřik jsou řízeny pomocí elektropohonu. Zásadním způsobem
se tak odlišuje od základního provedení
hybridních vstřikovacích lisů, kdy je hydraulický vstřikovací lis osazen „pouze“
elektropohonem šneku umožňujícím nezávislou plastifikaci.

Na Brněnský veletrh si společnost Mapro připravila dvě aplikace
robotických buněk pro prezentaci výše zmíněných informací.
Pracoviště s robotem KUKA KR AGILUS
Robot s pěti osami je cíleně dimenzován pro zvlášť vysoké pracovní rychlosti, který současně nabízí vysokou přesnost a opakovatelnost. Malá náročnost na zástavbové místo a volitelná montáž
v podlahové či stropní poloze, umožňují extrémní přizpůsobivost
pro splnění zadaného úkolu. Robot v pracovní buňce manipuluje
s díly, které pokládá na pohybující se dopravníkový pás a následně z pohybujícího se pásu je opět odebírá. Tato aplikace reálně
demonstruje využití 6-osých robotů v praxi.

Společnost MAPRO v rámci MSV v Brně
představí
V letošním roce společnost Mapro v rámci MSV Brno v pavilonu G1 na stánku č.
18 představí na trhu již praxí osvědčený
dvoudeskový vstřikovací lis typ JUPITER
druhé generace s zavírací silou 450t a ro-

Pracoviště s robotem ABB IRB 120
Automatizace hýbe světem
Společnost Mapro divize automatizace se zabývá průmyslovou
automatizací výroby a výrobních procesů. Dle požadavku zákazníka společnost Mapro navrhuje a vyrábí od základních kontrolních/montážních stanic až po komplexní výrobní linky. Doménou
však zůstává automatizace ke vstřikovacím lisům na plasty, kde
pro své zákazníky společnost Mapro konstruuje a dodává složitá
chapadla pro roboty na zakládání zálisků do lisovací formy či jednoduchá chapadla určená pro vyjímání vylisovaných dílů z formy
a odložení na dopravníkový pás doplněný případnou kontrolou
pomocí kamer, snímačů nebo jiných.

Nejmenší víceúčelový průmyslový robot společnosti ABB váží
pouhých 25 kg a dokáže manipulovat s břemenem o hmotnosti
až 3 kg. Zdánlivě jednoduché pracoviště se vyznačuje přesnou
a rychlou manipulací tužky mezi podavačem tužek, automatickým ořezávátkem a kontrolní stanicí. Tato aplikace byla vyvinuta
a postavena pouze jako výstavní exponát, nicméně zcela názorně ukazuje využití průmyslové automatice a systémového řešení,
které společnost Mapro nabízí svým zákazníkům.

Aleš Trunda
Mapro spol. s r.o.
Bystrovany 211
779 00 Olomouc - Bystrovany

NAVŠTIVTE NÁS NA
STÁNKU 018 PAVILON G1

Tel : +420 58 515 78 17
Fax: +420 58 515 78 10
Mob: +420 603 169 640
www.mapro.cz
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V tomto výrobním a montážním závodě
na ploše cca. 300.000 m² dosáhne ZHAFIR po 100% strojním dovybavení roční
produkce 10.000 kusů vstřikovacích
lisů. Společně s velmi populární řadou
plně elektrických strojů řady VENUS
40-1000t se zde také vyrábí hybridní
vstřikovací lisy řady ZERES 40-650t.
Paralelně tak vedle sebe firma HAITIAN/
ZHAFIR nabízí tu nejmodernější technologii, kterou je možné na světovém
plastikářském trhu zakoupit.
Při slavnostním otevíracím projevu
viceprezident společnosti HAITIAN
INTERNATIONAL profesor Helmar Franz
zdůraznil: „Je více než jasné, že trend
plně elektrických a hybridních vstřikovacích lisů udává a bude nadále udávat
tempo v plastikářské branži. My se tímto
stáváme jeho silnou součástí“.

S rostoucími nároky zákazníků na funkčnost a variabilitu automatizovaných pracovišti roste i podíl využití 6-ti osých robotů.
Společnost Mapro spolupracuje s předními světovými výrobci 6-ti
osých robotů (Yaskawa, Kuka, ABB). Zákazník si má tak možnost
vybrat značku robota dle svých zavedených standardů. V případě jednodušších pracovišť nabízíme zákazníkům 3- osý robot
od Italského výrobce TecnoMatic. Pro jinou skupinu svých zákazníků společnost Mapro navrhuje a dodává automatické montážní
a kontrolní stanice. Jelikož automatizace není vše, co se točí pouze kolem plastů. Stanice tak mohou být navrženy od základních
pro spojení dvou dílů až po montáž několika dílů s následnou kontrolou správnosti montáže. Součástí takové stanice pak zpravidla
bývá i značení shodných dílů potiskem s QR-kódem, laserovým
značením nebo mechanickou značkou.

ABB Robotika představí na veletrhu MSV 2015
produktové novinky a pokročilé aplikace
snadným ovládáním, rychlostí a kompaktním designem.
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K dispozici jsou dvě verze, přičemž první
s dosahem 700 mm unese zátěž až 7 kg,
druhá má při snížené nosnosti (5 kg) dosah až 900 mm. Obě verze nabízejí možnost montáže v jakékoli pozici. Vysoká
pozornost byla věnována stupni ochrany
proti okolnímu prostředí, vedle základního provedení splňujícího kategorii IP 40
lze volit i variantu vyššího krytí (IP67) celého robota. Pro další sérii je plánovaná
verze pro čisté prostředí ISO 4.

Novinka
YuMi® – první robot na světě, který dokáže bezpečně spolupracovat
s člověkem
Společnost ABB představí na veletrhu
robota YuMi, který předznamenává novou éru robotických spolupracovníků
spolupracujících s člověkem na stejných
úkolech při zachování bezpečnosti. YuMi
je výsledkem několikaletého výzkumu
a vývoje a mění způsob vzájemné interakce mezi lidmi a roboty, je prvkem ABB
strategie internetu věcí, služeb a lidí, kteří společně vytvářejí automatizovanou
budoucnost.
Ačkoli je YuMi navržen speciﬁcky pro
elektronický průmysl, je rovněž vhodný pro jiná prostředí montáže drobných
součástek, například pro výrobu hodinek,
hraček a automobilových součástí.

Novinka
Malý průmyslový robot IRB 1200
Robot IRB 1200 je výsledkem intenzivního průzkumu potřeb zákazníků z různých
průmyslových odvětví, na jehož základě
je vybaven vysokou univerzálností,

Konstrukce IRB 1200 usnadňuje integraci, protože počítá se čtyřmi přívody
vzduchu, s 10 signály podle požadavků
a s Ethernetem. Tato připojení jsou vedena vnitřkem robota v blízkosti kloubové
příruby až k základně, což zvyšuje kompaktnost celého balíku.

Manage your robot - pokročilé nástroje umožnující řízení robota v souladu s Industry 4.0
RobotStudio®
Počítačové programování představuje
nejlepší způsob, jak maximalizovat návratnost investice u robotických systémů a vede ke snížení nákladů zkrácením
doby, za niž se výrobek dostane na trh
a ke špičkovým koncovým výrobkům.
ABB RobotStudio® umožňuje provádět
programování na počítači bez nutnosti
zasahovat do konstrukce nebo narušovat
stávající výrobu. Jedná se tedy o systém
pro návrh, programování a kontrolu robotizovaných pracovišť, kde se virtuální
robot chová stejně jako reálný robot.
RobotStudio® umožňuje vyvíjet i modiﬁkovat různé varianty řešení, nabízí možnost ověřit nástroje, doby cyklů, pracovní

MyRobot – nástroj vzdáleného
servisu
Tento nástroj umožňuje nepřetržitě informovat zákazníka i servisní
oddělení ABB o aktuálním stavu
průmyslového robota. Automaticky generovaná chybová hlášení jsou přístupná na webových
stránkách, jsou zasílána prostřednictvím e-mailu nebo sms zákazníkům. Díky tomuto nástroji lze řešit
značnou část poruch bez nutnosti
servisního zásahu přímo u zákazníka. Pokud systém odhalí závažnější poruchu na některém z dílů,

dokáže servisní oddělení okamžitě zajistit správný díl a následně vyslat technika
se správným dílem přímo k zákazníkovi.
Vzdálený servis rovněž umožňuje pravidelně zálohovat programy průmyslového
robota tak, aby bylo možné v případě

potřeby obnovit systém, a zajistit tak plynulost výroby. V rámci aplikace MyRobot
se může uživatel robota pomocí chytrého telefonu připojit k portálu ABB Robot
Care, a tak svého robota kontrolovat kdykoliv a odkudkoliv.
Na MSV je možné vyzkoušet si tyto
nástroje pomocí iPhone 6, 3D vizualizace navrhovaných projektů
pomocí brýlí Oculus Rift a RobotStudia, či vyzkoušení možnosti
uvedení robota do provozu pomocí
tabletu.
O společnosti ABB
ABB (www.abb.com) je předním
světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci.
Umožňuje zákazníkům ze sféry
výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury
zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní
prostředí. Skupina ABB má kolem
140 000 zaměstnanců v téměř
100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách, má
zde sedm výrobních závodů, čtyři
centra pro výzkum a vývoj a komplexní servisní služby. ABB ČR
zaměstnává více než 3 400 lidí.
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Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci,
vás zve k návštěvě svého stánku č. 16 v hale G2 na veletrhu MSV 2015 pořádaném ve dnech 14. – 18. září 2015 na brněnském výstavišti. Nabídka technologií
a produktů, které společnost ABB na veletrhu představí, potvrzuje postavení
ABB coby předního dodavatele průmyslových robotů, automatizovaných
výrobních systémů a souvisejících služeb s instalovanou celosvětovou bází
přesahující 250 000 průmyslových robotů zajišťujících nejen vyšší produktivitu,
ale i kvalitu výrobků a bezpečnost pracovníků.

IRB 1200 umožňuje svojí konstrukcí umístění v kratších vzdálenostech
od stroje bez omezení pracovního rozsahu nebo funkčnosti. Krátký pohyb
mezi operacemi zkracuje délku cyklu (až
o 10 % oproti předchozím robotům), robot navíc nevyžaduje odsazení v ose dvě
a lze ho umístit velmi blízko obrobku při
zachování funkce (např. na stropě uvnitř
malé jednotky při obrábění elektroniky
nebo leštění). Jeho hladké povrchy dovolují lépe udržovat čistotu a provádět
údržbu v prostředích, jako je obsluha
CNC strojů a manipulace s materiálem
(např. v potravinářství). Uplatnění najde
i v montážních linkách či v rámci obsluhy
obráběcích center.

průměry a produktovou kapacitu před
zahájením instalace v reálných podmínkách. Pomocí výběrového menu si programátor z knihovny vybere příslušného
robota, pomocí dalších nabídkových ikon
poskládá pracoviště z jednotlivých komponentů (jsou zde komponenty chapadel, dopravníků, zásobníků palet,
pásů, různých typů obalů, apod.)
a simuluje v režimu off-line celý
výrobní proces robota. V systému
lze vytvořit veškeré pohybové dráhy, včetně případné detekce kolizí.
Po následné kontrole a optimalizaci se výsledný soubor uloží do paměti a používá přímo při výrobě.

Nové možnosti v předpovědi kvality
plastových dílů pomocí počítačové simulace

SAX POLYMERS & PLASTOPLAN
Silní spojenci ve světě termoplastů

Zajištění kvality plastových dílů je prvořadým úkolem všech výrobních a vývojových pracovníků. Nejvýrazněji a zároveň při nejnižších nákladech lze kvalitu ovlivnit v předvýrobní fázi. Při konstrukci formy i při plánování výroby v předvýrobní fázi, je vhodné
použít simulační program určený pro technologii vstřikování. Mezi produkty na českém
trhu vyčnívá celosvětově nejrozšířenější program Autodesk Moldﬂow, který nachází využití od konceptu po sériovou výrobu. Z údajů nástrojáren vychází nutnost 5 - ti až 10
- ti optimalizací na formu bez analýzy a při použití kvalitní počítačové analýzy se sníží
počet optimalizací na 1 až 2. Se špičkovou kvalitou analýz ﬁrmy TD-IS, s. r. o. se podařilo např. ﬁrmě Tanitech s. r. o. v tomto roce zavést 6 forem bez nutnosti technologické
optimalizace.
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Komplexní analýza s praktickým dopadem na kvalitu dílu spočívá v posloupnosti dílčích
analýz. Postupně je vhodné provést analýzu tlouštěk stěn, analýzu tečení a deformací,
analýzu chlazení a na závěr kompletní simulační proces spočívající ve vytvoření 3D modelu vstřikovací formy a výpočtu chlazení, tečení a deformací. Výpočty s 3D modelem
formy odhalí místa se špatným prostupem tepla od dutiny formy k temperačním kanálům a ukáží i deformace formy během výroby. Komplexní analýza vstřikovací formy je
časově i ﬁnančně náročnější než běžné analýzy. Ekonomický přínos lze nejlépe doložit
na formách, které byly vyrobeny bez analýzy a pak následně optimalizovány. V krátkosti
lze uvést příklad provedené analýzy držáku kabelů: nevhodná poloha studených spojů,
dlouhý výrobní cyklus. Po optimalizaci jsou studené spoje v dostatečné kvalitě a v nepohledové části, výrobní cyklus byl zkrácen z 58 s na 42 sekund. Dodatečná investice
do 8 - mi násobné formy by dokázala zaplatit kompletní analýzu přibližně 14 x a to není
započten beneﬁt ve zkrácení výrobního cyklu.

Moldﬂow patří do rodiny produktů společnosti Autodesk pro tvorbu digitálního prototypu
a speciálně v oblasti vývoje a výroby plastových dílů jsme schopni podpořit celý proces –
Autodesk Alias je jedním z nejrozšířenějších designerských nástrojů, Autodesk Inventor
umožní vlastní konstrukci dílu i formy (obsahuje speciální aplikaci pro konstrukci formy
a patřičné knihovny normálií), Autodesk Nastran umožní řešit pevnostní namáhání formy a její životnost. TD-IS, s.r.o. k tomu poskytuje komplexní PLM a ERP (včetně materiálového a kapacitního plánování) řešení jak pro lisovny tak i pro nástrojárny.

Aleš Ausperger
TD-IS, s.r.o.
ales.ausperger@td-is.cz
Studený spoj na výrobku a předpověd
studeného spoje ze simulace.

Teplota taveniny po dráze tečení
od vtoku do rizikové oblasti.

Nejen pro elektrotechnický průmysl je důležité garantovat řadu vlastností materiálů, proto
je již celá řada produktů SAXAMID certifikována laboratoří UL®, má tedy k dispozici kompletní žluté karty.

SAX Polymers Industrie ve spo- Laboratoř
jení s ﬁrmou Plastoplan působí Vlastní laboratoř díky rozsáhlému vybavení
provádí nejen vstupní a výstupní kontrolu, ale
již více než 40 let na evropském umožňuje i anylýzu a testování produktů, tak
trhu s termoplasty. Ve výrobních aby materiál vyhověl i požadavkům těch nejnáročnějších aplikací s ohledem na splnění SAXAMID 226F5RY01
závodech ve Vídni a Oberiettu
norem, například v automobilovém či v elek- Jedním ze základních
troprůmyslu.
(Švýcarsko) produkuje širokou
produktů pro elektropaletu soﬁstikovaných produktů. Disponuje moderním zařízením na měření technický průmysl je
Výrobní program SAX
Společnost SAX Polymers, certifikována ISO
9001, se specializuje zejména na produkci
technických plastů. Kromě standardních produktových řad vyrábí materiály šité na míru
zákazníkům, ať se to týká polymerů samotných, nebo druhu a obsahu plniva. Vychází tak
vstříc individuálním přáním zákazníka na nestandardní produkty.
Výrobní portfolio zahrnuje v současné době
více jak 6000 barevných odstínů, které je
možné nabídnout v podobě barevného koncentrátu, případně na požadovaný odstín probarvit finální produkt.
Kvalitní vstupní suroviny, které společnost SAX
Polymers pro kompaundaci používá, jsou zárukou kvalitního výrobku, který splní i ty nejnáročnější požadavky cílových zákazníků. Výrobní
linky společnosti SAX využívají výhradně kvalitní
dvoušnekové extrudery a gravimetrické dávkování aditiv. Konečný produkt je následně balen
podle požadavků do 25 kg pytlů (PE nebo vícevrstvých), oktabinů, nebo je dopravován v silech.

mechanických vlastností, MVR/MFR, hořlavosti resp. samozhášivosti podle norem
UL94, Vicata, HDT, hustoty, povrchového odporu, DSC analýzy atd. K měření a nastavení
barevných odstínů je k dispozici kolorimetrické zařízení.

Samozřejmostí jsou materiálové listy, atesty
i výstupní protokoly, a to i v rozsahu případných měření, které si naši zákazníci vyžádají.
Ve spojení s odborníky společnosti SAX má
vlastní laboratoř celkový dopad na flexibilitu
a rychlost při vývoji nových produktů a jejích
následnému začlenění do běžného výrobního
programu.

Recyklace
Otázka ochrany životního prostředí je pro SAX
Polymers osobní záležitost. Nejen správná
manipulace s odpady z výroby, ale také využití
a přepracování odpadů se stává stále důležitější a nezbytnou součástí každodenního života. S ohledem na stále větší nároky na šetrnost
k životnímu prostředí společnost SAX neustále
investuje do nových recyklačních zařízení, díky
kterým je schopna nabídnout kvalitní regranuláty, standardně vybavené atesty.

samozhášivý polyamid 66 plněný 25%
skleněných
vláken.
Tento produkt je tou
pravou volbou, pokud
potřebujete bezhalogenový materiál, který splní požadavky V0
již při síle stěny 0,8 mm. V tomto případě je
žlutá karta samozřejmostí. Široké využití najde při výrobě konektorů, jističů, přepěťových
ochran a řady dalších aplikací.

SAXAMID 236Q33
Kaučukem modifikovaný materiál se řadí
do rodiny superhouževnatých polyamidů. Extrémní rázová a vrubová odolnost i při mínusových teplotách z něj dělá vhodný produkt
pro řadu aplikací v automobilovém průmyslu,
ale i v dalších odvětvích – výrobě sportovních
potřeb, namáhaných technických dílů.
Cílem společnosti SAX Polymers je být prostřednictvím produktů, splňujícím nejvyšší
nároky kvality, stabilním a silným dodavatelem pro své partnery.
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Novinkou v prováděných analýzách je předpověď povrchových vad pomocí rozboru
dráhy tečení. Dráhy tečení jsou trajektorie, kterými projdou jednotlivé částice taveniny během toku dutinou formy. Dráhy tečení pomáhají identiﬁkovat, kde dochází k náhlým změnám teploty, tlaku nebo rychlosti taveniny, které mohou způsobovat povrchové vady. Pomocí rozboru změn fyzikálních veličin podél dráhy tečení lze předpovědět
vlastnosti studených spojů, místa s turbulentním prouděním taveniny, rozdíly v lesku
povrchu, barevné šmouhy a další. Pro jistotu povrchové vady nestačí využít výsledků z dráhy tečení, ale je nutné prohlédnou standardní výsledky (teplota čela taveniny,
teplota v dutině v čase, zatuhlá vrstva, velikost a teplota uzavřeného vzduchu, poloha
a tvar studeného spoje) spolu s výsledky smykové rychlosti, smykového napětí a rychlosti tečení taveniny. Po komplexním průzkumu všech výsledků lze při znalosti chování
daného materiálu s velkou pravděpodobností odhalit povrchové vady ještě ve stádiu
vývoje dílu a tím uspořit dodatečné ﬁnanční náklady.

Registrace UL®

Pokračování ze strany 10
Uvedené kompozity mají nižší creep tok
za studena pod napětím a mají dobrou rozměrovou stability v rozsahu teplot jejich
použití daným použitou matricí.
Stejně jako kompozity plněné krátkými
vlákny vykazují kompozity LGF určitou anizotropii vlastností. Mikrostruktura v řezu
výstřiku je silně nehomogenní a vykazuje
třívrstvou strukturu.
Ve vrstvách v dotyku se stěnami vstřikovací formy nebo v jejich blízkosti převažuje
orientace vláken ve směru rovnoběžném
se směrem toku polymerní taveniny. Střední vrstva, mezi oběma vrstvami u stěn formy, obsahuje vlákna orientovaná kolmo
na směr toku taveniny.
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Uvedené rozvrstvení je důsledkem rozdílných rychlostí toku taveniny, kdy v oblasti
jádra středu tavenina není brzděna smykovými silami jako u stěn formy a tedy teče
rychleji než ve vrstvách u stěn tvarových
dutin formy.
Kromě vlivu orientace zde působí i interakce mezi vlákny a interakce mezi vlákny
a stěnami tvarové dutiny vstřikovací formy.
Při zpracovatelském procesu technologii
vstřikování dochází k délkové degradaci
vyztužujících vláken. Z pohledu podílu vlivů na uvedenou degradaci zkrácení vláken
a snížení jejich vyztužujících schopností
k největšímu ovlivnění délky vláken dochází při přípravě materiálu pro vstřikování
v plastikační jednotce vstřikovacího stroje.

4. ZÁKLADY VSTŘIKOVÁNÍ LFRT
KOMPOZITŮ
Jak již bylo zmíněno, jedním z největších problémů při vstřikování kompozitů
s dlouhými vlákny je minimalizace degradace zkrácení vyztužující vláknité výztuže.
Granulát dlouho vláknitých kompozitů má
tvar válečku o průměru cca 2 až 3 mm
a délce 8 až 25 mm, nejčastěji cca 10 mm,
přičemž délka vláken je stejná jako délka
granule pelety.
Na degradaci vyztužujících vláken má, jak
je uvedeno v kapitole výše, největší vliv příprava taveniny v plastikačním válci vstřikovacího stroje a doprava dávky taveniny
do tvarové dutiny formy od okamžiku zahájení vstřikovací fáze do okamžiku přepnutí
ze vstřikovacího tlaku na dotlak.

4.1 Vstřikovací stroj
Obecně lze uvést, že kompozity typu LFRT
je možno ekonomicky vstřikovat na standardních konvenčních vstřikovacích strojích.
Jedním z hlavních úkolů vstřikovacího
stroje je připravit v plastikačním válci teplotně co nejhomogennější taveninu. Vypůjčím-li si názvosloví z výpočetní techniky,
tak hardware, který ovlivňuje možné zkrácení délky vláken je šnek, zpětný uzávěr
na šneku, plastikační válec, topná tělesa
plastikačního válce, násypka a tryska plastikačního válce.
Šnek – standardně jsou plastikační jednotky vstřikovacích strojů osazovány universálními,
tří zónovými šneky s poměrem
–
délka L/průměr D 18:1 až 22 (25):1.Šneky
uvedeného typu jsou vhodné pro zpracování LFRT.
Pro snížení možnosti degradace vláken by
hloubka šroubovice šneku pod násypkou
měla mít hloubku alespoň 3 mm a šnek by
měl mít kompresní poměr, tj. objem jednoho stoupání šneku pod násypkou k objemu
jednoho stoupání šneku u jeho špičky 2:1
až 2, 5:1.Minimální průměr šneku by měl
být větší než 35 mm, ale s vědomím degradace lze pracovat i se šneky menších průměrů, do cca 22 mm.
Geometrie universálního šneku – výrobci
granulátů LFRT doporučují u třízónových
šneků délku dávkovací zóny u násypky cca
60 % z celkové délky šneku, délku kompresní prostřední zóny cca 20 % a délku
míchací zóny také cca 20 % z celkové délky
šneku.
U standardních třízónových šneků se
teplotní profil obvykle nastavuje tak, že
u trysky je teplota nejvyšší a klesá k násypce délka zón je obvykle rozdělena
na třetiny. Vždy by, ale mělo platit, že granulát, respektive tavenina by do kompresní
zóny měla, u částečně krystalických matric
vstupovat ohřátá nad teplotu tání krystalického podílu.
Při použití standardního šneku nebo při
větší dávce než cca 2 až 3 průměry šneku je doporučeno nastavit plochý teplotní
profil nebo zejména pro větší dávky, profil
obrácený, tj. klesající od násypky k trysce.
V případě správně nastavených teplotních
profilech na plastikačním válci bude opotřebení šneku a vnitřního povrchu plastikační komory, zpětného uzávěru na šneku
i trysky nižší než u kompozitů plněných

krátkými vlákny. To je zapříčiněno skutečností, že kompozity s krátkými vlákny
mají podstatně větší množství konců vláken, které způsobují abrazi než kompozity
s vlákny dlouhými.
Šneky s integrovanými mixačními elementy, odvzdušňovací šneky nebo šneky vybavené jinými elementy vyvolávajícími přídavné smykové namáhání taveniny, včetně
trysek plastikačních komor se statickými
míchači, sítky, atp. nejsou doporučeny pro
zpracování kompozitů LFT.
Násypka – pokud není použito centrálního
zásobování vstřikovacího stroje je granulát
dodáván do vstupu do plastikační jednotky
přes násypku. Úhel sklonu násypky by měl
být minimálně 45 °, optimálně 60 °, vstupní otvor do šnekové jednotky kruhový, bez
přepážek, magnetické separátory nebo jiné
vložky umístěné v násypce mohou bránit
v plynulém zásobování šneku granulátem.
Volný prostor pro pohyb granulátu s délkou
10 mm by měl být minimálně 15 mm. Vnitřní povrch násypky musí být hladký, bez
vnitřních švů, vstupní otvor obdélníkový je
méně výhodný než kruhový.
Doprava granulátu do násypky – LFT granule jsou v případě skleněných vláken
asi 3 x až 4 x těžší než granule s krátkými vlákny. Vakuové dopravní systémy by
měly granulát dopravovat pomalu, aby se
snížila případná nárazová rychlost do tvarovek potrubí a násypky. Granulát by měl
být dopravován na co nejkratší vzdálenost,
oblouky a další tvarovky potrubí by měly
být z tvrzené oceli, skla nebo keramiky,
průměr potrubí minimálně 50 mm, zajistit
dopad granulátu na plochu tečně.
Zpětný uzávěr na šneku – jeho úkolem je
zajistit reprodukovatelné plnění tvarové
dutiny nebo dutin, u více násobných forem,
polymerní taveninou vstřikovací tlak a dotlak, konstantní dávka cyklus od cyklu.
Nejčastěji používaný zpětný uzávěr je tvořen špičkou šneku, sedlem uzávěru a posuvným kroužkem.
Někdy jsou plastikační komory osazeny
zpětnými uzávěry s kuličkou, ale tyto nejsou pro materiály LFT doporučeny.
Zpětný uzávěr na šneku, respektive kanály
jimiž proudí tavenina z míchací zóny plastikačního šneku přes zpětný uzávěr před
špičku šneku posuvný kroužek je v přední
poloze a zde vytváří dávku taveniny, která
bude dopravena do tvarových dutin formy
při vstřikování se posuvný kroužek posune dozadu a dosedne na sedlo, čím uzavře prostor šneku od prostoru v němž se
nahromadila vstřikovaná dávka musí mít
dostatečný průřez, aby v nich nedocházelo
ke zvýšenému smykovému namáhání.
Plastikační válec – v plastikačním válci
Pokračování na straně 32
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Příprava materiálu se podílí na degradaci
cca 55 %. Druhý největší podíl je přisuzován vstřikovací fázi, respektive průchodu
taveniny zpětným uzávěrem šneku, cca
20 %. Následuje přechod z trysky vstřikovacího stroje do vtokové vložky formy cca
10 % podíl, vlastní vtokový systém přispívá
cca 5 % a tvarová dutina formy (tvarové řešení výstřiku) cca 10 %.

V další textu rozebereme možnosti ovlivnění a optimalizaci parametrů minimalizujících degradační vlivy na dlouho vláknité
kompozity, zejména se zaměřením na nejčastěji zpracovávané kompozity s polyamidovou matricí.

Elektronický pomocník pro výrobu,
balení i transport
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Dnes si těžko představíme komplexní výrobní celek, který by nebyl řízen informačním systémem. Na veletrhu se můžete podívat na jednotlivé části balicího procesu
i z pohledu nadřazeného řídicího softwaru.
HELIOS Packaging Live odpovídá situaci,
kdy se v jedné výrobní hale potkává více
dodavatelů (strojů, robotů, PC vybavení,
informačních systémů, zařízení pro práci
s čárovými kódy, apod.) a vytvářejí jediný
propojený homogenní celek. Robotizované
pracoviště skládá malé výrobky do připravených obalů, paletizační robot je následně
třídí a umisťuje na palety. Do hry vstupuje označování „chytrými“ etiketami (čárový kód i RFID v jednom) a balení menších
naplněných krabic do smršťovací folie.
Celé palety jsou pak ovinovačkou ovinovány folií. Najdeme zde i velkoplošný potisk
kartónů, informační dotykové kiosky pro
sběr a vkládání informací a stacionární
i přenosné čtečky čárových kódů nebo RFID
čipů či různé typy dopravníků.
Pro efektivnější výrobu
Co tedy konkrétně bude software, provázející balicí linku v rámci MSV, řešit?
Tak například traceabilitu (dohledatelnost ve výrobním procesu). Ta je jedním
ze základních požadavků libovolné výroby
a souvisí s nutností neustálého označování a sledování. Za pomocníky si můžeme
vzít čárové kódy (klasické, QR kódy a další), RFID čipy, různé potisky přímo výrobků
nebo jiné nabízené technologie. Celý proces je průběžně sledován prostřednictvím
ručních nebo do linky zakomponovaných
čteček a čidel a dochází k zaznamenávání
informací přímo do informačního systému.
Přes různé dashboardy může uživatel sledovat celý proces a vyhodnocovat jeho chování a efektivitu.
Důležitou součástí linky, jsou skladové
systémy. Pokud nedisponujeme plně automatizovanými sklady, je třeba tuto oblast

řešit například nasazením vhodného WMS
(warehouse management system) v kombinaci s interaktivním označováním a sledováním dalších informací o skladovaných
položkách. Informace jsou ke skladové
položce připojeny/propojeny přímo v informačním systému. Jako příklad uveďme
sledování šarží s možností nastavení různých úrovní expirací skladových položek,
autonomní sledování dodávek od různých
dodavatelů apod.

Plynulý tok informací
Vyhodnocování a řízení – v systému
HELIOS toto téma již není černou můrou
manažerů. Kromě přednastavených základních sad reportů a srovnávacích kritérií (benchmarks) umožňuje využívat přímé
uživatelské nastavení dashboardu, vhodné
pro libovolnou manažerskou pozici.

23

1œJKĴUFTFQPEÓWBU
KBL7ÈTTCBMÓNF

Málokterý manažer či mistr z oblasti výroby by si nechal ujít návštěvu zářijového Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos zde však
bude k vidění něco navíc. Návštěvníci zde opět spatří projekt „živé“
balicí linky. Letos ji však doprovází jedna významná novinka: aktivní
zastřešení softwarovým řešením, konkrétně informačním systémem
HELIOS. Ten se také stal generálním partnerem linky, které nyní nese
jméno HELIOS Packaging Live. Na veletrhu tak bude mít možnost
seznámit se s praktickými ukázkami propojení informačního systému
s ručními i robotizovanými částmi balicí linky.

Nesmíme zapomenout ani na nutnost zabezpečit tok informací čistě elektronicky
nejen v rámci interního výrobního procesu,
ale také při expedici výrobků. Ať již máme
na mysli, EDI rozhraní pro komunikaci
ve sféře B2B nebo například elektronické
doklady jako je faktura a dodací list opatřené elektronickým podpisem pro sféru B2C
i B2B.
Jan Mlejnský

24

Laboratorní linky pro přípravu a zpracování plastů
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Firma COMPUPLAST s.r.o. navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky
na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny
v nejnovějších verzích 3D grafického prostředí SolidEdge, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním.
Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 – 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje
na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává
firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie).

TECHNOLOGIES

Od začátku roku 2012 firma COMPUPLAST s.r.o. úspěšně zastupuje firmu Labtech Engineering Co., Ltd.
(www.labtechengineering.com) v České a Slovenské
republice. Labtech je výrobce laboratorních zařízení
v oblasti zpracování plastů a je jednou z největších firem
na světě v této oblasti. Díky již více jak tříleté úspěšné
spolupráci firma COMPUPLAST rozšířila od srpna teritorium, kde firmu LABTECH zastupuje, o Litvu, Lotyšsko
a Bělorusko.

Začátkem srpna 2015 firma COMPUPLAST s.r.o. získala také zastoupení německé firmy SCHWING Fluid
Technik GmbH (www.schwing-technologies.com) pro
Českou a Slovenskou republiku. Firma je jednou z mála
firem na světě zabývající se dodávkou všech typů zařízení
v oblasti termálního čištění kovových dílů, které přichází do styku s roztaveným plastem. Firma Schwing také
nabízí zakázkové čištění kovových dílů znečištěných
polymerem přímo v jejich sídle v Německém Neukirchen-Vluyn poblíž Dűsseldorfu.

Passion for
expertise

Přesvědčování prostřednictvím
praktických zkoušek

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií
Herrmann ultrazvuk.

Systém FLEXﬂow, který byl oﬁciálně představen na K-show 2013, způsobil rozruch a velký zájem v automobilovém průmyslu po celém světě.
HRSﬂow má nyní k dispozici tři nástroje pro spojler určené k demonstraci
potenciálu systému FLEXﬂow v praxi s cílem přesvědčit OEM a jejich dodavatele o výhodách FLEXﬂow systému horkých vtoků. Díky tomu mohou
zájemci provést zkoušky s vlastním materiálem v místech San Polo di
Piave / Itálie (sídlo společnosti), v továrně v Hangzhou / Čína a od poloviny
roku, v továrně v Grand Rapids v Michiganu / USA. Nástroje také využívají
zákazníci pro školení svých pracovníků. Další testovací nástroj pro výrobu
tenkostěnné přístrojové desky s pouze 1,8 mm tloušťky stěny je k dispozici u našeho japonského partnera, ﬁrmy TMW (Tatematsu Mold Works
Co., Ltd.).
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Při ultrazvukovém svařování vsadˇte na zkušenosti technologického
lídra. Vítejte v technologickém centru v Brně.
Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové svařovací technologie. Profitujte z praktických svařovacích testů,
poradenství v oblasti návarových hran stejně jako nastavení
strojních parametrů a perfektního servisu.

Všechny nástroje pro spojler jsou repliky originální formy pro výrobu
střešního spoileru vozidla, které je v současné době na trhu k dispozici
a jsou zcela identické. Díl o rozměrech 1260 x 280 x 120 mm a s tloušťkou
stěny 4 mm je lisován z PP/EPDM s 20% mastku. Formy jsou vybaveny
buď 7 anebo s 5 násobným FLEXﬂow systémem a kromě toho 6 tlakovými
čidly (7 tryskový systém) a 5 tlakovými čidly (5 tryskový systém).

Vaše kontaktní osoba v místě:
Morava & Slovensko: Jiří Musil
jiri.musil@herrmannultrazvuk.com
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Čechy: Michal Budělovský
michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Forma pro výrobu tenkostěnné přístrojové desky
(zdroj: TATEMATSU MOLD WORKS CO., LTD.)

Testovaci forma pro spojler se systemem FLEXflow
(zdroj: HRSflow)

Horké systémy HRS s technologií FLEXﬂow, vybavené servomotorem,
jsou navrženy speciálně pro výrobu velkých exteriérových a interiérových
dílů jako jsou spojlery, přístrojové desky, nosiče nebo interiérové obložení
dveří. Servomotory v horkém systému mohou přesně a postupně otevírat a zavírat jednotlivé jehly, a to nezávisle na sobě a předem vybranou
rychlostí. Proces plnění, který je takto přesně řízený, přispívá k tomu, že
povrchy výlisků mají „A“ kvalitu bez defektů vznikajících z důvodu poklesu
tlaku v dutině a umožňuje snížení hmotnosti dílu až o 5% a zároveň až
20% snížení potřebné zavírací síly v závislosti na jednotlivých případech.
Až osm poloh jehly při otevírání a zavírání je k dispozici pro každou
z trysek s možným krokem posunu jehly po 0,1 mm. Konkrétně umožňuje
systém FLEXﬂow individuální nastavení osmi hodnot parametrů pro otevírání a zavírání průtoku trysek, a to, přesně řízenou polohu každé jehly,
taktéž zdvih, rychlost a zrychlení pohybu jehly. Nastavení je konﬁgurováno
pomocí regulátoru, který umí samostatně ovládat až 16 trysek najednou.
Flexibilní a přesné ovládání jehel má pozitivní vliv na plnící fázi a fázi dotlaku. Přesné řízení tlaku a průtoku jednotlivých trysek v průběhu plnění
dutiny pomáhá k rovnoměrnému rozložení vnitřního tlaku ve formě bez
obávaného náhlého poklesu plnicího tlaku, který se nutně vyskytuje u sekvenčního vstřikování, následkem čehož se mohou vyskytnout kvalitativní
defekty na povrchu dílu.

O HRSﬂow
HRSﬂow (HRS = Hot Runner Solutions) je obchodní
divizí společnosti INglass Group SpA, San Polo di Piave / Itálie, a specializuje se na vývoj a výrobu systémy
horkých vtoků pro vstřikování plastů. S přibližně 650
zaměstnanci, HRSﬂow je přítomna na celém světě
na všech důležitých trzích. V současné době ﬁrma vyrábí své systémy horkých vtoků ve svém sídle v Itálii,
stejně jako v továrně v Hangzhou / Čína, který se otevřel v roce 2009. Třetí továrna právě spustila výrobu
v Grand Rapids, Michigan / USA.

Peter Poliak
Sales engineer
Mob: +421 910 910 949
E-mail: peter.poliak@hrsﬂow.com

Rychlé spojování součástí přístrojových desek pomocí ultrazvuku
Ultrazvuk umožňuje vytvořit různé druhy
spojů u přístrojových desek, protože stejně
individuální jako design jsou i zadání pro
svařování: Svaření krycích skel s tělesem
bez zbytečného prachu, nýtování chromovaných rámečků bez vzniku mezer nebo
spojení skel displeje bez deformace. Ultrazvukové svařování je vhodné především
pro tvarově náročné díly s různě umístěnými svařovacími zónami. Doby cyklu stroje
často nedosahují ani 10 sekund.
Automobil získá právě díky designu mřížky chladiče, nárazníku a předních světel nezaměnitelnou tvář
čelní strany. Přístrojová deska má stejný úkol v oblasti interiéru. Přístrojová deska dává vozidlu individuální rysy. Pro vytváření vzhledu volných prostor
nejsou designérům stanoveny žádné hranice, proto
je po vývojových inženýrech požadováno, aby našli
optimální svařovací geometrii, tedy bude-li na čelní
rám navařováno pouze jednodílné krycí sklo, více
čoček nebo jednotlivé segmenty.
Oproti jiným technikám svařování jako je vibrační či laserové svařování může právě ultrazvuková
spojovací technika svařovat bodově. Za dobu cyklu kratší než 10 sekund
je možné svařit například
krycí skla, které byla vyrobena z PMMA, a která mají
aplikovaný okraj horkou
ražbou, a to přesně na požadované místo a bez deformace nosného rámu.
Díky tomuto půlsekundovému svařovacímu procesu je dosaženo vysoké pevPracovní prostor s přístrojovou deskou

Sonotrody pro přístrojovou desku
nosti bez otlaků a tvorby přetoků. Vložená energie
cílí do zóny spojení, která byla vytvořena speciálně
pro ultrazvukové svařování, a zamezuje tak nechtěné deformaci dílu. Při ultrazvukovém svařování
není potřeba použití dalších spotřebních materiálů
jako je lepidlo nebo šrouby. Nejsou nutné ani žádné
speciální umělé hmoty. Ve srovnání s klipovanými
díly, poskytuje ultrazvukové svařování spojení bez
nepříjemných zvuků a zároveň šetří náklady za namáhavou konstrukci nástrojů. Pro obtížně přístupné
spoje nebo povrchy dílů s 3D-konturami napomáhájí svařovací nástroje (sonotrody) s pomocí FEM-výpočtu (Finite-Elemente-Methode) k zajištění spolehlivé výroby.
Mimořádný technický detail, jež vyvinula společnost
Herrmann Ultrazvuk, a který byl již mnohokrát po-

užit, tkví v precizním uložení sonotrod. Tato technologie používaná speciálně pro tuhé upevnění celé
20 kHz ultrazvukové oscilační soustavy umožňuje
přesné rozmístění sonotrod s jednotlivými rozestupy o velikosti pouze 0,2 mm na ploše komplexní
3D-kontury přístrojové desky. Často jsou používány
i nepohyblivé, pevné sonotrody sloužící jako zakládací přípravek pro svařovaný díl. Na krycí sklo najíždí
z horní části kovadlina vyrobená z lité pryskyřice a ta
provede pohyb nutný pro svaření. V závislosti na situaci mohou být sonotrody také pevně namontovány
shora a přístrojová deska
včetně zakladače proti sonotrodám najíždí zespodu.
V současnosti se ultrazvukové svařování přístrojových desek neomezuje
pouze na upevnění krycích
skel, ale k jeho běžným
úkonům patří také ozdobné
prvky, jako jsou jsou chromované rámečky nebo celý
Technika umístění pevných sonotrod
krycí rám. U těchto aplikací se zpravidla používá ultrazvukové nýtování s frekvencí 35 kHz. Při ultrazvukovém nýtování se plastiﬁkuje umělohmotný materiál a z něho se formuje hlavička nýtu, při kterém
se spojují dvě umělohmotné plochy jiným způsobem
než u klasického ultrazvukového svařování.
Aby se mohlo spolehlivě a nezávadně svařovat ultrazvukem, je potřeba mít takovou konstrukci dílu, která
vyhovuje ultrazvuku, a která není v žádném případě
komplikovanější než u jiných technologií spojování.
To je základní předpoklad pro úspěšné provedení.
Dobrý dodavatel ultrazvuku musí v první řadě dobře
poradit a proces implementace u zákazníka kompetentně provést. www.herrmannultraschall.com

Vložená přístrojová deska
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Mezi další výhody patří snížení vstřikovacího tlaku a rovnoměrnejší rozložení tlaku v průběhu fáze dotlaku. Například maximální vnitřní tlak ve formě pro spojler se tohoto důvodu snížil o cca 50 Bar, a to z 232 na 185 bar.
Toto významně snižuje průhyb desek formy, což je také důvod, proč díly
vykazují nižší vnitřní pnutí a následně i menší deformace. Rovnoměrně
rozložený tlak přispívá k odpovídajícímu vyváženému plnění, což má pozitivní vliv na spotřebu materiálu. V případě spojleru byla spotřeba materiálu snížena o 4 %.

Herrmann Ultrazvuk s.r.o., Tech-Center Brno
Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR · Tel. +420 532123057
www.herrmannultrazvuk.com
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Needs less. Gives you more.
INTAREMA® systems protect your resources: thanks to ecoSAVE®
technology as a standard feature, with up to a remarkable 12 % less
energy consumption, reduced CO2 emissions and lower production
costs. Plus you have an overview of energy consumption at all times
– with the practical energy display on the operating panel of your
INTAREMA®.
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Tlakové kašírování: rychle a spolehlivě

Vysoce tepelneß odolné polyamidy

Očekávání a nároky zákazníků na design a výbavu interiérů
vozů stále stoupají. Zatímco v minulosti jsme se setkávali
s pravou či umělou kůží převážně v prémiovém segmentu,
v dnešní době se tyto ušlechtilé materiály stěhují stále
více do střední automobilové třídy. Loketní opěru nebo
střední konzoli ocení již i kupci Mercedesu třídy C,
VW Passatu, BMW řady 3, Audi A4 nebo Škody Superb.

ß zvýšených teplotách
Stabilní vlastnosti pri
pan Rudholzer slovy: „Pomocí této inovace dosahujeme zaﬁxování dekoračního
materiálu, aktivace lepidla i procesně stabilního spojení v jednom pracovním kroku.“
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Rychlá změna teploty je umožněna tenkostěnnou, přesně odlitou skořepinou
s 3D-stereolitograﬁckým keramickým jádrem. Médiem pro přenos teploty je
zpravidla voda. Délka cyklu se pohybuje kolem 180ti sekund dle zpracovávaných materiálů.

Objemy vozů ve střední třídě však leží přece jen o poznání výše než u luxusních vozů. Předpokladem jsou proto výrobní postupy, které zajistí vyšší
rychlost, spolehlivost a opakovatelnost zároveň. Již se nelze spolehnout
na klasický přístup manuálního předepínání koženého potahu do ﬁxačního rámu, cílem je vyšší automatizace. Výsledkem intenzivního vývoje ﬁrmy
FRIMO motivovaného tímto trendem jsou robotická pracoviště, která přebírají
lví podíl technologických kroků tlakového kašírování. Zákazníci tak získávají díky krátkým a opakovatelným výrobním cyklům možnost dodávat vysoce
kvalitní povrchy i do segmentu střední třídy.

Kůže má minimální roztažnost a zpravidla se tlakově kašíruje na plastový nosič. Pro dosažení kýženého soft-touch efektu jsou plastové nosiče většinou
nejprve zapěněny polyuretanovou pěnou a dekorový materiál je zároveň často
ještě navíc opatřen spodní měkčící vrstvou. Tvar šitého potahu musí být přesně
odladěn s geometrií nosiče. Manfred Rudholzer, obchodní ředitel a prokurista ﬁrmy FRIMO dodává: „Požadavkem trhu je realizace kašírování v taktu 45-90
sekund. S tímto cílem jsme vyvinuli robotický proces, který toto zadání zvládá.“
Operátor tak již jen zakládá do stroje samotný potah a nosič. Povrchový materiál je zaﬁxován prostřednictvím vakua a odtud je následně automaticky
přenesen do kašírovacího nástroje. Robot uchopí nosný díl a navede jej před
hlavici pro nástřik lepidla. Zde proběhne nános hotmeltu bodovou nebo štěrbinovou tryskou, který je následně aktivován infračervenými zářiči. Poté přenese robot nosný díl do kašírovacího nástroje, kde proběhne současně kašírování i zalemování (umbug). Zatímco je první díl kašírován, robot již uchopí
další nosič a odstartuje následující cyklus. Po ukončení kašírování a zalemování je hotový díl odložen na transportní pás a je vynesen ze stroje.

Ve středních a nižších cenových segmentech automobilů je kašírování pravou
kůží, umělou kůží, stejně jako textilními dekory v případě dveřních inzertů využíváno relativně málo. Standardně jsou inzerty vyráběny separátně a následně
přivařeny ke dveřnímu panelu v samostatném kroku. Efektivnější alternativou
je však kašírování do drážky. Výrobce dveřích panelů při ní nakašíruje celý hlavní nosný panel zvoleným dekorem, nebo vyrobí díl zadním nástřikem předtvarované fólie. Přitom je důležité opatřit dveřní panel drážkou, která vymezuje
obvod inzertu. Možné je také ukončit textilní dekor na hranách zalemovaným
přesahem. Pan Rudholzer vyvětluje: „Pomocí této technologie můžeme nakašírovat různé varianty textilního dekoru na jeden dveřní panel, a to ve velmi krátkém
časovém cyklu. Další výhodou je, že tak naši zákazníci potřebují méně procesních
kroků a nemusí nic montovat. Tím šetří čas a náklady.“

Váš inovativní vývojový partner
'LVWULEXFHSURý5D65
&=)3VUR3RGãWČSHP3UDKD±+RVWLYDĜ
7HO
,QIR#HPVFKHPF]
ZZZF]ISF]

Natápění a chlazení tlakového kašírovacího nástroje

Při procesu duotherm zakládá operátor kožený potah s ﬁxačním nožem
do temperovaného nástroje, kde je při povrchové teplotě max. 80 °C lepidlo
aktivováno. Po skončení kašírování je nástroj rychle zchlazen na teplotu pod
20 °C, tak aby došlo k optimálnímu spojení povrchového materiálu a nosného plastu ještě před odformováním. Změna teploty na povrchu nástroje
proběhne přibližně za 40 sekund. Výhody technologie duotherm sumarizuje

=DP\NDFt V\VWpP DXWRPDWLFNp SĜHYRGRYN\ MH Y\VWDYHQ WHSORWiP RG  GR & D Y WDNRYpP
SĜtSDGČPXVtEêWVSROHKOLYČ]DMLãWČQDMHKRIXQNFH(06*5,925<Y\YLQXORSUiYČSURWDNWRWHSHOQČ
QDPiKDQpGtO\ĜDGXY\VRFHWHSHOQČVWDELOL]RYDQêFKSODVWĤVYêMLPHþQêPLYODVWQRVWPLTyto vysoce
WHSHOQČ RGROQp SRO\DPLG\ Y\QLNDMt Y\VRNRX RGROQRVWt YĤþL WHSORWQtPX VWiUQXWt 'ORXKRGREČ MH
PRåQpSRXåLWtDåGR&
1ČNGRWRUiGKRUNp±9\VRFHWHSHOQČRGROQpSRO\DPLG\RG(06*5,925<

Designéři často navrhují zdobné nebo funkční švy vedoucí přes povrch okenních
proﬁlů, loketních opěr nebo inzertů. Šitý potah je v těchto případech zaﬁxován přímo na švu výklopným nožem a současně přitažen pomocí vakua. Následně proběhne kašírování stejným principem jako je uvedeno v předcházejícím odstavci.

Optimální aktivace lepidla s nejlepší počáteční přilnavostí před odformováním
je dosaženo pomocí technologie duotherm. Nahřátí i chlazení probíhá ve stejném, temperovaném nástroji. Pan Rudholzer vysvětluje: „Tuto technologii jsme
vyvinuli speciálně pro kašírování kůže lepidly na bázi hotmeltu. Naši zákazníci tak
získávají další výhodu pro zefektivnění této technologie.“
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Automatizovaná robotická pracoviště

=DP\NDFtV\VWpPDXWRPDWLFNpSĜHYRGRYN\
Hotový díl v několika málo krocích

Specialisti v oboru kašírování mají do budoucna připravena i další překvapení.
V této době připravuje FRIMO víceúčelové výrobní zařízení (Multi Purpose Machine).
Jeho přínosem je integrace tlakového a vakového kašírování, lemování a kašírování
do drážky do jednoho stroje! Zákazníkům tak nabízí možnost zpracovávat díly více
technologiemi; určeno je spíše pro menší série. „Díky různým technologiím a rychlé
výměně nástrojů, které toto víceúčelové zařízení poskytne, docílí naši zákazníci výrazného snížení investičních nákladů“, vyhlíží pan Rudholzer do blízké budoucnosti.

)36.VUR1HUXGRYD%UDWLVODYD
7HO
ISVN#VWRQOLQHVN
ZZZISVNVN

Pokračování ze strany 20
se vedením tepla z vnějších, samostatně
regulovaných zdrojů topných odporových
pasů a frikčním teplem granulát se tře
mezi hřbetem šneku a vnitřním povrchem
válce z granulátu vytváří tavenina; v odstavci pojednávajícím o geometrii šneku
byly uvedeny doporučené teplotní profily;teplo do vstřikovacího válce při zpracování
kompozitů typu LFRT by mělo být, z největší části, generováno právě z topných pasů:
- granulát by měl být již nataven před vstupem do kompresní zóny šneku správný
teplotní profil
- množství tepla dodaného frikcí má být
malé, tj. plastikace má probíhat s nízkými otáčkami šneku, s nízkým zpětným
odporem
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- teplota vstupního otvoru mezi násypkou
a plastikačním válcem má mít teplotu sušení granulátu což usnadní ohřev na teplotu taveniny pro PA LFT 80 až 100 °C
Tryska plastikační komory – tryska plastikačního a vstřikovacího válce vstřikovacího stroje propojuje válec s vtokovým systémem vstřikovací formy. Pro materiály LFT
je možno používat jak trysky otevřené, tak
trysky uzavíratelné, ale preferovány jsou
trysky prvně uvedené, přičemž oba typy
trysek musí mít vlastní vytápění s regulací.

Dotyková plocha trysky kulová nebo rovná by měla být s povrchem vtokové vložky
formy v co nejmenší ploše a v co nejkratším kontaktu rozdíl teplot mezi komorou
a tryskou je poměrně výrazný a zejména
u delších trysek by mohlo docházet k jejich
zamrzání a tedy i ke zvýšenému smykovému namáhání vstřikované taveniny.
Při použití uzavíratelných trysek je nutno
vzít v úvahu, že tokové kanály v tryskách
nesmí mít komplikované vedení, průtokové kanály musí být hladké, bez ostrých
rohů, hran, atd. Přednost mají uzavíratelné
trysky s osově posunovatelnou uzavírací
jehlou, ovládanou zvenčí pákovým systémem nejčastěji hydraulicky.
Pružinové systémy obvykle mají menší tokové průřezy pružiny vyvolávají menší uzavírací sílu a tedy vyšší smyková namáhání
taveniny a při delším používání i nepřesnou regulaci ve fázi dotlaku “vytahaná“
pružina.
Přechod mezi tryskou vstřikovacího stroje a vtokovou vložkou – pro LFT kompozity platí stejné zásady jako pro všechny
vstřikované materiály:

- vysokou odolnost proti korozi-to platí

- výstupní průměr trysky stroje musí být
o cca 0, 5 mm menší než vstupní průměr
vtokové vložky formy

a materiály s aditivy proti hoření, která

- rádius koule dosedu trysky musí být
o cca 1 mm menší než rádius koule vtokové vložky formy
Volba velikosti vstřikovacího stroje – opět
platí obecné zásady, jako při volbě jakéhokoliv vstřikovacího stroje, kdy je nutno vzít
v úvahu zejména velikost vstřikovací formy
průchod mezi vodícími sloupy nebo velikost upínacích desek stroje, stavební výšku formy, objem vstřikovaného materiálu
velikost dávky minimálně 1 až maximálně
4 průměry šneku, potřebnou uzavírací sílu,
atd.
Při výběru vstřikovacího stroje pro zpracování granulátů typu LFT je, kromě obecných požadavků, potřeba pamatovat na jejich abrazivitu a obvykle nutnost pracovat
s vyššími vstřikovacími tlaky, které vyvolají vyšší vnitřní tlaky v tvarových dutinách
vstřikovacích forem a tedy, při určování
potřebné uzavírací síly, kromě průmětné plochy vstřikovaného zdvihu počítat
s vnitřním tlakem 500 až 800 barů místo
standardního 500 barů.
Rychlé určení uzavírací síly pro standardní granuláty = 5 kN ( 500 bar ) x průmětná
plocha zdvihu, včetně vtokových rozvodů
v centimetrech čtverečních = potřebná
uzavírací síla pro výrobu výstřiků bez přetoků v dělící rovině v kN.
Pro materiály LFRT doporučuji použít výpočet 7, 5 kN ( 750 bar ) x průmětná plocha.

zejména pro PC a PA polymerní matrice
mohou korozně napadat ocelové slitiny
použité pro výrobu tvarů forem
- vysokou rozměrovou stabilitu zpracování vysoce tepelně odolných polymerních
matric vyžaduje zajistit vysoké teploty
stěn tvarových dutin formy až 200 °C. Při
vyšších teplotách formy ( nad cca 100 °C )

STANDARD PARTS
FOR TOOL AND MOULD MAKING

je nutno také pamatovat, zejména u rozměrnějších výstřiků s vysokými nároky
na rozměrovou přesnost, na kompenzaci

Konkurenční výhody

teplotní roztažnosti materiálů tvarů for-

se standardizací!

my
- dobrou tepelnou vodivost nástrojové
oceli pro výrobu tvarových částí forem,
v závislosti na svém složení, nemají výrazně odlišnou tepelnou vodivost, určitý
rozdíl je mezi nimi a uhlíkovými ocelemi
používanými pro výrobu rámů forem, ale
rozdíl není potřeba kompenzovat. Ovšem
při použití vysoce vodivých měděných
slitin, například beryliové bronze nebo
materiálů typu Amcoloy, používané pro
lokální odvod tepla, musíme již rozdílné
tepelné vodivosti brát do úvahy nutno
zajistit dobrý a rychlý odvod tepla z tvarů vyrobených z těchto materiálů včetně
jejich menší mechanické pevnosti a tvr-
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Trysky by měly mít výstupní průměr dostatečně velký ( cca 1, 4 násobek maximální
tloušťky stěny výstřiku ), kanál v trysce by
měl být krátký vše s cílem snížit smykové
namáhání taveniny ohřev taveniny, degradace vláken na minimum možného.

- osa formy a plastikační komory musí být
stejná

dosti oproti nástrojovým ocelím. V souvislosti s vyššími pracovními teplotami
forem je zapotřebí pro snížení náročnosti ohřevu, jeho délky, snížení energetické
náročnosti a zlepšení kontroly nad tepelnými ději ve formě tyto tepelně od upína-

4.2 Vstřikovací forma
Výše uvedené skutečnosti abrazivita, zvýšený vstřikovací tlak samozřejmě ovlivňují
i konstrukci vstřikovacích forem pro zpracování kompozitů typu LFT, zejména výběr
vhodných materiálů tvarových částí forem
a jejich dimenzování z pohledu tuhosti.
Výběr ocelí pro výrobu forem – nástrojové
ocele pro tvarové části forem na zpracování
LFRT, zejména LGF, mají mít pro dosažení
požadované životnosti, procesní stability
a produktivity některé speciﬁcké vlastnosti:
- vysokou odolnost proti opotřebení i když
studie výrobců LGF materiálů i výrobců
forem a vstřikovacích strojů ukázaly, že
tyto materiály nevykazují větší opotřebení tvarových částí forem než standardní
krátkými skleněnými vlákny vyztužené
kompozitní materiály je nutno při konstrukci tvarů forem na abrazivitu pamatovat a používat tvarové části s tvrdostí
55 až 65 HRC

cích desek vstřikovacího stroje izolovat
- požadavky na mechanické vlastnosti
tuhost ocelí při pracovních teplotách forem je po dobu jejich provozu v podstatě na stále stejné úrovni. Použité ocele
a jejich případné úpravy musí zajišťovat
jejich povrchovou tvrdost, dobré únavové
chování, korozní odolnost, odolnost proti
abrazi, snadnou leštitelnost a možnost
leptání fotochemických desénů. S použitými ocelemi souvisí i zajištění tuhosti

MINIMÁLNÍ DEFORMACE PŘI NÁSLEDNÉM
OPRACOVÁNÍ

NEJVYŠŠÍ
KVALITA

NEJLEPŠÍ
SERVIS

NEUSTÁLÁ
DOSTUPNOST

NEJRYCHLEJŠÍ
DODACÍ LHŮTY

konstrukce formy použitím dostatečného množství správně do míst působícího
namáhání umístěných rozpěrek co jsou

14–18/09/2015
Hala G1, Stánek 51
Brno (CZ)

platné pouze obvodové rozpěrky, když
tvar je umístěn ve středu formy a tam
působí tlak taveniny nejvíce ? Obdobně
to platí i pro zavírací klíny čelistí, které
musí být integrální součástí desek s bohatým dimenzováním
Pokračování na straně 52

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

a THERMOLAST® A. Jednotlivé řady pro exteriérové aplikace se liší
v teplotní odolnosti, zpracování a přilnavosti.

TPE VS. UV ZÁŘENÍ
Doba, ve které byly TPE materiály používány jenom pro vylepšení designu, je již dávno minulostí. Termoplastické elastomery
dnes poskytují mnohem více, než jen dobrý vzhled. Efektivní
zpracování, velmi dobré mechanické vlastnosti a excelentní povětrnostní a UV odolnost tak činí z TPE velmi zajímavý a univerzální materiál na exteriérové použití nejen v automobilovém,
ale i v ostatních průmyslových odvětvích.
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KRAIBURG TPE, jakožto přední výrobce termoplastických elastomerů,
poskytuje komplexní know-how a vysoké standardy kvality. Do výroby svých produktů, které se vyrábí celosvětově dle všeobecně uznávaných norem, trvale zavádí nejnovější výrobní postupy. Na základě
náročných požadavků, se KRAIBURG TPE již od samého začátku koncentruje na vývoj UV odolných materiálů. Termoplastické elastomery
ze společnosti KRAIBURG TPE jsou používány k výrobě např. těsnění
skel, deﬂektorů apod. Žádný ze zákazníků si jistě nepřeje vybledlé,
pórovité a zažloutlé materiály, které by narušovaly vzhled a funkčnost
výrobku. Proto jsou jasně dané speciﬁkace odolnosti před povětrnostními podmínkami a UV zářením. KRAIBURG TPE, specialista na TPE
materiály pro venkovní aplikace, splňuje všechny tyto přísné normy
a používá je pro širokou škálu aplikací v automobilovém, ale i jiných
průmyslových odvětví již řadu let.
UV odolné TPE materiály vhodné na extruzi
Především pro stavební průmysl byly vyvinuty speciální směsi, které
se dají velmi dobře extrudovat. Materiály z řady EX/UV jsou schváleny dle Německé specifikace RAL GZ 716/1 a zároveň dle Francouzské
specifikace CSTB/DER/BV-PEM.

UV odolnost termoplastických elastomerů nezáleží pouze na samotné
receptuře dané směsi, ale také na dalších vlivech, zejména pak na prostředí, kterému je finální produkt vystaven. Kromě slunečního záření
je finální produkt ovlivněn také teplotními výkyvy, vlhkostí a znečištěním ovzduší. Dalšími faktory mohou být sníh, písek a led. Požadovanou kvalitu finálního produktu je možné dosáhnout pouze s výbornými
mechanickými vlastnostmi, které materiály od společnosti KRAIBURG
TPE splňují. Chování termoplastických elastomerů při stárnutí, které
je ovlivněno shora uvedenými vlivy, mohou zapříčinit změny ve vlastnostech materiálu pouze po dlouhodobém používání.
UV odolnost také závisí na barvě produktu. Černé materiály mají větší
odolnost, protože obsahují saze, což je jeden z nejvíce efektivních
UV stabilizátorů. Existují dva různé typy stabilizátorů. UV-absorbéry
a UV-inhibitory. UV-absorbéry přeměňují UV záření v teplo a zabraňují utváření radikálů v TPE. Tyto radikály mají odpovědnost za štěpení polymerových řetězců, což následně způsobuje porezitu nebo
ztrátu barvy materiálu. Absorpce ultrafialového záření probíhá podle
Lambert-Beerova zákona. Ten uvádí, že intenzita záření se snižuje
v závislosti na koncentraci UV stabilizátorů a s rostoucí tloušťkou
vrstvy. UV-inhibitory se chovají odlišně. Přeměňují volné radikály, již
obsažené v TPE směsi, díky povětrnostním vlivům na chemicky nereaktivní sloučeniny. Jedná se o tzv. systém HALS (světelný stabilizátor
ze skupiny stíněných aminů).
UV stabilizátory jsou požadovány pro všechny typy polymerových řetězců. I přesto, že KRAIBURG TPE používá ve své výrobě pouze vysoce
kvalitní polymery, které zaručují nejvyšší kvalitu, je nezbytné u těchto
polymerů použít stabilizátory. Pokud nejsou v materiálu obsaženy,
dochází k porušení řetězce a jeho následnému rozpadu.
Graf odolnosti před UV zářením dle PV3930

Tab. 1.: Portfolio materiálů vhodných na extruzi

RAL GZ 716/1
CSTB/DER/BV-PEM

Řada

EX/UV

Materiály

TP5SKZ
TP6SKZ
TP7SKZ

TP5HPG
TP6HPG
TP7HPG

UV odolné TPE materiály vhodné na vstřikování
KRAIBURG TPE nabízí také širokou škálu TPE materiálů pro výrobce
nejen v automobilovém průmyslu, které mohou být jednoduše a velmi
účinně zpracovány metodou vstřikování. Příklady těchto aplikací jsou
např. deflektory čelních skel, těsnění střešních nosičů a antén, obstřik skel a jiné. Pro tyto aplikace nabízí výrobce celou řadu vhodných
materiálů s možností dvoukomponentního (2K) vstřikování s polypropylenem (PP), nebo polárními plasty, jako jsou PC, PMMA, ASA.
Tab. 2.: Portfolio materiálů pro vstřikování obsahuje řadů směsí
s různou viskozitou

Přilnavost

PP

PC

Skupina výrobků

THERMOLAST® K

TERMOLAST® A

Materiály –
standardní
viskozita

Řada - UV/FG
TC3LEZ, TC4LEZ,
TC5LEZ, TC6LEZ
TC7LEZ, TC8LEZ,
TC9LEZ

Řada - UV/CO/1VT
TA4AOZ, TA5AOZ,
TA6AOZ
TA7AOZ, TA8AOZ

Materiály –
nízká viskozita
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Schválení

Řada – UV/HF (vylepšená tekutost)
TC5HFZ, TC6HFZ,
TC7HFZ, TC8HFZ

KRAIBURG TPE vyvíjí a optimalizuje UV odolné materiály pro širokou škálu aplikací. Termoplastické elastomery s vylepšenou UV
odolností jsou prodávány pod obchodní značkou THERMOLAST® K

Tab. 3.: KRAIBURG TPE s UV stabilizovanými materiály splňuje
celou řadu norem, např.:

Speciﬁkace

Materiál

Stupně šedi

Poznámka

PV3930
dvouletý
cyklus (VW)

TC6LEZ

4/5

Bez trhlin

TC6HFZ

4

Bez trhlin

TA6AOZ

4

Bez trhlin

TC6LEZ

4/5

Bez trhlin

TC7HFZ

4

Bez trhlin

D27 1389
(PSA) 18
cyklů

Tyto hodnoty ukazují, že materiály od výrobce KRAIBURG TPE mohou
být vystaveny přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. Barva
zůstává stabilní i během procesu stárnutí.

Pro dotazy ohledně termoplastických elastomerů a jejich možností je Vám KRAIBURG TPE a jeho partner pro ČR a SK - ﬁrma
MG PLASTICS s.r.o. kdykoliv k dispozici.

Další rozšíření výroby u skupiny WITTMANN

Wittmann Battenfeld CZ na MSV v Brně
Přijďte se podívat!
Navštivte nás na MSV
v Brně.

Na MSV2015 v Brně představí WITTMANN BATTENFELD CZ
některé zástupce širokého výrobního portfolia vstřikovacích
strojů a periferních zařízení,
mezi nejzajímavější exponáty
bude patřit:

14. – 18. září 2015
pavilón G1, stánek č. 44

Studie a současný stav výstavby výrobního závodu
v průmyslovém parku ve Wolkersdorfu

Robot Wittmann W 833 pro
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Stále rostoucí poptávka po robotech
a automatizovaných systémech WITTMANN přiměl
podnik k zavedení dvoustupňového plánu pro
navýšení budoucí výrobní kapacity.

Představitel nové výrobní řady „pro“ vybaven rotační servoosou B+C, umožňující 3D-pohyb chapadla. Tato řada je určena
pro roboty vyšších nosností od 25 kg.
A další stroje a zařízení z oblasti
sušení a dopravy granulátu i temperační techniky.
WITTMANN v Rakousku opět expanduje

První krok plánu rozšíření výroby byl úspěšně dokončen již v polovině května 2015 a nyní umožňuje dosáhnout celkovou roční
kapacitu 4200 robotů. Cílem tohoto opatření bylo rozhodující navýšení počtu montážních pozic malých robotů v maďarském výrobním závodě v Mosonmagyaróvár. V tamním závodě se především vyrábějí roboty W808 a W818. Výroba těchto mnohostraně
použitelných robotů s nosností 3 a 6 kg plně pokrývá evropskou
poptávku po těchto modelových řadách.

Ve skupině WITTMANN dochází k další expanzi výrobních závodů v Rakousku. Po otevření nové montážní haly pro velké
stroje WITTMANN BATTENFELD v dubnu loňského roku v dolnorakouském Kottingbrunnu, došlo v letošním roce k navýšení
kapacity výroby dalším rozšířením montážní haly a instalací
nových velkých obráběcích center pro upínací desky. V současnosti probíhá výstavba nového výrobního závodu na výrobu
systémů pro sušení a dopravu materiálu (material handling).
Nový závod vyrůstá v průmyslové zóně městečka Wolkersdorf
nedaleko Vídně. Výstavba bude ukončena v říjnu letošního roku.

Další krok k rozšíření výrobního programu bude dokončen nejpozději začátkem příštího roku a to navýšením výroby robotů
v hlavním rakouském sídle skupiny WITTMANN ve Vídni, který
bude ještě doplněn zdvojnásobením výrobní kapacity v americkém výrobním závodě v Torringtonu ve státě Connecticut. Do začátku roku 2016 tak bude možné dosáhnout okamžité výrobní
kapacity až 4500 kusů ročně.
Nejen že se výroba robotů ve skupině WITTMANN vyznačuje nepřetržitým nárůstem počtu vyrobených kusů, ale v této oblasti
jsou plynule uváděny na trh další zajímavé novinky. Před nedávnem tak bylo představeno úspěšné uvedení řady robotů W8 pro,
která byla rošířena o nové rotační přídavné osy. Servomoduly,
které jsou konstruhovány pro sérii W8 pro jsou provedeny v obzvláště úsporném prostorovém provedení a v ideálním případě
je možné umítit je v bezprostřední blízkosti servopohonů.

Příklady servoelektrických robotů WITTMANN
zleva: W833 pro, W818, a W821.
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Roboty WITTMANN – výrobní kapacita stále roste

Narůstající počet objednávek produktů WITTMANN ve všech oblastech si vyžádalo poptávku větší výrobní kapacity. Nový závod je lokalizován nedaleko stávající vídeňské centrály skupiny
WITTMANN. Uvolněná výrobní plocha ve Vídni bude využita pro
rozšíření výroby robotů, kterému je věnován předchozí odstavec
Nové centrum pro material handling vyrůstá na pozemku o rozloze 23500 m², který je dostatečný i pro další rozšíření závodu v budoucnu. Poloha závodu je velmi výhodná pro vzájemné
spojení států střední Evropy i pro veřejnou dopravu. Závod bude
obsahovat 5200 m² výrobních a dalších 1200 m² kancelářských
ploch. Koncept stavby vychází z již realizovaných staveb nového sídla firmy WITTMANN v Norimberku a v Meinerzhagenu
v Německu, které byly dokončeny před několika lety.

Vstřikovací stroj SmartPower 60/210 se servoelektrickým
odnímačem vtoků WS 80
Jedná se o novou řadu hydraulických vstřikovacích strojů, které
jsou standardně vybaveny vysoce úsporným servoelektrickým
pohonem čerpadla.
Vstřikovací stroj MicroPower
s uzavírací silou 5t a 15t pro vstřikování velmi přesných mikrodílů s hmotností i výrazně menší než 1 gram. Na stroji bude
představena výroba z oblasti medicínské techniky a to „cévní
svorky“.

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev, 397 01 Písek
Tel: +420 384 972 165, fax: +420 382 272 996
info@wittmann-group.cz, www.wittmann-group.cz

JSW

JSW vstɬikovací stroje
Plnȸ elektrické

japonská kvalita
se zárukou

ɫADA ADS NABÍZÍ 4S INOVACE
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Nová ɬada plnȸ elektrických lisʄ JSW pod znaȬením ADS navazuje na výrobu vstɬikovacích strojʄ od roku 1961
z toho více jak 25 let plnȸ elektrických lisʄ.
Inovovaná ɬada ADS nabízí více jak 45 inovací. Mimo jiné se jedná
o zcela nový design upínacích desek, který prodlužuje životnost
forem a zlepšuje kvalitu výlisku díky inovovanému odvzdušnȸní dutin
v prʄbȸhu vstɬikovacího procesu. Nová konstrukce upínacích desek
umožnila výrazné snížení spotɬeby maziva a eliminovala nebezpeȬí
kontaminace výliskʄ neȬistotami ze sloupkʄ.

K čemu se hodí CT?

Kompletní 3D mapování znamená, že CT může být
také použito pro nedestruktivní 3D měření výlisků,
které nemohou být kontrolovány pomocí běžných
souřadnicových měřicích strojů (CMM) z důvodu
jejich složité vnitřní geometrie. Samozřejmě lze
takto kontrolovat i komplexnější sestavy z dalších
oblastí výroby. Proto má CT četné praktické využití, kdy kromě nedestruktivní kontroly jakosti může
být použito pro optimalizaci a snížení času potřebného pro tvorbu prvních vzorků dílů – optimalizaci
forem, pro porovnání dílů s CAD modelem nebo
v reverzním inženýrství, kde jsou 3D dílčí data vy-

užívána k tvorbě třírozměrného CAD modelu. Plně
automatizované snímání a analýza procesů pomocí softwaru phoenix datos|x znamenají, že vytvoření kontrolní zprávy, a to i pro složité součástky, je
možné za méně než hodinu.
Skutečnost, že CT poskytuje mimořádně přesné
a kompletní 3D zobrazení objektů, otevírá široké
pole působnosti, protože je vhodné i pro měření geometrie. CT skenuje vysoký počet měřicích
bodů, zpravidla se pohybující v řádech od 105
do 106, které pak vyhodnocuje prostřednictvím
aplikace statistických metod, a tím dosahuje rozlišení měření obvykle nižší než 1/10 voxelu (voxel = objemový pixel). To znamená, že v závislosti
na velikosti objektu je dosaženo přesnosti měření
v rozsahu mikrometrů.

Masivní nástup kompozitních plastů přináší nové
výzvy. Například distribuce skleněných vláken
v reálném výlisku může být zvláště v kriticky namáhaných místech značně odlišná od teoretického
počítačového modelu. Včasná korekce vstřikových
parametrů s rychlou zpětnou vazbou v podobě
zobrazení reálné distribuce vláken v prostoru výlisku dokáže ušetřit nemalé částky.
Daniel Striček

Pro předvedení možností
CT na Vašich výrobcích nás
navštivte na MSV v Brně,
hala F stánek 046.
www.pbt.cz, d.stricek@pbt.cz

Tyto patentované funkce stabilizují velikost dávky a zlepšují homogenitu plastu pɬed špiȬkou, a kompletnȸ pɬepracovaný ɬídící systém
s ovládacím panelem respektuje základní návyky obsluhy tak, aby bylo
jeho používání intuitivní a uživatelsky pɬívȸtivé.
Do základu byl zapracován prʄvodce nastavení vstɬikovacím procesem
krok-za-krokem a to vȬetnȸ optimalizace parametrʄ a modulu šetɬení
energie.
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Aktivní monitoring uzavírací síly s odeȬítáním napȸtí nabízí vícestupɟovou
ochranu formy jak v manuálním, tak i automatickém režimu s automatickou
korelací kontrolní hodnoty dle teploty formy. Re-designovaná komora
s menším prʄmȸrem snižuje spotɬebu energie o dalších cca 27–35% zkracuje dobu nábȸhu o 12–28% v závislosti na velikosti barelu. Nové materiály
použité pɬi výrobȸ barelu umožɟují vyšší vstɬikovací tlaky.

Technologie průmyslové rentgenové výpočtové
tomograﬁe (CT – Computed Tomography) od ﬁrmy
GE se během několika posledních let stává stále
dostupnějším a praktickým nástrojem pro podporu vývoje a řízení kvality výroby. Její přínos je
velmi výrazný i v oboru výroby plastů. Zde mohou
být zkoumány a měřeny vady výlisků v trojrozměrném prostoru, a to i vady s nízkým kontrastem,
jako jsou trhliny, póry a bubliny. Analýza defektů
se provádí buď pomocí multipozičního 2D příčného řezu, nebo pomocí 3D prostorového pohledu,
například v softwaru VG StudioMax ﬁrmy Volume
Graphics.

Patentované funkce plastikace IWCS a HAVC mají plnȸ pod kontrolou
tlak pɬed špiȬkou šneku a umožɟují nȸkolika stupɟovou plastikaci tak,
aby bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku s minimálním stresem
plastiƒkovaného materiálu.

www.jswmachines.cz
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Plnȸ elektrické

japonská kvalita
se zárukou

ɫADA ADS nabízí více než 45 inovovací
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WHAT YOU HAVE
ALWAYS DREAMED OF.
ONLY BETTER.
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Zvýšení produktivity
Snížené nároky na údržbu
Snížená spotěeba energie 50–80 %
ZvÝtšené rozmÝry mezi sloupky
Snížená spotěeba maziva
Pěíprava na tandemové a etážové formy
Velikosti od 35–30 000 tun – full electric

7KH)/(;ÀRZ
Accurate, stable and easy-to-use
Servo Driven Valve Gate for top quality.

Passion for
expertise
0U3HWHU3ROLDN6DOHV0DQDJHU&]HFKDQG6ORYDNLD0REVORYDNLD#KUVÀRZFRP
ZZZKUVÀRZFRP

UR3 – další krok v technologii
kooperativních robotů
Společnost Universal Robots zahajuje novou éru průmyslové automatizace. Seznamte se s nejlehčím šestiosým
stolním robotem, který nabízí bezkonkurenční ﬂexibilitu
a polohovací přesnost v kompaktním provedení.
UR3 se ideálně hodí k vykonávání precizních automatizovaných úkonů, při nichž lidé pracují bok po boku s roboty. Bez obvyklých dodatečných nákladů souvisejících s programováním a nastavováním nebo
vytvářením chráněných manipulačních zón. UR3 je zárukou nejrychlejší možné návratnosti vašich investic do průmyslové automatizace.
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Robot UR3, vážící pouhých 11 kg unese zátěž 3 kg na operačním poloměru 500 mm, což umožňuje jeho použití jako „inteligentního“ pomocníka i ve skutečně stolních a s lidmi sdílených aplikacích, jako
jsou: drobná montáž, pájení, lepení, šroubování, mazání, manipulace
nebo paletizace.
UR3 si zachovává všechny ctnosti a výhody svých větších bratříčků
UR5 a UR10: kompaktní a tuhou konstrukci s použitím bezkartáčových motorů a harmonických převodovek v kloubech, moderní řídící
systém s Ethernet, Modbus a I/O komunikací, ovládání dotykovým displejem
a ručním naváděním na požadované polohy atp.
Přidává k tomu ale
ještě neomezené otáčení
nástrojové
příruby (zápěstí), spotřebu 100 W
a velmi tichý
p
pr
ovoz
ov
oz..
oz
provoz.

Vyvinut s ohledem na bezpečnost
UR3 je citlivý na působící sílu a lze jej nastavit tak, aby okamžitě
zastavil svůj pohyb již při odporové síle 50 newtonů. Díky tomu lze
po předchozím posouzení rizik robota používat bez nákladných bezpečnostních opatření (ploty, závory atp.).

Neomezené otáčení
Na koncový kloub robotického ramene UR3, které se může neomezeně
otáčet, stačí namontovat držák bitů a nemusíte v montážním procesu používat drahé nástrojové sady. Robot tak může provádět montáž
šroubovitých dílů, zátek apod., vkládat je na určené místo a utahovat
správným krouticím momentem.
Pro další informace nebo předvedení robotů UR v akci kontaktujte
distribuční firmu:
EXACTEC
tel. +420 485 151 447
e-mail: info@exactec.com
www
ww
w.ex
w.ex
exac
actte
ac
tec.co
tec
c.co
com
m
www.exactec.com
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Proč si tolik provozovatelů vstřikovacích lisů
vybírá 5osé ROBOTY?
Provozovatelé vstřikovacích lisů, kteří si koupili 5osé roboty řady 5X od ﬁrmy Sepro Robotique, vyzdvihují především servorotací těchto robotů, které zaručuje přesnost a ﬂexibilitu
pro manipulaci s technicky složitými součástmi, a to při nižších nákladech na nástrojové
vybavení, menší potřebě údržby, čistším provozu a rychlejší výměně forem.
Dva roky po představení 5osých servorobotů
řady 5X od ﬁrmy Sepro Robotique na veletrhu Fakuma 2012 jejich prodej rychle stoupá.
Na konci roku 2014 ﬁrma v porovnání s předchozím rokem prodala dvakrát více 5osých
robotů, neboli devětkrát více než v roce 2012.
Řada 5X je tak nejrychleji rostoucí řadou z pěti
nových produktových řad zavedených ﬁrmou
Sepro do výroby v posledních dvou letech.

my, které dnes takto nepracují, uznávají, že se
jedná o směr, kterým se průmysl ubírá, a chtějí
investovat do technologie, kterou budou v příštích letech potřebovat. A právě to podporuje poptávku po 5osých robotech.“
Pětiosá řada 5X je založena na standardní platformě 3osých kartézských robotů doplněných
2osým servorotacemi vyvinutým ve spolupráci se společností Stäubli Robotics. Na rozdíl
od pneumatických rotací, která se mohou pohybovat pouze ve spojitých obloucích od 0°
do 90° nebo od 0° do 180°, se rotace robotů 5X
mohou pohybovat od 0 do 180° a od 0 do 270°
nebo na jakékoli části těchto rotací s absolutní
přesností. Servomotor má kodér polohy, který
přesně poznává, v jaké poloze se hřídel pohonu
v jakémkoli okamžiku nachází. Řídicí systém
může spojovat signály polohy ze všech servomotorů na všech 5 osách, takže vždy přesně ví,
kde se v prostoru nachází chapač i díl. Robot
tak může provádět i velmi složité pohyby velmi
přesně a s dokonalou opakovatelností.
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Zákazníci, kteří v posledních dvou letech nainstalovali roboty Sepro řady 5X, říkají, že rozhodnutí o jejich pořízení jim usnadnilo několik
konkrétních předností těchto robotů:

• Čistý provoz
Rotace je poháněna čistými elektrickými servomotory, a proto jsou roboty řady 5X ideální pro
zdravotnické a další aplikace, kde není možné tolerovat znečištění částicemi (například
z opotřebeného řemene pohonu) nebo mazivem. Jednotka rotace je zcela zakrytována.

Na rozdíl od pneumatické rotace může rotace
robota 5X uchopit součásti v jakémkoli úhlu
a pokládat je na dopravníky nebo do třídicích
přípravků i v nezvyklých orientacích.
Ke stejnému účelu je možné zkonstruovat chapač, ovšem ten může být drahý, časově neefektivní a může vyžadovat častou údržbu.
Flexibilitu servorotace lze snadno zajistit pomocí programování.
• Přizpůsobivost různým formám a strojům
Výrobci provádějící zakázkovou nebo netypickou výrobu často potřebují nástroje, které sami
nekonstruovali, nebo potřebují použít danou
formu v několika různých vstřikolisech, aby zajistili efektivnost výroby.
Přizpůsobit jemné rozdíly může být u pneumatických rotací a příslušných chapačů složité
a vyžaduje to mechanické seřizování prováděné kvaliﬁkovanými seřizovači.
Oproti tomu servozrotace je možné snadno přizpůsobit jednoduchými digitálními
příkazy.

YOUR FREE CHOICE IN ROBOTS
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• Spolehlivost a opakovatelnost
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Mnoha léty prověřené servomotory se zabudovanou zpětnou vazbou polohy se vyznačují digitální přesností a jsou prakticky bezúdržbové.
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Oproti tomu rychlost a reakce pneumatických
jednotek může být ovlivněna teplotou vzduchu,
znečištěním nebo netěsnostmi, a navíc vyžadují častou údržbu.
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Mnoho výše zmiňovaných složitých úloh manipulace s díly bylo historicky přiděleno 6osým
robotům s kloubovými rameny.
V případě řady 5X se však jedná o kartézský
neboli lineární robot, který umožňuje rychlejší
najíždění do prostoru formy s ﬂexibilními pohyby ve více osách, které byly jinak spojovány
pouze s kloubovou jednotkou.

1P<EHNQRO@NP:ONLBPGONRMNHGO;CFCRBO6CBQACRRQ?DPR:H
0 9PM8RDP>PN5
0 +PM8RDP>PN5
0 %PM8RDP>PN5
0 !Q<QARM?PEQ-A/RPGEH<OFCRM5MN8:
&*")*& '&(!* %%'*)(&)(! )%*' 
&'() ((%*')*$**$$*###

Seřizování a ovládání je vysoce intuitivní a programovací software byl vyvinut tak, aby vyhovoval speciﬁckým potřebám vstřikování.
Rotace od ﬁrmy Stäubli je ověřená standardizovana konstrukce, a jak konstatuje pan Renaudeau, stává se každý den stále cenově dostupnější. K tomu dodává: „Pochopitelně jsou
roboty řady 5X o trochu dražší než naše víceúčelové roboty Success nebo ještě více technologičtější roboty řady S5, ze kterých roboty
řady 5X vycházejí. Naši zákazníci se však na ně
dívají jako na jednorázovou investici, která se
jim v dalších letech vrátí díky vyšší produktivitě, kvalitě a nižším provozním nákladům. Je
faktem, že mnoho robotů řady 5X, které jsme
prodali, se dnes používá v operacích, které by
snadno mohly být prováděny některým z našich 3osých robotů. Tito zákazníci se však dívají
do budoucnosti, kdy budou potřebovat roboty
s větší ﬂexibilitou a schopností manipulovat
se složitějšími kusy. Proto investují
do těchto pokročilých robotů již dnes.
A také proto očekáváme, že zájem
o 5osé roboty bude nadále rychle
růst.“
www.kubousek.cz

Řada robotů 5X spojuje 3osé kartézské roboty
Sepro a 2osé rotace Stäubli, což dává celkem
5 CNC os pohybu.

www.sepro-group.com
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Čemu vděčíme za takový zájem o 5osé roboty?
Jean-Michel Renaudeau, výkonný ředitel ﬁrmy
Sepro, vysvětluje tento pozoruhodný vývoj takto: „Jestli dnes chcete být úspěšným lisařem,
musíte vyrábět složité součásti v krátkých
cyklech a s vynikající kvalitou. Musíte často
provádět výměnu forem s co nejmenšími prostoji. A to vše musíte dělat úsporně, s menším
počtem zkušených zaměstnanců. Dokonce i ﬁr-

Zákazníci říkají, že mimořádně cennou vlastností je schopnost rotace provádět malé a přesné pohyby synchronizované s ostatními částmi
robota, ať se jedná o vyjímání složité součásti
z těsného prostoru formy, přesné a velmi rychlé vkládání zálisku nebo použití ožehu na hrany
dílu.

• Kartézská rychlost a jednoduchost

• Přesnost uchopování a polohování

Řada 5X roste z nových výrobků ﬁrmy Sepro nejrychleji

• Vícenásobné pohyby ovládané servopohony

Přijďte získat více podrobných informací na MSV
v Brně, kde bude tento robot vystaven na stánku
společnosti KUBOUŠEK v pavilonu G1/19.
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PLASTINUM™ pro pokrok v plastech
Nejmodernější technologie, vybavení a servis
Novýý ucelený
N
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PLASTINUM GIM C

PLASTINUM Foam P

Vstřikování plastu do formy pomocí oxidu uhličitého

Řešení pro vypěňování polyuretanu

Proces PLASTINUM GIM C přenáší efektivitu GIM na vyšší úroveň
tím, že dusík nahrazuje oxidem uhličitým (CO2). Při stejné kapacitě
odvodu tepla a trvání cyklu jako u vstřikování plastu vodou (Water
Injection Moulding, WIM) nezanechává za sebou oxid uhličitý žádnou
vlhkost na produktech nebo nástrojích, takže není nutno do výrobního cyklu zařazovat krok sušení. Naše řídící jednotky a injektory/
injekční trysky pro proces PLASTINUM GIM C jsme pro Vás vyvinuli
v těsné spolupráci s našimi partnery z OEM.

Naše řešení PLASTINUM Foam P, které bylo speciálně vyvinuto pro
procesy vypěňování polyuretanu, pomáhá výrobcům standardně zajišťovat vysokou kvalitu výrobků. Naše speciální dávkovací čerpadla
jsou konstruována pro dodávky velkých objemů kapalného oxidu
uhličitého potřebného pro výrobu nízkohustotních PU pěn, které se
používají například pro výrobu matrací. A naše k tomu odpovídající
měřicí systémy, určené speciálně pro diskontinuální procesy výroby,
dodávají oxid uhličitý se zvlášť vysokou přesností.

PLASTINUM Temp
Pro pokročilé řízení teploty
Místa, jako jsou napojovací body nebo zesílené stěny GIM plastových
výrobků, resp. dlouhá a/nebo úzká (nebo jinak tvarově komplikovaná)
jádra forem pro výrobu plastových dílů, nejsou vždy dobře dostupné
pomocí standardních kanálků s chladicí vodou. Důsledkem je, že tato
„horká místa“ jsou nedostatečně chlazena a vyžadují pro zchlazení delší časy, což zpomaluje celý průběh výrobního cyklu výrobku.
V rámci řady PLASTINUM Temp jsme vyvinuli řadu soﬁstikovaných
řešení pro řízení teploty, která umožňují se více přiblížit k těmto „horkým místům“ a zajistit jejich rovnoměrné rychlé zchlazení.
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Rám předního automobilového světlometu

PLASTINUM Temp S

Vstřikování plastu do formy pomocí plynu (Gas Injection Moulding, GIM)

Bodové chlazení vstřikovacích forem

Proces GIM využívá plyn o vysokém tlaku (oxid uhličitý nebo dusík)
pro vytvoření/vytvarování dutiny nebo kanálku v plastovém dílu
vstřikovaném do formy. Často využívaný je především v automobilovém průmyslu, kde umožňuje výrobcům vyrábět lehčí plastové díly
s větší rozměrovou přesností. Nabízíme řadu vysoce účinných řešení
dodávek vysokotlakých plynů pro procesy GIM. Naše portfolio PLASTINUM GIM je navrženo tak, aby efektivitu procesu i kvalitu přeneslo
na vyšší úroveň.

Naše patentované řešení PLASTINUM Temp S využívá kapalný oxid
uhličitý (LIC) jako účinné chladicí médium pro horká místa. PLASTINUM Temp S k tomu využívá mimořádného chladicího výkonu expandujícího oxidu uhličitého, který umožňuje zkrátit doby cyklu až
o 50 %. Naším technologickým balíčkem pro bodové chlazení, zahrnujícím měřící a řídicí jednotku, LIC rozdělovače a kapiláry, můžete
snadno dovybavit Vaše stávající instalace.

My v Linde máme letité a praxí prověřené výsledky a úspěchy
ve vývoji a dodávkách inovativních řešení využívajících plyny, přizpůsobených potřebám plastikářského průmyslu. Spojením našeho rozsáhlého a do detailů sahajícího know-how s nejmodernějšími
technologiemi vznikla řada PLASTINUM, která Vám přináší produktivitu, rychlost, kvalitu a přispívá ke zlepšení životního prostředí.
Naše produktová řada PLASTINUM nabízí specializovaná řešení, která je možno přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků.
Tato řešení zahrnují všechny segmenty plastikářského průmyslu,
počínaje vstřikováním plastu do formy pomocí plynu (GIM), přes
vypěňování až po řízení teploty. Naše obsáhlá nabídka sahá od dodávky vysokotlakých a měřících systémů přes chladící technologie
až k nabídce komplexního systému dodávek plynů a všech souvisejících služeb. Můžete se rovněž spolehnout na naše techniky,
kteří Vám pomohou sestavit, upravit na míru a optimalizovat Vaši
koncepci zásobování tak, aby co nejlépe vyhovovala všem Vašim
technických a obchodním požadavkům.

Rukojeť dveří ledničky

PLASTINUM GIM P
Profukování kavit a násypek
PLASTINUM GIM P je inovativní metoda, využívající tlakové profukování kavit inertním plynem před vstřikováním polymeru. Tento postup zvyšuje kvalitu a produktivitu výroby, neboť zkracuje odstávky
a snižuje náklady na údržbu, které jsou nutné pro odstranění nečistot
(především v kavitách a přístupových kanálcích) vzniklých oxidačními procesy. Úspory se dosáhne potlačením tvorby nežádoucích oxidů, které mají často za následek ucpávání injektorů a zbytečně dlouhé odstávky.

PLASTINUM Foam
Vypěňování s oxidem uhličitým

Automobilová klika dveří

V současné době obsahuje většina nadouvadel používaných při výrobě pěnových polymerů, jako jsou stavební izolace (desky z extrudovaného polystyrenu, XPS) nebo ochranné balicí fólie (PE pěny
o vysoké hustotě), vysoké procento oxidu uhličitého. Přesné měření
spotřebovávaného kapalného oxidu uhličitého (LIC) hraje klíčovou
úlohu pro dosažení vysoké kvality pěnového materiálu. Dosáhnout
toho není vždy snadné, především kvůli změnám protitlaku v extrudérech polymerů.

PLASTINUM GIM I

PLASTINUM Foam E

Vstřikování plastu do formy pomocí plynu s technologií vnitřního
chlazení

Extruzní vypěňování s oxidem uhličitým

PLASTINUM GIM I zvyšuje efektivitu tradičních procesů GIM přidáním patentovaného procesního kroku vnitřního chlazení. Při něm
je vysokotlaký dusík protlačován skrz plastový díl, čímž se cyklus
zchlazování dílu urychluje až o 50 %. Pokročilé technologie vstřikování naše řešení PLASTINUM GIM I doplňují tak, abyste dosáhli ještě
vyšší účinnosti procesu.

Naše portfolio PLASTINUM Foam E bylo speciﬁcky vytvořeno tak, aby
vyhovělo požadavkům a nárokům na měření průtoku ve vypěňovacích systémech používajících LIC. Náš patentovaný a v praxi prověřený systém DSD 500 pro dodávku plynu a měření jeho průtoku reaguje
velice rychle na měnící se protitlak (v extrudérech) tak, aby udržel
hmotnostní průtok oxidu uhličitého konstantní, aby bylo možno dosáhnout stejnoměrných a předvídatelných „vypěňovacích“ výsledků.
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Široký okruh řešení PLASTINUM™.
Optimalizace všech procesních
kroků, využívajících technické
plyny, v plastikářském průmyslu.

PLASTINUM GIM

PLASTINUM Temp D
Dynamické vstřikování do formy pomocí oxidu uhličitého
Naše řešení PLASTINUM Temp D zvyšuje účinnost dynamického
vstřikování použitím oxidu uhličitého jako nosiče tepla. To umožňuje
výrobcům instalovat systémy pro ohřev forem i jejich chlazení blízko
povrchu forem a minimalizovat tak délku cyklu. Pro chlazení se LIC
dodává z lahví/svazků lahví nebo velkoobjemových zásobníků s kapalným oxidem uhličitým, ten pak expanduje v systému tenkých kanálků speciálních vložek do forem. Naopak pro ohřev se horký plynný
oxid uhličitý protlačuje týmiž tenkými kanálky, vše v uzavřeném cyklu. Tato kompaktní konstrukce poskytuje zajímavé přidané hodnoty
a představuje přínos pro životní prostředí.
Kontakt: Mgr. Martin Vlček
martin.vlcek@linde.com

Balíček „Vše v jednom“
Naše nabídka řady PLASTINUM zahrnuje technologie, know-how, zařízení
a služby, kterými podporujeme, optimalizujeme a zefektivňujeme všechny výrobní procesy využívající technické plyny. Obsahuje následující klíčové položky:

1. Naši rodinu PRESUS™ nákladově efektivních řešení zásobování vysokotlakými plyny jak pro dusík, tak pro oxid uhličitý, jasně převyšující ekonomickou efektivitu plynových kompresorů.
2. Náš systém DSD 500 pro vysoce přesné měření průtoku LIC.
3. Řešení komplexního zásobování plyny, zahrnující tlakové láhve, zásobníky,
rozvody potrubí pro plyny, odpařovače, specializované hardwarové vybavení a měřící a řídicí jednotky.
4. Řešení CRYOCLEAN® pro čištění forem in-situ pomocí pelet, částic nebo
„sněhu“ suchého ledu.
5. Konzultace, návrhy technických a technologických řešení, technologické
zkoušky, začlenění, zprovoznění a související podpůrné služby.

VÝROBNÍ LINKY S PRŮMYSLOVÝMI
ROBOTY EPSON

UPÍNEJTE FORMY RYCHLE + SNADNO + EFEKTIVNĚ

Firma OPTICONTROL s.r.o. má výhradní zastoupení pro průmyslové roboty EPSON pro Českou a Slovenskou republiku. Mimo
prodeje, servisu a technické podpory Vám díky dlouholetým
zkušenostem v oblasti jednoúčelových strojů a automatizace
můžeme nabídnout i kompletní řešení automatizace a robotizace
na míru Vašich potřeb.

Hala P, stánek č. 31

EPSON jako jeden z průkopníků průmyslové robotiky nabízí nejširší výběr SCARA robotů od nosnosti 1kg až po manipulátory s dosahem 1000 mm a nosností 20kg. Díky velkému důrazu na kvalitu
a spolehlivost produktů jsou roboty EPSON na špici v oblasti drobné
robotiky. Integrací nejmodernějších technologií odměřování polohy
bylo dosaženo velmi vysokých přesností při zachování vysokých
rychlostí a tudíž nejkratších časů cyklů ve svých kategoriích.

NEJTENČÍ MAGNETICKÉ

DESKY NA TRHU

PLNĚ OCELOVÉ, NEPROSTUPNÉ, S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ

MAGNETICKÉ UPNUTÍ FORMY K MAGNETU I MAGNETU KE STROJI

V oblasti 6-tiosých robotů, jako zatím jediný výrobce průmyslových
robotů, EPSON integroval patentovanou technologii QMEMS měření
zrychlení a setrvačných sil ramene manipulátoru, což má za následek výrazně rychlejší dosažení bodu s požadovanou přesností.
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Průmyslové roboty EPSON jsou svými kompaktními rozměry velmi
vhodnými kandidáty pro malé výrobní buňky.
Na druhou stranu díky vysoce výkoným řídícím jednotkám, které
dokáží řídit až 4 manipulátory, je lze snadno integrovat do rozsáhlejších výrobních celků.

Výše zmíněné funkce jsou všechny obsaženy v jednom programovém prostředí EPSON RC+ a tudíž je veškerá práce na projektu
velice zjednodušena. V programovém prostředí je rovněž zahrnut
simulátor, v kterém lze všechny funkce otestovat. Tento program
je ZDARMA! Tudíž už během fáze vývoje a návrhu řešení je možné
otestovat funkčnost robotických celků bez nutnosti investic.
49

Tomuto také napomáhá široké množství příslušenství jako například kamerové systémy. V současné době vychází kamerový systém
CV2, který svým výkonem dorovnává a předčí profesionální kamerové systémy. Systém CV2 dokáže zpracovávat obraz ze 4 GigE kamer do rozlišení 5Mpx barevně a 2 USB kamery do rozlišení 1,3Mpx.
Při kombinaci více kamerových systémů dokáže řídící jednotka
zpracovat až 8 kamer a díky integraci v programovém prostředí EPSON RC+ je programování inspekcí a komunikace velice jednoduché
a efektivní. V kombinaci s funkcí ConveyorTracking, díky níž lze vyčítat polohu až z 8 dopravníků či rotačních stolů, přidává aplikaci
nový rozměr v podobě kontinuální manipulace, třídění či kontroly
kusů bez zastavení toku materiálu na pásu či stole. Pro snadné učení pohybu robotu při použití externího nástroje např. pro obrobení
otřepů drženého kusu, je možná funkce ECP. Pro přehlednou vizualizaci a ovládání je připraven GUI builder, který slouží pro vytvoření
prostředí pro PC či dotykový displej, pro komunikaci s operátorem,
zobrazování parametrů, kamerových inspekcí a mnoho dalšího.
Díky jednoduchému ovládání v stejném programovém prostředí

jako pro řídící program je tak vytvoření vizualizace dle vlastních
potřeb snadnou záležitostí.

V letošním roce jsme rovněž dokončili školící „linku“, obsahující
dva SCARA roboty, kamerový systém CV2, CV1 a Conveyor Trackig,
pro školení a testování aplikací. Součástí linky je prezentační modul
s robotem LS3 a kamerovým systémem CV2, který Vám v případě
zájmu předvedeme v sídle Vaší ﬁrmy.

664 31 Lelekovice 103
Tel.: 541 232 288
Fax: 541 232 711
E-mail: info@opticontrol.cz
www.opticontrol.cz

Již více jak 30 let zkušeností při upínání forem vstřikolisů pomocí magnetických upínacích desek umožňuje
nabídnout fy. TECNOMAGNETE opravdový a kvalitní magnetický systém bez kompromisů. Třísměnný provoz, 7 dní
v týdnu, několikanásobné výměny za den, drsné zacházení, provozem opotřebované formy, praktické a jednoduché
ovládání, to jsou jen některé argumenty prověřené skutečným provozem v lisovnách.

Návratnost investice již od 2 měsíců!
Nehledejte další zaměstnance

Nestavte zbytečné haly s vybavením
Uspořte za izolační desky

magnetické systémy pro manipulaci aèupínání
výhradní zástupce

pro ĔR a SR

NaèŠpici 347
284è01 Kutná Hora
tel./fax: +420 327è523è487
magcentrum@magcentrum.cz

www.magcentrum.cz

FASTIE SYSTÉM

RYCHLÉ A BEZPEČNÉ UPÍNÁNÍ VYHAZOVACÍHO STOLU
Fastie je rychlý kompaktní propojovací systém
na propojení vyražeče a vyhazovacích desek.
Systém Fastie je navržen pro maximální jednoduchost
a bezpečnost obsluhy.
Odpojení Fastie je konektoru je zabezpečeno přes standardní rozvod tlakového vzduchu,
kdy pro odpojení není nutné šroubovat napojení, ale stačí pomocí tlakového vzduchu
uvolnit spojení a vysunout vyražeč na lisu.
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HLAVNÍ PŘÍNOSY SYSTÉMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnější způsob napojení a odpojení vyhazovačů formy
Rychlejší změna formy
Materiál – kalená ocel
Různé velikosti, pokryvající standardní potřeby lisovem
Flexibilní modulární instalace na lis
Nevyžaduje změny na formách
Snížené opotřebení, delší životnost
Maximální síly na jednu rychlospojku 2,5–7,5 tuny
Maximální pracovní teplota 149°C

Patentovaný ventil

REGULACE TEPLOTY FORMY

pomáhá vyrábět KELÍMKY NICKNACK®
ve ﬁrmě 2D&S
Jak udržet konstatní teplotu forem?
To je otázka, se kterou se potýká řada firem. Obecně byly dva způsoby
řešení – buď se teplota formy neřešila a chladilo se na nejnižší možnou
teplotu, včetně všech průvodních jevů, jako jsou nekorektní rozměry,
vysoké napětí ve výlisku, nebo problémy s povrchem.
Druhou variantou pak bylo zakoupení drahého temperačního přístroje,
který ovšem v některých provedeních má problémy udržet konstantní
teplotu formy například při přerušení výroby.

Třetí možností v tuto chvíli je aplikace regulačního teplotního ventilu,
která na Český a Slovenský trh dodává firma JAN SVOBODA s.r.o.
Tento ventil udržuje konstatní teplotu bez dodatečného zdroje energie
(tedy bez vícenákladů) pomocí regulace průtoku chladící vody přes
formu. Jedná se tedy o jednoduché, cenově výhodné řešení, které plně
nahrazuje dražší elektrické ohřívače vody.

Tlak a teplota
Tradiční problém turbulentního proudění je v tomto případě zcela irelevantní, protože
cílem není dosažení maximálního ochlazení tvaru, ale udržení stálé teploty formy. Systém
využívá efektu vyhřívání formy vstřikovaným plastem a udržuje nastavenou teplotu na
výstupu tak, aby bylo dosaženo konstantní, optimální teploty pro vstřikování plastu.

www.jansvoboda.cz
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Stálá teplota je zvláště důležitá pro vkládání IML folií, což je případ vstřikování kelímků
NickNack. Vyjádření pana Dědka, majitele firmy 2D&S ohledně nasazení emulace
temperačního přístroje je více než pozitivní. Jednoduchost aplikace a nastavení předčilo
očekávání. Zaučení obsluhy bylo časově zcela nenáročné a výsledky vynikající.
Před nasazením emulátoru byla forma temperována standardním přístrojem, který měl
ovšem problém udržet požadovanou teplotu v definovaném rozmezí. To mělo za následek
zhoršení kvality výlisku a degradaci vkládané fólie.

Po instalaci emulačního ventilu došlo ke snížení rozptylu teploty a to
i v případě lidské obsluhy zakládání, které má za následek nerovnoměrný cyklus.
Ventil WDT2-N2-N4 tedy beze zbytku vyřešil problémy kvality
výlisku a degradace IML fólie tím, že dokáže udržet teplotu formy
v požadovaném rozmezí. Navíc se snížila spotřeba elektrické energie,
protože není nutné temperovat vodu vstupující do formy.

Pracovní parametry emulačního ventilu
Chladící voda:
Pracovní rozsah ovladače:
Typické použití:

27°C-49°C s přesností 1°C
-18°C až 121°C
ABS, PP, PS, SAN, PA, PC atd.

Pro korektní nasazení jsou součástí dodávky výpočtové vzorce a grafy
pro odečtení doporučených hodnot. Výsledkem je tedy funkční forma
s bezproblémovými výlisky a snížená spotřeba energie, při malých pořizovacích nákladech. Na otázku, zda by firma 2D&S ústy majitele pana
Dědka doporučila tento systém k nasazení, byla jednoznačná odpověď:
„Ano, tento systém se plně osvědčil a doporučujeme jej k nasazení,
nejen pro IML výrobu.“

www.jansvoboda.cz

Pokračování ze strany 32
Zkrácený přehled vhodných ocelí:
- 1.2343- 48 až 52 HRC prokalitelná standardní nástrojová ocel
- 1.2767- 50 až 54 HRC vysoce kalitelná,
dobře leštitelná
- 1.2842- 56 až 62 HRC standardní
odolnost proti opotřebení
- 1.2379- 58 až 62 HRC vysoká odolnost
proti opotřebení
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- 1.2083- 54 až 56 HRC korozní
odolnost, leštitelnost
- Povrchové úpravy ocelí používají se pro
zvýšení životnosti forem. Technologie
úprav: tepelně chemické:nitridace, boridování galvanické metody:chromování, niklování metalurgické procesy: CVD
( Chemical Vapour Deposition ) a PVD
(Physical Vapour Deposition ). Nejčastěji používaným povlakem je TiN, tloušťka cca 5 mikrometrů, tvrdost 2 300 HV,
odolnost proti abrazi vysoká, odolnost
proti korozi omezená odformovatelnost
dobrá, lesk stejný jako u leštěné oceli,
vrstvu lze odstranit a obnovit;další vrstvy, například TiCN, CrN, atd.

Empirické poznatky:
- tyčový vtok do výstřiku by měl mít průměr větší než 1, 4 násobek jeho maximální tloušťky
- průměr tunelového ústí vtoku by měl mít
průměr vetší než 0, 8 maximální tloušťky výstřiku, minimální průměr by neměl
klesnout pod 1, 5 mm
- tvar a rozměry rozvodných kanálů nejvýhodnější z hlediska toku taveniny je
kruhový tvar, který ale vyžaduje lícování v obou částech formy a je tedy drahý
jeho průměr by měl být o cca 1, 5 mm
větší než je maximální tloušťka výstřiku;kanály vytvořené pouze v jedné části
formy mají parabolický nebo trapezoidní
tvar, jejich hloubka má být jako průměr
kruhového kanálu a šířka v dělící rovině
cca o 25 % větší než průměr kruhového
kanálu , úkos cca 5 až 10 ° na stranu
- třídeskový rozvodný systém není doporučen zejména z důvodu vysoké pevnosti a tuhosti vtokového zbytku, kterou by

Horké vtokové systémy – mají stejný úkol
jako studené;z používaných druhů je doporučeno nepoužívat systémy s topením
umístěným v ose kanálu, kdy tavenina teče
v mezikruží mezi topením a vývrtem v rozvodné desce nebo trysce;běžně se používají systémy s tokem taveniny v ose kanálu,
kdy je topení umístěno vně kanálu a regulační termočlánek co nejblíže u ústí vtoku
trysky, v omezené míře je možno používat
jehlové uzávěry kaskádové a zažehlovací systémy, ale je nutno mít na paměti, že
u těchto systémů může v důsledku zvýšeného smykového namáhání docházet u vyztužujících vláken k nežádoucím degradačním jevům. Pro trysky s tepelnými torpédy
platí obdobná konstatování jako pro trysky
s jehlovými uzávěry. Teplota horkého rozvodného systému by měla odpovídat teplotě taveniny v plastikační komoře vstřikovacího stroje.
Kombinované vtokové rozvody – platí
kombinace konstatování uvedených výše
u studených a horkých rozvodů.
Ústí vtoku – jeho úkolem je dopravit polymerní taveninu bez zbytečného zvýšení
smykového namáhání do tvarové dutiny
formy a zajisti působení dotlakové fáze.
Používaná ústí vtoku podle pořadí doporučení:
- plný tyčový do středu těžiště výstřiku
- tunelová
- štěrbinová zejména pro výstřiky s vysokou hmotností a velkou tloušťkou stěn,
jejich zaústění do místa s maximální
tloušťkou stěny, průřez šířka minimálně
0, 8 tloušťky
- filmová ústí vtoku nejsou vhodná
Stejně jako u všech vstřikovaných granulátů i u LFT je nutno se vyhnout tzv. jettingu,
tj. volnému toku taveniny do tvarové dutiny
formy;ústí vtoku vždy musí mířit proti stěně formy;ústí vtoku by se nemělo umísťovat do míst výstřiku s vysokým napětím,
které by mohlo způsobovat nežádoucí orientaci vyztužujících vláken
Úkosy – vyhazovací síla působící na výstřik
musí překonat síly vyvolané smrštěním
působícím na tvárníky a jádra tvarových
dutin formy, třecí síly působící mezi pohyblivými částmi formy při její pracovní teplotě a vakuový efekt mezi povrchem výstřiku
a povrchem tvarové dutiny formy.
Dostatečně zvolený úkos tvarů výstřiků
napomáhá jejich odformování a vyhození
z tvarové dutiny formy. Vyhazovací úkosy
pro materiály LFT jsou stejné jako u všech
ostatních vstřikovaných materiálů.

Mnohdy se u výstřiků s požadavkem na desénovaný povrch zapomíná, že k vyhazovacímu úkosu je nutno přidat i úkos pro
bezproblémové bez odření odformování
desénovaných tvarů a ploch. Desén = drsnost definovaná hloubkou má negativní
vliv na koeficient statického tření a je tedy
nutno k vyhazovacímu úkosu přičíst úkos
pro odformování desénu, jinak dojde k jeho
odření.
Desény je možno vyrobit řadou technologických postupů, nejvíce používané jsou
dva jiskřené desény a desény vytvořené
fotochemickým leptáním. U leptaných desénů je obvykle maximální hloubka drsnosti do cca 0, 2 mm;pro jiskřené desény
se obvykle používá stupnice podle VDI Ref.
3400 od 18 do 39.Pro stupně 18 a 21 platí,
že k vyhazovacímu úkosu se musí přičíst
další úkos o hodnotě 1°, pro stupně 24, 27
2° pro 30, 33 3° a pro stupně 36 a 39 5°
úkos. Hloubka drsnosti se pohybuje od 0,
05 mm pro stupeň 18 až po 0, 70 mm pro
stupeň 39.
Pokud z funkčních, tvarových nebo estetických důvodů nelze použít úkosy je nutno
danou oblast a tvar výstřiku zaformovat
pomocí pohyblivých částí formy mechanicky ovládané čelisti, hydraulická jádra atd.
Odvzdušnění tvarových dutin formy –
v době plnění tvarové dutiny polymerní taveninou tato musí bez problémů, tj.
rychle a snadno vytlačit vzduch vyplňující
tvarovou dutinu .Uzavřený vzduch brání
úplnému zaplnění tvarové dutiny taveninou, vyvolává potřebu zvýšit vstřikovací
tlak a snížit vstřikovací rychlost, v důsledku tzv. Dieselova efektu zkomprimovaný
vzduch se samovolně ohřeje a vznítí může
dojít k lokálnímu spálení materiálu, včetně
poškození místa formy v němž se vzduch
často uzavírá vysoké místní tepelní namáhání materiálu tvaru formy.
U materiálů LFT, stejně jako u ostatních
granulátů, je odvzdušnění tvarových dutin velmi důležité. V oblastech s poklesem
tlaku dochází k narovnání dlouhých vláken
a ke zvětšení objemu tuhnoucí taveniny
a tím možnému zabránění úniku vzduchu.
Z uvedeného, mimo jiné, vyplývá, že odvod
vzduchu odvzdušnění se musí provádět
v místě jeho uzavření a ne jinde. Předpověď možnosti uzavírání vzduchu dávají simulační výpočty, popřípadě se provádí při
oživování příslušné vstřikovací formy.
Vzduch z tvarových dutin může být odvětrán přes dělící rovinu formy, pomocí vložek tvarů formy, přes vyhazovače, pomocí
speciálních odvzdušňovacích vložek, atd.
a opět je nutno zdůraznit, že odvzdušnění
se musí provést v místě reálného uzavírání
vzduchu. V jiném místě vzduchová „kapsa“
je již obalena taveninou a vzduch nemůže
být odveden.
Pokračování na straně 62
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Studený vtokový rozvod – vtokové rozvody musí dovést polymerní taveninu bez
výrazného smykového namáhání, bez výrazné tlakové ztráty a rychle do tvarové
dutiny formy. U více násobných forem musí
umožnit naplnění tvarových dutin ve stejném okamžiku, se stejným průtokem taveniny, se stejným tlakem a teplotou. Rozvod
a ústí vtoku taveniny musí zajistit i dostatečně dlouhé působení dotlakové fáze.

bylo velmi problematické při odformování vtokového rozvodu překonávat

Vývoj, výroba, realizace jednoúčelových strojů a zařízení z Al profilů MiniTec.
Scara, šestiosé roboty a kamerové systémy EPSON.
www.opticontrol.cz, info@opticontrol.cz
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ƵƚŽŵĂƟĐŬĠƐƉŽũŽǀĂĐşƐƚĂŶŝĐĞ
WůŶĄŵŽǎŶŽƐƚŬŽŵďŝŶĂĐĞǀƐƚƵƉͬǀǉƐƚƵƉ
KĚŵĂůǉĐŚƉŽǀǇƐŽŬĠŶĂƐĄǀĂĐşŬĂƉĂĐŝƚǇ

:ĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀĠ͕ĞĨĞŬƟǀŶş

'ĂƌĂŶĐĞŶĂƐĄǀĄŶşďĞǌŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐĞ
WƌŽǀĞĚĞŶşŽĚŽůŶĠĂďƌĂǌŝǀŶşŵŐƌĂŶƵůĄƚƽŵ

Dynamicky
a s vášní.
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DĂǆŝŵĄůŶşƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚǀŶĄƌŽēŶǉĐŚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚƉŽĚŵşŶŬĄĐŚ

Easylink, nová automatická spojovací stanice od ﬁrmy Piovan.
Jednoduchá, spolehlivá, efektivní.

V plastikářském průmyslu jsou stále ve velkém
měřítku používány manuální spojovací stanice
(nádraží). Jsou vhodná zejména pro nižší až střední zatížení. Při častých změnách materiálů, propojování ﬂexibilních hadic mezi správným zdrojem
a odběrným místem, se tato operace může stát
komplikovaným zadáním. Pro zamezení chyb jsou
potrubí obvykle kódována. Práce s větším množstvím potrubí přináší také další problémy. Nečistoty, jenž je zapotřebí neustále odstraňovat ze systému, a také použití spojek a hadic, jenž je nutné
jednou za čas z důvodu opotřebení vyměnit.
Easylink řešení.
Piovan vyrábí automatické spojovací stanice od roku 1989 jako bezpečnou alternativu

k manuálním stanicím zahrnujíce mnohonásobné
zdroje a odběrná místa. Dnes je instalováno přes 600
Piovan automatických spojovacích stanic po celém světě. Více než polovina byla instalována v posledních 4 letech, což podtrhuje rostoucí zájem
a efektivitu tohoto řešení v mnoha průmyslových
sektorech.
Piovan v letošním roce představil novou Easylink
řadu spojovacích stanic, jenž tvoří 3 modely:
EL 20, EL 40, EL 60 (číslo indikuje množství zdrojových vstupů/ výstupů materiálu). Nová řada je
vybavena technologickými řešeními garantujícími
úplnou absence kontaminace při změně materiálu,
čímž eliminuje základní obavy uživatelů automatických stanic.
Řada Easylink je ve skutečnosti vybavena zařízením, jenž důkladně čistí dopravní potrubí, když dochází ke změně materiálu v dalším cyklu.
Easylink spojovací stanice je unikátní v jedinečném
propojovacím potrubí - pevném a povrchově upraveném pro práci s polymery všech stupňu tvrdosti,
které má variabilní průměry: 40, 50, 60 a 76 mm
pro malé, střední a velké kapacity. Easylink je tedy
jediná řada spojovacích stanic schopna pracovat
nejen s velkým množstvím zdrojů a výstupů, ale
která také disponuje přepravní kapacitou od pouze
několika do tisíců kilogramů za hodinu.
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Nová řada automatických spojovacích
stanic pro dopravu granulátu, představena v roce 2015, přináší technologicky
pokročilá řešení zaručující absolutní absence kontaminace při změně materiálu
a vysoký výrobní výkon.

Jednoduchý design stanice Easylink usnadňuje řízení a údržbu, omezuje použití spotřebních prvků
nutných měnit a zajišťuje maximální spolehlivost
dokonce za náročných provozních podmínek.
Nejlepší možnou demonstrací spolehlivosti je
úchvatná životnost ve výrobních podmínkách.
První automatická spojovací stanice Piovan, zprovozněná před 25 lety, je stale používána. Jednoduchost a spolehlivost v kombinaci s výkonem
(ve vztahu k přesnosti, rychlosti a výrobní kapacitě) jsou na vysokém stupni. To je Piovan “recept”.

Inovativní technologie FRIMO staví na 50ti letech zkušeností. Orientujeme se na budoucnost
a optimální nastavení Vašeho projektu. Spolehněte se na zkušenosti technologických specialistů.

Jednoduchost je silnou stránkou.
Stanice Easylink obsahuje několik komponentů:
– automatický spojovací systém k linii nasávání,
– servomotor řídící výběr linie materiálu,
– zařízení kontroly pozice, jenž zajišťuje správné
umístění mechanismu,
– řídící jednotku jenž může být integrována
do podtlakového systému nasávání.

FRIMO Group GmbH |

Zpracování PUR

Thermoforming

Flexibilní řezání

Kašírování

Vysekávání

Lemování

Lisování / Tvarování

Svařování / Lepení

+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

22 LET VÝROBY STROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLASTU A GUMY
ve firmě INVERA s.r.o.
Firma INVERA s.r.o., Rakovník byla registrována v roce 1993 a od svého počátku
se zaměřuje především na oblast výroby
strojů na zpracování plastů a gumy. Významnou část výrobního portfolia ﬁrmy
tvoří také výroba jednoúčelových vertikálních hydraulických lisů pro různé oblasti průmyslu. Firma staví na znalostech
a zkušenostech lidí, kteří se většinu své
profesionální kariéry zabývají konstrukcí, výrobou, obchodem či servisem těchto
strojů. Navazujeme tím na více jak 80 ti
letou tradici výroby vstřikovacích strojů
vyráběných v Rakovníku.
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Základním mottem ﬁrmy je „Nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt na vysoké technické úrovni s plnou servisní podporou. To
vše za přijatelných cenových a platebních
podmínek ve srovnání se zahraniční konkurencí“. Prioritní pro dlouhodobé podnikatelské záměry ﬁrmy je tedy kvalita a podpora
zákazníka.
Jak se tedy daří prosadit se malé české ﬁrmě v silném konkurenčním prostředí výrobců strojů na zpracování plastů? Čím dokáže
ﬁrma zaujmout potencionální zákazníky?
V prvé řadě je to nutnost nabídnout zákaz-

níkovi něco více, než konkurence. Proto se
naše ﬁrma prezentuje především jako technologický INTEGRÁTOR než jako pouhý dodavatel strojů. Nabízíme komplexní technologické řešení „na klíč“. Zákazník tak získá
jednoho partnera, který zajistí návrh technologického řešení, komplexní dodávku jednotlivých technologií (vlastní stroj, nástroj,
dopravu materiálu, průmyslové chlazení,
automatizaci či robotizaci pracoviště…atd.)
a celkové servisní zajištění takové dodávky.
Dalším nezbytným krokem je nepřetržitá
inovace produktů. Toto se projevuje především v oblasti výroby jednoúčelových strojů. Jsme připraveni zákazníkovi nabídnout
jednoúčelové řešení „přišité na míru“ jeho
speciﬁckým požadavkům. INDIVIDUALIZACE
řešení - je to, co u nás zákazník hledá.
Novým trendem ve výrobním programu
firmy se například v současné době stávají technologie pro zpracování termosetických (teplem vytvrditelných) materiálů.
Nabízíme speciální stroje pro zpracování
SMC/BMC materiálů a to jak technologií
vstřikování, tak technologií přímého tváření. Finální výrobky nacházejí široké uplatnění v oblasti automobilového či elektrotechnického průmyslu.

YOUR POLYMERCOACH... Váš partner pro plastikářský průmysl!
Biesterfeld Interowa je více než 50 let distributorem plastů pro trhy střední a východní Evropy. Od roku 2000 je součástí mezinárodní
obchodní společnosti Biesterfeld, která má svoje sídlo v Hamburku. Biesterfeld Interowa má zastoupení v Rakousku, České republice,
Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Bulharsku, Rumunsku
a Řecku. Činnost zabezpečuje více než 50 zaměstnanců, obchodních zástupců a techniků.
Disponujeme sítí flexibilních logistických partnerů a skladů pro všechny země, ve kterých máme zastoupení a to jak pro dodávky
standardních tak i technických plastů. Tím dokážeme zaručit optimální servis pro Vás, naše zákazníky doma i v zahraničí.
Naše společnost je certifikována dle ISO 9001.

Complete Product Portfolio
We have the optimal polymer for your application
Jednoúčelový dvoulis určený pro zpracování
teplem vytvrditelného materiálu.

Co by si tedy měl čtenář tohoto článku odnést jako hlavní informaci?
Že ﬁrma INVERA s.r.o. je připravena
nabídnout INDIVIDUÁLNÍ a jednoúčelové řešení v oblasti zpracování
plastů či gumy a zároveň, že nabízí
ucelené a INTEGROVANÉ řešení
„na klíč“ v této oblasti. To vše s plnou
servisní podporou.

HIGH PERFORMANCE
POLYMERS

Více na www.invera.cz
ENGINEERING
POLYMERS

Profil firmy:
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Český výrobce strojů
a zařízení pro vstřikování
termoplastů a gumy

VÝROBNÍ PROGRAM:

STANDARD
POLYMERS

Vstřikovací stroje na plasty:
nová øada vstøikovacích strojù INTEC D se servopohony
plnì elektrické vstøikovací stroje TOSHIBA MACHINE
vertikální vstøikovací stroje s oznaèením INTEC Vertical
modernizované vstøikovací stroje

FLEXIBLE
POLYMERS

Vstřikovací stroje na gumu:
horizontální a vertikální vstøikovací stroje na gumu
vulkanizaèní stroje
Nové vstøikovací stroje na plasty INTEC D se servopohony
modernizované vstøikovací stroje
speciální stroje na zpracování gumy
Stroje na silikon:
vstøikovací stroje na zpracování tuhého a tekutého silikonu
Univerzální hydraulické lisy:
nové a modernizované hydraulické lisy
Jednoúčelové, zakázkové a speciální stroje

Plnì elektrické stroje TOSHIBA MACHINE
Hydraulické lisy

Roboty, manipulátory pro oblast zpracování plastů
Technologie pro oblast vstřikování plastů dusíkem
Manipulátory a roboty
INVERA s.r.o.®
S. K. Neumanna 2476
269 01 Rakovník, Czech Republic
http://www.invera.cz
e-mail: invera@invera.cz

Tel.:
00420 313 515911
Tel./Fax: 00420 313 512430
IČO: 47535920
DIČ: CZ47535920

Automatizace manuálního čištění suchým sněhem LCO2
Bezvadně čisté plochy materiálů nebo výrobních zařízení jsou nezbytným předpokladem kvalitní výroby. Jedná se většinou
o formy v gumárenském, plastikářském
průmyslu, ve slévárnách a v neposlední
řadě v lakovnách plastů. Nároky na čištěné plochy se neustále zvyšují. Pro zajištění vysoké kvality výroby musí být povrchy
dokonale zbaveny chemických nánosů,
makro/mikro částic, zbytků olejů, mastnot, otisků prstů, atd.
V souladu s nezbytnou ochranou životního prostředí se posledních deset let na trhu průmyslového čištění uplatňuje tryskání suchým ledem, které
postupně vytlačuje tradiční organická rozpouštědla, chlorované sloučeniny a ostatní většinou jedovaté chemikálie.
Čištění peletami suchého ledu je účinný proces
dostatečně agresivní pro čištění forem a technologických zařízení (obr. 1). Dnes se rozsah jeho

kapalného oxidu uhličitého o tlaku 40-60 baru,
umístění čistící hlavice s tryskou na robot (obr. 2),

INDEXÉRY
- pohony pro otočné stoly
- krokovací převodovky
- taktovací dopravníky
- servo indexéry

Index it

Závěr: proces čištění suchým sněhem LCO2 v současné době plně vyhovuje rostoucím požadavkům
průmyslu pro automatizované čištění. Nahrazuje
manuální čištění za pomoci různých organických
rozpouštědel nebo velkého množství vody s následnými požadavky na čištění odpadních vod.
I když čištění sněhem není tak agresivní jako čištění peletami suchého ledu, lze zvolením vhodných parametrů a vhodných povrchů obě technologie zaměnit. V některých případech jako jsou
například formy s jemnou texturou lze dosáhnout
lepších čistících výsledků než při čištění peletami
suchého ledu.

UPÍNACÍ SYSTÉMY
- ruční pákové upínky
- pneumatické upínače
- otočné upínače
- pneumatické uchopovače
- výklopné upínky

Clamp it

Grip it

Obr. 2: Automatizované čištění sněhem LCO2 - robot

UCHOPOVAČE
- paralelní uchopovače
- klešťové a úhlové typy
- elektrické uchopovače
- kyvné a lineární moduly
- odstřihovací kleště

Hold it

Place it

Obr. 5: Zařízení na ruční čištění sněhem: IceMaster XSP

Messer Technogas, s.r.o.
Ing. Jiří Svatoš
Aplikační inženýr
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aplikací postupně rozšiřuje a zasahuje i do čištění
svařenců a pájených spojů. V době zvýšených nároků na automatizaci je však problematické tento proces zautomatizovat. Ruční dávkování pelet
z termoboxu do tryskacího stroje nezaručuje ten
skutečný komfort, který je stále negativně ovlivňován lidským faktorem. Problém automatizace čištění lze eliminovat aplikací průmyslového čištění suchým sněhem.
Čištění kapalným oxidem uhličitým (suchým
sněhem) je podobný proces jako tryskání peletami suchého ledu, s tím rozdílem, že drobné jehličky suchého ledu s teplotou -78,5 oC
se vytvářejí přímo v průběhu čištění uvolněním tlaku kapalného LCO2, tedy pelety suchého ledu již nejsou zapotřebí! K takto uvolněným částicím LCO2 je přidáváno úměrné
množství stlačeného vzduchu, který zrychluje tyto drobné částice sněhu na výstupu
z čistících trysek. Stejně jako čištění peletami suchého ledu je čištění sněhem LCO2 proces, který negeneruje sekundární znečištění,
částice sněhu po dopadu na povrch čištěného dílu vysublimují do formy plynného CO2
a společně se vzduchem jsou pak odsávány
do atmosféry. Pokud to pracovní prostředí dovolí, velkou výhodou obou technologií
je jeho použití přímo na výrobním zařízení,
tedy bez demontáže a následné montáže
čištěných dílů, např. forem. Pokud to pracovní prostředí nedovolí, bývá dnes již standardem implementace zvukově izolované čistící
kabiny, resp. boxu.
Úspěšná automatizace provozu čištění suchým sněhem LCO2 vyžaduje kompletní dodávku systému čištění, tedy trvalý přísun

Obr. 4: Kryogenní zásobník pro skladování LCO2
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tel: 485 151 447
e-mail: info@exactec.com
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Obr. 1: Zařízení na tryskání pelet: AscoJet 1701

SYSTÉMY A KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI

EFEKTORY
- trubkový systém CPI
- efektory Lightweight
- stavebnice SpiderGrip
- stavebnice Bodybuilder
- vakuová technika, přísavky
- tool changery

Obr. 3: Automatizované čištění sněhem LCO2 - manipulátor
popř. lineární manipulátor (obr. 3), zvukově izolovaný čistící box včetně odsávání, kterým je kontaminovaný vzduch včetně plynného CO2 odváděn
do atmosféry a telemetrie GSM pro optimalizaci
skladovacího množství kapalného LCO2. Zdrojem
kapalného LCO2 mohou být svazky tlakových lahví
nebo kryogenní zásobníky (obr. 4).
Jak prokázaly výsledky posledních testů, lze nastavením správných technologických parametrů
(tlak a množství kapalného LCO2, množství tlakového vzduchu a vhodný tvar trysky) tuto metodu
aplikovat i pro čištění průmyslových forem, a to
především forem se zvláště jemnou ﬁgurou desénu, kde se dříve používané tryskání peletami
suchým ledem ukázalo jako zcela neúčinné (obr.
5). Otázkou je také geometrie čištěného povrchu.
Geometrie ovlivňuje výběr technologie, jednoznačně se ukazuje čištění suchým sněhem jako
velmi účinné právě na členitějších tvarech.
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Doplnit si vzdělání se vyplatí
Kvalitní vzdělání v oblasti polymerních věd nabízí zlínská
Fakulta technologická
Stále více zaměstnavatelů vítá zvyšování kvaliﬁkace svých pracovníků
a podporuje jejich studium na vysoké škole. Tento trend je pak zvláště
patrný v technických disciplínách a v odvětvích, jako je plastikářský, automobilový a gumárenský průmysl. Kvalitní vzdělání pro tyto segmenty
nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde mají
jak studijní obory, tak i výzkum a vývoj v oblasti polymerních věd, dlouhou tradici a věhlas přesahující hranice regionu i České republiky.
Fakulta technologická je od prvopočátku zaměřena na spolupráci
a podporu průmyslu a má celou řadu průmyslových partnerů,
jak tuzemských, tak i zahraničních. A právě od těchto partnerů
vychází požadavek na kvalitní absolventy, ale také na možnosti
dálkového studia.
„Dálkové studium na naší škole poskytujeme proto, že velké množství
lidí z praxe má zájem věnovat se osobnímu rozvoji, který jim vysoká
škola nabízí, a zároveň chce být plně k dispozici svým zaměstnavatelům,“ říká děkan Fakulty technologické UTB ve Zlíně Roman Čermák.
„V poslední době jsme se na kombinovanou formu studia zvlášť zaměřili. Snažíme se nabídnout stejné podmínky, znalosti a zkušenosti i těm,
co studují při zaměstnání,“ dodává Čermák.

Na této vysoké škole se dlouhodobě snaží o to, aby byla výuka v co
nejužším kontaktu s praxí. Nejlépe rozvinutá spolupráce je právě v oblasti automobilového, plastikářského a gumárenského průmyslu. Tato
spolupráce zahrnuje širokou paletu různých činností, od jednoduchých
zkoušek materiálů či výrobků, přes školení za městnanců šitá na míru
konkrétním požadavkům, až po střednědobé a dlouhodobé projekty,
které jsou zaměřeny na zlepšení výroby či inovace výrobků.
Díky nově vybudovanému laboratornímu centru navíc fakulta získala
moderní kvalitně vybavené prostory pro výuku, výzkum i vývoj. Součástí centra jsou zejména výukové a speciální laboratoře vybavené
moderní přístrojovou technikou v celkové hodnotě 25,5 milionu korun.

Pokračování ze strany 52
Při tvorbě odvzdušnění je nutno vzít v úvahu, že nesmí vzniknout přetok polymerní
taveniny mají tendenci zatékat do spár
o tloušťce už 0, 02 mm. U válcových tyčových vyhazovačů běžně tolerovaných H7/
g6 nesmí prostor pro odvod vzduchu mít
tloušťku větší než 0, 015 až 0, 020 mm,
obdobně to platí i pro další odvzdušňovací
kanály.
S uvedenou tloušťkou odvzdušňovacích kanálů ovšem musí korespondovat jejich šířka. Na tento fakt se velmi často zapomíná
uvedu příklad:objem tvarové dutiny je 100
ccm a doba jejího plnění 1, 5 s. Při tloušťce
odvzdušňovací štěrbiny 0, 020 mm musí,
pro dokonalý odvod vzduchu, být šířka odvzdušnění alespoň 15 mm.
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Samozřejmě, že odvzdušňovací systém
musí být pravidelně udržován a čištěn.
Odvzdušnění je také velmi důležité z pohledu tvorby studených spojů. Jak víme studené spoje vznikají v místech spojování toků
taveniny po jejich rozdělení, obvykle nějakou tvarovou překážkou ve tvarové dutině
formy. Pro jejich minimalizaci, kromě vysokých teplot taveniny a formy je výhodné
pracovat s vysokými rychlostmi proudění
polymerní taveniny, aby ke spojení proudů
docházelo při co nejvyšší teplotě taveniny
a studený spoj měl co nejvyšší pevnost. Vysokým rychlostem proudění taveniny může
bránit právě špatné lokální odvzdušnění.

- stírací desky snížení napětí ve výstřiku od nerovnoměrného zatížení při
vyhazování
Pohon systémů je odvozen od vstřikovacího stroje nebo hydraulickými válci instalovanými do formy.
Kompozity LFT nevyžadují nebo nemají, z
pohledu vyhazování z formy, žádné speciální zařízení nebo požadavky.
Jejich smrštění je relativně izotropní, deformace relativně menší. Díky větší pevnosti výstřiků i při vyšších teplotách může
vyhazování probíhat za zvýšených teplot,
přičemž by se uvedené skutečnosti mělo
přizpůsobit i lícování vyhazovacího systému.
I u vyhazovacích systémů forem platí obecná pravidla:
- vyhazovače se neumisťují do vzhledových ploch a částí výstřiků
- vyhazovače se umísťují do míst s vysokými požadavky na uvolnění výstřiku
žebra, zejména hluboká, rohy, tvarově
složitá místa atd.
- volná délka vyhazovačů má být co nejkratší riziko zlomení od působení vzpěrné síly
- používání vracecích kolíků
- rozložení vyhazovací síly do maximálně
možné plochy vyhazovačů

Jakékoliv odchylky v teplotní uniformitě mají za následek riziko anizotropních
vlastností výstřiku jako je smrštění a deformace, nerovnoměrné rozdělení krystalinity u výstřiků z částečně krystalických
materiálů, nerovnoměrnou orientaci makromolekul, rozdílný povrchový lesk, rozdílné vykopírování desénů, atd.

Pro konstrukci výstřiků z kompozitů LFRT
platí stejné zásady technologičnosti konstrukce jako pro všechny výstřiky z termoplastů. Mezi hlavní patří:

- vyhazovače válcové, ploché, půlkruhové,
atp.
- stírací objímky

Údržba forem – formy pro zpracování materiálů LFRT nevyžadují speciální přístupy
při údržbě, platí zásady pro údržbu standardních vstřikovacích forem.
4.3 Konstrukce výstřiků

- tloušťka stěn výstřiků má být co nejmenší; pro materiály LFT, ale minimálně 1,
6 mm
- nemá docházet k akumulaci hromadění
materiálu v jednom místě
- tloušťka stěn výstřiku má být co možná konstantní, v případě nutnosti jejich
změn musí být postupné
- žebra představují rizika možných deformací a propadlin úkos žeber 0, 5 až 2°
(bez desénu ), hloubka cca maximálně 3
x největší tloušťka stěny výstřiku, šířka
žebra 0, 4 až maximálně 0, 6 tloušťky
stěny výstřiku na níž žebro navazuje
- použití dostatečných úkosů jak na vnějších tak i na vnitřních plochách, včetně
čelistí a jader

4.4 Vstřikovací proces
Sušení granulátu – u navlhavých matric
a vyztužujících plniv je nutno před vlastním
vstřikovacím procesem zařadit technologickou operaci sušení granulátu. Samozřejmě u granulátů dodávaných od výrobce
v suchém stavu tato operace odpadá. Ale
vždy je nutno sušit nespotřebované granuláty po otevření jejich vzduchotěsných
obalů a stejně tak případné drtě nebo regranuláty.
Pozor na skladování granulátů v obalech
s přístupem vzduchu po transportu granulátu do místa zpracování může v důsledku
změny rosného bodu, na jejich povrchu
zkondenzovat vlhkost kterou je nutno odstranit, buď samovolným sušením tj. ponecháním v daném prostředí po dobu několika hodin nebo sušením v sušárnách.
Podmínky sušení jsou dány zpracovávaným materiálem respektive jeho matricí
a určuje je výrobce ve svém materiálovém
listě. Podmínky obvykle platí pro sušení
suchým, ohřátým vzduchem.
Například pro většinu LFT kompozitů
s PA matricí platí následující podmínky
sušení suchým vzduchem teplota sušení
80 °C a doba sušení 4 až 12 hodin ( pozor
na žloutnutí při delších dobách sušení ),
pro vakuované sušárny je možno zvýšit
teplotu sušení na cca 100 °C a zkrátit dobu
sušení na 3 až 6 hodin. Za vysušené LFT
kompozity s PA matricí považujeme ty jež
mají zbytkovou vlhkost menší než 0, 2 %.
Dovolený obsah zbytkové vlhkosti je opět
dán použitou konkrétní matricí.
Doba kontaminace vlhkostí vysušeného
granulátu před zpracováním, například
v násypce vstřikovacího stroje je opět závislá od použitého kompozitu, respektive
jeho matrice. U PA kompozitů je to cca 1
hodina, u kompozitů s matricí například PC
nebo PBT v řádu jednotek desítek minut.
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- zajištění polohy tvarových vyhazovačů

Vyhazovací systémy forem – k vyhazování
výstřiků z forem se používají:

- omezit plochy s vysokým povrchovým
leskem

- pneumatické vyhazování

Temperace forem – slouží k nastavení pracovní teploty formy a jako jedna ze složek
odvodu tepla z tvarové dutiny formy, které
do ní bylo přineseno polymerní taveninou.
Cílem temperace je poskytnout stěnám
tvarové dutiny formy a všem jejím tvarovým prvkům stejnou a rovnoměrně rozloženou teplotu.

Pro konstrukci temperačních systémů forem pro zpracování LRFT materiálů platí stejné zásady jako pro všechny další
vstřikované termoplasty, například průměr
temperačních kanálů minimálně 8 mm,
rozdíl teplot na vstupu a výstupu 5 °C, zajištění turbulentního proudění vody v kanálech atd.

- omezit tvary s podkosy

Nová série CNC M8 a EDM strojů
Jste zváni!
Naši expozici najdete na stánku č. 142 v hale P
na veletrhu MSV v Brně (14. – 18. září).

Zpracování nevysušených materiálů má
za následek hydrolitickou degradaci kompozitů, snížení mechanických vlastností
výstřiků, včetně vad povrchu.
Teplota taveniny – na teplotu taveniny má
vliv:
- teplotní profil topných pásem plastikačního válce vstřikovacího stroje
- obvodová rychlost šneku při plastikaci
otáčky šneku
- zpětný odpor na šneku, jeho průběh
- doba výdrže taveniny v plastikační
jednotce
Pokračování na straně 64

https://cz3a.mitsubishielectric.com/
www.edmtrade.cz

Neomezené možnosti
Spoleþnosti skupiny Röchling stojí na špici technologického vývoje
a nabízejí tak svým obchodním partnerĤm a zákazníkĤm služby a produkty
nejvyšší kvality splĖující požadavky i nejnároþQČjších svČtových norem.
Business unit High-Performance Plastics Vám nabízí celosvČtovČ nejširší
portfolio plastových polotovarĤ zahrnujících mimo extrudovaných, lisovaných
a litých desek, tyþí a profilĤ z PP, PEHD, PE-HMW, PE-UHMW, PVC, PA, POM,
PEEK, PET a PVDF i zcela jedineþné materiály, jako napĜ. PK, pĜLþemž spektrum
produktĤ nabízených spoleþnostmi Röchling je na trhu plastových polotovarĤ zcela unikátní.
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S naší širokou škálou termoplastĤ nabízíme profesionální Ĝešení, která vyhoví všem Vašim požadavkĤm.
Pokračování ze strany 52
- tolerance mezi hřbetem šneku a vnitřním povrchem plastikačního válce frikční
část tepla přivedeného do taveniny
- rozměr uvnitř zpětného uzávěru smykové namáhání taveniny a zvýšení její
teploty

Teplota taveniny není indikována nastavením teplot topných pásem plastikační komory.
Standardní profil nastavení teplot pásem
plastikačního válce je klesající od jeho
trysky k násypce. Se zvětšujícím se objemem dávky se, jak již bylo uvedeno, doporučuje změnit profil na plochý nebo až
inverzní, tj. u násypky je teplota nejvyšší
a na trysce nejnižší. Cílem takového profilu
je zajistit převod tepla do granulátu před
jeho vstupem do kompresní zóny šneku
a tím minimalizovat délkovou degradaci
vyztužujících dlouhých vláken.
Plnící prostor pod násypkou, který má
vlastní chladící okruh, by se měl udržovat
na teplotě sušení granulátu u PA kompozitů na teplotě 80 až 100 °C. Takové nastavení šetří energii a usnadňuje tepelný tok
do granulátu v dávkovací zóně.
Teplota otevřené trysky by měla být nastavena na takovou hodnotu, aby nedocházelo
k samovolnému vytékání taveniny nebo naopak, aby tryska nezamrzala.

U výstřiků s matricemi z částečně krystalických materiálů, které budou následně
namáhány dalšími teplotními procesy lakování, potisk, sterilizace, kondicionace,
atd. se doporučuje pracovat s teplotou
formy na horní hranici tolerančního pole
doporučeného výrobcem konkrétního granulátu. Vysoká teplota formy sníží nebezpečí následné dokrystalizace a dosmrštění
změna rozměrů až možnost deformací.
Podle matrice a doporučeného teplotního
rozsahu formy výrobcem granulátu, teplotu formy realizujeme vodními beztlakovými do 95 °C nebo tlakovými nad 100 až
do 200 °C přístroji.
Čištění vstřikovací jednotky – stejně jako
u běžných vstřikovacích granulátů i pro
kompozity LFT v závislosti na jejich matrici platí, že při přerušení provozu se
doporučuje snížit teplotu plastikačního
válce na příslušnou pohotovostní teplotu platnou pro danou matrici obvykle cca
150 °C a komoru vyčistit, aby nedošlo
k materiálovému teplotnímu rozkladu
a kontaminaci další výroby.
Po skončení výrobní dávky je vždy nutno
komoru plastikační jednotky vyprázdnit
a případně vyčistit. Čistění komor není
výrazně nutné, obvykle se jedná o výrobu
technických výstřiků, v mnoha případech
v černé barvě. Skleněná vlákna v kompozitu obsažená mají vlastní čistící efekt.

Při kontrole taveniny vstřikem do volného prostoru by měl vystříknutý pramenec
mít vzhled „lana“, s hrubým povrchem.
Nesnažme se, jako u běžných vstřikovacích granulátů, dosáhnout lesklý a hladký
povrch ten v případě LFT materiálů ukazuje na délkovou degradaci vláken, na jejich
zkrácení.
Vstřikovací tlak a vstřikovací rychlost –
oba spolu svázané parametry vstřikovací
tlak musí mít takovou hodnotu, aby dokázal realizovat v závislosti na všech hydraulických odporech při plnění tvarové dutiny
formy polymerní taveninou nastavený průběh vstřikovací rychlosti mají zajistit, před
přepnutím ze vstřikovacího tlaku na dotlak,
objemové naplnění tvarových dutin formy
alespoň z 95 %.
Pro dosažení požadované jakosti povrchu
se na rozdíl od PA kompozitů s krátkými SV
vlákny u PA kompozitů LFT používá pomalá
vstřikovací rychlost.
Tlaková úroveň dotlaku a doba dotlaku –
obecné pravidlo říká, že dotlak a doba jeho
působení má být takové, aby se dosáhlo
konstantní hmotnosti výstřiku nebo požadovaných rozměrových a tvarových požadavků. Díky tomu, že každý výstřik je svým
způsobem originál, není k dispozici jednotný přístup k jejich nastavení a toto je individuální podle konstrukce výstřiku, jeho
materiálu, konstrukce formy atd.
Stejně jako při výrobě jiných výstřiků je obvykle možno pracovat s několika způsoby
přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak:

Inovativní Ĝešení
LubX® CV
SUSTAKON®
Spoleþnost Röchling je prvním výrobcem nabízejícím
polotovary ze zcela nového materiálu Polyketon (PK).
Desky a tyþe vyrábČné pod obchodním oznaþením
SUSTAKON® mají mimoĜádné vlastnosti, které nemá v této
formČ žádný jiný polymer.
SUSTAKON® je ideálním Ĝešením pro následující
konstrukþní prvky:
¾
¾

Ozubená kola, kluzná ložiska, lanová vedení,
WČsnČní a souþásti þerpadel
Použití v oblasti konstrukce chemických zaĜízení,
stavby lodí a v oblasti ropného
pného a plynárenského
prĤmyslu

Pokračování na straně 81

SUSTAMID 6 FR
D
Díky
speciální kombinaci vlastností je Sustamid 6 FR
iideálním materiálem pro oblasti použití, ve kterých
jjsou kladeny velmi vysoké požadavky na protipožární
ochranu, mechanické vlastnosti a hmotnost.
o
Sustamid 6 FR splĖuje rĤzné požadavky norem jako
S
napĜíklad
evropské normy pro kolejová vozidla DIN
n
EN
E 45545-2:2013.

Kompetence, Kvalitaa
Dodržování postupĤ ISO 9001:2008 znamená dĤležitou podmínku permanentního zlepšování našich
služeb, kdy cílem veškerých našich þinností je spokojený zákazník. Pracovníci oddČlení Marketing &
Development a zákaznického servisu jsou Vám plnČ k dispozici a v každém okamžiku se maximálnČ
vynasnaží co nejvíce vyhovČt Vašim potĜebám, pĜLþemž dĤraz je vždy kladen na individuální pĜístup ke
každému jednotlivému zákazníkovi.
Röchling Engineering Plastics, s.r.o.
Zákaznický servis pro stĜední a východní Evropu
Tel.: +420 381 200 275
Fax: +420 381 200 283
sales@roechling-plastics.cz

- podle tlaku v dutině formy
- podle tlaku v hydraulickém systému
vstřikovacího stroje

Vysokovýkonostní kluzný materiál LubX® CV byl vyvinut
speciálnČ
pro
systémy
a
zaĜízení
používané
v dopravníkových technologiích. Díky výjimeþným kluzným
vlastnostem je zajištČna vyšší rychlost a s tím spojená
vyšší produktivita. Navíc vysoká odolnost materiálu vĤþi
odČru zajišĢuje dlouhou životnost ce
ccelého
e
elého
systému.
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Teplotu taveniny také zvyšuje smykové
namáhání ve vtokovém rozvodu, zejména
v ústí vtoku, a také tok v tvarové dutině
formy, kde na taveninu působí hydraulické
odpory tvarové prvky dutiny. Malé průřezy
vtokových rozvodů a ústí vtoku mohou vést
až k tepelné degradaci taveniny.

Teplota formy – teplota formy je jedním
z technologických parametrů, které rozhodují o kvalitě výstřiků. Má vliv jak na vstřikovací, tak i dotlakovou fázi vstřikovacího
procesu, včetně kvality povrchu výstřiků
a u částečně krystalických plastů i na obsah krystalického podílu.

www.roechling-plastics.cz

Vynikající know-how v daném odvČtví Vám
zajistí inovativní zákaznickou podporu a
odpovídající poradenství nejen pĜi výbČru
vhodného materiálu a metody zpracování.

small becomes LARGE
The NEW latch lock for heavy weights

;NBMÏIPKF7&-,Å
/PWâLMJOLFO[VHQSPUʱäLÏWÈIZ

KLINKENZUG Z4-40
LATCH LOCK Z4-40

... QSPWFMLÏGPSNZ
... for the large-scale mould making
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++ TUBUJDLÏ[BUÓäFOÓBäL/
++ static load capacity up to 80 kN

++ WZTPLÈäJWPUOPTUEÓLZ%-$QPWMBLʹN
EÓLZ%-$QPWMBLʹN
++ low-maintenance
nance due to DLC-coating

++ UBLÏKBLPEWPVTUVQʥPWâWZIB[PWBʊ
QʥPWâWZIB[PWBʊ
++ also available
e as two-stage ejector
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Modernizované
koncové spínače


Schéma zapojení vyobrazeno na spínači



Pouzdro z hliníku



Teplotní odolnost od 70 ° C do 240 ° C



Vysoce kvalitní mikrospínače



Široká nabídka příslušenství

horké vtoky
Z 7600

Z 7600-4-5

Z 7615

Z 7662

Důraz se klade na praktická cvičení. Kurzy lze
přizpůsobit i požadavkům zákazníků.

Yaskawa Motoman

Podpora
Program totální podpory zákazníka zaručuje, že
produkty mají odpovídající podporu. Díky rozsáhlé
síti servisních techniků má zákazník jistotu poskytnutí technické podpory a konzultace, řešení problémů na místě, pomoc s programováním, poskytnutí
náhradních dílů a preventivní údržbou či opravou.

Yaskawa Czech s. r. o. je dceřinou společností
německé pobočky Yaskawa Europe GmbH se
sídlem v německém Eschbornu (sekce robotiky), spadající do nadnárodní skupiny Yaskawa
Electric Corporation v Japonsku. Ta patří mezi
přední dodavatele robotů, robotických i pohonných systémů.
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Mezi největší zákazníky společnosti Yaskawa Czech
patří: Futaba Czech, Tower Automotive, Faurecia
Group, Eberspaecher, Dura Automotive CZ nebo
Koito Czech. Společnost Yaskawa může nabídnout
široké portfolio robotů od malých pro potravinářství nebo farmaceutický průmysl přes pracoviště
pro výrobu a zpracování plastů až po obří komplexy
robotických pracovišť pro svařování karoserií automobilů. Roboty splňují očekávání zájemců a disponují integrovanými moderními technologiemi, jako
je úspora energie díky rekuperaci energie při brzdění ramen robotu při práci. Vývoj robotů probíhá
v Japonsku, pobočky sbírají připomínky zákazníků.
Cílem je být stále na špičce a obstát v široké světové konkurenci.

Obory činnosti
Společnost Yaskawa se zaměřuje na následující obory, přičemž
není problém díky široké síti systémových integrátorů vymyslet a realizovat jakékoli další smysluplné řešení.

2. Montáž
V montážních aplikacích mohou být roboty vybaveny
technologií strojového vidění,
umožňující přizpůsobit se nepřesně uloženým součástkám.
Dvouruké roboty s 15 řízenými
osami SDA10D a SDA20D efektivně využívají prostor a lze je použít v prostorách dříve zaujímaných
člověkem.
3. Řezání
Roboty Motoman jsou výhodnou volbou pro řadu aplikací řezání pomocí laseru, plazmou, vodním paprskem,
nebo mechanickým řezáním. Roboty mohou být nasazeny i místo drahých CNC zařízení.
4. Dávkování
Díly automobilů nebo mobilních telefonů vyžadují jistou formu zajištění či zatěsnění. Hbité roboty Motoman pracující s vysokou přesností
jsou vhodné pro dávkování pojiv, lepidel i jiných materiálů.
5. Obsluha strojů
Roboty Motoman mohou být použity při automatizaci vstřikovacích strojů, CNC obráběcích center, lisů a provádějí operace bez zásahu člověka.
6. Manipulace s materiálem
Díky ﬂexibilitě a přesnosti robotů Motoman lze brousit,

Údržba
Program pravidelné údržby robotické investice zaručí, že zařízení bude vždy ve špičkové kondici.
14. Bodové svařování
Pro výrobce, kteří potřebují realizovat tisíce bodových svarů za směnu, je
délka svářecího cyklu zásadní. Svářecí
robot Motoman umístí svářecí pistoli
rychle a přesně.

NAVŠTIVTE NÁS
NA STÁNKU 006, PAVILON G2

ﬁnišovat nebo leštit téměř každý materiál a dosáhnout tak jednotnou ﬁnální úpravu produktu s vysokou kvalitou.
7. Odstraňování materiálu
Tyto aplikace jsou součástí většiny výrobních procesů.
8. Balení
Roboty Motoman zvýší rychlost linky díky rychlým pohybům a manipulací s více produkty v jediném cyklu pomocí chapadla s více
pozicemi. Přitom mohou navíc ještě označovat a seskupovat výrobky.
9. Lakování
Robot dokáže nanášet přesné množství barviva a roboty Motoman mohou
být naprogramovány pro nanášení
povrchových materiálů na různé
části výrobku s různou tloušťkou
vrstvy.

Školení je vždy investicí
Kurzy pro začátečníky i odborníky pro
programování robotů, speciﬁckých aplikací a údržby. Ty zahrnují instruktáž
v učebně s praktickým cvičením ovládání robotů.

Navštivte

12. Podávací roboty
Roboty Motoman dokážou pracovat v prostředí
nesplňujícím hygienické normy a s dopravníkovým trakováním a kamerovými inteligentními
systémy eliminují potřebu účelových nástrojů.
13. Ohýbací lisování
Protože robot pracuje v bezpečnostní zóně,
je možné spustit lis nejvyšší rychlostí.

Systémoví integrátoři
Systémoví integrátoři jsou důležitými partnery. Při
spolupráci s nimi se Yaskawa soustředí na dodávání inovativních produktů, přenos vědomostí, know-how v oblasti aplikací, aby byli inspirováni k vzájemné spolupráci a vytváření těch nejlepších řešení
pro zákazníka.

nás!

G2
pavilon
06
stánek 0

YASKAWA TOTAL
SYSTEM SOLUTIONS
THE NEW DNA
OF PERFORMANCE

10. Paletizace
Řada účelových 4osých paletizačních robotů Motoman MPL
zvládnou 50 i 800 kg. Paletizační
software MotoPal urychluje intuitivní
programování díky zobrazení na ručním ovládacím
panelu.
11. Oprava palet
Z důvodu vysokých cen dřeva je otázka opakovaného používání dřevěných palet ještě aktuálnější.

Náhradní díly
Každý evropský provoz společnosti Yaskawa udržuje zásoby originálních dílů a spotřebního materiálu pro současné řady i starší modely robotů
Motoman.
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1. Obloukové svařování
Robotizované obloukové svařování roboty Motoman zvyšuje výkon
a snižuje výrobní náklady při udržení vysoké kvality
svarů. Roboty Motoman pro obloukové svařování,
jako MA1400 a MA1900, byly speciálně vyvinuty pro svařovací aplikace.

Servis
Díky horké lince lze během její provozní doby žádat
o konzultaci. Problémy lze často řešit telefonicky,
jinak technici dorazí v co nejkratší době. K dispozici je asistence, např. dálková diagnostika a nepřetržitá podpora v mimopracovní době v rámci řady
smluvních servisních řešení.

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na

Mezinárodní
strojírenský veletrh Brno
14.9. – 18.9. 2015, pavilon G2, stánek 006

YASKAWA Czech s.r.o. | West Business Center Chrášťany | 252 19 Rudná u Prahy
+420 257 941 718 | info.cz@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com

Woojin Plaimm navyšuje své výrobní kapacity a otevírá nový
výrobní závod v Jižní Koreji v Boeun
V roce 2014 společnost WoojinPlaimm, výrobce vstřikovacích
lisů v Jižní Koreji (v Česku a na Slovensku jsou známé pod značkou Woojin Selex), otevřela nový výrobní závod v Boeunu. Město
Boeun, které se nachází ve středu Jižní Koreje, asi 200 km jižně
od Soulu, je v ostrém kontrastu s hlavním městem, které je plné
života, neonů a vysokých budov. Ale to nezastavilo společnost
Woojin Plaimm od vybudování kompletně moderního výrobního
závodu umístěného mimo Soul v přírodě.
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Nový výrobní závod Woojin Techno Valey o rozloze 700.000 čtverečních metrů, který byl otevřen koncem minulého roku, kdy se společnosti WoojinPlaimm přestěhovala z Incheon v Soulu do Boeunu.
Když jsme se ptali na umístění závodu obchodního ředitele pana
Shin Young Cheol, řekl nám, že je to pro společnost WoojinPlaimm
výhodná a strategická pozice. „Je to ve středu Jižní Koreji se snadným přístupem pro přepravu včetně dostupných přístavu pro vývoz
našich strojů. Navíc můžeme snadno poskytnout servis našim domácím zákazníkům, kteří jsou po celé Jižní Koreji. „
Vzhledem k rozšíření výrobní kapacity Woojinu, kdy výrobní kapacita továrny v Soulu byla 2.000 strojů ročně. Nový výrobní závod
Woojin Techno Valey v Boeunu má mít až trojnásobnou kapacitu
oproti továrně v Soulu tzn. kapacitu 6.000 strojů ročně. K dispozici
jsou výrobní řady vstřikovacích lisů od 30 tun do 3.500 tun. Výrobní
závod má 8 samostatných továrních hal (slévárna, lakovna, montážní hala, atd.) plus další 4 haly, které slouží jako sklady, přípravny
strojů na expedici aj.

Začátkem roku 2014 ﬁrma WoojinPlaimm také otevřela nové vývojové středisko v Rakousku, nedaleko Vídně, což jistě ocení i zákazníci u nás v České republice. Zde se pracuje na vývoji a testování
nových strojů. Ve ﬁrmě jsou zaměstnání odborníci s dlouholetou
zkušeností s výrobou Evropských strojů a to z ﬁrem Battenfeld,
Engel, Krausmaffei, Maplan. Woojin dále zaměstnává specialisty
na řídicí systém B&R a hydraulický systém Dorninger Hytronics.

Součástí výrobního závodu je samozřejmě i administrativní budova,
ve které jsou umístěny kanceláře vedení ﬁrmy, prodejního oddělení
pro celý svět a ostatní oddělení, která jsou potřebná pro chod ﬁrmy.
Tyto kanceláře jsou spojené s oddělením výzkumu a vývoje, tak aby
se mohlo rychle reagovat na speciﬁcká přání zákazníků, která se
rok od roku zvyšují.

Novinkou, která vznikla touto spoluprací, je řada strojů TH, kde mimo
kompletního hydraulického systému od ﬁrmy Dorninger Hytronics
a řídicího systému B&R, obsahuje i nově designovaný kloubový systém s „vnějším“ složením kloubů. Díky novému designu kloubového
uzavírání se navýšil prostor mezi pohyblivou a ﬁxní deskou při plném
otevření formy a zkrátil čas na otevření a zavření formy.
Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.
Dále v tomto komplexu bylo vybudováno moderní vzdělávací centrum Woojin-Plaimm, na ploše 8000 m², které je vybaveno vstřikovacími stroji a technologiemi potřebných v plastikářském průmyslu.
Firma nezapomněla ani na své zaměstnance a obchodní partnery.
Na ploše 30 000 m², o kapacitě cca 1200 lidí, je vybudováno kompletní ubytovací zázemí pro zaměstnance a jejich rodiny, nechybí
zde ani obchodní a zdravotní středisko dále jsou k dispozici 2 re-

S těmito novinkami se můžete seznámit přímo
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně, který se koná od 14. – 18. září 2015.
Navštivte nás na veletrhu a přesvědčte se
o kvalitě těchto strojů, které jsou cenově mnohem dostupnější a bezpochyby srovnatelné
s evropskými výrobci vstřikovacích strojů.
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Otevřením tohoto komplexu si výrobce klade za cíl, uspokojit
enormně se zvyšující poptávku po vstřikovacích strojích Woojin,
snížení cen vstřikovacích strojů a samozřejmě i zrychlení výrobního času strojů.

staurace nabízející různé typy asijských kuchyní (korejská, čínská,
japonská, mezinárodní atd.). Ubytování pro obchodní partnery ﬁrma
vyřešila výstavbou vlastního hotelu, který splňuje i evropské požadavky a kritéria pro ubytování.

Na MSV za špičkovými technologiemi, novými kontakty
a nejnovějšími informacemi
Mezinárodní strojírenský veletrh netvoří jen pavilony plné expozic 1500 vystavovatelů, ale také speciální projekty věnované
mj. budoucnosti průmyslových technologií a program několika
desítek doprovodných konferencí a seminářů.
Do zahájení 57. ročníku MSV zbývá již jen pár týdnů. Brány nejvýznamnější středoevropské průmyslové přehlídky se otevřou v pondělí 14. září, kdy
na brněnské výstaviště zamíří zástupci tisíců českých i zahraničních ﬁrem.
Co všechno je zde čeká?
Především nejmodernější technologie v expozicích 1500 vystavujících ﬁrem
nejen z České republiky a okolních zemí, ale také z téměř celé Evropy i dalších kontinentů.
A také rozsáhlý odborný doprovodný program, v němž se účastníci seznámí
s vizemi průmyslové výroby, s novými možnostmi spolupráce s partnery ze
vzdálených zemí nebo s technickými univerzitami a dokonce i s nabídkou
volných pracovních míst. Kompletní doprovodný program MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv, zde upozorníme pouze na to nejzajímavější.
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Průmysl 4.0 – automatizovaný a integrovaný průmysl

Čínská provincie Hebei – Special Guest MSV 2015
Na 57. ročníku MSV se výrazně projeví rostoucí zájem o spolupráci s vyspělými ekonomikami východní Asie. Jako speciální host – „Special Guest at
MSV 2015“ – se představí čínská provincie Hebei. Oblast na severovýchodě
Číny patří k tradičně ekonomicky nejrozvinutějším. Provincie se 73 miliony
obyvatel vyprodukovala v roce 2014 HDP ve výši 479 miliard USD, co ji zařadilo na šesté místo v Číně. K tradičním průmyslovým odvětvím patří těžba uhlí a železa, zpracování ropy, sídlí zde významné železárny a ocelárny.
Rozvíjí se také textilní průmysl, stavebnictví, chemický průmysl, energetika
a potravinářský průmysl. Díky své strategické poloze – Hebei leží u moře
a obklopuje metropoli Peking – je také významným transportním a logistickým centrem. Mezinárodní strojírenský veletrh 2015 navštíví delegace
zástupců místních průmyslových podniků vedená představiteli provincie
Hebei a v pavilonu Z návštěvníci naleznou společnou expozici osmi vystavovatelů z různých oborů – „Hebei Pavillion“.
Další východoasijskou zemí, která u příležitosti MSV přiblíží svou nabídku
spolupráce až na dosah českých a středoevropských partnerů, je průmyslová Korea. V úterý 15. září se na brněnském výstavišti uskuteční konference na téma „Exportní a podnikatelské příležitosti v Korejské republice“.
Pořadatelem je Hospodářská komora ČR a mezi přednášejícími budou mj.
její prezident Vladimír Dlouhý, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, velvyslanec Korejské republiky v ČR J.E. Ha Yong, generální ředitel ČEB Karel

Bureš nebo generální ředitel EGAP Jan Procházka. Zároveň se na MSV očekává prezentace přibližně několika korejských ﬁrem, které přijedou na MSV
vůbec poprvé.
Zajímavé příležitosti letos přiveze také Japonsko. Vůbec poprvé se na MSV
uskuteční tzv. veletrh naruby – Reverse Exhibition, kde vystavovatelé
neprezentují svoji produkci, ale naopak výrobky, které potřebují dodávat.
Jednodenní výstavní akce proběhne ve středu 16. září a jejím pořadatelem
je japonská vládní agentura JETRO (Japan External TRade Organization)
ve spolupráci s Veletrhy Brno a agenturou CzechInvest. Celkem patnáct japonských ﬁrem zde vystaví vzorky součástí, komponentů a materiálů, které
hodlají nakupovat od lokálních výrobců, a budou jednat pouze s registrovanými dodavateli a vystavovateli. Agentura JETRO touto cestou podporuje
úsilí japonských ﬁrem najít lokální dodavatele a snaží se přispět k rozvoji
vzájemných obchodních vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, potažmo Evropou. Během akce očekává přibližně 130 jednání mezi jednotlivými dodavateli a vystavovateli nebo nákupčími.

57. mezinárodní
strojírenský
veletrh

7. mezinárodní veletrh
dopravy a logistiky

MSV 2015

Obchodní příležitosti na dosah ruky
Možností navázat nové kontakty bude v rámci doprovodného programu ještě
mnohem více. Již v prvních dvou dnech veletrhu proběhne tradiční B2B kontaktní platforma Kontakt-Kontrakt, která slouží účastníkům z různých zemí
k systematickému vyhledávání nových dodavatelů, zákazníků a obchodních
partnerů. Schůzky se sjednávají v předstihu s partnery dle zvolených parametrů a probíhají dle pevného harmonogramu, takže bývají velice efektivní.
Zapojit se mohou i vystavovatelé MSV, kteří mají možnost vést jednání přímo
na vlastním stánku. Aktuálně je do akce zapojeno více než 200 účastníků,
s nimiž si noví zájemci mohou sjednat schůzku. Kontakt-Kontrakt se koná
v rámci projektu Enterprise Europe Network.

ENVITECH

Mezinárodní veletrh techniky
pro tvorbu a ochranu
životního prostředí

Chystá se také několik zajímavých akcí na podporu exportu do různých
teritorií. Agentura CzechTrade pořádá v úterý tradiční CzechTrade Meeting
Point, dále seminář na téma „Clo a DPH v mezinárodním obchodě“ a Konferenci Thajsko, Indie. Ve středu se v režii CzechTrade uskuteční Konference
Afrika, Blízký východ (JAR, Maroko, Egypt, Izrael, SAE) – exportní příležitosti.
Nebudou chybět ani tradiční setkání pořádaná Komorou pro hospodářské
styky se SNS – v úterý Business den Ruské federace a ve středu Business
den Běloruska. EGAP organizuje v úterý seminář Afrika – nové trhy a příležitosti pro české exportéry a ve středu proběhne Kulatý stůl pro exportéry
Svazu průmyslu a dopravy.
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Odborníci se shodují, že s nastupující masivní automatizací, robotizací a digitalizací nastává změna stávajících výrobních, ale také logistických a obchodních procesů, která v nejbližších dvaceti letech výrazně zefektivní průmyslovou výrobu. Někde tato proměna již probíhá nebo má svoji konkrétní
vizi. Blíže se s ní můžete seznámit na MSV, jehož ambicí vždy bylo ukazovat
nejen současnost, ale i budoucnost průmyslových technologií. Hlavním tématem letošního ročníku proto byl vyhlášen Průmysl 4.0. Po celých pět dní
se mu bude věnovat výstava technologií a uprostřed veletrhu také mezinárodní konference.
Tématická expozice „Průmysl 4.0 – Digitální továrna“ je příležitostí pro významné průmyslové a IT ﬁrmy a výzkumné instituce, které chtějí představit
svoji vizi a přínos k digitalizaci průmyslových procesů. Výstava umístěná
v pavilonu A1 volně naváže na již osvědčenou výstavu 3D Printing technologií a projekt Transfer technologií a inovací, který poskytuje prostor k prezentaci technických vysokých škol, jejich výzkumných projektů a nabídek
ke spolupráci s komerčními subjekty.
Hlavním partnerem tématu je ČNOPK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora), která pod názvem „Fórum Průmsl 4.0“ připravuje konferenční
program za účasti významných odborníků z České republiky i zahraničí. Fórum Průmysl 4.0 se uskuteční ve středu 16. září v Kongresové hale Holiday
Inn.
Již o den dříve se na brněnském výstavišti sejdou zájemci o využití 3D technologií na v pořadí již třetí veletržní konferenci „3D tisk – trendy, zkušenosti
a obchodní příležitosti“. Rovněž v úterý 15. září proběhne tradiční konference „Vize v automatizaci“ - klíčový doprovodný program průřezového
projekt Automatizace, který na MSV již od roku 2000 zviditelňuje roli měřící,
řídicí, automatizační a regulační techniky napříč všemi obory.
Budoucnost průmyslových procesů na MSV opět představí také atraktivní
projekt Packaging Live. V pavilonu Z bude díky spolupráci dodavatelů vyspělých technologií balení, značení, identiﬁkace čárových kódů, paletizace
atd. několikrát denně uvedena do živého provozu vzorová balicí linka s odborným komentářem.

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Řada mezinárodních obchodních příležitostí se otevře také na výstavních
stáncích, vždyť podíl zahraničních vystavovatelů se na MSV v posledních
letech blíží polovině. Nejvíce jich tradičně přijíždí z Německa, jehož spolkové země Bavorsko, Sasko, Sasko – Anhaltsko, Durynsko a Hessensko navíc
opět připravují oﬁciální kolektivní expozice. Stánky s oﬁciální podporou
vlády, ministerstva nebo agentury na podporu exportu dále otevřou Itálie,
Čína, Francie, Polsko, Slovensko a Rakousko.

Stálice i novinky doprovodného programu
Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí 57. ročníku MSV jistě bude
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR - tradiční setkání představitelů vlády
a podnikatelské sféry, které proběhne již v úvodní den veletrhu. V Rotundě
pavilonu A se očekává přítomnost ekonomických ministrů a jejich náměstků, rektorů vysokých škol, představitelů klíčových průmyslových podniků
a peněžních ústavů, hejtmanů a dalších významných osobností.
Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších
příbuzných technických oborech v České republice. Smyslem projektu je
zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru.
Jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV 2015 se uskuteční
ve čtvrtek 17. září, do projektu je v současnosti přihlášeno více než dvacet
ﬁrem a chystají se také workshopy či kariérní poradenství.
Potřetí se připravuje Logistická konference EULOG, tentokrát proběhne ve středu 16. září přímo v prostoru pavilonu A2, kde se koná veletrh
Transport a Logistika. EULOG 2015 nabídne dopolední i odpolední program
na téma „Distribuční proces – aneb od výrobce k zákazníkovi“. Každý z bloků
bude složen z přednášek typu výroba – balení – informační technologie v logistice – skladování a manipulace – přeprava a půjde především o případové
studie, které ukáží distribuční proces v praxi.
V souvislosti s premiérovým veletrhem technologií pro ochranu životního
prostředí ENVITECH se na MSV se uskuteční několik nových doprovodných
akcí environmentálního zaměření. Ve středu to bude konference „Odpady
2015 a jak dál?“ věnovaná energetickému využívání odpadů a ve čtvrtek seminář na téma „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“.
Další informace o přípravách MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv.

14.–18. 9. 2015
Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/msv

74

Náhrada kovů materiály Tecomid® NG
Inženýrské plasty jsou materiály, které používáme mimojiné v automobilových , E&E, leteckých a vojenských aplikacích hlavně pro
jejich vyjímečné vlastnosti. Nejdůležitější z nich jsou nízká měrná hustota a snadné zpracování. Kompaundy PA6.6 a PA6 vynikají
mezi ostatními inženýrskými plasty svými výbornými mechanickými vlastnostmi a tepelnou stabilitou. Na druhou stranu při kontaktu
těchto plastů s jakoukoliv vlhkostí dochází
ke změně nejen mechanických vlastností,
ale i ke změně rozměrů. Jako řešení těchto
problémů se nabízí
materiály na bázi PPA
(polyftalamid) - Tecomid NT. Tento materiál
má větší odolnost vůči
vlhkosti než běžné
polyamidy, ale je zbytečně předimenzován
z ohledu teplotní odolnosti a otázkou je i jeho
cena.



Vyztužení skelnými vlákny,



Vyztužení karbonovými vlákny,



Teplotní a UV stabilizaci,



Volbu barvy pro materiály vystužené skelnými vlákny

Inženýrské termoplasty
 Výbornou kvalitu
povrchů
 Nízkou absoprci
vlhkosti
 Nízkou deformaci
výlisků po zchladnutí
 Rozměrovou stálost
 Funkční výlisky, které
umožňují nahradit
kovové dílce

• Zajišť ujeme materiály od desítek kilogramů

PA 6 – Te c o m i d N B , Ve n y l – E u r o t e c , A D M a j o r i s
po celokamiónové dodávky
PA 6 6 – Te c o m i d N A , Ve n y l – E u r o t e c , A D M a j o r i s
• V ý v o j m a t e r i á l ů n a z á k l a d ě Va š i c h p o ž a d a v k ů
technická podpora – vzorky zdarma
PA 6 / 6 6 – Te c o m i n d N C - E u r o t e c
P PA – Te c o m i d H T – E u r o t e c
• Dodáváme i materiály near prime kvality nebo
průmyslové kvality
P B T – Te c o d u r, M a l a t – E u r o t e c , A D M a j o r i s
• K o n s i g n a č n í s m l o u v y, r á m c o v é o b j e d n á v k y…
P E T – Te c o p e t – E u r o t e c
P C , P P O – Te c o t e k , M a l e x – E u r o t e c , A D M a j o r i s
P P – Te c o l e n , M a j o r i s G , P P M S – E u r o t e c , A D M a j o r i s , K a r e l i n e
Dodavatelé
P O M – Te c o f o r m , C e t a l , P O M M 9 0 – E u r o t e c , A D M a j o r i e s , Yu n t i a n h u a
E u r o t e c E P – Tu r e c k o

Elastomery

Te k n o r A p e x – U S A

T P U – Te c o f l e x , E p a m o u l d – E u r o t e c , E p a f l e x
T P V – S a r l i n k , M o n p r e n e – Te k n o r A p e x
T P S – S a r l i n k , M o n p r e n e – Te k n o r A p e x

Epaflex – Itálie
AD Majoris – Francie
Kumho – Jižní Korea
Kareline – Finsko

Styrenické plasty
ABS – ABS, Majoris HPS, ABMS – Kumho, AD Majoris, Kareline
PS – PSMS – Kareline

Arkema – Francie

Specialní plasty

S a f i c – A l c a n Č e s k o s . r. o .

P P / PA – N e a l i d A D – A D M a j o r i s
PVDF – Kynar – Arkema

K a m i l a Va š í č k o v á , s a l e s – t e l : 7 3 3 7 3 7 8 4 8

Aditiva a koncentráty

Jamborova 32 Brno 61500tel: 511 110 150
kamila.vasickova@safic-alcan.cz
V í t R u s a n o v, s a l e s – t e l : 7 3 3 7 3 7 8 4 9
vit.rusanov@safic-alcan.cz

Distributorem ﬁrmy Eurotec pro Českou republiku, Slovenskou
republiku a Maďarsko je ﬁrma Saﬁc – Alcan Česko s.r.o.
Eurotec je Váš partner řešení na míru. Demand the impossible!
Gizem ÇAKIR
R&D Manager
Deformace materiálů po odlisování.

Tecomid NG je materiál, který poskytuje
výhody standardních polyamidů spojené
s nízkou absorpcí vlhkosti a tím dané
výhodé mechanické vlastnosti a rozměrovou stabilitu. Jako příklad uvádíme materiál Tecomid NG40 GR50
NL HS (high performance PA,
50% skelných vláken, teplotní
stabilizace, natur barva), který porovnáváme s materiály
Tecomid NA40 GR50 NL HS
(PA66, 50% skelných vláken,
teplotní stailizace, natur barva) a s materiálem Tecomid
NT GR50 NL HS (PPA, 50%
skelných vláken, teplotní stailizace, natur barva) – v grafu
je vidět závislost absorpce
vlhkosti na čase.

Materiálové portfolio
S a f i c – A l c a n Č e s k o s . r. o .

Vít Rusanov
vit.rusanov@saﬁc-alcan.cz
tel: +420 733 737 849
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Řešení nabízí ﬁrma Závislost absorpce vlhkosti na čase.
Eurotec prostřednictvím
produktové řady Tecomid NG, která ve vlhkém prostředí vykazuje větší stabilitu než běžné polyamidy a je zároveň levnější než materiály
na bázi PPA. Řada Tecomid NG je rozměrově stabilní se stálými mechanickými vlastnostmi. Umožňuje konstruktérům naprostou volnost při
navrhování dílců s nízkou hmotností, nezávislostí
na okolí a nízkou uhlíkovou stopou.

Produktová řada materiálů Tecomid®NG mimojiné nabízí:

Recyklace plastů, plastové regranuláty,
kompostéry, ekologie a výkup víček z PET
lahví, ochrana výrobních technologií.
Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING je předním českým zpracovatelem plastových
odpadů a výrobcem kvalitních PP regranulátů a kompaundů. Převážně se věnuje odborné recyklaci plastů a výrobě plastových regranulátů. Ve skutečnosti je však na tento základ navázána celá řada dalších činností, jako je vstřikování plastů a výroba plastových výrobků, kompostérů, blatníků a mnoha dalších výrobků z plastů. Dále firma
organizuje ekologický a environmentální projekt spočívající ve sběru a výkupu víček
PET lahví pro školy a neziskové organizace. V neposlední řadě nabízí výrobním a projekčním firmám odborné poradenství a produkty, týkající se ochrany technologií v několika různých hospodářských odvětvích a k zajištění nejvyšší kvality výrobků v rámci
řízení jakosti podle norem ISO 9000 a ISO 14000 i podle bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Pro tyto účely jsou na zakázku navrženy a vyrobeny magnetické separátory
nebo detektory kovů MESUTRONIC. Všechny dopravní cesty vyřeší potrubní stavebnicový systém JACOB. Ekologie, recyklace, recyklované plasty, regranuláty, plastové výrobky, kompostéry, to jsou pro společnost JELÍNEK-TRADING synonyma pro ekologické
výrobky a profesionální služby.
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certifikace AFNOR z roku
2013. Všechny tyto výrobky jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, který
velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám
po celé roky.
Ekologie a environmentální vzdělávání veřejnosti
formou výkupu víček z PET
lahví.
Recyklace plastů v podobě kvalitních
regranulátů vrací suroviny zpět do života

S bio-odpadem si poradí kompostéry
z recyklovaných plastů
Pro společnost je velmi důležitá ekologie
a znovuvyužití odpadů. Procesem vstřikování plastů vyrábí firma kvalitní a cenově
dostupné kompostéry v různých velikostech od 350 do 900 litrů. Kompostování je
skvělým způsobem pro využití bio odpadu
a kompost vám poslouží jako skvělá surovina pro pěstování zeleniny, nebo jako
přísada pro přihnojení záhonů. Kompostéry z naší produkce splňují přísná kritéria kvality dle poslední mezinárodní

Profesionální ochrana technologií
ve výrobním procesu
„Kontrolu vašeho produktu a jeho přepravování završí naše detekce, separace

Výrobci strojů, stejně jako dodavatelé pohonů a ostatních komponentů v branži se setkávají se stále složitějšími a náročnějšími výzvami k řešení. Uživatelé
vstřikovacích lisů požadují precizní provedení stroje schopného plnit jak velké
série s bezchybnou opakovaností produkce, tak i plnění prototypových úloh. Řídící jednotka stroje musí zpracovávat data typu produktivita, redukce nákladů
na výrobu, optimalizace spotřeby energie. Největší úspory energie lze nalézt
v koncepci pohonů, hydrauliky, délce a kvalitě ohřevů. Rychlost výroby lze optimalizovat vhodným nastavením produkčních cyklů, příp. zařazením robotického
odebírání výrobků ze stroje.

a odprašování.“ Náš odborný technický tým
vám poradí a navrhne optimální řešení pro
ochranu technologií ve vašem výrobním
procesu. Naší doménou je vlastní výroba
magnetických separátorů, které slouží
k separaci kovů z proudu sypkých materiálů i kapalin. Separátory a detektory lze
využít v potravinářství, plastikářském,
textilním, dřevařském a těžebním průmyslu či v chemické výrobě. Společnost má
výhradní obchodní zastoupení pro ČR a SR
v podobě kvalitních značkových výrobků:
potrubních a spojovacích systémů JACOB
a výkonných separátorů a detektorů kovů
MESUTRONIC.
Všechny činnosti naší společnosti jsou
vzájemně provázány a fungují jako symbiotický systém. Díky této provázanosti a letitým zkušenostem z jednotlivých
odvětví, můžeme svým zákazníkům nabídnout jen ty nejlepší produkty a služby.
Více informací nejen o recyklaci plastů,
regranulátech, kompostérech, magnetických separátorech najdete na webových
stránkách společnosti JELÍNEK-TRADING.
Mgr. Pavel Rosman,
JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.
www.jelinek-trading.cz
www.kompostery.cz
www.potrubi.eu
www.plastozrout.cz

široké knihovny řešených úloh je možno řešit např.
sekvenční ohřev forem. V případě, že požadavky
jsou opravdu hodně atypické, máme k dispozici tým
kvaliﬁkovaných techniků, kteří jsou tyto úlohy řešit
individuálně formou dodávek na klíč.

integrace všech strojů do komplexního nástroje pro
sledování výroby (KePlast EasyNet je popsán o několik odstavců výš). Integrovat lze přirozeně pouze
stroje vybavené řídícím systémem, analogově řízené stroje jsou kvůli neexistujícímu procesorovému
řízení z integrace vyloučeny. Komerční dostupnost
je plánována na konec roku 2015.
KeControl. Open platform systém, který dokáže integrovat „cizí“ SW do ﬁrmware KEBA (jedná se vždy
o vysoce kastomizované řešení, tj. každá aplikace je
vyvíjena individuálně pro konkrétního zákazníka).
Jedná se o indiuviduální „fůzi“ několika SW, např.
Používá – li klient speciﬁcké strojní zařízení, nebo
nádstavbu s vlastním SW, KeControl umožňuje vzájemnou integraci a spolupráci obou programů.

Retroﬁty vstřikovacích lisů

Obr. Nejnovější řada ŘS KEBA KePLast i28xx
Orientace na co nejvyšší variabilitu automatizace vede k vysoké ceně strojní základny a následně
k jednoúčelovosti stroje, který je využíván pouze pro
nejsložitější úlohy. Na komplikovaná automatizační řešení je možno nasadit podobně soﬁstikované
formy a ostatní příslušenství, čímž se celá sestava
stává ještě komplikovanější pro změny v sortimentu
výrobků.
Zadáním při výběru nového stroje, nebo jeho rekonstrukci,je vysoká produkce a ﬂexibilita.
I ﬂexibilita nastavení stroje má své hranice a pokud
není plně v provozu využívána, zákazník tak zaplatil
něco, co vlastně nepotřeboval a potřebovat nebude.
Současným trendem tvorba menších pracovišť pro
autonomní úlohy. Typickým příkladem je, že plastikářská výroba získá zakázku na několik let dopředu a pouze na tuto zakázku zakoupí plně elektrický
vstřikolis s nízkou pořizovací cenou.
Tyto lokální pracoviště je zase neefektivní kontrolovat a řídit lokální formou. Jak tento problém vyřešit
? Docela jednoduše, využitím automatizační techniky KEBA AG.
KESAT, a.s., jako dceřinná společnost KEBA AG
s kompetencí pro střední Evropu, je stále časteji oslovována zákazníky, kteří si pořizují cenově
výhodné stroje z Asie vybavené řízením KePlast
od KEBA AG určené právě pro jednoduchou, avšak
masovou výrobu. Nové lisy lze snadno propojit prostřednictvím SW nástroje KePlast EasyNet. Jedná
se o klasický koncept, kdy jednotlivé stroje jsou nepřetržitě kontrolovány a sbíraná data jsou následně předána do centrálního počítače ke zpracování.
Těmito veličinami jsou provozní stavy, servisní odstávky, pracovní cykly, teploty stroje aj. Archiv dat je
nepostradatelným zdrojem informací pro plánování
výroby a využití jednotlivých strojů, počet nekorektností při výrobě atd. Co však se stávajícími stroji ?
Retroﬁt. Starší, avšak po mechanické stránce stále
kvalitní lisy lze přestavět na stejné řízení se shodnými funkcionalitami. Výsledkem retroﬁtu je pak stroj
plně srovnatelný se současnými modely, a to co
do spotřeby energií, tak i v kvalitě produkce. Samozřejmostí je monitoring výroby a provozních stavů
stroje, komparace jednotlivých směn atd. Nezanedbatelným přínosem je i zastupitelnost operátorů
výroby a vyšší efektivita výroby a snížení výrobních
nákladů.
Pokud požaduje zákazník integraci robota, Euromap 67 je běžně dostupným SW. Prostřednictvím

Veškeré inovace nových strojů lze získat i pro starší
stroje. KESAT, a.s. Jihlava nabízí celosvětově možnost modernizace řídících jednotek starších strojů
na nejmodernější možnou úroveň. Používáme řízení naší mateřské společnosti , řídící systémy KEBA
jsou světovou technologickou špičkou v oboru.
Modernizace se nemusí týkat jen řídící jednotky,
bestselerem jsou výměny čerpadel oleje strojů.
Hydraulické řešení se servo pohony dosahují běžně úspor okolo 30% nákladů na energie oproti konvenčním čerpadlům. Silnou stránkou tohoto řešení
jsou úspory v cyklech např. chlazení, nebo u strojů
s vysokou produkcí, kde jsou jednotlivé fáze výroby
výlisku velmi rychle střídány.
Servo čerpadla se vyznačují robustností konstrukce a tato pak umožňuje vysokou zatižitelnost pumpy. Koncepce je přitom docela jednoduchá. Jedná
se o synchronní motor s osazeným čerpadlem,
synchronní motor je pak řízen frekvenčním měničem. Součástí dodávky je i brzdný rezistor a tlakový senzor, čímž zákazník dostává kompletní řešení
od KEBA AG a není tak zatížen dohledáváním dalších
komponentů. Nutno podotknout, že další výhodou je
garantované zamezení vzniku kavitace v oleji, prodlužuje se tak životnost celého čerpadla.
Cenová relace moderních servopump není odlišná
od ceny konvenčních čerpadel dodávaných jako náhradní díly. Velmi často zákazníci volí formu rekonstrukce čerpadel právě v případě, když musí nahradit původní díl po ukončení jeho životnosti.

Obr. Robotická buňka pro broušení a leštění

Robotika
Potřeby výrobců plastových komponentů vyžadují
v mnoha případech i špičkovou povrchovou úpravu,
a to jak u dílů lakovaných, tak i polotovarů. Koncept
vychází výhradně z požadavku trhu na dodávku
a instalaci kompletních pracovišť, sestávajícjích mj.
z robota, pohyblivého stolu (nebo více stolů, to podle provedení a náročnosti vykonávané úlohy a její
délky), speciálních manipulačních přípravků, changerů na výměnu nástrojů a brusných prostředků,
dále pak manipulace a obrobkem, dopravníků, bezpečnostních prvků a zábran, odsávání a odprášení
pracoviště.
Design robotických buněk je navržen tak, že celé
pracoviště je řízeno pouze jednou procesorovou jednotkou a zákazník tak při provozování námi dodaného zařízení významně šetří prostředky na údržbu a provoz zařízení. Kvalitu provedení povrchové
úpravy konzultujeme se zákazníkem formou testů
již v rámci nabídky.

Obr. Srovnání KePlast Speed Pump s konvenčními čerpadly

Novinky
AccesBox. Prostřednictvím tohoto HW a SW nástroje bude možná integrace vstřikolisů jiné provenience do monitorovacío nástroje KePlast EasyNet.
Komerční dostupnost je plánována na konec roku
2015. Zákazník tak získá jedinečnou možnost

Navštivte nás na MSV 2015,
hala V, stánek 114.
Vystavujeme již tradičně
v rámci společné expozice
Austria.
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Díky recyklaci plastů, na kterou se společnost JELÍNEK-TRADING specializuje, mohou být suroviny obsažené v plastových
odpadech znovu využity. Díky profesionálním a maximálně účinným postupům
recyklace plastů, jako je regranulace, tak
může být významně snížena ekologická
zátěž. Plastové regranuláty, tedy recyklované materiály v různých barvách, velmi
významně snižují náklady na další výrobu. Z recyklovaného plastu vyrábíme řadu
výrobků, jako jsou například kompostéry,
blatníky, části nábytku aj. Svým zákazníkům zaručujeme stálou kvalitu celé dodávky regranulátů a kompaundů z naší
produkce, které jsou vhodné pro vstřikování, vytlačování a další aplikace. Nabízíme
možnost spolupráce při vývoji materiálů
dle vašich potřeb.

Protože se snažíme o skutečně komplexní přístup k recyklaci plastů
a všemu, co se využití plastů týká, organizujeme pro školy a neziskové organizace oblíbený sběr a výkup víček z PET
lahví pod názvem „nakrmte Plastožrouta“ Tímto způsobem se snažíme přiblížit
školní mládeži a formou environmentální
komunikace upozornit na význam recyklace. Záměrem firmy je zapojení široké veřejnosti do projektů týkajících se ekologie
a environmentálního vzdělávání.

KEBA AG automatizace pro plastikářský průmysl
– aktuální trendy a novinky

Přehled KOPOLYMERŮ Braskem PP

RESINEX dodává BRASKEM PP – široké portfolio značkových
polypropylénů za příznivé ceny.

Typ

Polypropylén patří mezi nejpoužívanější plasty díky
svým všestranným vlastnostem, širokým možnostem
zpracování a relativně nízké ceně.

RESINEX dodává polypropylény od ﬁrmy Braskem, která je největším výrobcem
termoplastů na amerických kontinentech. V současnosti vyrábí přes 16 miliónů
tun plastů a dalších petrochemických produktů v 35 výrobních závodech v Brazílii a USA. Pro posílení své pozice v oblasti polypropylenů Braskem koupil v roce
2011 od ﬁrmy Dow její polypropylénovou divizi včetně dvou výrobních závodů
v Německu (Wesseling a Schkopau).

Vlastnosti

Použití

Inspire 114

0,5

Skvěle vyvážená houževnatost a vysoká tuhost i při nízkých teplotách.

Fólie, vyfukované obaly,
vytlačované trubky, desky
a proﬁly.

Inspire 137

0,8

Pro vyfukované fólie a vytlačování.
Široká distribuce molekulové
hmotnosti.

Vyfukované obaly
na detergenty a potraviny.
Vytlačované desky, trubky,
proﬁly.

C123-01N

1,3

Nukleovaný, vysoká tuhost a houževnatost.

Desky a korugované desky,
extruze proﬁlů, vyfukování,
vakuové tváření.

DCSP20.01

2

Výborná kombinace vysoké tuhosti
a rázové odolnosti. Bezftalátový typ.

Vztlačování korugovaných
desek, proﬁlů a desek pro
vakuové tváření. Extruzní
vyfukování.

DC7056.05

3,5

Vyjímečná rázová odolnost a dobrá
tuhost i při nízkých teplotách.
Bezftalátový typ.

Technické výlisky, domácí
potřeby a spotřebiče,
automobilové díly.

CSP70H

7

Vybalancované mechanické
vlastnosti, dobré zpracování a dlouhodobá tepelná stabilizace.

Technické výlisky, domácí
spotřebiče, automobilové
díly, baterie.

DCSP70.01

7

Vyrovnaná tuhoust a houževnatost.

Vstřikování a extruze
pásek, proﬁlů a desek.

C715-12NA

12

Vyjímečná tuhost (až o 20% oproti
obdobným kopolymerům) a vysoká
houževnatost i při nízkých teplotách.

Tenkostěnné obaly, kelímky, přepravky, boxy, kbelíky,
domácí potřeby, hračky
a automobilové díly.

C765-15NA

15

Vylepšený poměr vysoké houževnatosti a skvělé tuhosti. Nukleovaný
typ s výbornými antistatickými
vlastnostmi.

Přepravky a boxy, domácí
potřeby, hračky, kompaundace, tenkostěnné obaly,
vědra.

CP286

18

Vysoká tuhost a dobrá houževnatost
i při nízkých teplotách.

Kompaundace a vstřikování rázově odolných dílů.

C706-21NA

21

Vysoká tekutost a výbornou houževnatostí a skvělou antistatikou pro
rychlý vstřikovací cyklus.

Domácí potřeby,
tenkostěnné výlisky,
květináče, kbelíky.

C7082-30NA

30

Nukleovaný typ s antistatiky, vysoká
houževnatost.

Průmyslové obaly
a kbelíky vyžadující vysoké
mechanické vlastnosti.

C705-44NA

44

Vysoká tekutost a vylepšené mechanické vlastnosti se skvělou tuhostí
a výbornou antistatikou.

Kelímky, tenkostěnné obaly, uzávěry a víčka, květináče a domácí potřeby.

DC705.01

44

Vysoká tekutost a vylepšené
mechanické vlastnosti se skvělou
tuhostí a výbornou antistatikou.
Bezftalátový typ.

Tenkostěnné obaly, potravinářské obaly, květináče,
víčka a uzávěry.

C711-70RNA

70

Velmi vysoká tekutost s výbornou
houževnatostí a antistatikou.
Minimální smrštění a vysoká tvarová
stálost.

Tenkostěnné obaly, víčka
a uzávěry, domácí potřeby,
chladící boxy, květináče.

DC707.01

70

Velmi vysoká tekutost, nukleovaný
typ s výbornou kombinací mechanických vlastností a antistatickou.
Bezftalátový typ.

Tenkostěnné obaly
vyžadující skvělou organoleptiku, víka, domácí potřeby, květináče, přenosné
chladící boxy.

C7069-100NA

100

Velmi vysoká tekutost s výbornou
kombinací mechanických vlastností
a antistatickou.

Tenkostěnné obaly,
potravinářské obaly, velmi
dobré organoleptické
vlastnosti.

Proč je BRASKEM PP od RESINEXu tou správnou volbou?
– Vysoká a konzistentní kvalita
– Široké portfolio typů homopolymerů, kopolymerů i random kopolymerů PP

Přehled HOMOPOLYMERŮ Braskem PP

– Aplikace od potravinářských obalů po automobilové díly
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– Vysoce tekuté, vysoce transparentní i super houževnaté polypropylény

Typ

MFI
[g/10min]

Vlastnosti

Použití

Inspire 215

2,1

Vynikající poměr tuhost/houževnatost, vysoká tepelná odolnost, fantastická čirost a lesk a organoleptické vlastnosti. Obsahuje antistatické
aditivum. Bezftalátový typ.

Vytlačování desek
a vakuové tváření.

DHEM30.01

3,1

Vynikající tuhost, tepelná odolnost
a optické vlastnosti. Obsahuje antistatické aditivum. Bezftalátový typ.

Vytlačování desek
a vakuové tváření.

H502HC

3,3

Velmi vysoká tuhost a houževnatost,
vynikající chemická odolnost.

Za horka plněné obaly,
velmi tuhé díly, domácí
potřeby, základ pro
koberce či umělou trávu.

– PP pro vstřikování, vyfukování i vytlačování
– Jeden z nejmodernějších katalyzačních systémů pro bezftalátové PP
– Výrobní závody blízko ČR/SK
– Dodávky od 25 kg po plné kamióny
– Lokální sklady Resinexu a technická podpora v každé evropské zemi

Základní vlastnosti polypropylénu podle typu
Tuhost

Houževnatost

Transparentnost

Homopolymer PP

•••

•

••

Kopolymer PP

••

•••

•

Random kopolymer PP

•

••

•••

DH383.01

9,5

Optimalizovaná reologie pro rychlou
extruzi. Bezftalátový typ.

Pro linky na lité fólie s vysokou produktvitou.

H357-9RSB

9,5

Optimalizovaná reologie pro rychlou
extruzi a vynikající optické vlastnosti. Obsahuje slip a antiblock aditiva.
Bezftalátový typ.

Lité fólie s tloušťkou
15-150 μm pro potravinářské obaly, obaly textilu
či tiskovin.

DH362.01

9,5

Pro rychlou extruzi transparentních fólií. Obsahuje slip aditivum.
Bezftalátový typ.

Lité fólie s tloušťkou
15-150 μm pro potravinářské obaly, obaly textilu
či tiskovin.

Přehled transparentních RANDOM KOPOLYMERŮ Braskem PP
Typ

MFI
[g/10min]

Vlastnosti

Použití

DHSP110G

11

AGF aditiva. Bezftalátový typ.

Netkané textilie
a vstřikované díly.

Inspire 152

2

Dobrá transparentnost a kontaktní
čirost. Bezftalátový typ.

Transparentní vyfukované
obaly a díly, vakuové
tváření.

DH742.01

12

Domácí potřeby, kosmetické obaly, víčka a uzávěry.

DR155.01

2

Skvělé mechanické vlastnosti a vysoká čirost. Bezftalátový typ.

Speciální fólie, smrštitelné
fólie.

Skvěle vyvážené vlastnosti a vynikající organoletika. Snadné zpracování,
nízké smrštění a vysoká tvarová
stabilita a dobrá transparentnost.
Bezftalátový typ.

DR155.04

2

Skvělé mechanické vlastnosti a vysoká čirost. Bezftalátový typ.

Speciální fólie, smrštitelné
fólie.

DHSP165G

16,5

Vláknařský typ s AGF aditivem.
Bezftalátový typ.

Netkané textilie
a vstřikované díly.

DR352.01

8

Kontrolovaná reologie, neobsahuje
aditiva. Bezftalátový typ.

Lité fólie, balení potravin,
laminace, balení textilu.

H7058-25R

25

Vysoká tekutost s dobře vyváženými
vlastnostmi. Bezftalátový typ.

Tenkostěnné obaly, domácí
potřeby, obaly, hračky.

DR7051.01

10

Dobrá tuhost a houževnatost, skvělé
optické a organoleptické vlastnosti.
Bezftalátový typ.

Transparentní domácí
potřeby a obaly.

HSP250NA

25

Víčka a uzávěry,
kosmetické obaly,
domácí potřeby.

DR7037.01

23

Vysoká tekutost, velmi dobré optické
vlastnosti a skvělá organoleptika.
Bezftalátový typ.

Tenkostěnné výlisky,
domácí potřeby, obaly CD/
DVD, uzávěry a víčka.

Skvěle vyvážené vlastnosti a vynikající organoletika. Vysoká tekutost,
nízké smrštění a vysoká tvarová
stabilita a dobrá transparentnost.
Nukleační a antistatická aditiva.
Bezftalátový typ.

H502-25RG

25

44

Dobře vyvážené mechanické a optické vlastnosti. Bezftalátový typ.

Tenkostěnné obaly, domácí
potřeby, uzávěry a víčka.

Vláknařský typ s kontrolovanou
reologií a AGF aditivem. Bezftalátový
typ.

Netkané textilie.

BR-44
D364.01
(Inspire 364)

42

Vysoká tekutost, skvělé optické
vlastnosti a vynikající organoletika.
Bezftalátový typ.

Tenkostěnné potravinářské obaly.

DH789.01

50

Inspire 382

70

Velmi vysoká tekutost, vynikající
optické a organoletické vlastnosti.
Bezftalátový typ.

Tenkostěnné výlisky
a potravinářské obaly.

Dobře vybalancované vlastnosti
s velmi vysokou tekutostí. Nukleační
a antistatická aditiva. Nízké smrštění
a dobrá tvarová stabilita. Bezftalátový typ.

Tenkostěnné potravinářské obaly, domácí
a kancelářské potřeby,
tenkostěnné kosmetické
obaly.

Vynikající kombinace zpracovatelnosti, tuhosti, houževnatosti a optických vlastností. Bezftalátový typ.

Tenkostěnné výlisky,
domácí potřeby, obaly CD/
DVD, uzávěry a víčka.

Velmi vysoká tekutost taveniny, antistatická aditiva, dobrá transparence, nízké smrštění a dobrá tvarová
stabilita. Bezftalátový typ.

Tenkostěnné potravinářské obaly, domácí
a kancelářské potřeby,
tenkostěnné kosmetické
obaly.

DR7032.06
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H734-52RNA

52

E 1845 Kulatý tahač pro
místo šetřící zástavbu
v otvoru sloupku
Nově jsme pro vás zařadili do sortimentu E 1845 kulatý tahač
pro zástavbu do otvoru pro sloupek. Místo šetřící zástavba
umožňuje vysokou ﬂexibilitu v kavitě, začlenění chladícího systému nebo jednotek šíbrů a tím kompaktní stavbu nástroje. Další
výhodou je tlumený náraz zdvihu kulatého tahače, který dovolí
obzvláště rychlé pohyby desek. Osvědčený systém se čtyřmi spínacími segmenty garantuje jisté a stabilní uzamčení volné desky.
S kulatým tahačem E 1845 od ﬁrmy Meusburger jsou realizovatelné individuální délky zdvihu. K dostání je ihned ze skladu
v průměrech vedení 26, 30 a 42 v obvyklé kvalitě.
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MFI
[g/10min]

Novinkou u Meusburgera je šikmá vyhazovací jednotka E 3248.
V kombinaci se šikmým vyhazovačem E 32481 garantuje jednoduché odformování podkosů bez šíbrů. Malá výška zabudování
šikmé vyhazovací jednotky uvnitř vyhazovacího paketu umožňuje místo šetřící zástavbu. Vysoce hodnotný materiál a přesné
provedení zaručují minimální opotřebení. Jako vhodné doplnění
nabízí Meusburger opěrnou destičku E 3249 k dodatečnému vedení. Sortiment pro rychlé odformování je k dispozici v obvykle
vysoké kvalitě a je skladem připravený k okamžitému dodání.

Pro nabídku materiálů Braskem PP se s důvěrou obraťte
na resinex@resinex.sk nebo resinex@resinex.cz . Materiálové listy a technické informace jsou k dispozici na dotaz nebo
na www.resinex.com , www.resinex.cz nebo www.resinex.sk.

Šikmá vyhazovací jednotka
E 3248 pro jednoduché
odformování

RESINEX představuje DOW HDPE (vysoce kvalitní HDPE pro vstřikování)
a EQUATE HDPE (HDPE pro vyfukování a extruzi za příznivé ceny).
Vysokohustotní polyetylén (HDPE) má, na rozdíl od LDPE či
LLDPE, minimum nebo žádné postranní řetězce na svých
molekulách. Díky tomu jsou jednotlivé molekuly velmi
blízko sobě a jsou provázány silnými mezimolekulovými vazbami, které činí HDPE pevnější, hustší a tužší než
LDPE. To také způsobuje tvorbu krystalů (HDPE má 6075% krystalinitu), kvůli kterým není HDPE transparentní.
Hustota HDPE je většinou 0,940 - 0,960 g/cm3.
Jaké jsou hlavní výhody DOW HDPE a EQUATE HDPE
od Resinexu?
– Portfolio pokrývající většinu běžných aplikací
– HDPE pro vstřikování, vyfukování i extruzi

MFI

Hustota

EQUATE HDPE EGDA-6888

10 g/10 min
(21,6 kg)

0,952 g/cm3

Fólie

EQUATE HDPE EMDA-6147

0,07 g/10 min
(2,16 kg)

0,952 g/cm3

Vyfukování

EQUATE HDPE EMDA-6200

0,4 g/10 min
(2,16 kg)

0,955 g/cm3

Vyfukování

– Styk s potravinami
– UV stabilizované typy

EQUATE HDPE EGDA-6888

– Vysoká chemická odolnost

HDPE určené speciálně pro tubulární extruzi tenkých fólií. Jeho široká distribuce molekulové hmotnosti a hustota byly optimalizovány pro vynikající stabilitu
vyfukované bubliny a rychlou extruzi fólie s vysokou pevností a tuhostí. Tato
kombinace umožňuje použít tento HDPE pro snižování tloušťky stěny vyráběné
fólie.
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– Techničtí experti Resinexu připraveni podpořit Vaše projekty

– Potravinové pytle s vysokou pevností

DOW HDPE - vysoce kvalitní HDPE pro vstřikování
MFI

– Tenké nákupní tašky

Hustota

Aditiva

(190°C/2,16 kg)

DOW HDPE KS 10100 UE

4 g/10 min

0,953 g/cm3

UV

DOW HDPE KT 10000 UE

8 g/10 min

0,964 g/cm3

UV

DOW HDPE 25055E

25 g/10 min

3

0,953 g/cm

-

DOW HDPE KS 10100 UE

– Odpadkové koše
– Velké krabice a boxy
– Houževnaté díly

– Vysoce kvalitní tenké fólie téměř bez gelů
a výbornou potiskovatelností

EQUATE HDPE EMDA-6147
HDPE s vysokou molekulovou hmotností určený pro vyfukování rozměrných
nádob. Tento typ má širokou distribuci molekulové hmotnosti a poskytuje velmi
vysokou odolnost korozi pod napětím (ESCR). Vyfouknuté nádoby mají velmi
kvalitní povrch pro snadný potisk.
– Sudy
– Kanystry
– Nádrže na paliva
– Přepravní kontejnery do 50l
– Skladovací nádoby
– Odpadkové nádoby
– Průmyslové balení agresivních chemikálií

DOW HDPE KT 10000 UE

– Obaly latexových barev, tiskařských inkoustů, apod.

UV stabilizovaný typ HDPE s velmi úzkou distribucí molekulové hmotnosti,
skvělou tuhostí, velmi dobrou rázovou odolností a dobrou tvarovou stabilitou
vstřikovaných výlisků.
– Průmyslové boxy a krabice

EQUATE HDPE EMDA-6200

– Přepravky na potraviny a nápoje

Tento typ je určený pro vyfukování malých a středně velkých nádob. Může být
zpracován i na kontinuálních vysoce rychlostních vyfukovacích strojích pro
výrobu vysoce kvalitních lahví. Typ EMDA-6200 má vynikající odolnost korozi
pod napětím (ESCR) a velmi dobře vybalancovanou tuhost a houževnatost.
Vyfouknuté láhve mají vynikající kvalitu povrchu.

– Koše, vědra a kbelíky

– Nádoby do 10l
– Obaly na detergenty a domácí chemii
– Kosmetické obaly

DOW HDPE 25055E
Typ s velmi úzkou distribucí molekulové hmotnosti vyvinutý pro vynikající
mechanické vlastnosti, velmi snadnou zpracovatelnost, vysoký lesk a bezvadný
povrch vstřikovaných dílů.
– Hračky

– Obaly olejů
– Extruze desek a proﬁle
– Vytlačování korugovaných
drenážních trubek

– Boxy a obaly na potraviny
– Domácí potřeby

Pro nabídku materiálů DOW HDPE a EQUATE HDPE se s důvěrou
obraťte na resinex@resinex.sk nebo resinex@resinex.cz . Materiálové listy a technické informace jsou k dispozici na dotaz nebo
na www.resinex.com , www.resinex.cz nebo www.resinex.sk.

Obvodová rychlost na šneku otáčky
šneku/zpětný odpor šneku – jedná se
o parametry přípravy taveniny, které mají
výrazný vliv na možnou délkovou degradaci vyztužujících vláken kompozitu viz kapitola 5.
Pro zabránění nadměrnému smykovému
namáhání s případným zvýšením teploty
a tedy možností poškození vláken je nutno nastavit maximální obvodovou rychlost
na šneku i v závislosti na matrici pod 0,
2 m/s, u matric jako například PPS, PSU,
PPA, PAI, PEEK, atd. pod 0, 15 m/s. Převedeno na otáčky šneku se jedná o co nejnižší
otáčky.
Zpětný odpor šneku by také měl být co
nejnižší, jeho úroveň by měla pouze zajistit dostatečné odplynění vstupujícího granulátu a taveniny, aby byla zajištěna konstantní hodnota dávky v každém výrobním
cyklu.
Oba výše uvedené parametry mají i vliv
na opotřebení šneku a plastikační komory
a jejich co nejnižší nastavení opotřebení
snižuje.
Doba chlazení – je součástí celkové doby
cyklu a výrazně závisí na tloušťce výstřiku
tloušťka při jejím výpočtu je v druhé mocnině, materiálu matrice, technologických
parametrech vstřikování teploty taveniny,
formy a vyhazování výstřiků z formy.
U kompozitů typu LFT je obvykle možno
pracovat s relativně vysokými teplotami
vyhazování výstřiků z formy a tím určitým
způsobem zkrátit dobu chlazení, respektive výrobního cyklu.
Zpracování drtě a regranulátů – hlavní
výhoda kompozitů LFT je ve vyztužujícím efektu dlouhých vláken. Drť před případným následným zpracováním již jednou prošla degradační historií smykové
a tepelné namáhání v plastikačním válci
a ve formě. Regranulát, tj. drť zpracovaná
do formy granulátu prošel uvedenou historií, kromě formy již dvakrát.
Z uvedeného je zřejmé, že není možno,
pro pevnostní výstřiky vyžadující vyztužení dlouhými vlákny, drtě nebo regranuláty
používat.

Samozřejmě, protože se jedná o kvalitní
materiály, je jejich drtě nebo regranuláty
možno použít pro výrobu pevnostně méně
náročných výstřiků.

11. Technologické parametry přípravy taveniny obvodová rychlost na šneku ( otáčky
šneku ) a zpětný odpor případně jejich profily udržovat na co nejnižších hodnotách

4.5 Shrnutí hlavních pravidel pro
zpracování LFT kompozitů

12. Konstrukce výstřiků vyráběných z LFRT
kompozitů musí splňovat požadavky technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů.

1. Granulát LFRT kompozitů by již před
vstupem do kompresní zóny šneku měl být
roztaven do taveniny
2. Profil rozdělení teplot topných pásem
plastikační jednotky vstřikovacího stroje
pro menší dávky cca jeden až jeden a půl
průměru šneku by měl mít mírně klesající od trysky k násypce profil nebo profil plochý. Větší dávky by měly mít profil
od trysky k násypce stoupající
3. Pro snížení smykového namáhání,
usnadnění plnění tvarových dutin formy
taveninou a snížení vnitřního pnutí ve výstřiku v důsledku použití vysokých vstřikovacích tlaků, je nutno pracovat v oblasti
horní tolerance výrobcem kompozitu doporučeného rozpětí teplot taveniny
4. Pro výrobu tvarových dílů forem je doporučeno používat nástrojové ocele kalené
na tvrdost 50 až 65 HRC. Při vstřikování
LFT kompozitů je opotřebení menší nebo
srovnatelné než u ekvivalentních materiálů s krátkými vlákny.
5. Teplota formy by měla být na horní hranici doporučeného rozpětí usnadní se plnění tvarových dutin formy, sníží smykové namáhání, tlak v dutině formy a zlepší jakost
povrchu výstřiku
6. Ústí vtoku se umístí do oblasti s maximální tloušťkou výstřiku, ale mimo oblast
maximálních napětí orientace vláken bude
odpovídat požadavku na vyztužující efekt
7. Ústí vtoku a rozvodné kanály konstruovat
je s velkými průřezy, ústí vtoku minimálně
80 % z maximální tloušťky stěny výstřiku
snížení smykového namáhání a zajištění
funkce dotlakové fáze.
Při použití horkých rozvodů volit ty s vnějším vytápěním a otevřenou tryskou
8. Pro zajištění sníženého smykového namáhání a zmenšení povrchových vad, zejména v oblasti vtoku, se doporučuje používat pomalých rychlostí vstřikování delší
doby plnění tvarových dutin formy
9. Nutnost zajistit dostatečné odvzdušnění
tvarových dutin formy, zejména s ohledem
na možný výskyt studených spojů
10. Optimalizovat dotlakovou fázi pro zajištění konstantní hmotnosti výstřiků a rozměrové a tvarové přesnosti

5. ZÁVĚR
Kompozitní materiály s termoplastickou
matricí mají rozsáhlé pole použití.
Trh s polymerními granuláty nabízí poměrně širokou škálu materiálů nejčastěji
na bázi PP a PA , ale i PPA, PPS, PBT, PC,
PUR, atd. Nejčastějším vyztužujícím plnivem jsou skleněná vlákna.
Kombinace složitosti kompozitu a technologie jeho zpracování mají za následek
složitou mikrostrukturu materiálu, která je
přímo ovlivněna technologickými podmínkami zpracování. Změny v mikrostruktuře následně mají výrazný vliv na fyzikální
vlastnosti kompozitu a tím na výsledné
vlastnosti kompozitního dílu.
V oblasti simulací pouze dobrý popis vlastností materiálu může vést k dobrým výsledkům výpočtu dílů. Běžně používané
CAE ( Computer Aided enginnering) metody a i myšlení konstruktérů je obvykle
spojeno s izotropií materiálů, tedy s jejich
homogenitou. Pro heterogenní kompozitní
materiály není dostatek modelů pro popis
jejich fyzikálních vlastností. Popis musí
řešit jejich vlastnosti, zejména mechanickou pevnost, v různých směrech při teplotně a rychlostně závislém chování, včetně
mezních stavů porušení.
Dále se nesmí zapomínat, že matrice vykazují termoplastické chování, jsou mnohdy
navlhavé, mohou mít malou výdrž na teplotě, například PPA, PPS, atd.
Na závěr je možno konstatovat, že kompozitní materiály s termoplastickou matricí a dlouhými vyztužujícími vlákny mají
výrazný potenciál pro využití ve všech
oblastech průmyslu, kde mohou v mnoha
případech, s výhodou například snížení
hmotnosti, respektive poměru hmotnost
mechanické vlastnosti, nahradit kovové
materiály.
Lubomír Zeman
Plast Form Service, s.r.o., Veleslavínova 75,
CZ 289 22 Lysá nad Labem
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HDPE poskytující zlepšenou zpracovatelnost, vynikající houževnatost, chemickou odolnost a UV stabilizaci pro venkovní použití. Výlisky z tohoto typu mají
minimální tvarové deformace.

- podle času tento způsob není doporučen,
protože nebere v potaz přípravu taveniny a přepíná bez ohledu na možné změny
její viskozity, používá se jako ochranný
čas zabraňující přeplnění tvarové dutiny
formy vstřikovacím tlakem a vstřikovací
rychlostí při nepřepnutí podle jiného kritéria

EQUATE HDPE - HDPE pro vyfukování a extruzi za příznivé ceny

– Vysoká a stabilní kvalita

– Centrální sklad v kombinaci s lokálními sklady pro zajištění rychlých
a včasných dodávek

Pokračování ze strany 32
- podle polohy šneku nejčastěji používaný
způsob
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