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Inženýrské plasty a polyuretany 
pro automobilový průmysl od 
společnosti BASF

Pro vaše nápady dokážeme najít ideální řešení: jsou tu plastové 
materiály od společnosti BASF pro automobilový průmysl. 
Nabízíme rychlejší vývoj, lepší výkon, více možností v designu. Vaším 
cílem není nic menšího než vyrobit naprosto dokonalé auto. Totéž platí 
i pro nás. Právě proto stojíme ve všech fázích vašeho projektu po vašem 
boku – nabízíme komplexní odborné znalosti v oblasti vývoje plastů 
a jejich aplikací, testování jednotlivých dílů, poradenství v oblasti designu, 
simulací a v mnoha dalších oblastech – a jsme dostupní, ať jste kdekoliv 
ve světě. A když se váš nápad nakonec promění v dokonalý automobil, 
je to proto, že my v BASF tvoříme chemii. 

www.plastics.basf.com

S PLNÝM
NASAZENÍM

PRO VÁŠ
ÚSPĚCH.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

Kompetentnost a nasazení
Společnost FRIMO shledává klíč k úspěchu v kontinuálním a dlou-
hodobém rozvoji svých dovedností a schopností a také v zanícení, 
s nímž její týmy pracují s vidinou dosažení těch nejlepších techno-
logických řešení.

Spolehlivost a zaměření na budoucnost
V rámci skupiny našich podniků nabízíme jedinečné technologické 
spektrum, díky kterému působíme jako lídr v oblasti kompletních 
zakázek na produkční systémy pro výrobu vysoce kvalitních dílu z 
plastů. Jsme přesvědčeni, že technika, která obstojí i v budoucnosti, 
vyžaduje vysoce kvalifi kované a aktivní lidi, kteří jsou schopni na-
slouchat, týmově myslet a řešit problémy, abychom jako spolehlivý 
partner mohli každý den přispívat k úspěchu svých zákazníků.

Inovace a kvalita
Jak naše produkty, tak také náš servis jsou v provozech na celém 
světě takřka průběžně podrobovány testům reality, což je možné 
jenom v důsledku naší ochoty měnit se a naší vůle inovovat. Sou-
středíme se přitom v první řadě na kvalitu a bezpečnost. Každé 
řešení od fi rmy FRIMO se vyznačuje zejména tím, že bylo optimali-
zováno na základě individuálních požadavků.

Know-how a prozákaznická orientace
Nezáleží na tom, zda se jedná o lokální nebo globální zakázky – 
naše portfolio produktů a služeb konsekventně přizpůsobujeme 
potřebám svých klientů, abychom vás svým letitým know-how 
dokázali podporovat od samého začátku, od fáze plánování až po 
zahájení výroby. A když pak začnete svůj produkt vyrábět sériově, 
budeme pro vás po celém světe nadále k dispozici se svými nabíd-
kami servisních služeb.

HIGH TECH AND HIGH PASSION.
Od nás můžete očekávat více

TO VŠE PRO JEDINEČNÉ
SPEKTRUM TECHNOLOGIÍ.

Naše poradenství probíhá 
nezávisle na zvolené
technologii:

ZPRACOVÁNÍ PUR PĚNY

FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ

VYSEKÁVÁNÍ

LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ

TEPELNÉ TVÁŘENÍ

KAŠÍROVÁNÍ LISOVÁNÍM

LEMOVÁNÍ (UMBUGOVÁNÍ)

SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Nabízíme služby a podporu 
během všech procesních 
operací:

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

VÝVOJ PROTOTYPU

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

STROJE A ZAŘÍZENÍ

AUTOMATIZACE

SERVIS

VÝROBA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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Pedály z opavského KSR pro 
automobilky v celém světě: 
Jak to chodí v lisovně

Jedním z pilířů celého podniku je lisovna plastů, 
ze kterých se části pedálových skupin vyrábějí. 
Ta letos oslaví už 8 let od svého vzniku. Je vy-

bavena špičkovými vstřikovacími stroji ENGEL. Pů-
vodně zde sídlil Ostroj a konkrétně tady, v lisovně 
plastů, byly dříve laboratoře a testovací prostory.
Do jednoho zde zaměstnávají naše lidi z okolí, ve 
čtyřsměnném provozu se jich tu střídá 50, pro-
tože firmu ještě nezasáhl ve velkém nedostatek 
pracovníků. Každá směna tu má svého mistra, 
nad všemi pak bdí vrchní mistrová.
Průvodcem Světa plastů byl manažer výrobního 
střediska Tomáš Valina, který zde pracuje už de-
vátým rokem. V osazení lisovny vidí Tomáš Valina 
velkou výhodu například v neexistenci jazyko-
vých a geografických bariér, takže výroba běží 
hladce. Navíc díky propracovanému systému od-
měn zde většina lidí pracuje už samotného vzniku 
této sekce výroby KSR.

Jak to máte s lidmi, zeptali jsme se pana Valiny. 
„Zaměstnanci jsou pro nás nejdůležitější a pro ně 
musíme udělat všechno. Zavedl jsem zde systém, 
kde lidé pracují ve spolupracujících skupinách. Jsou 
hodnoceni základní částkou, ale pak si mohou 
přijít na ‚bonbónek‘, který není rozhodně malý, 
a ten slouží jako stimulační prostředek,“ řekl Světu 
plastů Tomáš Valina. Princip toho je, že se sami 

hodnotí, sami si chystají a tak podobně, jede to 
takto už po dva roky. Bylo to zprvu hodně nároč-
né, ale mělo to svůj smysl, konstatuje pan Valina. 
„Naučil jsem je, že směny musejí spolupracovat. 
Naučil jsem lidi komunikovat s nadřízenými, což 
byl opravdu velký přínos, protože mnohokrát ani 
nadřízený nevěděl, že nějaký problém vůbec je.“
Za určitou stimulaci lze považovat i to, že nejlepší 
zaměstnanci se mohou dostat na veletrhy, jako je 
třeba Plastex Brno, kdy společnost vysílá dvě auta 
s pracovníky. To má ale pozitivní dopad v tom, že 

pro většinu z nich je návštěva inspirativní a pro-
jeví se například tím, že lidé novinky pak venti-
lují, a mnohdy to vede i ke zlepšení pracovních 
činností.
Jako největší problém vidí pan Valina fluktuaci 
a lidé obecně. Ale snaží se vytvořit takové pod-
mínky, aby se lidem ve fabrice líbilo. „Pro mě je 
oceněním, když vás lidé hodnotí tak vysoko a váží 
si práce a přístupu. Na druhou stranu zase nasta-
vujeme možnosti ocenění tak, aby lidé na ně do-
sáhli a mohli si tak přivydělat, ale aby to bylo v ka-
ždém okamžiku průhledné, to znamená, že vědí, 
když udělají tolik, dostanou za to tolik,“ usmívá se 
Tomáš Valina. Jsou daná jasná kritéria, podle kte-
rých hodnocení probíhá a ty nemůže změnit ani 
generální ředitel. Navíc lidé se naučili obrovsky 
spolupracovat, naučili se i to, že jedna směna na-
chystá druhé, to se za ty dva roky úplně luxusně 
spravilo. Za dva roky – bez vložení koruny – tak 
objem výroby rostl o 20 %. A je to jen o tom, že 
se lidé naučili, jak mají pracovat, jak mají využít 
svůj čas. „Další věc, já tvrdím, nechci lidem zvedat 
normy, chci jen za stejný čas víc kusů. A udělám to 
tak, že ten čas líp využijete,“ uzavírá Tomáš Valina. 
Nakonec dodává, že lisovna díky přesnému plá-
nování na týden dopředu každý přesně ví, co se 
bude vyrábět, kdy a v jakém objemu. Vycházíme 
z toho, že firma má stálé zákazníky, nominační 
dopisy, díky tomu pravidelné objednávky.
Společnost KSR kooperuje v případě potřeby 
i se subdodavateli. Kontraktoři dodají objednané 
zboží do KSR, zde se pak provádí kompletní mon-
táž, nikdy ne naopak, KSR si totiž za finální výrob-
ky ručí. Jako kontraktory využívá KSR např. firmy 
Paňák Vrbno pod Pradědem, HP Trend, IPG…

Opavská společnost KSR Industrial má ve svém programu výrobu pedálů do automobilů 
předních světových značek. Vše začalo postupně výrobou sad pedálů pro Ford, postupně 
přibyly i další značky, a tak dnes KSR vyrábí pedálové skupiny pro celý koncern VW, 
tedy Audi, Bentley, Seat, Škoda Auto a VW. Dodávky směřují i do Volva a pro Hyundai 
a Kia. Tajemstvím není ani to, že pedálové skupiny z Opavy odebírá i Mercedes-Benz 
a najdeme je i v nákladních vozech Daimler Benz.

KSR Industrial, s.r.o. 
Těšínská 2929/79A
www.ksrint.com

Snížení investic a provozních nákladů je 
každodenní starostí provozně-technického 

oddělení každé společnosti. A my Vám 
můžeme pomoci ušetřit. Jsme jediným 

autorizovaným distributorem olejů a maziv 
značky Mobil pro Českou republiku. Naše 

společnost začala svou činnost na českém 
trhu v roce 2012 coby mateřská společnost 
německé společnosti Maier Group fungující 

již 100 let. Díky každodenní komunikaci se 
zákazníky se nám podařilo vyladit všechny 

klíčové technické i logistické záležitosti 
k dokonalosti.

Jsme schopni přizvat k řešení zvlášť složitých 
problémů i field engineery ze společnosti 
ExxonMobil. Navíc Vám můžeme nabídnout 
i pravidelnou analýzu používaného oleje 
v laboratořích Mobil Serv Lubricant Analysis, 
a tím i neustále kontrolovat jeho kvalitu 
či včas odhalit případné poškození stroje. 
Oleje a maziva Mobil SHC odpovídají 
těm nejnáročnějším kritériím současného 
výrobního procesu a jejich používání 
prokazatelně snižuje energetickou náročnost 
výroby při prodloužení doby, po kterou může 
stroj běžet naplno. 

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

Budoucnost je v úsporách
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Poznejte MachineLOG IT

Hydraulické válce pro formy na plasty

Chcete zefektivnit svůj výrobní proces?  
Potřebujete urychlit komunikaci mezi vše-
mi články, které se na něm podílejí? Přivíta-

li byste snazší objednávku náhradních dílů pro 
stroje a nástroje? Unikátní systém MachineLOG IT 
vám ve všem pomůže. Zjistěte, jak vám bude 
prospěšný, a poznejte jej

MachineLOG IT: zefektivněte výrobu
Na konci stojí třeba plastový kelímek, ze které-
ho pijí návštěvníci nejrůznějších festivalů. Nebo 
krytka na boční zrcátko u auta. Nebo injekční 
stříkačka, která zachrání život vašemu dítěti. 

Nová řada hydraulických válců V500CZ 
dodávaná firmou SVOBODA jsou 
primárně určeny na ovládání a po-

hyb vyhazovacího paketu, neboli desek 
ovládajících vyhazovače, či stírací desku. 
Tato aplikace je zásadní z hlediska efektivity ce-
lého vstřikovacího procesu, protože dobře vzo-
lené a aplikované válce dokáží zkrátit vstřikovací 
proces v řádech vteřin – což je značná úspora. 
Ovšem tato aplikace také přináší výrazné dyna-
mické zatížení nejen válce, ale i celé hydraulické 
soustavy a přenáší se také na mechanické prvky 
samotné formy.
Rychlost
Na zkrácení výrobního cyklu má přímý vliv rych-
lost pohybu válců. Vyššího rychlosti/zrychlení lze 
dosáhnout vyšší průtokem oleje. A zde je první 
problém, a to je ekonomika provozu a životnost 
hydraulické kapaliny.

Na výrobním procesu se však podílí celá řada 
článků výrobního řetězce:
î Investor
î Lisovna
î Konstrukce
î Nástrojárna
î Dodavatel normálií
Pro úspěšnou výrobu, musí být všechny články 
řetezu v kontaktu a vzájemně informovány. A co 
když každý sídlí v jiné zemi? Jak to udělat, aby 
všechny složky měly přehled o výrobě a mohly 
navzájem bez průtahů komunikovat? Systém 
MachineLOG IT celý proces šikovně propojí.
Vše je totiž online. MachineLOG IT přináší sdílený 
komplexní systém podpory pro stroje, nástroje 
a technologické celky. Díky sdílení informací a je-
jich snadnému nahrání do systému zaručuje lepší 
a jednodušší podporu pro technické pracovníky 
a zároveň o všem spolehlivě informuje manažery.
V čem vám MachineLOG IT pomůže
Jak funguje MachineLOG IT? Slouží jako automa-
ticky aktualizovaná databáze informací, znalos-
tí i problémů a jejich řešení. Informaci stačí za-
znamenat do systému, který se na jejím základě 
ihned aktualizuje. Výrazně přispívá ke zefektiv-
nění výroby, minimalizaci prostojů a ke zlepšení 
služeb. A s čím lze v systému pracovat?
î Zjednodušuje tvorbu manuálů – v systému je 

možné je sdílet, aktualizovat i překládat

 
Všechny články řetězce tak mají správné 
instrukce například pro obsluhu strojů.
î Usnadní objednávku náhradních dílů – stačí 

načíst identifikaci produktu a jedním klikem 
objednat náhradní díl.
î Vytváří znalostní databázi – zaznamená detaily 

všech servisních zásahů a nabízí rozsáhlé mož-
nosti analýz.
î Archivuje a třídí data – všechny informace 

o výrobě i znalosti nutné k vyřešení problému 
jsou k dispozici v reálném čase a mnoha jazy-
kových verzích.
î Umožní rychlou komunikaci mezi všemi složka-

mi výroby a zrychlí výrobní i servisní proces.
MachineLOG IT jako komplexní znalostní data-
báze, komunikační rozhraní a servisní systém 
zásadně přispěje k urychlení celé výroby. Co jindy 
trvalo týdny, zvládnete s tímto unikátním systé-
mem během chvilky a pomocí několika kliků do 
chytrého mobilu.

Jak zajistit dokonalý přehled o výrobním procesu pro 
všechny jeho články? Jak urychlit opravy i celou výrobu? 
Poznejte unikátní systém MachineLOG IT.

Co má společného válec VEGA a Porsche?

MachineLOG IT pomůže udržet přehled ve všech 
fázích výrobního procesu.

Jak se vyznat v džungli drátu? Na otázku, které 
zapojení je správné odpoví jednoznačně systém 
MachineLOG IT

www.machinelogit.comwww.machinelogit.com

SVOBODA volby…Rozdíl je v KVALITĚ

Doputoval k nám Hydraulický válec VEGA 
provozovaný u firmy SÁRY s.r.o. z Neratovic 
s prosbou o kontrolu. Při kontrole jsme 

zjistili následující:
Milióny naběhaných cyklů – 20 let v provozu – 
bezúdržbový provoz – první požadavek repase.
Prostě když se spojí dohromady perfektní vstupy 
(SVOBODA s.r.o.), s kvalitní a dobře provozova-
nou formu (SÁRY s.r.o.), můžou být velmi zajíma-
vé výsledky.

Je to potvrzení toho, co všichni technici vědí. 
Šetřit na vstupech a údržbě se nevyplácí.
Takže společnost SÁRY s.r.o. vyhodnotila 
SVOBODU volby nasazením válce VEGA a odmě-
nou jí bylo 20 let nerušeného provozu.
Gratulujeme firmě SÁRY s.r.o. k dobrému rozhod-
nutí a pevně věříme, že díky bezproblémovému 
provozu a minimální ceně za údržbu forem udrží 
svůj náskok nejen v letošním roce.

Problém se jmenuje tlakové ztráty. Při malých při-
pojovacích otvorech (tedy při nasazení běžně po-
užívaných válců) může tlaková ztráta dosahovat 
při vyšších rychlostech až 120bar. Tlaková ztráta 
se přemění na teplo – tedy zahřívá se olej, který 
mění viskozitu, a tedy se mění dynamika celého 
vstřikovacího procesu. Navíc pro dosažení vyšší 
je nutné zvedat tlak na čerpadle, což znamená 
vyšší energetické nároky na motor, včetně vyšší 
spotřeby energie na chlazení olejové vany. Změ-
na kvality hydraulického oleje má navíc přímý ne-
gativní vliv na opakovatelnost vstřikovacího pro-
cesu. Změna viskozity a tepelné zatížení ztrátami 
zkracuje životnost hydraulického oleje se všemi 
náklady, které to s sebou nese. Tedy nejprve ne-
stabilitu výrobního procesu, následně pak výmě-
nu a ekologická likvidaci.
Aby se zamezili těmto problémům byl vyvinut 
systém SpeedPorts. Díky zvětšeným připojova-
cím rozměrům byly sníženy tlakové ztráty a to 
10x. Tedy při rychlosti pohybu 0,8m/sec nabízí 
ztrátu pouhých 12bar. Detaily ohledně tlakových 
ztráty najdete v tabulce 1.
Zhodnocení rychlosti a doporučení, jak 
pracovat s možnostmi, které systém nabízí
Systém SpeedPorts nabízí uživateli tyto možnosti:
1) Je-li potřeba výrazně zkrátit výrobní cyk-

lus – pak je možné dosahovat 2-3x vyšších 
rychlostí pohybu válce za srovnatelných 
energetických podmínek

2) Cyklus není potřeba zkracovat. Pak je vál-
ce vybavené SpeedPorts systémem nabízí 
o cca 20% lepší využití tlakového potenciá-
lu čerpadla, což umožní snížit energetickou 
náročnost výrobního cyklu.

Dynamika hydraulického rázu
S hydraulickými válci Vega je to stejné jako třeba 
u Porsche, nebo Ferrari. Pokud se pohybuje vy-
sokou rychlostí, je nutné mít velmi kvalitní brzdy, 
které umožní bezpečně zastavit. A u všech je po-
žadavek na velmi rychlý start.
U hydraulických válců, pokud zrychlení přesáh-
ne určitou mez navíc vzniká hydraulický ráz, což  
je spolehlivý zabiják celého pracovního procesu. 
Tlaková rázy, která vznikají v kapalině totiž rych-
lostí zvuku putují potrubím nazpět a ničí řídící 
členy stroje. Hydraulický ráz dokáže spolehlivě 
zničit těsnění a v některých případech se dokon-
ce propisuje až do formy, kde poškozuje lícování 
čelistí. Navíc tento ráz nepůsobí jednou, ale v pe-
riodě doběhu vlny. Tedy při jednom zastavení 
tlakově přetíží těsnění, řídící prvky a formu a to 
hned několikrát. Anglicky mluvící země pro tento 
jev používají výraz „water hammer“ tedy vodní 
kladivo.

* Ztráty tlaku neumožnili při původním tlaku dosáhnout požadované rychlosti.  
 Bylo nutné zvýšit pracovní tlak čerpadla na 160bar

Ruku na srdce? Vzali byste dobrovolně na svoje 
stroje a formy kladivo a mlátili do řídících prvků 
a vodících ploch?
Abyste nemuseli, vyvinula firma VEGA speciální 
mechanicko-hydraulické tlumení dopadové rych-
losti válce, které je plně funkční v blokovém válci. 
Vývoj tlumení koncových poloh pro blokové ne-
byl úplně jednoduchý. Bylo nutné zachovat kom-
paktní rozměry, které dovolí uživatelům zaměnit 
starý typ válce za nový se systémem SpeedPorts. 
Systém tlumení nesměl navyšovat celkovou délku 
válce. A k tomu logicky přibyly kvalitativní poža-
davky podle standardu VEGA. Tlumení fungovat 
dlouhodobě, s vysokou spolehlivostí, opakovaně 
a navíc bezúdržbově a to při vysoké dopadové 
rychlosti.
Evolventní tvar na čelu pístu se při dojezdu na 
koncovou pozici zasunuje do přesně tolerované-
ho kroužku. Tím dochází postupně k mechanické-
ho omezení odtoku oleje z prostoru pod pístem. 
Při postupném uzavření hlavní cesty odvodu hyd-
raulické kapaliny, uniká olej již pouze přesně vr-
tanými otvory v kroužku do obtokových kanálků.  

Rychlost proudícího oleje vzrůstá exponenciálně 
a markantně narůstají tlakové ztráty, které po-
máhají utlumit koncovou fázi dopadu pístu. Při 
startu pohybu válce jde ovšem olej přímo pod 
píst a nejde přes obtokové kanálky. Proto je start 
pohybu válců VEGA okamžitý a rychlý.

VÝHODY INTEGROVANÉHO TLUMENÍ  
VE VÁLCÍCH VEGA
î Konstantní absorpční síla po celé dráze tlumí-

cího mechanismu
î Kinetická energie se rovnoměrně utlumuje 

přes hydraulickou kapalinu bez nutnosti použít 
nestabilních mechanických prvků
î Možnost nastavení utlumení dopadové rych-

losti dle potřeby
î Bezpečnostní mechanismus bránící uvolnění 

regulačního šroubu,
î Eliminace tlumicího efektu při pohybu pístu 

v opačném směru pro maximální zrychlení 
pohybu

Jak se přesvědčili ve firmě SÁRY s.r.o. Neratovice

Tabulka 1 0,3m/sec 
běžný válec

0,3m/sec
SpeedPorts

0,8m/sec 
běžný válec

0,8m/sec
SpeedPorts

Pracovní tlak 120 bar 120 bar 160 bar* 120 bar
Tlaková ztráta 
na připojení 20 bar 2 bar 120 bar 12 bar

Tlaková ztráta 
na přívodu 25bar – na testy bylo použito shodné vedení hydraulického oleje

Efektivní  
využitelný tlak 75 bar 93 bar 30 bar* 83 bar

Ztráty 37% 22% 81% * 30%
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PLASTINUM® – řešení  
mikrobuněčného  
pěnového vstřikování  
od Linde

Skupina Linde ve spolupráci s ústavem Kunst-
stoff‑Institut Lüdenscheid (KIMW) a firmou 
ProTec Polymer Processing GmbH vyvinula 

nový postup napěňování pomocí oxidu uhliči-
tého (CO2). Technologie pěnového vstřikování 
PLASTINUM® spojuje výhody jednoduchého chemic-
kého napěňování s efek tivitou fyzikálního procesu.
Napěňování představuje efektivní způsob, jak 
dále snížit hmotnost výrobků. Tento trend se 
promítá do různých odvětví, jako např. do auto-
mobilového průmyslu, výroby zábavní elektro-
niky, lékařských přístrojů či konzumního zboží. 
Uvedená technologie oproti běžnému vstřiko-
vání přináší výraznou cenovou úsporu, proto-
že k výrobě stejného dílu stačí menší množství 
granulátu. Umožňuje optimalizovat proces vstři-
kování, čím dochází ke zkrácení výrobního cyklu 
až o 50 pro cent a výsledkem je vysoká kvalita 
stejnoměrných a rozměrově stálých výlisků.
Po vysušení a teplotní úpravě v zařízení zvaném 
PLASTINUM® Perfoamer je plastový granulát 
dále „v tlakové impregnační jednotce“ plněný 
nadouva dlem, kterým je oxid uhličitý (CO₂). Plyn 
pod tlakem postupně proniká do granulátu. 
Tento krok procesu se odehrává ještě před vlast-
ním vstřikovacím strojem, což umožňuje maxi-
mální flexibilitu při instalaci. Množství plynu 
absorbovaného gra nulátem závisí na použitém 
plastu, tlaku, teplotě a době „impregnace“. Poté 
je z Perfoamer jednotky vypuštěn tlak a plasto-
vý granulát se pře souvá do vyrovnávací nádrže. 
Odtud je pak dodáván do vstřikovacího stroje. 
CO₂ obvykle zůstává v granulátu po dobu více 
než dvou hodin po „impregnaci“ a vypuštění tla-
ku. Takto dlouhá doba absorpce umožňuje do-
sáhnout vysoce stabilních a reprodukovatelných 
procesů a výsledků.
Výhody mikropěnového vstřikování 
PLASTINUM v kostce
î Snadná instalace a provoz – lze dodatečně in-
tegrovat prakticky na všechny stroje (vstřikolisy) 
od různých výrobců,
î Výrazné snížení hmotnosti (až o 60 %) ve srov-
nání s alternativními fyzikálními metodami na-
pěňování,
î Maximální návratnost investice – stejný stroj 
lze použít pro vstři kování pevných i napěněných 
materiálů,
î Vyšší produktivita – řešení umožňuje zásobo-
vat více vstřikovacích strojů najednou (dle vý-
robní kapacity).

Vše v jednom
Řešení pro mikrobuněčné pěnové vstřikování 
PLASTINUM se skládá z mnoha součástí a do-
plňkových systémů, které jej umožňují výrob-
cům plastů rychle a snadno integrovat před 
vlastní vstřikovací stroj. Jde o následující kom-
ponenty a součásti:
î Systém PLASTINUM Perfoamer tvoří:
 • Kondicionér, který zajišťuje potřebnou  
  teplotu a zbytkovou vlhkost granulátu,
 • Impregnační jednotka s vyrovnávací nádrží  
  na granulát,
î Dopravník/přepravní jednotka,
î Plynové rozvody podle potřebného objemu 

(od svazků tlakových lahví až po zásobníky),
î Cenově výhodné kompresorové jednotky řady 

PRESUS® C, ideální pro velké vstřikovací provo-
zy zásobované kapalným CO₂ ze zásobníku,
î Speciální inteligentní plynový rozvod, který 

automaticky přepne mezi prázd ným a plným 
svazkem tlakových lahví a komunikuje se sys-
témem PLASTINUM Perfoamer tak, aby byla 
zajištěna nepřetržitá dodávka materiálu,
î Mobilní provedení – možné přemístění mezi stroji,
î Rychlé nasazení do výroby – stačí malé nebo 

dokonce žádné úpravy vstři kovacího stroje,
î Flexibilita – lze používat i s termoplasty citlivý-

mi na smykové namáhání (polyoxymethylen – 
POM apod.),
î Nižší náklady – výrazně nižší investiční ná-

klady v porovnání s alternativními fyzikálními  
technologiemi.

Komplexní servis a podpora
Společnost Linde Gas nabízí komplexní služby, 
které Vám umožní investovat do nejvhodnějšího 
technologického řešení s cílem opti malizace vý-
robního procesu.
î Provedeme screening a vyhodnotíme míru ab-

sorpce CO₂ ve Vašem polymeru a s tím souvise-
jící předpokládané výsledky procesu napěnění.
î Provedeme zkoušku zpracovatelnosti napě-

nění na Vašem typu polymeru pomocí naší 
standardní formy – vše ve spolupráci s naším 
partnerem KIMW.
î Provádíme zkoušky polymerů a forem v terénu 

s cílem vyhodnotit výsledky napěnění a kvalitu 
výsledného produktu.
î Provedeme analýzu snížení hmotnosti a geo-

metrie výrobku a doporučíme způsob, jak for-
mu technicky optimalizovat.
î Řešení PLASTINUM implementujeme a uvede-

me do provozu.
î Nabízíme automatická řešení dodávek plynu.
î Nabízíme školení obsluhy a dokumentaci.
î Poskytujeme poprodejní podporu včetně po-

radenství v optimalizaci procesů ve spolupráci 
s KIMW, preventivní údržbu, školení i monito-
ring, měření a seřizování všech zařízení.

Více informací
Další informace o systému mikrobuněčného pěno-
vého vstřikování PLASTINUM naleznete na webu 
www.linde-gas.com/plastinum nebo kontaktujte 
Ing. Radima Dostála na radim.dostal@linde.com.
www.linde-gas.cz

PLASTINUM® Perfoamer – bezproblémová integrace jednotky pro použití technologie PLASTINUM®  
do stávajících vstřikovacích zařízení

Spojuje přednosti chemického  
a fyzikálního procesu napěňování

ČISTÁ PRÁCE
S KLUZNÝMI DESKAMI S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLC

  Dlouhá životnost

  Redukce údržby

  Vhodné pro frézované tašky 
díky rohovým rádiusům

  S možností dodání v různých velikostech
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59. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

8. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky

Mezinárodní veletrh
technologií 
pro ochranu
životního prostředí

MSV 2017

ENVITECHMěřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

9.–13. 10. 2017
Brno  – Výstaviště 

www.bvv.cz/msv
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MSV je klíčovým partnerem 
českého průmyslu
Mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně 

koná už 60 let a o účast je stále velký zájem. 
Letošní ročník opět ukáže poslední novin-

ky a trendy v oblasti průmyslových technologií, 
představí fenomén digitální továrny a nově otevře 
diskusi k tématům cirkulární ekonomika a startupy 
jako investiční příležitost. MSV 2019 proběhne od 
7. do 11. října, současně se uskuteční také veletrhy 
Transport a Logistika a ENVITECH.
Digitální továrna se řídí sama
Nastupující čtvrté průmyslové revoluci se Meziná-
rodní strojírenský veletrh cíleně věnuje již od roku 
2015, kdy byla právě zde vyhlášena Národní inicia-
tiva Průmysl 4. 0. Po čtyřech letech se klíčové téma 
veletrhu posouvá na vyšší úroveň a nese nový název 
Průmysl 4.0 a digitální továrna. Právě digitalizace je 
totiž nejdůležitějším rysem probíhající revoluce prů-
myslové výroby.
Jak funguje digitalizovaná továrna? Sama si zpracuje 
objednávky, simulací předem ověří všechny procesy, 
optimalizuje je a převede do praxe, a to včetně veš-
kerých detailů od zajištění materiálu až po expedici 
výrobků nebo servis strojů. Letošní MSV firmám po-
radí, jak digitalizovat výrobní procesy a získat kon-
kurenční výhodu. Protože inteligentní komunikace 
prochází napříč dodavatelskými a výrobními řetězci, 
zvýrazněné téma se významně promítne také v ná-
plni veletrhu Transport a Logistika.

Cirkulární ekonomika jako příležitost 
pro české firmy
Všichni už tuší, že doba neomezeného využívání 
přírodních surovin brzy skončí, protože planeta ne-
může enormní růst spotřeby dlouhodobě vydržet. 
Plýtvání zdroji pak nezbytně nahradí hospodárnost 
a důsledné využívání všech materiálů včetně tzv. od-
padových. Novému principu se říká cirkulární eko-
nomika, výrazně se prosazuje v evropské legislativě 
a průmyslovým firmám se cíleně představí na letoš-
ních veletrzích ENVITECH a MSV, kde bude jedním 
z hlavních témat.
Nejde totiž o hrozbu, ale naopak o velkou příleži-
tost. České podniky jsou inovativní, mnohé už dnes 
fungují velmi hospodárně a mohou trh oslovit tech-
nologiemi, které místo primárních surovin zpracová-
vají odpady z jiných výrob. Cirkulární ekonomika je 
postavena na mezioborové spolupráci a MSV jako 
multioborový veletrh je pro navázání takové spolu-
práce ideálním místem. Uskuteční se zde historicky 
první česká konference o cirkulární ekonomice se 
zaměřením na průmysl a konzultace budou po ce-
lou dobu veletrhu poskytovat odborníci z Institutu 
cirkulární ekonomiky a České asociace oběhového 
hospodářství.
MSV Start Me Up! ukáže zajímavé investiční 
příležitosti
Novinkou ročníku je startup & business festival MSV 
Start Me Up!, na kterém se mladé inovativní firmy 

a podnikatelské nápady představí potenciálním 
investorům. Nový projekt obsadí dlouhé křídlo 
pavilonu A1, kde vznikne atraktivní bezbariéro-
vý prostor vybízející ke komunikaci. K účasti jsou 
zvány především startupy zaměřené na inovativní 
průmyslové technologie jako 3D tisk, nanotech-
nologie, IT security, elektromobilitu, robotiku aj. 
Volit si mohou mezi třemi formami účasti, které 
se liší rozsahem: Startup Junior, Startup Seni-
or a Startup Nest. Poslední varianta je určena 
inovačním centrům a dalším subjektům, které 
sdružují více startupů. Program v zóně Start Me 
Up! je rozdělen na dvě části. První tři dny budou 
patřit networkingu startupů s investory, médii 
a vystavovateli MSV, zatímco ve čtvrtek a v pátek 
proběhnou prezentace inovačních center a jejich 
projektů pro širší odbornou veřejnost a studenty.

Pavilony se rychle plní
Zájem o letošní 61. ročník MSV zůstává stejně vy-
soký jako v posledních letech. Šest měsíců před 
zahájením jsou nejžádanější výstavní plochy vy-
prodány a zájemci o účast by neměli s přihláškou 
dlouho otálet. Pořadatelé opět očekávají účast 
přibližně 1600 vystavujících firem a nejméně 80 
tisíc odborných návštěvníků. Více informací zís-
káte na www.bvv.cz/msv.
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a technologií s ním svázaných, na striktně vyselektované, 
jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob.

Všechna vydání TECHnews najdete ke stažení na webu Světa 
plastů – www.svetplastu.eu

INZERTNÍ TECHnews VARIANTY
varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews 

– cena 19000,- Kč –

individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. 

Vaše informace se v koncentrované podobě dostane k odborné 
veřejnosti k výrobním firmám. Tento mailing lze realizovat mimo 

standardní vydání TECHnews 
–  cena  39000,- Kč –

mailing, který je součástí vydání TECHnews 
 – vaše komerční sdělení je součástí těla mailu 
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banner TECHnews 193x40 mm
– cena  5500,- Kč –
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COMPUPLAST v novém

Díky tomu má své zázemí, které postup-
ně vybaví stroji, které budou potřeba pro 
úpravy připravovaných zařízení. Uprostřed 

místnosti, ve které pracují zaměstnanci, se nachá-
zí jednací místnost s projekční technikou. S touto 
místností pak sousedí prostor – tzv. showroom –, 
ve kterém je možné předvádět jednotlivé stroje 
nebo na nich dělat úpravy pro zákazníky, předvá-
dět je, ale i zkoušet, zda vytlačovací hlavy splňují 
to, co od nich návrháři a zákazníci očekávají.

Zástupce Světa Plastů uvítal jednatel společnos-
ti Compuplast, pan Jan Král. Ten nás seznámil 
s krátkou historií společnosti i s tím, co dělají, 
a také s portfoliem zastupovaných společností.

Compuplast, Labtech a ti další

Firmu Labtech zastupuje Compuplast od roku 
2012. Tato firma se soustřeďuje ve svém port-
foliu především na laboratorní stroje pro uni-

verzity, střední školy, testovací a vývojová centra 
velkých firem. „Během doby jsme se ale dostali 
třeba i do Slovnaftu, do Fatry i dalších podniků,“ 
říká Jan Král. „Tedy takových, jejichž základem je 
i testování.“
Majitelem thajské firmy Labtech je Švéd, který 
dělal ve Švédsku dvoušneky a v roce 1983 přešel 
do Thajska. Tam začal vyrábět míchací válce. Po-
dařilo se mu postavit firmu na špičkové evrop-
ské úrovni. Výrobu rozšířil tak, že dnes vyrábějí 
asi 60 linek měsíčně.
„Začínali jsme jako firma, zabývající se vytla-
čováním. Nástroje na vytlačování plastů, linky 
na vytlačování plastů. Firmu v roce 1991 založil 
můj otec s kolegou Lednickým. Oba před tím dě-
lali ve VÚGPT, Výzkumném ústavu gumárenské 
a plastikářské technologie. Od sedmdesátých let 
vyvíjeli různé nástroje, ploché linky na fólie a na 
desky,“ přibližuje Jan Král.
Svět plastů (SP): Zastoupení Labtechu jste 
tedy neměli?
Jan Král (JK): Zastoupení měl Klaus Podzimek, 
Němec, který měl na starosti Německo, Švýcar-
sko, Rakousko, Česko, Slovensko a Polsko. My 
jsme s ním kooperovali, brali jsme koextrudery 
Labtech pro větší linky. V roce 2010 se na mě 

na veletrhu K 2010 v Düsseldorfu obrátil, zda 
nechceme Labtech zastupovat. Tehdy jsem mu 
odpověděl, že jsme firma, která nikoho neza-
stupuje a stále něco vyvíjí. Pak jsem o nabídce 
přemýšlel – a za dva roky mě oslovil znovu. Vý-
sledkem bylo, že jsem se jel do Thajska podívat. 
A mě to získalo tak, že jsem si řekl, půjdu do 
toho! Zpočátku jsme měli Česko a Slovensko. 
Díky tomu, že jsme hlavně technická firma, ne 
ryze obchodní, jsme schopni sami zařízení i in-
stalovat. Většina firem volá za tím účelem thaj-
ské specialisty, aby jim přijeli provést instalaci 
a zařízení rozchodit. Díky tomu, že jsme převzali 
k dodávkám i instalace a rozjezdy, Thajci to kvi-
tovali s povděkem, protože člověk, který by letěl 
do Evropy od nich, stráví na cestách dva tři dny.
SP: Takže děláte kompletaci pro zájemce…
JK: My jsme si sami dokázali vytvořit spoustu 
nástrojů na vytlačování profilů. Na základě zku-
šeností nám Labtech pak přidal ještě Estonsko, 
Lotyšsko, Litvu, Bělorusko, Ukrajinu a Moldav-
sko. A to vše se nakonec dobře rozjelo.
SP: Zařízení jde od výrobce na místo určení 
a vy jej pak rozjedete?
JK: Ano. Přijedeme, rozbalíme to, smontujeme, 
seřídíme a zaučíme obsluhu. Pak zařizujeme 
i servis.
SP: Umožňujete firmám testovat výrobky 
Labtechu?
JK: Pokud je to možné a ten stroj tady máme, 
tak ano. Za pár dní máme domluvené testová-
ní s jednou firmou, zabývající se medicínskými 
produkty. Navrhneme firmě hlavu, ale umožní-
me jim i testování. Nabídneme jim k tomu ně-
kolik materiálů a oni si pak vyberou to, co je pro 
ně to nejlepší.
SP: Nyní jste jediným jednatelem firmy, co se 
pro vás změnilo?
JK: Od roku 2015 jsem jediným jednatelem fir-
my. Hlavní změnou je to, že pokud mám nějaký 
sen – a těch mám hodně –, tak za ním hned jdu. 
Hodně se mi vyplácí o těchto věcech zbytečně 
nepřemýšlet. Mozek člověka je nastaven jako 
varovný orgán, který chce člověka „chránit“. 
Většinou to ale zafunguje tak, že si člověk rad-
ši spoustu věcí rozmyslí, než aby jakkoli risko-
val. Ale s takovýmto postojem člověk v dnešní 
době podnikat vůbec nemůže. Dávám tedy na 
sny a prvotní intuice. A tak jsem šel za jedním ze 
svých snů a díky těmto novým prostorům, kde 
jsme od října, si jeden svůj velký sen plním. Po 
půl roce vidím, že se to rozhodně vyplatilo.
SP: Slyšeli jsme i o tom, že spolupracujete se 
střední odbornou školou v Otrokovicích.
JK: Nedávno jsme jim dodávali soubor různých 
zařízení a já vysoce hodnotím, že se podařilo 
vůbec sehnat peníze do středoškolského zaří-

zení, to je fakt výtečný tah. Peníze na to jdou 
z krajského rozpočtu, za tím účelem bylo třeba 
přesvědčit politiky, že jde o prospěšnou věc, 
protože ať chceme nebo ne, když se podíváme 
na rozložení republiky, tak ve Zlínském regionu 
je koncentrace plastikářského průmyslu největší. 
Tradice je tady dlouhodobá. My jsme to spoji-
li i s tradicí Zlína, kdy se snažíme jít ve stopách 
pana Bati, takže jdeme i po určitých detailech, 
které v dnešní době ale rozhodují.
SP: A jak chcete přitáhnout nové zákazníky?
JK: Naším cílem je dostat sem více strojů od Lab-
techu, abychom mohli firmám nabídnout přímo 
u nás řešení jejich problému. Důležité při komu-
nikaci se zákazníkem je, že nesedíme jen nad 
katalogy, ale mohou vidět ten přístroj fyzicky, 
mohou nahlédnout i do rozvaděčů apod. Ostat-
ně spousta lidí se podívá do rozvaděče a hned 
pozná, zda se jedná o levnou „Čínu“ nebo kva-
litní stroj, který splňuje všechny přísné normy 
Evropské unie – takže i z tohoto pohledu je to 
pro nás důležité.
SP: Pak je tady ještě Schwing…
JK: To byla také jedna z věcí, kdy jsem se roz-
hodoval, zda jít do zastoupení jednotlivých fi-
rem, ale připadalo mi, že to z té naší firmy udělá 
celek, který se bude zaměřovat na velký rank 
vytlačovacího segmentu. Abych mohl spolehlivě 
vyčistit vytlačovací hlavu, šnek apod., nejlepší 
je dát ji právě šetrně do pece, kde se termálním 
způsobem zbavíme všech organických nečistot.

SP: Ale čisticí pec tu nikde nevidíme.
JK: V našich nových prostorách ji zatím nemá-
me. Jsou to už větší zařízení a v této budově 
není rozveden plyn, který je zapotřebí k činnosti 
pecí. Navíc to není úplně čistá práce a ve vztahu 

k ostatním přístrojům, které tady chceme před-
vádět, by to prostě nebylo možné. Schwing ale 
poskytuje čisticí servis a zákazníkům nabízejí 
vyčistění hlav za úplatu. Je třeba do Němec-
ka hlavu odvézt, oni ji vyčistí, zákazník jim to 
zaplatí a zase si ji odveze. Není třeba investo-
vat do té technologie samotné, to je výhoda. 
Ale jsou firmy, například Silon, který má asi už 
sedm čisticích pecí. Takže třeba granulační hla-
va s tisíci otvory se spolehlivě čistí touto tech-
nologií a nemusí se to dělat manuálně nepřed-
stavitelným odvrtáváním otvorů a pouštěním 
plamene s neregulovanou teplotou, což může 
hlavu poškodit, ale spolehlivě se to udělá po-
mocí výrobků od Schwing.

Compuplast: Každému zákazníkovi vyjdeme 
vstříc už při návrhu

V nových prostorách v Baťově areálu, kam 
se společnost Compuplast nedávno pře-
stěhovala, může svým zákazníkům nabíd-

nout nejen zařízení vyráběná společností Lab-
tech, ale i možnost vyčištění hlav za pomoci pecí 
od společnosti Schwing.
Záleží na tom, zda zákazník požaduje přímo pec, 
kterou využije ve výrobě – jedná-li se o velké 
podniky – nebo jde o menší provozy, kdy je čiště-
ní hlav firmou Schwing nabízeno formou služby 
CleanService. Novinkou v portfoliu Compuplas-
tu je pak zastoupení společnosti GMA Machinery 
Enterprise, která se zabývá návrhem a výrobou 
plochými vytlačovacími hlavami na fólie a desky 
až do šíře šesti metrů, FeedBlocky na koextruzi, 
zubovými čerpadly a filtry taveniny.

V předváděcí místnosti Compuplastu mají vzor-
ky toho, co jsou schopni zákazníci vyrábět: 
okenní parapety, rozvodné lišty, různé i vícevrs-
tvé profily a kdoví co ještě. Pro tyto profily jsou 
schopni připravit formy a obrovskou výhodou 
je existence softwaru na simulaci toku taveni-
ny. Jde o speciální software – Virtual Extrusion 
Laboratory VEL®, kde je možné ještě v počítači 
upravit návrh tak, aby pak materiál zjednoduše-
ně řečeno netekl v některé částí průřezu profilu 
příliš rychle a v jiné příliš pomalu. S pomocí to-
hoto softwaru je tedy možné navrhnout dutinu 
vytlačovací hlavy tak, aby výstupní rychlost ta-
veniny z hlavy byla možná co nejrovnoměrnější.
K tomu doplňuje příběh Jan Král, jednatel spo-
lečnosti Compuplast: „Byli jsme v kontaktu s fir-
mou Rehau, evropskou jedničkou v profilech. 
A v Jevíčku je divize automotive, kde dělají na 
evropská auta profily na těsnění skel, armova-
né – vyztužené např. i hliníkem. A aby bylo mož-
né dostat se do Rehau, musí být firma certifiko-
vaná. Po tři roky nás certifikovali, i nástrojárny, 
se kterými spolupracujeme a které podle našich 
nákresů vyrábějí nástroje. Nejprve Rehau certi-
fikoval nás a pak je. Nakonec jsme se dozvědě-
li, že jsou pod tlakem, protože firma Rehau má 
vlastní konstrukční oddělení – a to jim navrhuje 

nástroje. Ale je to samostatná divize. Celá věc se 
pohnula kupředu, když zjistili, že naše nabídky 
jsou podstatně levnější, než jim dává německá 
sestra. A podobně to je i se servisem. To vše 
vedlo k tomu, že jsme s nimi loni podepsali první 
objednávku na první nástroj. První dva nástroje 
nám vyšly úplně parádně. V praxi to tam mají 
dělané tak, že přímo na lince skenují tvar relativ-
ně složitého výrobku systémem šesti kamer. A je 
vidět, zda je výrobek v toleranci. Tím, že my si tu 
výrobu dokážeme simulovat, tak nám to i tady 
hodně přineslo. V Německu je průměrný věk 
tamních konstruktérů asi 70 let a marně hledají 
oživení vývojového střediska mladší krví. A když 
viděli naše složení, kdy já jsem, jako pětačtyři-
cetiletý, druhý nejstarší ve firmě, tak nyní máme 
určitou jistou perspektivu.“
Svět Plastů (SP): A váš otec vám tedy firmu 
předal a odešel?
Jan Král (JK): On už před zhruba deseti lety říkal, 
že ho nebaví exekutiva, je pro něj ubíjející, takže 
odešel ze své funkce jednatele a řekl mi, že po-
kud budu chtít, že může dál kreslit, navrhovat 
a simulovat nástroje. To dělal asi do roku 2015, 
kdy odešel definitivně do důchodu. No a já zase 
naopak, už tři roky jsem se ke kreslení nedostal, 
protože mě byznys a zastupování firem zaměst-
nává na plný výkon.
SP: Ale váš otec rozjížděl firmu, která se pak 
rozdělila, pokud je nám známo…
JK: Ano. V roce 1990 otec začínal s doktorem Vl-
čkem, který rovněž vzešel z výzkumného ústavu 
a založili Compuplast. Po roce se ale rozešli a ta 
Vlčkova část vyvíjí právě software, který mi k si-
mulaci toku taveniny používáme. Takže i když 
jsme se velmi brzo rozdělili na dva samostatné 
subjekty, tak stále spolupracujeme. V programu 
se tedy zadávají počáteční podmínky, definuje-
me materiál, ze kterého se má vytlačovat – to 
nám dodávají výrobci pro různé teploty, a když 
ta data nemáme, tak si je na fakultě necháme 
změřit. Ideální je, když výstupní rychlosti taveni-
ny na konci hlavy jsou co nejrovnoměrnější. Díky 
našim zkušenostem pomáháme klientům i s ná-
vrhem tvaru profilu. Mnohdy totiž zákazníci vidí 
jen funkci profilu, ale nevidí případné problémy 
vlivem rozdílného chladnutí jednotlivých jeho 
částí – vlivem například velmi rozdílné tloušťky 
profilu.
SP: A ten software je tedy váš produkt?
JK:Ne, jak jsem řekl, ten produkt pochází už od 
jiného subjektu – COMPUPLAST International. 
Ten nabízí a dodává po celém světě, ale v České 
republice to máme na profily jen my (co máme 
informace), takže je to naše velká konkurenční 
výhoda na cestě k zákazníkovi.

Compuplast a Labtech – a Prusa Research

Zajímavou kapitolou v nabídce Labtechu jsou 
linky na výrobu filamentu, nekonečné stru-
ny, používané do 3D tiskáren jako materiál 

k tisku. Ty začal Labtech nabízet cca pře pěti lety, 
ale Compuplastu se podařilo tyto stroje velmi 
rychle dodat v roce 2016 do firmy Plasty Mladeč.
Tento závod je jedním z dodavatelů filamen-
tu pro ryze českou společnost Prusa Research, 
jednoho z největších výrobců a dodavatelů 3D 
tiskáren na světě vůbec. V Plasty Mladeč mají 
k testování vyráběného filamentu spoustu 3D 
tiskáren, aby si mohli ověřit kvalitu vyráběné 
struny. „Tehdy jsem začal pátrat po 3D tiskárně – 
za účelem testování filamentu, který si zde po-
kusně můžeme vyrobit,“ uvádí Jan Král. „Tehdy 
jsem o 3D tiskárnách neměl žádnou konkrétní 

představu, ale imponovaly mi tiskárny Prusa 
Research. Je to česká firma, Josef Průša začínal 
na koleně ve svém pokoji. Nyní je firma nastě-
hovaná v sedmipatrovém baráku – a i ten jim je 
už malý. Viděl jsem Josefa Průšu v pořadu Na 
plovárně s Markem Ebenem, kde už v roce 2011 
zde Josef Průša představoval neskutečné vize.“
Možná náhoda tomu chtěla a Jan Král jel osobně 
kupovat a školit se na tiskárně od Prusa Rese-
arch. Tam se zmínil Josefu Průšovi, že zastupují 
výrobce linek pro výrobu filamentu, Labtech, 
které dodávali do Plastů Mladeč. Asi po půl roce 
se p. Průša ozval, že by chtěli jít do výroby fi-
lamentu sami a dodávali ho jako vlastní zboží. 
„Zajel jsem k nim do firmy, dohodli jsme se a oni 
hned objednali pět linek – a tu první si nechali 
dodat letecky, aby ji u sebe měli co nejdřív,“ vzpo-
míná si Jan Král. „V těchto dnech letí náš kolega 
do Bangkoku přebírat už šestou linku pro Prusa 
Research – také letecky. Časový rozdíl dodávky 
mezi leteckou a námořní dopravou se jim totiž 
rozhodně vyplatí. Mezitím u nás objednali dalších 
šest linek, takže za půl roku už od nás budou mít 
celkem dvanáct linek.“
„Máme spoustu zákazníků, se kterými se kvůli 30 
tisícové zakázce tvoří desetistránková smlouva,“ 
posteskl si Jan Král. A Prusa Research? Jan Král 
sdělil Josefu Průšovi, že potřebuje – aby to bylo 
dodáno co nejdříve – od nich objednávku, ústně 
to nestačí. A stačí to poslat jen do e-mailu? „Jo, 
stačí, odpověděl jsem jim,“ usmívá se Jan Král. 
A dostal e-mail podobného znění: „Objednává-
me pět linek na výrobu filamentu.“ Tečka, nic víc. 
A to je na spolupráci s Prusa Research to úplně 
nejúžasnější. „Taková spolupráce mě velice těší, 
protože jde vlastně i o důvěru z jejich strany,“ uza-
vírá Jan Král.
Tím ovšem příběh Prusa Research ještě nekon-
čí. Když byl Josef Průša spolu se svým kolegou, 
Ondřejem Průšou, na návštěvě v Labtechu, vi-
děli tam i kompaudační linku, na které je mož-
né tvořit svou vlastní směs. A to je hned zaujalo 
jako skvělý nápad. „V květnu tam letíme přebírat 
pro ně tuto linku. Oni tak budou připraveni na 
třísložkové gravimetrické dávkování, takže si bu-
dou schopni udělat svou vlastní specifickou směs 
pro extrudery a z toho se bude vytlačovat struna. 
Je možné připravovat směsi plněné třeba hliníko-
vým, mosazným nebo bronzovým práškem pro 
zlepšení mechanických vlastností,“ pochlubil se 
Světu plastů Jan Král.
„S Prusa Research je radost spolupracovat. Ti kluci 
přesně vědí, co chtějí, a když se rozhodnou, tak 
vše chtějí hned, protože mají přesně spočítáno, 
kolik by je stálo zdržení například lodní dopravou. 
Inspirují se i našimi produkty a patří mezi naše 
nejváženější zákazníky,“ uzavírá Jan Král.

Společnost COMPUPLAST s.r.o. je známá především jako dodavatel nástrojů a linek pro 
vytlačování plastů. Konstruktéři mají v této oblasti už 25 let zkušeností. K technologickým 
návrhům se ale nedávno přidalo zastupování firem Labtech Engineering, Schwing 
Technologies a GMA. Ovšem největší změnou je, že se společnost Compuplast nedávno 
přestěhovala do nových a reprezentativních prostor v Baťově areálu ve Zlíně.
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Pedály z opavského KSR pro  
automobilky v celém světě:  
Technologie výroby

Svět plastů se ptal Tomáše Valiny, manažera 
výrobního střediska, z opavského KSR na 
technické detaily výroby. „Používáme for-

my většinou vyrobené přímo v Kanadě anebo 
z naší nástrojárny z Číny. Speciální formy v urči-
tých případech necháváme vyrobit tady, ale je to 
poměrně velmi složité,“ přibližuje situaci s výro-
bou forem Tomáš Valina.
„Kanadský styl výroby forem je zcela odlišný od 
evropského. Kanaďané žádné formy nekalí, ne-
dělají je do rámu a dělají je z jednoho kusu. Zpo-
čátku jsem byl velmi skeptický, že lisujeme na 
formách, které nejsou kalené, ale mé zkušenosti 
mě posléze přesvědčily, že ty kanadské formy 
někdy vydrží mnohem déle než formy kalené,“ 
shrnuje své zkušenosti Tomáš Valina.
Svět plastů: Čím to je?
„Je to tím, že použijí velice kvalitní materiál hned 
na začátku a z něho formu vyrobí. Ta poskytu-
je mnohem lepší chlazení tím, že není skládaná 
z dílů a nejsou tam přechody, takže ten jeden 
kus lépe chladí,“ konstatuje Tomáš Valina. „Ne-
výhody jsou ty, že když potřebujete opravit třeba 

jeden malý kolíček, tak se celá forma musí pře-
sunout na nějaké pětitunové CNC a nevytáhnete 
si jen kolíček a neopravíte ho. Co se týče horkých 
trysek, zase je tu rozdíl mezi americkým trhem 
automobilů a evropským trhem. Jsou tam zce-
la jiné kvalitativní požadavky jak v Americe, tak 
v Evropě. Takže máme horké vtoky se studený-
mi rozvody. Nepoužívají se horké vtoky až pří-
mo k dílu. Nepoužívají se zažehlováky, protože 
v Evropě sice chcete krásný výlisek, ale v Ame-
rice to člověk ulomí, nemusí to ani zahlazovat, 
zastřihávat, nic. Což je pro mě zase velký pro-
blém vysvětlit toto matce v Kanadě, že to tady je 
nepřípustné. Takže se používají, ale minimálně, 
a čistě jen ten středový vtok, ale nepoužívají se 
horké rozvody. Jinak je to všechno uděláno stu-
deným rozvodem.“
Svět plastů: Máte pro repase forem nějakého 
exkluzivního partnera?
„Co se týče oprav, repasí a modifikací, využívá-
me firmu Alfachrom. Tuto firmu a pana Koutné-
ho ale ve Světě plastů znáte, neb víme, že Alfa-
chrom se na vašich stránkách objevuje. Hodně 
také spolupracujeme s Ing. Petrem Grossem, 
IPG, který pro nás vytváří i nějaké prototypové 
formy,“ informuje Tomáš Valina.
Svět plastů: A když se dohodnete na tom, že 
budete vyrábět nějaký díl, tak je i dodávka 
formy z Kanady?
„S výrobcem se uzavře dohoda, dostane proto-
typové díly, které si odsouhlasí. Formu a veškeré 
záležitosti si zařizujeme z KSR. Jestli forma pak 
zůstane naším majetkem záleží na dohodách. 
Ale formy jako takové se vyrábějí v Kanadě,“ 
dodává Valina.

Svět plastů: A co když použijete vtoky třeba 
od firmy Husky, nebo od nějaké jiné evropské 
společnosti?
„V Kanadě se už naučili používat metrické míry, 
a de facto používáme věci, které jsme si určili 
a kterými se má osazovat. Pokud ten díl není do-
stupný v Kanadě a prodává se pouze v Evropě, 
a my ho tam chceme, tak při výrobě ho zajistíme 
a pošleme do Kanady, aby to osadili našimi díly 
a my jsme byli schopni to opravovat,“ upřesňuje 
Valina.
Svět plastů: A jak je to s testováním?
„Prvotní testování začíná už v nástrojárně, kde to 
vyrobili, posíláme tam i náš materiál, který po-
užíváme. Následuje testování, připomínkování, 
jsem si schopen říci, co mi vyhovuje, konstruk-
tér případně změní to, co je třeba. Samozřejmě 
rozhoduje i cena. Pak se vytvářejí formy, které 
se odzkouší, součástí toho je předávací proto-
kol, kde dostanu náměry, aby se to mohlo změ-
řit. A i když je forma od mateřské firmy, tak si jí 
předáváme jako by byla bylo od někoho cizího. 

Odsouhlasí se to, napíšu si připomínky, ale jako 
matka-a dcera se pak domluvíme na tom, že si 
některé drobnosti doděláme sami. Než sem for-
ma dojde, může dojít k modifikaci u zákazníka, 
ale 90 % forem je použitelných, zbylých deset 
procent pak upravujeme tady u nás,“ shrnuje 
Tomáš Valina.
Svět plastů: A co se týče používaných materi-
álů, granulátů? Jste při výběru vázáni na roz-
hodnutí matky?
„Náš hlavní dodavatel polyamidu je firma DSM. 
Co se týče polypropylénu, je to největší dodava-
tel Silon. Ten dodavatel je doporučený, ale to už 
řeší přímo tady náš nákup. A ten má hlavní slovo 
a rozhodne. Pokud to není nařízený dodavatel,“ 
uzavírá Tomáš Valina.

Základem lisovny jsou vstřikovací formy. A protože KSR je kanadská firma, de facto 
formy v Evropě vyrábí ve velice omezeném množství.

KSR Industrial, s.r.o. 
Těšínská 2929/79A
www.ksrint.com
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 Your PARTNER 
for PLASTICS PROCESSINGChlazení a mazání kompresorů

Základní schéma chladící soustavy je na 
obrázku níže. Základním prvkem chladi-
cí soustavy je kompresor, který nasává 

odpařené chladivo z výparníku (1), stlačuje ho 
a jako páru (2) ho tlačí do kondenzátoru, kde se 
ochlazuje a jako zkapalněné (3) přes expanzní 
ventil vstupuje do výparníku (4). Díky odpařo-
vání chladiva se odebírá teplo z okolí a zároveň 
se z kapaliny opět stává pára. Kruh se uzavírá 
a pára vstupuje opět do kompresoru. U velkých 
soustav se mezi kondenzátor a expanzní ventil 
vkládá nádrž, ve které se zkapalněné chladivo 
ukládá a z něho se oddělují nežádoucí úsady 
nebo nečistoty. Chladivo obíhá v uzavřeném 
okruhu odděleném od okolní atmosféry a je 
pod stálým tlakem.

Co je, ale pro nás nejdůležitější je fakt, že spolu 
s chladivem obíhá i olej, který slouží pro ma-
zání kompresoru, které jsou různé konstrukce. 
Počínaje lamelovými pro malé soustavy, přes 
pístové i několikastupňové až po šroubové. 
Všechny vyžadují mazání hlavně kluzných čás-
tí, jako jsou lamely na vnitřní ploše pracovního 
prostoru, písty ve válcích, nebo šnekové plochy 
odvalující se o sebe. To k čemu směruje tento 
článek je právě vztah olej – chladivo. Jak jistě 
víte, existuje mnoho druhů chladiv. V minulosti 
oblíbený freon s obsahem chlóru způsobil díru 
v ochranné ozonové vrstvě atmosféry (a pak, 
že člověk nemá vliv na změny životního pro-
středí!) byl nahrazen jinými vhodnými látkami. 
Všechny tyto látky mají větší či menší vliv na 
olej a jeho vlastnosti. Chladiv je opravdu hod-
ně. Pro představení našeho unikátního oleje se 
však zaměříme na jedno zvlášť povedené a to 
je amoniak neboli čpavek NH3 a to v podobě 

jako chladivo s označením R-717. Ukazuje se, 
že tato chladiva zaznamenávají stálý růst z dů-
vodu jeho širokého využití v průmyslových 
chladicích zařízeních i v lehkých komerčních 
chladicích aplikacích. Jak již bylo zmíněno, olej, 
který je ve stálém kontaktu s chladivem a to za 
různých teplot a tlaků si musí zachovat vlast-
nosti zaručující hladké mazání. Běžné oleje 
v kontaktu s čpavkem rychle degradují. Protože 
oleje jsou ve své podstatě uhlovodíky a reagu-
jí s amoniakem, musí oleje pro toto chladivo 
obsahovat taková aditiva, která výrazně tento 
proces omezí nebo úplně zastaví. Specialisté 
ExxonMobil vyvinuli a v našem seznamu pro-
dávaných maziv je několik produktů vhodných 
pro soustavy plněné chladivem R-717. Zejména 
se jedná o oleje Mobil Gargoyle Arctic 68 NH 
a Mobil Gargoil Arctic SHC 68 NH, a i když další 
oleje jsou použitelné pro chladivo R-717 (Mobil 
Gargoyle Arctic C Heavy Mobil Gargoyle Arctic 
Oil 155, Mobil Gargoyle Arctic Oil 300, Mobil 
Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle Arc-
tic SHC 226 E, Mobil Gargoyle Arctic SHC 228, 
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230) první dva jme-
nované si zachovávají mimořádné vlastnosti 
i v kontaktu se čpavkem.
Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH byl vyvinut 
speciálně pro mazání pístových a šroubových 
kompresorů. Je vyráběn z minerálních olejů pa-
rafinovou technologií poskytující výborné výko-
ny při nízkých teplotách, nízkou volatilitu a te-
pelnou stabilitu. Velmi nízká mísitelnost oleje 
s čpavkem zabraňuje zředění vrstvy a minimali-
zuje přenášení oleje párou. Nízký tlak olejových 
par snižuje spotřebu oleje a potřebu doplnění, 
přičemž brání frakcionaci (zvýšení viskozity).
Výhody lze shrnout následovně:
î Nízká volatilita, pomáhá snížení spotřeby 

oleje a omezuje jeho ředění.
î Nízká viskozita podle Brookfielda (za nízkých 

teplot) zaručuje dobrou tekutost olej při 
nízkých teplotách a dobré vracení oleje 
z výparníku.

î Vysoký viskozitní index zaručuje dobré 
mazání kompresoru v průběhu širokého 
rozmezí provozních teplot

î Kompatibilita s chladivem (velmi nízká 
mísitelnost s NH3), přispívá k účinnosti 
separátoru oleje.

Olej lze použít zejména pro mazání velkých prů-
myslových pístových a šroubových kompresorů  

používaných v potravinářském průmyslu jak 
pro chlazení i mražení, ale i pro hluboké mraže-
ní potravin a chladírenské sklady.
Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je 
plně syntetický olej vyvinutý pro chladicí kom-
presorové systémy s vysokým výkonem a pro 
čpavek jako chladivo. Olej je vyroben z bez pa-
rafinových, syntetizovaných polyalfaoleofinů 
a syntetických alkylbenzenových základových 
olejů, které vykazují vynikající odolnost proti 
stárnutí. I při nejtěžších provozní podmínkách 
je olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný 
proti tvorbě úsad a snižuje možnost nebo brání 
ucpávání ventilů nebo filtrů.
Výhody lze shrnout do následujících bodů
î Velmi nízký bod tuhnutí, který umožňuje 

nižší teploty výparníku ve srovnání 
s konvenčních naftenickými minerálními 
oleji.

î Tím, že je olej bez obsahu parafínu má 
vynikající průtokové vlastnosti při nízkých 
teplotách a nedochází k usazování vosků.

î Výborná tepelná a oxidační stabilita zaručuje 
dlouhou životnost oleje v porovnání 
s minerálními mazivy, delší intervaly výměny 
a menší nároky na servis a menší náklady na 
běžnou údržbu.

î Dobrá kompatibilita s materiály těsnění 
a ucpávek dříve používanými pro minerální 
oleje zaručuje snížení rizika úniku oleje při 
použití ve straších systémech.

î Nízká tendence k odpařování zabraňuje 
nárůstu viskozity a snižuje spotřebu oleje.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro 
použití ve šroubových nebo v pístových kom-
presorech v náročných a výkonných chladíren-
ských aplikacích. Je kompatibilní s minerálními 
oleji. Nicméně při jejich záměně je nutné vzít 
v úvahu, že výkon oleje může být ovlivněn v zá-
vislosti na zbývajícím množství minerálního 
oleje v systému. V takovém případě se doporu-
čuje analýza oleje a kontrola filtrů
Doufáme, že jsme Vás přesvědčili, že vol-
bou olejů, speciálně vyvinutých pro systé-
my s chladivem R 717 lze docílit zlepšení vý-
konu soustavy a tím i přispět k úsporám. 
Pro další informace navštivte naše stránky  
www.maierkorduletsch.cz nebo kontaktujte 
některého z našich obchodních zástupců nebo 
DLE.

Úvodem malá, zjednodušená a stručná exkurze do problematiky mazání kompresorů 
chladících soustav. Pro odborníky to budou věci více jak známé, zatím co méně 
zběhlým v této problematice, ušetřím čas hledání na internetu.

Snížení investic a provozních nákladů je 
každodenní starostí provozně-technického 

oddělení každé společnosti. A my Vám 
můžeme pomoci ušetřit. Jsme jediným 

autorizovaným distributorem olejů a maziv 
značky Mobil pro Českou republiku. Naše 

společnost začala svou činnost na českém 
trhu v roce 2012 coby mateřská společnost 
německé společnosti Maier Group fungující 

již 100 let. Díky každodenní komunikaci se 
zákazníky se nám podařilo vyladit všechny 

klíčové technické i logistické záležitosti 
k dokonalosti.

Jsme schopni přizvat k řešení zvlášť složitých 
problémů i field engineery ze společnosti 
ExxonMobil. Navíc Vám můžeme nabídnout 
i pravidelnou analýzu používaného oleje 
v laboratořích Mobil Serv Lubricant Analysis, 
a tím i neustále kontrolovat jeho kvalitu 
či včas odhalit případné poškození stroje. 
Oleje a maziva Mobil SHC odpovídají 
těm nejnáročnějším kritériím současného 
výrobního procesu a jejich používání 
prokazatelně snižuje energetickou náročnost 
výroby při prodloužení doby, po kterou může 
stroj běžet naplno. 

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

Budoucnost je v úsporách

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
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Ultramid® od společnosti BASF  
představuje inovaci pro palivové články

Řešení nabízí technické plasty, které zvyšu-
jí účinnost nejen v motorech hybridních,  
plug-in a elektrických vozidel, ale i u motorů 

spalovacích. „Naše rozsáhlé portfolio plastů nám 
pomáhá uspokojit speciální požadavky zákazníků 
v závislosti na druhu pohonu a dalších komponen-
tech,“ vysvětluje Andreas Stockheim, manažer 
segmentu Powertrain and Chassis v BASF. „Ne-
ustálým vývojem nových produktů v úzké spolu-
práci se zákazníky také dokážeme naše portfolio 
přizpůsobovat trendům a změnám na trhu.“

Tři partneři, jedno řešení
Vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost v au-
tomobilovém průmyslu kladou stejně tak vysoké  

nároky na použité materiály. Díky všestran-
ným polyamidům (Ultramid®), polybutylen te-
reftalátům (Ultradur®), polyftalamidům (PPA) 
a plastům polyoxymetylenu (Ultrafrom®) a po-
lyetersulfonu (Ultrason®) je společnost BASF 
schopna držet krok s vývojem ve výrobě automo-
bilů a zároveň udávat nové trendy. Klíčové jsou  
technické vlastnosti a funkčnost. 

Ze spolupráce firem BASF, Joma-Polytec GmbH 
a Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH vzešlo řeše-
ní na míru k výrobě anodové a katodové kon-
cové desky v palivových článcích. Představuje 
ho vysoce tepelně a chemicky odolný, pevný, 
nárazuvzdorný a velmi trvanlivý Ultramid®.  

Tento plast je nyní například už standardně  
využíván v novém modelu automobilu Merce-
des GLC F-CELL, který obsahuje kombinaci pa-
livového článku a dobíjecího lithium-iontového 
akumulátoru. 

„V testovací fázi jsme provedli testy za použití 
i jiných materiálů, vždy se ale objevily mecha-
nické problémy. Společnost Daimler tak měla 
velmi specifické požadavky,“ vysvětluje Stefan 
Milimonka, Key Account Manager z divize Per-
formance Material BASF. „Naše zkušenosti spolu 
s nabídkou už existujících produktů nám umož-
nily nakonec vybrat ten správný. Vedle všech 
vlastností, kterými Ultramid® disponuje, navíc 
splňuje i vysoké požadavky na čistotu.“

Jaký systém pohonu automobilů bude v budoucnosti převládat? Jak můžeme snížit  
spotřebu energie a produkci emisí? Tyto a podobné otázky si kladou nejen výrobci  
automobilů, ale také společnost BASF, největší světový dodavatel chemických  
výrobků pro automobilový průmysl.

Formujeme budoucnost 
automatizace plastikářství
Flexibilní. Rychlý. Konzistentní.

Vhodné pro všechna odvětví průmyslu včetně elektroniky, optiky, lékařských 

zařízení a spotřebitelského zboží. Stabilní výkon robotů Stäubli z nich dělá 

ideální řešení pro všechny typy aplikací od kompletní automatizace, přes 

značení ve formě, až po vysokorychlostní operace.

Stäubli – Experts in Man and Machine

www.staubli.com

Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com
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Panasonic Electric Works Europe AG
Administrative centre PLATINIUM, 

Veveří 3163/111, 616 00 Brno 
Tel. +420 541 217 001, Fax +420 541 217 101 

www.panasonic-electric-works.cz

Energetický management • Průmyslové řízení • Automatizace do extrémních podmínek

Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných aplikací  
je zárukou celého řešení.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky

Komplexní nabídka produktů a řešení pro 
automatizaci od jednoho výrobce

Vakuové a tlakové  
kašírování FRIMO FABL®

P ři vakuovém a tlakovém kašírování do-
chází ke zušlechťování povrchů plasto-
vých dílů vysoce kvalitními materiály. 

Aby byla výroba těchto dekorativních dílů 
co nejefektivnější a zároveň nejlevnější, musí 
být zajištěna vysoká produktivita a co nejniž-
ší spotřeba materiálu. Pomocí technologie 
FRIMO Accurate Blank Laminating, zkráceně 
FABL®, jsou tyto výzvy splněny a dekorativní 
přířezy jsou proměněny v hotové díly tou nej-
rychlejší možnou cestou. 

Podstatou technologie FABL® je precizní kaší-
rování předem tvarově připravených deko-
rativních přířezů z PVC, nebo na bázi TPO, 
textilních materiálů či umělé kůže. Tyto příře-
zy mohou být při vysekávání z role či formá-
tu umístěny mnohem blíže u sebe, čímž je ve 
srovnání se standardním kašírováním výrazně 
zredukován odpadový prostřih. Díky využi-
tí technologie FABL® tím může být uspořeno  
25-45% jak vlastního dekorativního materiálu, 
tak i lepidla – což je u nákladných materiálů pro 
interiéry osobních automobilů zásadní faktor.

V jednom jediném pracovním kroku je op-
timalizovaný dekorativní přířez nakašírován 
na nosný plast. Aby přitom nedocházelo ke 
tvorbě vrásek, materiál je napínán pomocí 
elektromotorických, plně pozičně stavitel-
ných kleštin. Lze tak také docílit založení 
na přesně definovanou pozici včetně nasta-
vitelného prokluzu přířezu po tvarové plo-
še nosného plastu. K dosažení kvalitního 
vzhledu přitom přispívá nižší stupeň rozta-
žení dezénu a vyšší zbytková tloušťka ma-
teriálu. Umbugování (zalemování), případně 
ořez dle umbugovací definice je možný dle 
dané FABL® technologie jako následný krok 
v kašírovacím nástroji.

Mezi hlavní faktory rostoucí poptávky po 
technologi FABL® patří úspora materiálu, 
obslužného personálu, energie a výrobní 
plochy, stejně jako nové možnosti, např. 
částečné kašírování jednodílných dveřních 
obložení.

Skvělé výsledky s minimální spotřebou materiálu

Ekonomické, procesně stabilní, perfektní spojení. 
S inovativní technologií FRIMO dosáhnete nových 
hranic při svařování plastů. Spolehněte se na 
zkušenosti technologických specialistů. 

Co spojíme,
je nerozdělitelné!

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

www.frimo.com   

FRIMO_Anzeige_Fuegen_190x270mm_TSCH_160204.indd   1 11.02.16   16:05

Přesné a materiálově úsporné kašírování:  
Vzorování tlakově kašírovacího nástroje FABL®

P-Laser Mould Cleaning
As they leave no blast media residue or disposal, both our Low High Power laser equipment 
are th optimal solution for cleaning moulds used for rubber, plastic, glass and composite pro-
ducts.The laser beam does not damage the sufrace of the moulds, leaving the often critical 
dimensions untouched. In addition, the laser won’t have a negtive effect on Surface finisz and 
high-gloss properties od the mould.

http://p-laser.cz
info@p-laser.cz

As they leave no blast media residue or disposal, both our Low High Power laser 
equipment are th optimal solution for cleaning moulds used for rubber, plastic, glass 
and composite products. The laser beam does not damage the sufrace of the moulds, 
leaving the often critical dimensions untouched. Laser won’t have negative effect on 
surface finish and the high properties of the mould.

For more information: 
www.p-laser.cz | info@p-laser.cz
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Pro vstřikování jakéhokoliv plastového dílu:
Direct-Flo Hot™ Technologie horkých vtoků

INCOE® International Europe│Carl-Zeiss-Str. 33│63322 Rödermark│Germany│T: +49 6074 8907 - 0│F: +49 6074 8907 - 310│info@incoe.de

MELT LOGISTICS®
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MRC opouští  
startovní bloky

B ischofszell se specializuje na výrobu 
hotových jídel. Závod se pyšní nepře-
tržitým provozem a chystá hotová jíd-

la, která se v prostředí moderních kuchyní 
rozhodně nemají za co stydět. Ze strany zá-
kazníků je po těchto produktech poptávka 
a díky své kvalitě a praktické přípravě se daří 
dosahovat soustavného růstu.
Steffen Knoll, technologický projektový mana-
žer ve společnosti Bischofszell a expert na au-
tomatizaci, je hlavním zastáncem a propagá-
torem MRC (spolupráce člověka a stroje), a to 
nejen kvůli zvýšení kapacity: „Koncept MRC při-
náší zbrusu novou škálu možností. Není pochyb 
o tom, že nám dává možnost relativně snadno 
rozšířit naše kapacity, jenže zároveň nám umož-
ňuje zajistit cílenou robotickou podporu pro sil-
né stránky našich zaměstnanců a zároveň se 
minimalizují zdravotní rizika.“
Praktická aplikace jeho slova jen potvrzuje. 
Jedná se o vrstvení kompletně zabalených ho-
tových jídel, do několika vrstev na kovové tácy, 
které se následně štosují do vozíku pro trans-
port do pasterizačního/sterilizačního zařízení. 
Pokud se všechny fáze tohoto procesu prová-
dějí ručně, hrozí při nich pracovníkům úrazy 
a další zdravotní rizika.

Maximalizace bezpečnosti práce –  
minimalizace rizika úrazu
Zatímco rozprostírání hotových jídel na hliní-
kové tácy a vkládání vložek mezi tácy patří na 
výrobní lince k těm příjemnějším činnostem, 

štosování velkých kovových táců na vozíky ne. 
Ruční manipulace s tácy, které mají 900×900 
mm a váží pět kilogramů, je opravdu nároč-
ná. Tácy musí být do vozíků vkládány naprosto 
přesně a s tím je zase spojeno riziko rozdrcení 
prstů.

„Naši zaměstnanci jsou v této činnosti velmi 
zruční, ale riziko úrazu zkrátka nelze vyloučit,“ 
dodává Knoll. „Co může být lepší než rozděle-
ní celého manipulačního procesu mezi člověka 
a stroj? Přímá spolupráce na jedné pracovní 

stanici bez oddělení bezpečnostní bariérou na-
víc umožňuje delegovat lehčí činnosti na lidské 
pracovníky a namáhavější operace zahrnující 
riziko úrazu na robot.“

Interně vyvíjené inteligentní řešení
Nicméně implementace navrhovaného scé-
náře se ukázala být daleko obtížnější, než 
jsme čekali. Po důkladné analýze integrátoři 
vyjadřovali o realizovatelnosti celého kon-
ceptu určité pochybnosti. Hodnocení rizik, 
definice rozhraní, zonální senzorická ochra-
na, výběr vhodného robotu – to všechno  
patřilo k obavám, které velely obezřetným zá-
vodním technikům od průkopnického projektu 
upustit.
Jenže Knoll a jeho tým byli o jeho přínosech 
i nadále přesvědčeni, tudíž zbývalo jediné: kon-
cept MRC implementovat svépomocí. Předpo-
klady byly dobré, společnost totiž už dávno vy-
užívá řadu robotů v ostatních aplikacích a má 
na tomto poli určité odborné know-how.
Při hledání vhodného dodavatele robotů si 
Knoll vzpomněl na návštěvu veletrhu kde vy-

stavovala společnost Stäubli: „Na jedné robotické 
konferenci jsem viděl novou řadu TX2. Společnost 
Stäubli propagovala své šestiosé stroje jako nej-
rychlejší řešení na světě v kategorii bezpečných 
robotů a díky modulárním bezpečnostním funk-
cím PLe/SIL3 i jako ideální kandidáty pro aplikace 
MRC. Rychlé, snadno programovatelné roboty pro 
přímou interakci člověk-stroj s dostatečně vysokým 
užitečným zatížením – hned jsme si uvědomili, že 
přesně tohle by mohlo být to pravé řešení pro nás.“

Ideální robot pro interakci člověk-stroj
Od té chvíle nabraly věci rychlý spád. Na kon-
zultaci se společností Stäubli jsme identifikovali 
vhodný robot pro náš konkrétní případ: TX2-90L 
s ovladačem CS9. Oproti klasickým kolaborativ-
ním robotům disponuje tento potřebným užiteč-
ným zatížením.
Celá aplikace vypadá následovně. Zatímco je-
den lidský pracovník rozprostírá hotová jídla na 
hliníkový tác a následně vkládá vložky pro další 
vrstvy, šestiosý robot Stäubli v režimu SLS (bez-
pečně omezená rychlost) uchopí čtyři vložky 

z dopravníků a vloží je na hliníkový tác v zásob-
níku. Následně kovový tác s vložkami zdvihne ze 
zásobníku, otočí ho ve směru štosovacího vozíku 
a v definované pozici počká, dokud lidský spo-
lupracovník nerozprostře současnou vrstvu hoto-
vých jídel, nestiskne tlačítko potvrzující dokonče-
ní procesu a neopustí pracovní oblast. Robot pak 
ve vysoké rychlosti vloží nový tác do štosovacího 
vozíku, který tím připraví na další vrstvu. A celý 
cyklus může začít nanovo. Jakmile pracovník opět 
vstoupí do definovaného okruhu systému, robot 
se automaticky vrátí do režimu SLS.

Složité aplikace MRC programují nováčci
Návštěvníci nemohou uvěřit tomu, že vývoj celé-
ho systému – včetně hodnocení rizik, zonální sen-
zorové ochrany, programování atd. – trval pou-
hé čtyři měsíce bez jakéhokoli zásahu externích 
specialistů. V rámci intenzivního školení skupina 
Migros rychle vypracovala hodnocení rizik na 
základně vlastních zkušeností a získala příslušné 
znalosti k programování složitého procesu MRC. 
Návštěvníky také ohromil Raphael Merz, který do-
kázal naprogramovat celou aplikaci MRC během  

několika týdnů, a to jen na základě absolvová-
ní programovacího kurzu VAL3 v provozovně 
Stäubli a dvoudenního bezpečnostního školení.
Steffen Knoll může být právem hrdý na svůj tým 
a jeho úspěch při návrhu systému. Nadšence do 
MRC Knolla nejvíc těší důsledné dodržování těch 
nejpřísnějších bezpečnostních standardů: „V MRC 
je budoucnost, ale jen pokud je garantována bez-
pečnost. Spolupracující roboty Stäubli zvládající 
manipulaci s takovým užitečným zatížením jsou 
z mého pohledu těmi nejbezpečnějšími stroji na 
trhu. Díky unikátní sadě bezpečnostních prvků 
PLe/SIL3 – bezpečně omezená rychlost, bezpeč-
né zastavení, bezpečná zóna a bezpečný nástroj 
a dvěma laserovým senzorům Sick – se nám s ro-
botem Stäubli TX2 podařilo splnit celou řadu para-
metrů zonální ochrany. Naši pracovníci tak dokáží 
pracovat bok po boku s robotem na jedné pracovní 
stanici, a to i bez ochranné bariéry.“
Touto pilotní aplikací konceptu MRC vývojový 
tým z Bischofszellu ukázal, že interakce člověk-
robot v sobě ukrývá obrovský potenciál pro řadu 
výrobních a montážních linek skupiny Migros.

www.staubli.cz/connectors

Nezahrávejte si s bezpečností!

Používejte originální díly Stäubli.

Není žádným tajemstvím, že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně 
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,  
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.
Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli 
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.
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Provozní rozhraní ovladače Stäubli  
je mimořádně intuitivní.

Bischofszell Nahrungsmittel AG, dceřiná společnost 
skupiny Migros Group (Švýcarsko), se specializuje na 
výrobu hotových jídel.

Gripper, který umí manipulovat s vložkami  
i kovovými tácy, byl navržen interně.

Světelný ukazatel indikuje provozní stav robotu 
podobně jako semafor.

Lidé a roboty na pracovní stanici MRC spolupracují 
bez ochranné bariéry.

Raphael Merz, pracovník zaškolující se čtvrtým 
rokem, absolvoval krátké školení a nyní dokáže celou 
aplikaci MRC naprogramovat sám.

Stroj Stäubli TX2-90L při umisťování tácu  
s vložkami do vozíku.

Díky řadě bezpečnostních funkcí je tento šestiosý
stroj přímo ideální pro aplikace MRC.

Robot Stäubli TX2-90L při zvedání kovového tácu  
ze zásobníku.

Spolupráce člověka a robota (MRC) a zářná budoucnost 
potravinářského průmyslu

Bischofszell Nahrungsmittel AG, dceřiná společnost 
skupiny Migros Group v současné době zkoumá 
potenciál nových technologií. Během řešení pilotního 
projektu MRC v daném období se vedení rozhodlo 
splnit dva cíle. Konkrétně efektivní produkci potravin 
a humanizaci pracoviště.

Viac informácií o výstave: 

www.spklaster.sk

https://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2019/

 VÁS POZÝVA DO NITRY NA

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

Počas medzinárodného veľtrhu nájdete na stánku Slovenského 
plastikárskeho klastra (SPK) – pavilón M4, stánok č. 12 – informácie 
o jeho členoch, o možnostiach spolupráce, marketingové informácie 
z oblasti spracovania plastov v SR a informácie o firmách z pridružených 
odvetví. Získate tiež informácie o spolupracujúcich inštitúciách a 
pripravovaných aktivitách SPK aj jeho členov v roku 2019. Tento rok sa 
bude SPK na svojom stánku každý deň venovať iným vybratým oblastiam 
plastikárskeho priemyslu : obchodným  a servisným spoločnostiam, 
inováciám a recykláciám, výrobcom výrobkov z plastov a tiež 
pridruženým odvetviam (nástrojárňam). Počas veľtrhu sa uskutoční aj 
10. výročné valné zhromaždenie SPK.

Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, 
vysokoodborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, 
hutníctva, výroby plastov, automatizácie, i stavebnej a manipulačnej 
mechanizácie, sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto 
významného podujatia. 

V roku 2018 na veľtrhu vystavovalo 437 vystavovateľov, z toho 279 
zahraničných. Celkový počet zúčastnených a zastúpených firiem bol 
v roku 2018 na MSV Nitra - 659.

Využite túto jedinečnú možnosť a stretnite sa so svojimi kolegami 
na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 
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1. ÚVOD
Teplotní děje probíhající v procesu vstřiková-
ní termoplastů výraznou měrou určují výsled-
né kvalitativní parametry vyráběných výstřiků 
z termoplastů a z kompozitních materiálů s ter-
moplastickou matricí.
Výsledky z měření termokamerou – termo-
gramy – umožňují sledování teplotních polí na 
povrchu vstřikovacích forem, respektive jejich 
tvarových dutin i na povrchu výstřiků a jejich 
vyhodnocování ve vztahu k předvýrobním fá-
zím procesu výstřiků – matematické simulační 
výpočty – a k hodnocení rozměrové a tvarové 
přesnosti výstřiků po jejich výrobě.
Termogramy je možno korelovat s predikcí vý-
sledků vstřikování, tj. porovnávat simulační 
výpočty teplotních polí tvarových dílů formy 
s kontrolou výstřiků po jejich vyhození z formy, 
tj. s následným měřením teploty tvarových dutin 
forem na počátku a v průběhu výroby výstřiků 
a s měřením vývoje teploty v chladnoucích vý-
střicích. Dalším možným korelačním krokem 
je posouzení uvedených výsledků měření tep-
lotních polí a simulačních výpočtů s měřením 
tvarové přesnosti výstřiků, například laserovým 
skenerem.
Termogramy popisují jak se mění v čase z vý-
chozího stavu - tvary formy jsou vytempero-
vány na pracovní teplotu - teplotní pole formy 
při vstřikování a na jakých teplotách se forma 
ustálí, včetně poukázání na případnou nerovno-
měrnost rozložení teploty na povrchu tvarových 
dílů formy. Je tedy možno provádět analýzu, ter-
mografickou diagnostiku, problémů vstřikovací 
formy.
Jedním z hlavních problémů, které se u výstřiků 
objevují, je jejich tvarová a rozměrová přesnost, 
respektive deformace tvarů výstřiků. Deforma-
ce jsou zejména způsobené konstrukcí výstřiků, 
použitým termoplastem a jeho smrštěním, jehož 
rozdílné místní hodnoty výrazně souvisejí s roz-
díly teplot ve výstřiku. Z termogramů zjištěných 
při měření časového průběhu povrchových tep-
lotních polí chladnoucích výstřiků, z porovnání 
těchto teplotní polí s výsledky simulací, včetně 
porovnání vnější teploty a teploty uvnitř stěny 
výstřiku, kde mohou být poměrně velké rozdíly 
s ohledem na velice špatnou tepelnou vodivost 
zejména kompozitních materiálů, je možno určit 
hlavní příčiny deformací.

2 VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 
A TEPLOTA POLYMERNÍ  
TAVENINY, TEPLOTA FORMY
Vstřikování je diskontinuální výrobní proces – 
jedná se o cyklickou výrobu, a proto je prvním 
předpokladem kvalitní výroby stabilita proce-
su, při zajištění ostatních optimalizovaných pa-
rametrů. To znamená, že je nutno zaručit, aby 

nosti výstřiku; fázi chlazení ovlivňuje gradient chlazení, tj. rozdíl 
teploty taveniny a teploty formy, respektive teplota vyhození 
výstřiku z tvarové dutiny formy fáze plastikační – probíhá pří-
prava polymerní taveniny, příprava vstřikované dávky, která 
musí v každém vstřikovacím cyklu konstantní co do objemu 
(možnost regulace vstřikovacího procesu) a co možná teplotně 
nejhomogennější; vliv na teplotu v dávce má nastavení teplot 
a jejich profil na topných tělesech plastikační komory, obvodová 
rychlost šneku a zpětný odpor na šneku

E – fáze ochlazování – součet fází dotlaku a chlazení
Z uvedeného popisu tlakové křivky výrazně vystupují dva procesní pa-
rametry a to teplota polymerní taveniny a teplota formy. Oba technolo-
gické parametry se prolínají všemi fázemi vstřikovacího procesu a mají 
výrazný vliv na výsledné kvalitativní parametry výstřiků a přímo souvisejí 
i s možností ovlivňovat smrštění výstřiků jako jeden z nejdůležitějších, 
ne-li nejdůležitější parametr při vstřikování termoplastů vůbec.

3 SMRŠTĚNÍ A DEFORMACE VÝSTŘIKŮ  
Z TERMOPLASTŮ
Deformace výstřiků jsou výsledkem působení celé řady vlivů. V součtu 
působí na tvarové prvky z nichž jsou výstřiky složeny zejména lineární 
smrštění a obsah vnitřního pnutí.
Primárně jsou deformace nejvíce výsledkem působení různých složek 
celkového smrštění, zejména:
î rozdílného smrštění – anizotropie smrštění - ve směru toku taveniny 

a ve směru kolmém na tok taveniny, při zdůraznění anizotropie 
smrštění u materiálů plněných vláknitými vyztužujícími plnivy

î různých hodnot smrštění v lokálních oblastech u výstřiku s rozdílnými 
tloušťkami stěn – rozdílného místního smrštění v důsledku lokálních 
změn teploty formy – nevhodně navržený a realizovaný systém 
temperace vstřikovací formy

î rozdílům smrštění zapříčiněnými místním rozdílným působením 
dotlakové fáze při vstřikování – působení dotlakové fáze je ovlivněno 
vzdáleností daného místa na výstřiku od ústí vtoku

Částečně krystalické termoplasty mají větší hodnoty smrštění, a proto 
mají oproti výstřikům z amorfních materiálů i větší deformace, které jsou 
zejména u kompozitních materiálů obvykle navíc ještě zvýšeny vyztu-
žujícími vláknitými plnivy. Přesto částečně krystalické materiály jsou ve 
větší míře než amorfní termoplasty využívány jako materiály konstrukční 
- krystalická struktura, spolu s vyztužujícím efektem vláknitých plniv je 
k tomu více méně předurčuje, vytváří tuhost a pevnost výstřiků.

4 MĚŘENÍ TEPLOTY – 
KRÁTKÝ ÚVOD PRO MĚŘENÍ  
TERMOKAMEROU
V dnešní době se stále více rozvíjí bezdotykové měření teploty využíva-
jící snímání tepelného záření měřeného objektu, které vyzařují všechna 
tělesa s teplotou větší než absolutní nula (0 K = - 273, 15 °C). Teplotu lze 
bezdotykově měřit jak bodově, tak i plošně.
Přenos tepla zářením (radiací) - záření se uskutečňuje elektromagne-
tickou emisí a absorpcí, probíhá rychlostí světla, chová se jako světlo 
a může procházet vakuem. Při vstřikování termoplastů se přenos tepla 
zářením zejména týká výstřiků po jejich vyhození z tvarové dutiny formy 
a povrchu vstřikovací formy vytemperované na pracovní teplotu.
Bezdotykově se teplota měří pomocí pyrometrů nebo termovizních sys-
témů. Princip bezdotykového měření teplot (označovaného také jako 
infračervená pyrometrie) spočívá v měření povrchové teploty těles. Vy-
užívá se toho, že každé těleso - při teplotě nad absolutní nulou - vysílá 
infračervené záření, odpovídající jeho teplotě.
Příčinou záření je vnitřní mechanický pohyb molekul. Intenzita tohoto 
pohybu závisí na teplotě objektu. Protože pohyb molekul představuje 
přemísťování náboje, je vyzařováno elektromagnetické záření (fotono-
vé částice). Zatímco přenos energie světla se děje ve viditelné oblasti 
spektra přibližně od 0, 38 μm do 0, 78 μm, přenos tepla radiací zabírá 
oblast spektra mezi cca 0, 78 μm až do cca 1000 μm. Rozsah tepelného 
infračerveného záření není standardizován, ale obvykle se uvádí v roz-
mezí dlouhovlnného infračerveného spektra od cca 5 μm do cca 25 μm. 
Elektromagnetické infračervené záření (IR záření, z anglického výrazu 
infra red, které vychází z latiny, kde „infra“ znamená „pod“) má vlnovou 
délku větší než viditelné světlo a menší než mikrovlnné záření, je pro 
lidské oko neviditelné.
Jaký je rozdíl v měření teploty mezi pyrometry a termokamerami? Pyro-
metry průměrují intenzitu tepelného záření v měřené oblasti a výsled-
kem je jedna konkrétní (průměrná) hodnota teploty pro danou oblast. 

každý následný vstřikovací cyklus měl identický 
průběh jako cyklus předchozí.
Vstřikovací cyklus lze rozdělit na čtyři hlavní fáze, 
které ovlivňují stav výstřiku a následně jeho kva-
litu – fázi plnění tvarové dutiny formy polymerní 
taveninou, dotlakovou fázi, fázi chlazení výstřiku 
v tvarové dutině formy a fázi plastikační, která 
obvykle probíhá souběžně s fází chlazení.
Vztah mezi fázemi vstřikovacího procesu, tech-
nologickými parametry v návaznosti na
tlakovou křivku a jakostní ukazatele výstřiku 
ukazuje schema optimalizovaného časového 
vývoje tlakové odezvy - tlakové křivky – v da-
ném místě výstřiku. Optimalizovanou tlakovou 
odezvou rozumíme takovou tlakovou křivku, 
která má plynulý tvar, bez tlakové špičky (pozdní 
přepnutí) nebo tlakového propadu (předčasné 
přepnutí).
Popis průběhu tlakové křivky ve vztahu 
k jednotlivým fázím vstřikovacího procesu:
0 – 1 – plnění vtokového rozvodu polymerní 

taveninou
1 – 2 – plnění tvarové dutiny polymerní taveni-

nou – bod 2 = bod přepnutí z regulace 
plnící fáze na regulaci dotlakové fáze; 
z regulace průtoku (rychlost) na regula-
ci tlakovou; přepnutí podle času, dráhy 
(objemu), tlaku v hydraulickém systému 
vstřikovacího stroje, v tvarové dutině 
formy, v rozvodném systému formy; 
technologicky bod přepnutí ovlivňuje 
zejména vstřikovací rychlost, vstřikova-
cí tlak a teplota taveniny

2 – 3 – komprese, stlačování polymerní tave-
niny v tvarové dutině formy a plynulý 

přechod na dotlakovou fázi
3 – 4 – průběh dotlaku – bod 4 = zamrznutí 

vtokového ústí
4 – 5 – chlazení výstřiku v tvarové dutině for-

my – bod 5 = vyhození výstřiku z tvaro-
vé dutiny formy

A + B – fáze plnění a komprese – v této fázi 
dochází k orientaci makromolekul, 
k tvorbě vzhledových vlastností, 
k získání jakosti povrchu;  při překroče-
ní hybnosti polymerní taveniny (součin 
vstřikovací rychlosti a vstřikovacího 
tlaku) může, ve vztahu k tuhosti formy 
dojít k přetokům v dělících rovinách až 
k poškození formy; vliv na fázi plně-
ní mají reologické vlastnosti taveniny, 
hydraulické odpory při toku taveniny 
ve vtokovém rozvodu a v tvarové duti-
ně formy, technologické parametry, ze-
jména, teplota formy, teplota polymerní  
taveniny, vstřikovací rychlost a vstřiko-
vací tlak

C – dotlaková fáze – v této fázi se vytváří 
hmotnost výstřiku, jeho tvary a roz-
měry, obsah vnitřního pnutí, při níz-
kých hodnotách dotlakové fáze dojde 
k tvorbě propadlin a lunkrů; vliv na 
dotlakovou fázi má z technologických 
parametrů zejména teplota formy, tep-
lota taveniny, doba působení dotlaku, 
tlaková úrověň, respektive profil tlaku 
v dotlakové fázi

D – fáze chlazení – v této fázi jsou ovlivňo-
vány zejména tvary a rozměry výstřiku, 
u částečně krystalických materiálů je-
jich krystalinita a z ní odvozené vlast-

VYUŽITÍ MĚŘENÍ POVRCHOVÉ  
TEPLOTY TERMOKAMEROU  
(TERMOGRAMŮ) PŘI VSTŘIKOVÁNÍ 
TERMOPLASTŮ
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Máme optimální plasty 
pro Vaše aplikace.

Contact us:
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Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG
Ing. Václav Furmánek, Mobile: +420 724 302756, v.furmanek@biesterfeld.com, www.interowa.com, www.biesterfeld.com

Považujeme-li emisivitu za konstantní, tj. nezá-
vislou na vlnové délce, hovoříme pak o tzv. še-
dém tělese. Ve skutečnosti je ale emisivita vždy 
závislá na vlnové délce a všechny reálné před-
měty jsou tzv. selektivní zářiče, tj. každé místo 
jejich povrchu vyzařuje na jiné vlnové délce.

5 TERMOKAMERY A JEJICH 
KONSTRUKCE
Termokamery nekontaktním způsobem snímají 
vyzařované infračervené záření, které vyzařují 
všechna tělesa. Termokamera pracuje na stej-
ném principu jako radiotermometr nebo pyro-
metr a skládá se z optického systému, který sou-
střeďuje infračervené záření snímaného objektu 
na snímací prvek (detektor). Tento prvek mění 

Současné termokamery obvykle obsahují mati-
cové detektory a jsou schopny měřit rozložení 
povrchové teploty, tj. zaznamenat dvouroz-
měrné (2D) teplotní pole. Výsledkem takového 
měření je termogram. Termogram je složený 
z pixelů, stejně jako kterýkoliv digitální obraz 
v počítači. Jednotlivé pixely (samostatné mik-
rodetektory) odpovídají povrchové teplotě mě-
řeného dílu v daném bodě, Rozlišení termogra-
mu je dáno rozlišením detektoru termokamery 
a bývá od 60 x 60 do 1 024 x 768 pixelů.
Intenzita elektromagnetického záření je závislá 
na povrchové teplotě objektu, který toto záření 
vydává, a tedy změřením intenzity záření lze sta-
novit povrchovou teplotu objektu, což je princi-
pem bezdotykového měření teploty, na kterém  

funguje i měření termokamerou. Zdrojem to-
hoto elektromagnetického záření je termický 
pohyb částic, z nichž je objekt složen – viz výše - 
nazýváme toto záření „tepelným zářením“, aby-
chom ho odlišili od ostatního elektromagnetic-
kého záření, které vzniká z jiných příčin.
S tepelným zářením velmi úzce souvisí emisivi-
ta, kterou lze chápat jako efektivitu vyzařování, 
respektive jako účinnost vyzařování. Nejvyš-
ší emisivitu má tzv. černé těleso, což je těleso, 
které pohlcuje veškeré na něj dopadající záření 
(bez ohledu na jeho vlnovou délku) a má emisi-
vitu rovnou jedné. U reálného tělesa je emisivita 
vždy menší než jedna. V praxi to znamená, že 
takové těleso při stejné povrchové teplotě jako 
má černé těleso, vyzáří méně tepelného záření. 

VYUŽITÍ MĚŘENÍ POVRCHOVÉ...

Termokamery a jejich konstrukce
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Použití termoplastických  
elastomerů v interiéru vozidel

Již od počátku 80. let jsou emisní požadavky 
v interiérech vozidel poměrně zásadním téma-
tem. Proto je pro společnost KRAIBURG TPE 

velmi důležité, aby byla schopna plnit tyto po-
žadavky výrobců automobilů. Před několika lety 
tak byl zahájen projekt, jehož cílem si bylo osvo-
jit komplexní znalosti o materiálech určených pro 
použití v interiérech vozidel a o jejich pachových 
a emisních hodnotách, a také pochopit veškeré je-
jich ovlivňující faktory. Již od počátku 80. let jsou 

emisní požadavky v interiérech vozidel poměrně 
zásadním tématem. Proto je pro společnost KRA-
IBURG TPE velmi důležité, aby byla schopna plnit 
tyto požadavky výrobců automobilů. Před několi-
ka lety tak byl zahájen projekt, jehož cílem si bylo 
osvojit komplexní znalosti o materiálech určených 
pro použití v interiérech vozidel a o jejich pacho-
vých a emisních hodnotách, a také pochopit veške-
ré jejich ovlivňující faktory.
Měření emisí a pachové posouzení materiálů je 
v rámci hodnotového řetězce pro všechny zúčast-
něné strany poměrně značnou výzvou. Jedním 
ze základních poznatků společnosti KRAIBURG TPE 
je, že výsledky různých testů neumožňují jakouko-
liv souvztažnost mezi emisemi a pachy. Mimo to 
má zásadní důležitost také historie vzorků z důvo-
dů reprodukovatelnosti a možnosti srovnání růz-
ných výsledků měření.
V úzké spolupráci s nezávislým zkušebním institu-
tem imat-uve byly zjištěny faktory, jenž mají roz-
hodující vliv na emise a zápach a dále bylo v rámci 
standardizovaných zkušebních podmínek řádně 
otestováno celé portfolio materiálů společnos-
ti KRAIBURG TPE určených pro interiéry vozidel. 
Otestovány byly materiály výrobních závodů KRA-
IBURG TPE v Německu, USA a Malajsii. Srovnáním 
prošla i samotná testovací místa imat-uve v Ně-
mecku a Číně.

KRAIBURG TPE zaujímá holistický postoj k emi-
sím i pachům. Toto začíná analýzou surovin, ná-
sleduje konzistentní a řízená výroba směsí po ce-
lém světě až po zpracování ve výrobním závodě 
zákazníka a schválení příslušným automobilovým 
výrobcem. Na základě podrobné analýzy zná 
společnost KRAIBURG TPE velmi detailně úrov-
ně emisí a pachů u použitých surovin, stejně tak 
i optimální procesní parametry výrobního proce-
su u TPS materiálů.
Na základě těchto poznatků byly nejen optima-
lizovány stávající řady (portfolio) materiálů pro 
interiéry automobilů, ale také umožnily vyvinout 
nové, modifikované řady TPS (řada FG/SF). S vý-
vojem směsí s extrémně nízkými emisemi jsme 
se tak dostali až na hranici technických možností. 
Pokud jde o portfolio pro interiéry automobilů, 
zde došlo k optimalizaci již existujících řad. Mimo 
to, nově získané znalosti umožnily vyvinout nové, 
přizpůsobené řady TPS (řady FG/SF). S vývojem 
směsí s extrémně nízkými emisemi jsme se do-
stali až na hranici technických možností.
Získané znalosti mohou být dále využity obzvláš-
tě u projektů pro interiéry automobilů ve snaze 
ještě vice podporovat a efektivně radit zákazní-
kům a výrobcům automobilů.

Zastoupení firmy KAIBURG TPE pro ČR a SK:
MG PLASTIC s.r.o.
Telefon: +420 775 370 888
www.mgplastics.cz

Jak si udržet emise a pachy pod kontrolou

Směsi TPE společnosti KRAIBURG TPE vyhovují rozlič-
ným emisním a pachovým normám mnohých OEM 

© KRAIBURG TPE, 2019

Hmota o sobě prozradí hodně
Řešení fi rmy NETZSCH Vám pomůže naučit se jejímu jazyku

Společnost NETZSCH je po celém světě uznávána jako technický lídr 
v tepelné charakterizaci materiálů. Více než 50 let zkušeností, aplikační 
zázemí, široký sortiment, který je stále vyvíjen a zdokonalován, pokrývající 
rozsah teplot -260 ° C až 2800°C, a komplexní nabídka služeb zajišťují, že 
naše řešení nejen splní vaše požadavky, ale předčí veškerá vaše očekávání.

NETZSCH Česká republika s.r.o.
www.netzsch-thermal-analysis.com
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Inteligentní  
termická  
analýza 

Společnost NETZSCH vyvíjí nejen nové 
přístroje pro termickou analýzu, ale při-
chází pravidelně i s novinkami pro usnad-

nění práce ve svém software.

V následujícím textu popíšeme některé nové 
funkce SW pro vyhodnocení měření a iden-
tifikaci vzorků v termické analýze NETZSCH. 
Podrobnosti můžete najít v angličtině včetně 
videí na následujících odkazech:

Část I: https://ta-netzsch.com/smart- 
thermal-analysis-autoevaluation-dsc-tga-sta
Část II: https://ta-netzsch.com/smart- 
thermal-analysis-identify
Část I: Automatické vyhodnocení měření 
DSC, TGA a STA (TG/DSC)
Software AutoEvaluation společnosti NETZ-
SCH je základním nástrojem pro vyhodnoce-
ní termoanalytických měření. Vyhodnocení 
je automatické a autonomní (nikoliv pomocí 
předdefinovaného makra!) - jediným kliknu-
tím myši - a pouze za několik málo sekund. 
Kalkulace z AutoEvaluation je navíc nezávislá 
na uživateli, je proto jednoznačně vhodná pro 
začátečníky v této disciplíně, ale i zkušenému 
uživateli termické analýzy poskytuje objek-
tivní nezávislý výsledek - další odborné sta-
novisko pro vyhodnocení výsledku. V každém 
případě AutoEvaluation činí tepelnou analýzu 
“inteligentnější”.

Na tomto videu můžete názorně sledovat po-
užití SW AutoEvaluation (a dalšího související-
ho SW Identify):
https://vimeo.com/143356782

Píky skelného přechodu, krystalizace a tání 
měřených vzorků a kalibračních standardů 
(kovových i nekovových) naměřené technikou 
DSC se vyhodnocují automaticky stejným po-
stupem. V případě TGA jsou kalkulovány změ-
ny hmotnosti a může být zobrazena křivka 
DTG včetně teplot, již označených popisem - 
vše jedním kliknutím pomocí AutoEvaluation. 
Toto automatické vyhodnocení může být do-
konce zahrnuto i do metody měření: v tomto 
případě se hodnocení provede automaticky 
po ukončení měření.
Nová funkce v software AutoEvaluation, nazý-
vaná „Endo a Exo efekty“, automaticky vyhod-
nocuje všechny endotermické nebo exoter-
mické jevy, které se vyskytují na křivkách DSC.
Video: nová funkce “Endo and Exo” (zvláště 
pro STA – TG+DSC):
https://vimeo.com/288697674

Část II: Identifikace složení porovnáním 
s databází naměřených látek
SW Identify je v termické analýze jedineč-
ným databázovým systémem pro rozpoznání 
a porovnání měřených křivek typů DSC, TGA,  
DIL/TMA a Cp. Prohledání databáze pomocí  

funkce Identify je jednoznačně užitečné pro 
identifikaci materiálu, v analýze poruch a kon-
trole kvality (QC). Je jisté, že tento SW nejen 
usnadňuje a urychluje interpretaci, ale vý-
sledky jsou správnější. Určitě jej také oceníte 
při “vytěžování” dat – archivaci, vyhledávání 
a zjišťování měření a údajů z literatury. Celko-
vě lze shrnout, že SW Identify dělá termickou 
analýzu inteligentnější a “chytřejší”.

Obsah databáze
Databáze Identify v současné době obsa-
huje více než 2000 položek: keramika, kovy, 
slitiny, organické látky, farmaceutika, po-
traviny, kosmetika a polymery. Dále je ještě 
dostupná KIMW database, vyvíjená ústavem 
Kunststoffinstitut Lüdenscheid v Německu 
s dalšími 800 křivkami různých komerčních 
polymerů.
Každý uživatel může tyto knihovny dále rozši-
řovat o vlastní naměřené křivky a sdílet je se 
svými kolegy v počítačové síti.

Kombinované vyhledávání v databázi
Nejnovější fáze vývoje Identify je kombino-
vané prohledávání databáze pro nezávislé 
signály DSC a TGA (STA = simultánní termická 
analýza TG+DSC) a pro TGA-c-DTA® signály 
(c-DTA® je kalkulovaná hodnota DTA). Vzhle-
dem k tomu, že se zpracovávají informace 
o tepelných efektech (například v důsledku 

skelného přechodu nebo tavení) a hmotnost-
ních změnách způsobených rozkladem spo-
lečně, je možné identifikovat materiály na 
mnohem vyšší úrovni jistoty.

V následující prezentaci najdete další podrob-
ností:
https://ta-netzsch.com/wp-content/
uploads/2018/09/ 
Identify_The_Next_Stage.pdf

Ještě více detailů najdete v článku, který 
byl publikován v nedávné době:
[1] A. Schindler, M. Doedt, S. Gezgin, J. Men-
zel, S. Schmölzer. Identification of polymers 
by means of DSC, TG, STA and computer-
-assisted database search. Journal of Ther-
mal Analysis and Calorimetry, DOI 10.1007/
s10973-017-6208-5,
https://link.springer.com/article/10.1007/
s10973-017-6208-5

Překlad a místní zastoupení  
NETZSCH pro ČR a SR: 

RNDr. Miroslav Kule,  
miroslav.kule@netzsch.com

NETZSCH Česká republika s.r.o.,  
www.netzsch-thermal-analysis.com
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BOCO PARDUBICE machines 
VÁŠ PARTNER V OBLASTI RECYKLACE

V  polovině loňského roku koupil majoritní podíl ve firmě 
BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. BHS Private Equity Fond. 
Vstupem tohoto zkušeného finančního investora získala fir-

ma  BOCO nový impulz a prostředky pro další intenzivní rozvoj, 
díky kterému může nabídnout svým zákazníkům ty nejlepší výrob-
ky a mnohem komplexnější řešení nejen v oblasti řešení extruzních 
technologii.
V našem výrobním závodě v  Čepí u Pardubic, kde máme v tuto chvíli 
přes 3000 m2 výrobních prostor,  vyrábíme jak samostatné stroje, tak i 
celé technologické linky na zpracování a recyklaci odpadového plastu, 
se zacílením na energetické úspory a vyšší čistotu výstupního materiálu. 

Unikátním řešením v oblasti recyklací je recyklační linka MARATHON 
LINE, recyklační linka RL 135 určená primárně pro zpracování drti, re-
granulační strunová linka BOCOMATIC nebo kompaundační linka. Sou-
částí komplexního řešení jsou mino výše uvedené produkty i mlýny, 
drtiče a pulverizátory, které jsou nedílnou součástí našeho portfolia 
výrobků.
V tuto chvíli připravujeme recyklační program nejen pro podnikatelské 
subjekty, ale i soukromé investory, jehož cílem je nabídnout ucelené 
řešení směřující produktově a technologicky k zmírnění škodlivého 
dopadu na ekologii při maximální energetické úspoře.

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.
533 32 Čepí 1
Tel.: +420 466 797 011
E-mail: info@boco.cz
www.boco.cz

Recyklační linka RL 135 Regranulační strunová linka

Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost s více 
jak 25letou zkušeností v oblasti plastikářského a gumárenského odvětví nabízející 
ucelený výrobní program strojů, periferií a strojních dílů na zpracování plastů  
a gumy. Díky svému technologickému zázemí, R&D, inovačnímu potenciálu  
a rozsahu nabízených služeb se řadí v oblasti plastikářského a gumárenského 
průmyslu k předním evropským firmám.

Tip pro konstrukci:
NOVÁ ALTERNATIVA STRACK Z4‑23
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Mit erweiterten Möglichkeiten der Z4 
Klinkenzugbaureihe reagierten wir 
auf die Anforderung, unterschiedliche 
Wege mit unterschiedlichen Trenne-
benen zu realisieren, auf den Bedarf 
nach verzögertem Ziehen von Form-
platten nach einem bestimmten Bewe-
gungsablauf sowie nach Sperrfunktio-
nen oder Auswerferrückstellern.

 
Z4 UND Z6 GUT 
KOMBINIERT

Nicht selten kommt es vor, dass 
sich unterschiedliche Funktionen 
wie die Verzögerung eines Z4 und 
eine weitere Sperrklinke Z6 in einem 
Bewegungsablauf vereinigen. Sol-
che praktikablen Lösungen schaffen 
oft den Sprung zum Standard – ein 
Erfolg für das Entwicklungsteam von 
STRACK, das für Kunden immer die 
beste Lösung herausarbeitet.

STRACK NORMA arbeitet schon im-
mer nach dem Motto „aus der Praxis 
für die Praxis“, denn aus Marktan-
forderungen entstehen die besten 
Ideen. Ein Beispiel ist die Erfolgsge-
schichte des weltweit eingesetzten 
Klinkenzuges.

1976 auf den Markt gebracht, entwi-
ckelt STRACK den Klinkenzug auch 
heute stetig weiter: Neue Herausforde-
rungen erfordern angepasste und per-
fektionierte Lösungen. 1979 stellten wir 
den Rastenklinkenzug Z4 als Weiter-
entwicklung des Harkenklinkenzuges 
Z5 vor. Um die Produktionssicherheit 
zu erhöhen, rastet die vormals ein- 
fach gezogene und ungesicherte 
Platte nun in einer definierten Position 
ein. Auch für schnelllaufende Werk-
zeuge eignen sich die Klinkenzüge der 
Baureihe Z4 hervorragend: Da jetzt nur 
geringe Massen bewegt werden, er- 
lauben sie ein rasches Öffnen und 
Schließen der Form.

Der neu entwickelte Klinkenzug Z4-23 eignet sich besonders für kleine Hübe, die bisher Z4 und Z6 in einem 
Klinkenzug vereinen. Nur drei statt sieben Millimeter Mindesthub S2 beansprucht der Z4-23 für sich.

UNSERE KUNDEN FORDERN UNS TÄGLICH AUFS „NEUE“

S1

S2S1

KONSTRUKTIONSTIPP:
DIE NEUE ALTERNATIVE Z4-23

Nově vyvinutý Klinkenzug 
Z4-23 je určený především 
pro malé zdvihy, kterých 
se dříve dosahovalo  
současným použitím 
dvou typů Z4 a Z6.
 
Minimální zdvih je jen  
3 mm oproti sedmi  
milimetrům a navíc 
v jednom Klinkenzugu 
Z4-23.

Nový Klinkenzug STRACK Z4-23
STRACK NORMA pracuje vždy podle hesla 

„z praxe pro praxi“, protože požadavky trhu 
iniciují nové a lepší nápady. Jedním z úspěš-

ných příkladů z minulosti jsou naše Klinkenzugy 
používané na celém světě.
Byly uvedeny na trh v roce 1976, však vývoj 
STRACK Klinkenzugů probíhá dodnes.
Nové požadavky vyžadují nově přizpůsobená 
a zdokonalená řešení. V roce 1979 jsme prezen-
tovali nový vývojový typ Z4, který doplňoval dří-
vější typ Z5. K zabezpečení rychlejší výroby klínky 
rychle zaskočí do tažené desky a po otevření ji 
také zajistí v požadované poloze. Malé pohyblivé 
klínky s nízkou hmotností jsou ideální volbou pro 
vysokorychlostní otevírání a zavírání nástroje.
S větší variabilitou Klinkenzugů typu Z4 jsme 
mohli reagovat a realizovat požadavky rozdílných 
posuvů u různých dělících rovin. Na přání také lze 
realizovat prodloužené potažení formovacích de-
sek na definované místo a jejich aretaci.
IDEÁLNI KOMBINACE Z 4 a Z 6.
Nestává se tak často, že zakázková řešení na-
konec postoupí až do katalogově nabízené 
standardní normalizované verze.
Je to jeden z úspěchů vývojového týmu 
STARCK při hledání řešení netypických zákaz-
nických požadavků

Entformungselemente -- indirekt  I  Demoulding elements -- indirect
Eléments de démoulage -- indirects
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Z4 -23-

Z4-23-S1-S2- 
L1-L2-L3

Doppelhubklinkenzüge 
Sonderanfertigung

Double stroke latch locks 
Special	production

Ouvres-moules à double course 
Fabrication	spéciale

Sonderanfertigung: auf Anfrage
Special production: on request
Fabrication spéciale: sur demande

S1 min 8 mm 
S2 min 3 mm
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Der	Klinkenzug	arbeitet	so,	dass	sich	die	Hauptrenn-	
ebene	(1)	um	einen	Weg	S1	öffnet,	während	die	
zweite	Trennebene	(2)	mit	dem	Weg	S2	durch	die	
formschlüssige	Sperrklinkenfunktion	verriegelt	ist.	
Sobald	der	Öffnungsweg	S1	gefahren	ist,	gibt	die	
Sperrklinkenfunktion	die	zweite	Ebene	(2)	frei.	 	
Der	Klinkenzug	Z4-23	zieht	nun	die	Formplatte	zum	
Öffnen	der	zweiten	Trennebene	(2),	um	einen	mini-
malen	Hub	S2	von	nur	drei	Millimetern.	 	
Nach	dem	gefahrenen	Öffnungshub	S2	wird	die	
Formplatte	verriegelt	und	die	Hauptrennebene	kann	
sich	nun	voll	öffnen.		
Der	Schließvorgang	erfolgt	in	umgekehrter	Reihen-	
folge.

The	latch	lock	operates	in	such	a	way	that	the	main	
parting	plane	(1)	opens	by	a	way	S1,	while	the		
second	parting	plane	(2)	is	locked	with	the	way	(2)	
by	the	positive	locking	push	lock	function.	 	
As	soon	as	the	opening	path	S1	has	been	driven,	the	
push	lock	function	releases	the	second	plane	(2).	 	
The	latch-locks	Z4-23	now	pulls	the	mould	plate	by		
a	minimal	stroke	S2	of	only	3	millimetres	to	open	
the	second	parting	plane.		
After	the	driven	opening	stroke,	the	mould	plate	is	
locked,	and	the	main	parting	plane	can	open	com-
pletely.	 	
The	closing	procedure	is	in	reverse	order.

L’ouvre-moule	fonctionne	de	telle	sorte	que	le	plan	
de	joint	principal	(1)	s’ouvre	par	une	voie	S1	tandis	
que	le	deuxième	plan	de	joint	(2)	avec	la	voie	2	est	
verrouillé	par	la	fonction	positive	du	cliquet	d’arrêt.	
Dès	que	la	course	d’ouverture	S1	est	actionné,	la	fonc-	
tion	de	cliquet	d’arrêt	libère	le	deuxième	plan	de	joint.		
L’ouvre	moule	Z4-23	tire	maintenant	la	plaque	porte-	
empreinte	pour	ouvrir	le	deuxième	plan	de	joint	d’une		
course	minimale	S2	de	seulement	trois	millimètres.	
Une	fois	terminée	la	course	d’ouverture	S2,	la	plaque	
porte-empreinte	est	verrouillée	et	le	plan	de	joint	 	
principal	peut	maintenant	s’ouvrir	complètement.	 	
La	procédure	de	fermeture	est	en	ordre	inverse.

S1 S2 L1 L2 L3

S1 S2

	
Öffnung	der	Haupttrennebene	

Opening	of	the	main	parting	plane
Ouverture	du	plan	de	joint	principal

S3

Geschlossen
Closed
Fermé S1 S2

Entformungselemente -- indirekt  I  Demoulding elements -- indirect
Eléments de démoulage -- indirects
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zweite	Trennebene	(2)	mit	dem	Weg	S2	durch	die	
formschlüssige	Sperrklinkenfunktion	verriegelt	ist.	
Sobald	der	Öffnungsweg	S1	gefahren	ist,	gibt	die	
Sperrklinkenfunktion	die	zweite	Ebene	(2)	frei.	 	
Der	Klinkenzug	Z4-23	zieht	nun	die	Formplatte	zum	
Öffnen	der	zweiten	Trennebene	(2),	um	einen	mini-
malen	Hub	S2	von	nur	drei	Millimetern.	 	
Nach	dem	gefahrenen	Öffnungshub	S2	wird	die	
Formplatte	verriegelt	und	die	Hauptrennebene	kann	
sich	nun	voll	öffnen.		
Der	Schließvorgang	erfolgt	in	umgekehrter	Reihen-	
folge.

The	latch	lock	operates	in	such	a	way	that	the	main	
parting	plane	(1)	opens	by	a	way	S1,	while	the		
second	parting	plane	(2)	is	locked	with	the	way	(2)	
by	the	positive	locking	push	lock	function.	 	
As	soon	as	the	opening	path	S1	has	been	driven,	the	
push	lock	function	releases	the	second	plane	(2).	 	
The	latch-locks	Z4-23	now	pulls	the	mould	plate	by		
a	minimal	stroke	S2	of	only	3	millimetres	to	open	
the	second	parting	plane.		
After	the	driven	opening	stroke,	the	mould	plate	is	
locked,	and	the	main	parting	plane	can	open	com-
pletely.	 	
The	closing	procedure	is	in	reverse	order.

L’ouvre-moule	fonctionne	de	telle	sorte	que	le	plan	
de	joint	principal	(1)	s’ouvre	par	une	voie	S1	tandis	
que	le	deuxième	plan	de	joint	(2)	avec	la	voie	2	est	
verrouillé	par	la	fonction	positive	du	cliquet	d’arrêt.	
Dès	que	la	course	d’ouverture	S1	est	actionné,	la	fonc-	
tion	de	cliquet	d’arrêt	libère	le	deuxième	plan	de	joint.		
L’ouvre	moule	Z4-23	tire	maintenant	la	plaque	porte-	
empreinte	pour	ouvrir	le	deuxième	plan	de	joint	d’une		
course	minimale	S2	de	seulement	trois	millimètres.	
Une	fois	terminée	la	course	d’ouverture	S2,	la	plaque	
porte-empreinte	est	verrouillée	et	le	plan	de	joint	 	
principal	peut	maintenant	s’ouvrir	complètement.	 	
La	procédure	de	fermeture	est	en	ordre	inverse.

S1 S2 L1 L2 L3

S1 S2

	
Öffnung	der	Haupttrennebene	

Opening	of	the	main	parting	plane
Ouverture	du	plan	de	joint	principal

S3

Geschlossen
Closed
Fermé S1 S2
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Robotizace výroby dokáže významně zvýšit produktivitu výroby, flexibilitu a zároveň 
urychlit návratnost investic. Díky efektivnějšímu využití výrobních nástrojů, nižším 
provozním nákladům, zlepšení stability výroby, snížení času cyklu a v neposlední řadě 
zvýšení bezpečnosti práce se zapojením robotů do výroby, se uplatňuje i v rámci 
dynamicky se rozvíjejícího plastikářského průmyslu. ABB dodává celou škálu robotů, 
které se uplatňují ve všech fázích plastikářské výroby, ať už se jedná o obsluhu vstřikolisů, 
nebo následné operace, jako jsou lakování, ožeh, inspekce hotových dílů, jejich montáž 
nebo balení a paletizace. Navštivte nás na letošním strojírenském veletrhu v Brně 
od 1.–5. 10. 2018 na stánku 095 v hale P. abb.cz/robotika

—
Průmyslové roboty ABB 
Řešení vyšší kvality a flexibility 
v oblasti zpracování plastů

15408 - ABB - Inzerce Roboti - plastiká�ský pr�mysl - 210x297mm.indd   1 17.8.2018   11:32:10

Piovan Supervizní software
pro chytrou výrobu Winfactory 4.0

\ Digitální integrace, produktivita, efektivita

Efektivita
výroby a vybavení

v čase

  Kontrola, řízení a
certifikace výrobních

dávek

Rozsáhlá konektivita
a integrace závodu se

stávajícími MRP systémy

Sledování toku
zdrojového
materiálu
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Plasty 
   a elastomery

Zlepšujeme kvalitu vašich výrobků.

RADKA spol. s r.o. Pardubice  |  Na Lužci 706  |  CZ-53341 Lázně Bohdaneč
Telefon: +420 466 924 911  |  E-mail: radka@radka.eu www.radka.cz

Polykarbonáty a jejich směsi
APEC® PC-HT  COVESTRO

MAKROLON® PC COVESTRO

BAYBLEND® PC + ABS COVESTRO

MAKROBLEND® PC + PBT/PET COVESTRO

Polyamidy
DURETHAN® A PA 6.6  LANXESS

DURETHAN® B PA 6  LANXESS

HIPROLON® PA 10.12 ARKEMA

RILSAN® PA 11, PA 6.10, PA 10.10  ARKEMA

RILSAMID®  PA 12, PA 6.12  ARKEMA

LEONA®  PA 6.6  Asahi Kasei 
LEONA®  PA 6.6/6I  Asahi Kasei 
ARMAMID® PA 6 Polyplastic

Polyestery
POCAN® PBT LANXESS

POCAN® PBT+ASA/PC/PET LANXESS

Polyole ny
THERMOFIL®  CoPP GF, HoPP GF SUMIKA 
THERMOFIL® HP HoPP GF SUMIKA

ARMLEN® PP MF Polyplastic

TOTAL PP  HoPP, CoPP TOTAL Petrochemicals

TOTAL PE  HDPE, MDPE, LDPE TOTAL Petrochemicals

TOTAL EVA  EVA TOTAL Petrochemicals

Polyoxymetylen
KOCETAL® POM  KOLON PLASTICS

Akrylonitril-butadien-styren
ELIX® ABS   ABS ELIX Polymers

TOYOLAC® ABS  TORAY

Polymetylmetakrylát
ALTUGLAS® PMMA  ARKEMA

Termoplastické elastomery
DESMOPAN® TPU COVESTRO

PEBAX® TPA ARKEMA

KOPEL® TPE-E KOLON PLASTICS

TEFABLOC® SBS, SEBS MCPP

Elektricky vodivé plasty
PRE-ELEC® elektricky vodivé polymery PREMIX

PRE-ELEC® ESD náboj rozptylující polymery PREMIX

Vysoce výkonné technické plasty
TORELINA® PPS TORAY

SIVERAS® LCP TORAY

XYRON® mPPE Asahi Kasei
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NORMÁLIE STRACK
pro vstřikovací a střižné nástroje

VODICÍ A BEZÚDRŽBOVÉ VODICÍ ELEMENTY

VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYHAZOVACÍ A STŘIŽNÉ ELEMENTY

NEPŘÍMÉ ODFORMOVACÍ ELEMENTY

KLÍNOVÉ JEDNOTKY,  
ŠÍBRY

PRUŽINY

PŘÍMÉ ODFORMOVACÍ ELEMENTY

HORKÉ KANÁLY A TEMPEROVÁNÍ

NÁŘADÍ A POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. máje 103, 703 00 Ostrava
Česká Republika 

telefon: +420 596 618 672
 
 

+  

Horecka@vmm.cze-mail: R. 

www.vmm.cz

z

Ing. Radim HOREČKA

The compact design of the VeriShot™ single 
valve gate system greatly reduces mould 
height requirements and functions as a locating 
ring ensuring perfect alignment between 
mould and machine platen.

The VeriShot™ features advanced heating 
technology for optimum control, providing 
exceptional thermal performance for improved 
part quality. The VeriShot™ is ideal for applications 
requiring a highly cosmetic gate finish, fast 
flow rates, large volume parts and dimensional 
accuracy.  

Mould Design
•  Available with TX16, TX19 and TX27 Series FlowLoc™ nozzles
•  Highly compact annular design reduces mould height

resulting in improved machine optimization
•  Utilises high performing X-Range gate geometry
•  The VeriShot™ system functions as a locating ring aligning

mould to machine platen
• Locating ring diameter supplied in metric and inch

Operation
•  Incorporates advanced heating technology with embedded

heaters for exceptional thermal performance
•  FlowLoc™ Technology nozzle range screws directly into the

lower manifold providing a secure, leak-proof solution
•  Excellent thermal profile ensures a wide moulding window
•  Low mould filling stress results in superior part quality

and consistency
•  Capable of processing a wide range of polymers
•  Available in pneumatic actuation
•  Includes high temperature seals and adjustable valve pin
•  Patent pending technology, enabling you to precisely control

your injection process
• Stainless steel construction for maximum service life

Installation and Maintenance
•  Simple Installation
•  Utilises Mastip’s proven X-Range tips and nuts

ensuring spare parts are readily available
•  Series of valve pin spacers to allow for valve pin

refurbishment

We make things betterwww.mastip.com

Kompaktní, Precizní, VeriShot™ 
Uzavíraná singl tryska

Kompaktní design jednoventilového systému

VeriShot™ výrazně snižuje požadavky na výšku 
formy a funguje navíc jako polohovací 
nákružek zajišťující dokonalé spojení 
mezi formou a vstřikolisem.

VeriShot ™ nabízí pokročilou technologii ohřevu,  
která zajišťuje optimální regulaci a poskytuje  
výjimečný tepelný výkon a kvalitu dílu.

VeriShot™ je ideální pro výlisky, které vyžadují  
vysokou kvalitu vstřikovacího bodu, rychlé průtoky, 
pro velkoobjemové díly a pro rozměrovou přesnost.

Konstrukční parametry: 
• K dispozici s TX16, TX19 a TX27 Serií trysek FlowLoc™ 
• Vysoce kompaktní válcový design snižuje výšku formy 
 a tím umožňuje optimalizaci strojů. 
• Využívá vysoce výkonnou geometrii ústí trysky X Range. 
• System Verishot funguje jako středící kroužek mezi 
 deskami formy a vstřikolisu.

Popis 
• Zahrnuje pokročilou technologii vytápění se zabudovanými 
 topnými tělesy pro mimořádný tepelný výkon. 
• Vynikající tepelný profil zajišťuje široké možnosti použití. 
• Verishot je vhodný pro zpracování širokého spektra polymerů 
• K dispozici s pneumatickým ovládáním. 
• Obsahuje vysokoteplotní těsnění a nastavitelnou jehlu ventilu 
• Patentovaná technologie, vám umožní přesně kontrolovat  
 proces vstřikování 
• Nerezové provedení pro maximální životnost.

Instalace a údržba: 
• Jednoduchá  instalace. 
• Náhradní díly ekvivalentní se současnou řadou X- Range
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Winfactory 4.0: čtvrtá průmyslová 
revoluce podle firmy Piovan

Integrace mezi výrobou, distribucí a informač-
ní strukturou výrobního průmyslu je klíčem 
konceptu inteligentní výroby, Smart Factory. 
Piovan tento koncept zavedl evolucí svého 
systému řízení procesu a softwarem splňujícím 
požadavky Industrie 4. 0. Tento systém pojme-
nován jako Winfactory 4.0 následuje plán (do 
roku 2020) na zajištění propojení mezi různými 
částmi technologického ekosystému.
Připraven komunikovat
Winfactory 4.0 používá OPC - UA (otevřená 
platforma komunikace – unifikovaná architek-
tura), což je protokol vybraný pro Industrie 4.0 
již před oznámením konceptu Smart Factory 
a jeho specifikací. Protokol byl vyvinut v roce 
2015 a definuje komunikační pravidla pro vý-
měnu dat mezi různými entitami tvořícími sys-
tém.
Winfactory 4.0 skrze OPC-UA řídí a zajišťuje 
dialog mezi Piovan stroji a stroji jiných výrobců 
(OEM). Není zapotřebí jakékoliv jiné propojení, 
které “překládá” data z kteréhokoliv zařízení 
na jednotný formát. Výměna informací nastává 
okamžitě a různé systémy mohou komuniko-
vat nezávisle. Takováto komunikační platfor-
ma také umožňuje přístup a použití software 
na tabletech a chytrých telefonech. Společnost 
Piovan přijala tuto komplexní technologickou 
výzvu a Winfactory 4.0 umožňuje maximální 
flexibilitu v řízení strojů a procesů.
Kousek historie
Winfactory je patentovaný supervizní software 
představen firmou Piovan v roce 2008, přes-
tože firma produkovala software pro vzdále-

né supervizní řízení svých zařízení již od roku 
1996. Winfactory bylo první aplikací svého typu 
exkluzivně vyvinutou pro plastikářský průmysl. 
Tehdejší software měl již všechny interní funk-
ce používané zpracovateli plastických hmot. 
Množství instalací Winfactory realizovaných fir-
mou Piovan vyrostlo od čísla 35 v roce 2008 do 
téměř 200 instalací realizovaných v roce 2012.
Ve verzi Winfactory 4.0 jsou typické Winfacto-
ry supervizní funkce posíleny mnoha dalšími, 
které mohou být přidány k základní instalaci 
pro individualizaci aplikační sestavy. Software 
je dostupný v 11 jazykových verzích (s možnos-
tí přidat další) s novým upravitelným grafickým 
rozhraním, čtečkou čárových kódů, podporou 
dotykového displeje, e-mailovou notifikací 
v případě alarmu a přístupovým reportem. Win-
factory 4.0 je extrémně rozvinutý nástroj pro 
pečlivé a efektivní řízení výrobních procesů.
Winfactory 4.0: konfigurace
Podle typu industriálního procesu může být 
Winfactory 4.0 konfigurováno několika způ-
soby. Piovan vyvinul různé moduly pro řízení 
každé aplikace v sektorech jako je automotive 
a výroba pro medicinální použití, vše s kom-
pletně konfigurovatelným nastavením.
Možnosti software Winfactory 4.0 jsou roz-
šířeny skrze série volitelných a zakázkových 
funkcí a služeb, jako například sledování toku 
materiálu, OPC-UA server, vzdálenou asistenci, 
optimalizaci výroby, kombinaci materiálových 
mixů, optimalizaci výrobních zdrojů, skladování 
materiálů a řízení doplňování materiálů. Systém 
samostatně automaticky řídí použití výrobních 

linek na základě informace co a v jakém množ-
ství má být vyrobeno. Máme například speci-
fickou výrobní šarži zahrnující dané kombinace 
surového materiálu, aditiv, barviva a rozemle-
tého plastu. Tuto výrobu by bylo samozřejmě 
nejsnadněji naplánovat na výrobní lince, která 
již používá stejný typ výrobku a mix materiá-
lů, protože požadovaná změna výroby by si 
vyžádala jen velmi malý počet zásahů souvi-
sejících s přípravou linky na nový typ výrobku. 
Díky instalaci protokolu OPC-UA jsou všechny 
možnosti Winfactory 4.0 dostupné na strojích, 
systémech a automatizovaných zařízeních, ať 
už vyrobených firmou Piovan či jinými výrob-
ci, a mohou být propojeny s řídícím systémem 
konkrétního závodu, a také s centrální firemní 
sítí. Touto cestou mohou být informace sdíle-
ny napříč různými systémy a data mohou být 
sbírána pro optimalizaci procesů, jenž tvoří In-
teligentní výrobu čtvrté průmyslové revoluce.
Pokročilé řízení spotřeby energie
Piovan souběžně s vývojem Winfactory 4.0 vy-
tvořil skupinu integrovaných funkcí umožňují-
cích kontrolu velmi přesných výrobních para-
metrů pro řízení energetických zdrojů výroby. 
Se znalostí jak a proč jsou tyto zdroje využity 
pro individuální výrobní procesy, kde na zákla-
dě výrobních objemů je možno následně sta-
novit jejich úroveň efektivity. Tyto data identi-
fikující správnou výrobní praxi, jenž je jedním 
z faktorů výrazně ovlivňujících výrobní nákla-
dy, mohou být rychle sbírána z různých závo-
dů, jenž jsou navzájem geograficky vzdáleny. 
Toto je koncept sběru a analýzy velkých dat 
pro uspokojení individuálních potřeb Piovan 
zákazníků.

Nejedná se o historické Winfactory, jenž Piovan 
představil v roce 2008 jako první vzdálený monitoring 
a řízení nástrojů výroby. Tato nová aplikace je již 
připravena pro Industry 4.0, skupinu protokolů 
a technologií tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce 
představující digitální výrobu.

RADILON® enhanced heat-resistant specialities, from the more traditional HHR
nylon 6.6 engineering polymers, featuring excellent high heat-ageing resistance at
air temperatures of up to 210°C, to the Radilon® Aestus T polyphthalamide (PPA)
family and other speciality PAs, the latest results of our company’s ongoing
multi-generation product plan for the development of high performance materials.
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Pedály z opavského KSR pro 
automobilky v celém světě: 
KSR a automobilky

Forma práce v KSR odpovídá tomu, jak 
pracuje automobilka, i když produktem 
jsou kompletní sestavy pedálových sku-

pin. Třeba jako Brembo vyrábí brzdy, tak KSR 
vyrábí pedály do aut. Automobilkám jsou do-
dávány celé sestavy: spojka, brzda, plyn nebo 
brzda, plyn u vozů s automatickou převo-
dovkou, plus nosič pedálů – podle provedení 
auta. Pokud výrobce plánuje novou platfor-
mu, KSR mu navrhne provedení pedálů, a po 
odsouhlasení se KSR dohodne na objednávce 
a výroba může začít. V Opavě se vyrábějí pe-
dály jak mechanické, tak elektronické. Ty se 
skládají z nosiče a pak ze samotných pedálů.
V opavském závodě KSR sídlí evropský ředitel 
vývoje, je to Angličan, a zde se provádí i část 

vývoje. Hlavní vývojová pracoviště jsou ale 
umístěna v Hannoveru. Tam se provádí i vět-

šina zkoušek, 
i když některé 
zkoušky lze pro-
vádět i v opav-
ském závodě.
Hala lisovny je je-
diná v komplexu 
KSR Opava. Ne-
lisuje pro nikoho, 
kdo není vázán 
firemní smlou-
vou. Pokud ně-
jaká automobilka 
požaduje inova-
ci, objedná tuto 
změnu v Hanno-
veru. Vytvoří se 
projekty, násled-

ně se vytvoří formy, vyzkoušejí se, na základě 
připomínek vznikne forma finální, ve které se 
pak lisuje, stanoví se odebíraná množství a vý-
sledkem toho je pak objednávka, která je rea-
lizována v KSR Opava. V té smlouvě je stano-
vena délka, jak dlouho se bude určitý produkt 
s ujednanými parametry vyrábět, cena, množ-
ství a v jakých intervalech. Podle toho se plá-
nuje výroba, aby objednané zboží odcházelo 
k zákazníkovi včas.

Jste schopni i testovat, ptáme se manaže-
ra výrobního střediska Tomáše Valiny. „Ano, 
máme tady testovací komory, takže můžeme 
dělat testy i za mezních podmínek. Například 
pedál musí vydržet milion zdvihů,“ odpovídá.
Výrobu v Opavě rozjížděl právě Tomáš Valina 
s kolegou před patnácti lety. Oba měli stejné 
zkušenosti, věděli, co se bude vyrábět. Roz-
jezd a první výroba byla pro Ford, která se 
sem přesunula z Velké Británie, takže věděli, 
jaký je tam objem výroby, věděli, jaký bude 
vývoj. Před třinácti lety tedy odstartovala vý-
roba zde, v KSR Opava. Tehdy nevyráběli pro 
žádná evropská auta, jen pro americký Ford, 
který i v Americe spolupracuje s KSR.
Ale před osmi lety se to začalo měnit. V dneš-
ní době má KSR výrobu pedálových platforem 
pro celé VW včetně jeho kompletního portfo-
lia: Audi, Bentley, Porsche, Seat, Škoda, VW. 
Před dvěma lety se rozjela úspěšná spoluprá-
ce s Mercedes-Benz. V té době začali dodávat 
i pro Hyundai i30 a i20 do Nošovic, na to pak 
v podstatě okamžitě navázala KIA. Společnost 
KSR nedávno prodělala velký vstupní audit 
s BMW pro už v podstatě rozhodnutý kon-
trakt, takže na devět let, pokud se obě spo-
lečnosti dohodnou na financích, by měla být 
dodavatelem i pro BMW.

SR je výrobcem, pedálových systémů pro mnoho automobilek, ty k zákazníkům míří  
ve formě OEM výrobků. Přesto je každému z nich věnována maximální péče.

KSR Industrial, s.r.o. 
Těšínská 2929/79A
www.ksrint.com

Kniha Lubomíra Zemana s podporou JAN SVOBODA s. r. o. 

www.jansvoboda.cz

...vaší volby
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Obtížné svařování  
odsávacích láhví  
ve zdravotnictví

Polyetylen (PE) je velmi měkká umělá hmota, 
která silně tlumí ultrazvukové vlny, a proto 
je k roztavení materiálu nutná svařovací 

amplituda vyšší než 40 pm. Podobné svařovací 
aplikace lze řešit ultrazvukem teprve od doby, 
co existují generátory ultrazvuku, které dokážou 
udržet vysoký a spolehlivý výkon po dlouhou 
dobu. Důležitou roli rovněž hraje velikost dílu, 
protože čím má díl větší rozměry a složitější tvar, 
tím obtížnější je správné nasměrování ultrazvu-
kových vln do zóny spojení.

V tomto konkrétním případě se jednalo o po-
lyetylenové odsávací láhve, které se v nemocnici 
používají k odběru tělních tekutin. Zadání sva-
řování spočívalo v přivaření víčka z polyetylenu 
s vysokou hustotou (PE-HD) na nádobu ze smě-
si PE-HD a PE-LD. Náročné požadavky tohoto 
druhu často řešíme svařováním topnými články. 
Tato technologie však neposkytuje dostatek dat 
procesu ohledně kvality, jež by splňovala vysoké 
nároky na výrobu pro průmyslová odvětví, jako 
je zdravotnická technika. V tomto případě jsme 
přistoupili k ultrazvukovému svařování a poda-
řilo se nám splnit všechny požadavky zákazníka 
na díly určené pro zdravotnictví:
Zákazník stanovil následující požadavky:
î Víčko a nádoba musí být pevně svařeny, neboť 

láhev se ve zdravotnictví používá k zachytává-
ní tělních tekutin. Přitom musí láhev vydržet 
pád z výšky 1,5 m a tlakové rázy až 0,8 baru.
î Svar po obvodu vyžaduje design sonotrody, 

která stejnoměrně přenáší vysokou amplitudu.
î Svar nesmí nést stopy otlaků a svařovací ná-

stroj musí svar velmi pečlivě opracovat.

î Různé výšky nádoby z produktové řady jsme 
vyřešili výškově nastavitelným zakládacím pří-
pravkem.
î Schvalovací proces a dohledatelnost.
Profilování svařovacího tlaku 
a grafické zobrazení parametrů
Výhodou ultrazvukového svařování je rozsáhlá 
parametrizace a její vizuální zobrazení. Použi-
tý ultrazvukový svařovací stroj typu HiQ DIA-
LOG 6200 nabízí rovněž profilování svařovacího 
tlaku až ve 3 úrovních a 15palcový displej. U ná-
ročných materiálů či složitých tvarů je možné 
svařovací tlak měnit během procesu.
Průběh svařování může být zobrazen graficky. 
Vizualizace na ovládací ploše řízení ukazuje od-
chylky již během procesu a umožňuje jeho op-
timalizaci. Rozhodujícím ukazatelem je přitom 
průběh křivky rychlosti spojování (dráha v čase). 
Vyhodnocením parametrických grafů
î svařovací dráhy,
î amplitudy,
î frekvence,
î výkonu
î a síly
se laboratornímu týmu společnosti Herrmann 
Ultraschall podařilo obtížný proces nastavit.

Výkonný generátor
Plně digitální ultrazvukový generátor má výkon 
6200 wattů a dokáže zaznamenat pravidelně 
více než dvacet měřených hodnot, a to 10 000× 
za sekundu. Svařovací proces je tak možné 
rychleji a citlivěji regulovat. Zapnutí a vypnutí  

ultrazvuku je možné upravovat a požadovaný 
průběh je lépe reprodukovatelný.
Výstupní amplitudu je možné plynule naprogra-
movat v rozsahu 1–100 % a lze ji přesně přizpů-
sobit umělé hmotě také při vysokém koeficientu 
odtlumení. Regulační elektronika s frekvencí 
skenování v řádu megahertzů (1 μs) zajišťuje 
přesné udržování konstantní amplitudy za všech 
provozních podmínek, jako tomu bylo i v pří-
padě svaru po obvodu. Tento svar musí těsnit 
a vzhledem k použitému materiálu je zapotřebí 
vysoké amplitudy.
Sledovací software pro snazší dohledatelnost
Jedním z nejdůležitějších požadavků v oboru 
zdravotnické techniky je bezpečnost procesu 
a dohledatelnost. Společnost Herrmann Ul-
traschall dodává integrovaný modul softwaru 
FSC, který zaznamenává změny v parametrech 
systému a akcích uživatelů do elektronického 
systému sledování. V kombinaci s modulem 
softwaru DataRecorder, který umožňuje trvalé 
ukládání výsledků procesu z ultrazvukového 
generátoru přímo do PC, tak lze nepřetržitě 
zaznamenávat jak svary, tak i činnosti uživate-
le (například změny parametrů) do komplexní 
knihy protokolů z výroby.

Obtížně svařitelný materiál, jako je polyetylen, velké rozměry dílů a sváry 
s požadavkem na těsnost. Zadání výrobce zdravotnické techniky bylo pro laboratoř 
společnosti Herrmann Ultrazvuk opravdovou výzvou.

Obr. 01: Odsávací láhev: víčko a spodní část láhve

Obr. 02: Těsný svar vytvořený ultrazvukem

Obr. 03: Svařovací stroj HiQ Dialog s možností 
upevnění dílu

Herrmann Ultrazvuk s.r.o., Tech-Center Brno 
Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR · Tel. +420 532123057 
www.herrmannultrazvuk.com

Při ultrazvukovém svařování vsadˇte na zkušenosti technologického 
lídra. Vítejte v technologickém centru v Brně.

Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové svařo- 
vací technologie. Profitujte z praktických svařovacích testů, 
poradenství v oblasti návarových hran stejně jako nastavení 
strojních parametrů a perfektního servisu.

Vaše kontaktní osoba v místě:
Morava & Slovensko: Jiří Musil 
jiri.musil@herrmannultrazvuk.com

Čechy: Michal Budělovský 
michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií 
Herrmann Ultrazvuk.

Vystavujeme

MSV Brno 2016

3. - 7. října 2016 

Hala G1, Stánek č. 30

Termíny základní  

seminář Brno: 

Úterý, 08.11.2016
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Společnost MAXIMATOR 
je světovým lídrem
v oblasti vysokotlakých technologií, čerpání plynů, kapalin 
a jiných médií a jejich následné stlačovaní na vysoký tlak, 
a to až do 20 000 bar

Jedním z významných oborů firmy je i průmyslové 
řešení pro zlepšení efektivity při výrobě dutých 
plastových výrobků.

Velká výkonnost tohoto plastikářského odvětví daná 
vysokou poptávkou po těchto produktech, především 
v automobilovém průmyslu, nutí výrobce neustále zvy-
šovat kvalitu vyráběných dílů při současném snižování 
hmotnosti. Toho se dá docílit výrobou dutého dílu. Vyšší 
efektivity výroby zas můžeme dosáhnout pomocí snížení 
času cyklu.

Společnost MAXIMATOR vyvinula speciální systémy pro 
vstřikování vysokotlakých plynů nebo vody právě pro 
tyto „injection moulding“ technologie, kde kompresory 
a boostery MAXIMATOR přinášejí maximální výhody ve 
své přesnosti a jednoduchosti obsluhy. Právě tyto vyso-
kotlaké systémy mohou splnit všechny vaše požadavky 
na zvýšení kvality a rozměrové stability konečného vý-
robku, při současném zkrácení doby cyklu výrobku.

Další a neustálý vývoj těchto systémů, kde společnost 
MAXIMATOR úzce spolupracuje se společností Linde, 
Vám může přinést nejen optimalizaci Vašich procesů, 
zkrácení cyklu, a tím vyšší ziskovost, ale i novou, moderní 
technologii.

Společnost MAXIMATOR si uvědomuje současnou důle-
žitost tohoto odvětví a těchto technologií, proto do vý-
voje tohoto „vysokotlakého segmentu“ investuje nemalé 
prostředky. V současnosti nabízí tři standardní řady zaří-
zení a technologií pro zefektivnění těchto procesů.

1. Technologie vstřikování vody

Výhoda této metody je ve velmi rychlém ochlazení plas-
tu uvnitř formy. Čas chlazení je možno zkrátit až o 80% 
standardního času. To vám přinese opravdové turbo, co 
se týká zkrácení doby cyklu. Díly se pak ovšem musí sušit, 
což přináší nutnost instalace dodatečné technologie.

2. Technologie vstřikování dusíku (N2)

V současné době jde o nejpoužívanější metodu. Spo-
lečnost MAXIMATOR pro tuto metodu nabízí nejen re-
gulační moduly se zpětnou vazbou pro jedno, dvou, tří 
až šesti kavitové formy, ale i dusíkové kompresory, které 
Vám připraví vysokotlaky dusík přesně ve chvíli, kdy ho 
potřebujete.

Regulační moduly jsou vybaveny proporcionálními ven-
tily, které pracují až do tlaku 500 bar. Samozřejmostí je 
možnost nastavit každý proporcionální ventil samostat-
ně, sledování průběhu vstřiku v reálném čase, zpětný zá-
znam vstřiku do paměti stroje a mnoho dalších.

Tyto technologie nabízí společnost MAXIMATOR i k za-
půjčení, kde si může každý zákazník ověřit funkčnost 
a výhody této metody a zařízení ve zkvalitnění výroby.

3. Technologie vstřikování 
 oxidu uhličitého (CO2)

Novinkou na poli těchto „injection moulding“ technolo-
gií je technologie vstřikování oxidu uhličitého, vyvinutá 

v těsné spolupráci se společností Linde. Neustálý tlak na zvyšující se 
množství vyrobených plastových dílů donutil konstruktéry k myšlence 
ještě většího zkrácení doby cyklu. Toho mohlo být dosaženo pomocí 
účinnějšího vnitřního chlazení vyráběného dílu. Volbou byl právě oxid 
uhličitý, jehož hustota a měrná tepelná kapacita je mnohem vyšší než 
u současně nejpoužívanějšího dusíku. A jeho expanze při „Gas Injecti-
on Moulding“ (GIM) procesu pak zajistí další následné účinné chlazení.

Zásadní rozdíl je, že oxid uhličitý je do formy vstřikován v kapalném 
stavu. Rychleji tedy odebírá teplo, ohřívá se a dostává se do superkri-
tického stavu. Po otevření formy zplynuje a celý proces je tedy „suchý“.

Při praktických zkouškách tohoto procesu došlo ke zkrácení doby 
cyklu u referenčního dílu v nezměněné kvalitě a rozměrové stabilitě 
o celých 36 %.

Ke snadnější optimalizaci vašich procesů vám můžeme také nabídnout 
monitoring procesu vstřikování, kde jsme schopni měřit množství 
plynu vstříknutého do formy a průtok plynu při vstřikování. Pomocí 
těchto údajů je možné proces vstřikování dále optimalizovat. V našem 
portfoliu jsou i vstřikovací trysky se samočistící funkcí.

Pro toto velice rychle rostoucí odvětví průmyslu nabízí společnost 
MAXIMATOR také zesilovače tlaku vzduchu nebo dusíku, které vám 
z běžně dostupných 4-6 bar tlaku zvýší tlak až na vámi požadovaný, 
např. ve stovkách barů pracovního tlaku.

Nabízíme vysokotlaké bezolejové kompresory pro kompresi všech 
běžně dostupných plynů jako helium, vodík, dusík až do tlaku 2400 
bar. V případě kyslíku jsme schopni dosáhnout tlaku na výstupu 
z kompresoru 350 bar.

Kompresory řízené stlačeným vzduchem jsou dobrou a bezpečnou 
alternativou pro elektrická zařízení. Výhodou těchto zařízení je, že 

v žádném případě nemůže do-
jít ke kontaminaci stlačovaného 
plynu jiným médiem.

Pro další informace ohledně 
vysokotlakých prvků společ-
nosti MAXIMATOR, ať už se 
jedná o pokročilé technolo-
gie vstřikování plynů, plynové 
kompresory, vysokotlaká čer-
padla nebo šroubení, prosím 
navštivte naše www stránky 
nebo nás přímo kontaktujte.

San Polo di Piave, Itálie, duben 2019

Technologie HRScool je inovační řešení pro vstřikování s topnými sys-
témz, při kterém se lze obejít bez jinak nezbytného chlazení příslušné 
akční jednotky vodou. Klíčem k tomu je dvojnásobně optimalizovaný sys-
tém řízení teploty, kde izolační nosné sloupky s minimální styčnou plo-
chou snižují přívod tepla z topného systému k plášti válce, který je zase 
opatřen víkem s velkým plochým povrchem zhotoveným z tepelně vodi-
vého materiálu. Integrované teleskopické provedení umožňuje maximální 
odvod tepla z válce k studené desce.

Mnoho výhod plynoucích z použití technologie HRScool vzniká tím, že 
již nejsou nutné prvky, jako je například chladicí potrubí, kanály a pří-
pojky, které jsou jinak nezbytné pro aktivní chlazení. V důsledku toho 
se sníží náklady na montáž a manipulaci. Zvýší se dostupnost stroje, 
protože se již nevyskytují problémy se zanesenými chladicími okruhy 
a zhoršením vlastností hydraulických kapalin, čímž se snižují provoz-
ní náklady. Dále, kompaktní provedení systémů s technologií HRScool 
zabírá v nástroji pro vstřikování méně prostoru. Vzhledem k tomu, že 
to má za následek optimální rovnoměrné rozložení teploty po celém 
topném systému, lze dosáhnout vyšší kvality vstřikování, a vzhledem 
k bajonetové spojce může v případě nutnosti odstranění válců zůstat 
v topném systému jehla uzavírání.

Ing. Lukáš Starý 
tel.: +420 604 265 593 
l.stary@maximator-ht.com 
www.maximator.de 
www.maximator-ht.cz

Passion for 
expertise

Technologie  
HRScool 
umožňuje použití 
topných systémů 
s nechlazeným 
válcem

Při použití technologie HRScool v topných systémech se samostatné chlazení 
válců stává v širokém výběru aplikací zbytečným. Nosné sloupky s velmi malými 
kontaktními plochami minimalizují přenos tepla z topné desky formy na válec, 
zatímco výškově nastavitelný kryt zhotovený z vysoce tepelně vodivého materiálu 
zajišťuje maximální odvod tepla z válce do studené desky. © HRSflow

46 47



BMW zvolil Kovofiniš

Realizace nebyla lehká, přesto se Kovofiniši 
podařilo nainstalovat hlavní kataforetickou 
nádrž i nádrž záložní a realizovat všech-

ny rozvody tak, aby ovládací prvky a místa 
pro výměnu dílů, jako jsou třeba filtry, zůstaly 
obsluze dobře přístupné. Přestože od počát-
ku existoval 3D model, navržený projektanty 
ze společnosti Kovofiniš i s pomocí programu 
RITA pro statické výpočty nádrží z termoplastů 
od společnosti Röchling, v průběhu realizace 
se až na místě upravovala některá řešení podle 
požadavků obsluhy.
Zmíněné úpravy stály čas. K tomu říká obchod-
ní ředitel společnosti Kovofiniš Ing. Martin Zik-
munda: „Díky tomu, že jsme co 14 dní museli 
jezdit na technické předváděčky a následně něco 
upravovat, tak se vše protáhlo. Normálně tech-
nická příprava včetně výroby trvá šest měsíců. 
V tomto případě to bylo měsíců osm. Na to na-
vázala čtyřměsíční montáž u zákazníka se zpro-
vozněním a zaškolením obsluhy.“ Kovofiniš mu-
sel splnit i přísné pravidlo 85% disponibility, to 
znamená, že celá linka nemůže denně stát kvůli 
poruše víc jak 20 minut – do té doby je třeba od-
halit příčinu poruchy a tu odstranit. „Problémem 
instalace bylo to, že tam bylo velmi málo místa. 
Celé přízemí je vyplněno naší technologií. Nad 
tím se nachází plošina s agregáty. O tom, že rea-
lizace nebyla snadná, svědčí to, že linku zadavatel 
převzal až po měsíci bezporuchového provozu.“
Kovofiniš vyrábí kromě kataforetických linek 
galvanické linky, lakovny, čistírny odpadních 
vod, přečerpávací nádrže, reaktory, pásové filtry, 
čistírny, pískové filtry, zásobní nádrže, to vše je 
z polypropylenu. Proto vycházel ze zkušeností, 
které má s realizací podobných produktů, a kon-
strukční řešení nádrží z termoplastů Röchling 
pro BMW Motorrad si řešil sám. K výrobě nádrže 
o objemu 26 m3 byl použit materiál Polystone© P 
homopolymer. V rámci realizace, co nebylo z ne-
rezové oceli ( jak si přál zadavatel – šlo o nádrže 
pro odmaštění, oplach a aktivaci), bylo z polypro-
pylénu – trubky, armatury, vlastní kataforetická 
nádrž, zásobní nádrž na barvu, veškeré reaktory 
a zásobní nádrže v čistírně odpadních vod, potru-
bí na média a odsávací vzduchotechnika.

Martin Zikmunda uvedl, že tato nádrž byla první, 
která byla vyrobena jen z polypropylénu: „Běžně 
se kataforetická nádrž dělá ocelová s lamináto-
vým vyložením. My jsme zde – poprvé v naší his-
torii – tu nádrž udělali z plastu. Je celá polypropy-
lenová.“ Díky tomu museli v Ledči nad Sázavou 
navrhnout a vyřešit nové výztuhy. Před trans-
portem (byla z jediného kusu) se prováděla kon-
trola těsnosti. „Obrovská výhoda polypropylenu 
je, že se dá zavařit,“ usmívá se Martin Zikmunda. 
„Termoplasty Röchling jsou vysoce chemicky a te-
pelně odolné, mají dobré zpracovatelské vlastnos-
ti, snadno se čistí – díky nepřilnavosti nátěrových 
hmot. Při jednáních s klienty jako argument slouží 
dlouhá životnost, ale i budoucí likvidace. Máte-li 
totiž vanu z oceli v kombinaci s plastem, ať už 
je to pogumování či skleněná vlákna, likvidace 
je mnohem komplikovanější a ekologicky nároč-
nější než likvidace nádrže jen z plastu. Použití 
materiálů Röchling přináší úspory díky rychlosti 
realizace, snadné údržbě a opravám. Snadné je 
i rozšíření projektu – když si zákazník přeje poz-
ději usazení ventilu či odbočky, jde to realizovat 
snadno a rychle.“
Od Röchlingu nakupuje Kovofiniš polypropyle-
nové desky o různých tloušťkách a ty používá 
i pro stavbu velkých kruhových zásobních nádrží. 
Dole je kvůli statice materiál tlustší než nahoře. 
Na rozdíl od konkurence, která dává desky stejné 
šířky odspoda až nahoru a statiku zajišťuje pou-
žitím vnějších stahovacích pásů, správný postup 
Kovofiniše odpovídá německým normám DVS.
Kataforetická vana nebyla jediná, co v BMW 
Motorrad Kovofiniš instaloval. Dodávka byla 
včetně čistírny odpadních vod s uzavřeným 
cyklem – voda, která se upraví, se znovu vra-
cí do systému linky a do kanalizace nic ne-
odtéká. Pak je tam instalována ještě výroba  

demineralizované vody. Všechny nádrže i potru-
bí jsou polypropylénové.
Kataforetická nádrž se může pyšnit jedním špič-
kovým řešením, kterou Kovofiš dokázal vyřešit, 
k tomu Martin Zikmunda: „Zboží na řetězovém 
dopravníku se zanoří do barvy, v kataforetické 
vaně nějakou dobu pobude. Po dobu zanoření 
do zboží proudí elektrický proud a barva se na 
něj elektrostaticky nanáší. Rychlost linky a dél-
ka vany jsou neměnné, jediné, co může ovlivnit 
tloušťku nanesené vrstvy, je tedy velikost proudu. 
Tahle linka je naprosto unikátní tím, že si lze vy-
brat ze dvou různých tlouštěk. Před vjezdem do 
vany kontaktování zboží odbočí na výhybce, říze-
né výrobním programem, a podle toho, na kterou 
se vydá kolej, se nastaví intenzita proudu – a tak 
lze vytvářet na jedné lince dvě různé tloušťky. Byl 
to pro nás oříšek, ale vyřešili jsme ho – a pokud 
vím, nikdo takové řešení zatím nikde nepoužil.“

Velká pozornost se věnuje kvalitě vodou ředitel-
né základní barvy. Ta se musí neustále míchat, 
jinak se po dvou hodinách srazí. „Máme tam in-
stalována cirkulační čerpadla, které stále promí-
chávají barvu. Na konci kádě je přepad s kapsou, 
do které barva teče. Odsud si ji berou zdvojená 
čerpadla, ale každé z nich má dostatečný výkon, 
aby cirkulaci zvládlo samo, za provozu jedou obě. 
Je tam ale ještě jedno záložní čerpadlo a záložní 
zdroj pro případ výpadku elektrické energie. Po-
kud k takovému případu dojde, linka se zastaví, 
ale barva se promíchává stále,“ informuje Martin 
Zikmunda o dalším technickém řešení, použitém 
v závodě na výrobu motorek.
Kataforetické lakovaní se v posledních desetile-
tích stalo standardem automobilového průmy-
slu. Poskytuje vysokou protikorozní odolnost 
a oproti klasickému lakování má výhodu v tom, 
že barva má stejnou tloušťku na celém povrchu, 
i v rozích a v ohybech, kam se při lakování štětec 
nebo lakovací pistole těžko s barvou dostane. 
Obrovská výhoda je, že barva pronikne i do du-
tin. A tohle všechno Kovofiniš dokázal realizo-
vat v závodě na výrobu špičkových motocyklů. 
A nemá se za co stydět, jeho řešení kataforetické 
linky realizované s pomocí prvků od společnosti 
Röchling má rovněž světové parametry.

Motocykly BMW se vyrábějí v závodě BMW Motorrad v městské čtvrti Spandau 
v Berlíně. Samy představují pro znalce motorek absolutní high-tech. Firma BMW se 
v rámci omlazení výrobních nástrojů rozhodla, že vymění dosluhující 40 let starou 
kataforetickou linku pro kataforetické lakování za novou. Výběr padl na společnost 
Kovofiniš z Ledče nad Sázavou, která u BWM Motorrad nainstalovala a rozjela novou 
lakovací linku. I ta je ve stylu hi-tech, jak se sluší a patří.

Stěhování přivezené vany do objektu výrobního 
podniku BMW Motorrad.

Reaktory, nádrže a pasový filtr z polypropylenu Röchling.

Vystrojená nádrž po instalaci a montáži v hale 
výrobního podniku BMW Motorrad.
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RYCHLEJI PŘESNĚJI LEVNĚJI

www. jswmachines .cz

dopadající záření ve zvoleném frekvenčním 
spektru na elektrický signál pomocí fotoemise. 
Výstupem radiotermometru může být jen údaj 
o teplotě, nebo rovnou snímek na termoka-
meře, kde zobrazované barvy odpovídají urči-
tým teplotám. Výsledkem měření pozorování  
termovizní kamerou je pak termogram, na kte-
rém se nachází teplotní škála přiřazující barvy 
jednotlivým číselným hodnotám teploty. Ter-
mokamery mohou být vybaveny záznamovým 
zařízením pro záznam termogramů, včetně je-
jich časového snímkování a dodávají se s přísluš-
ným programovým vybavením pro zpracování 
údajů z termogramů. Záznamovým zařízením 
obvykle bývá digitální fotoaparát.
Schéma konstrukce termokamery  
lze rozdělit na tři nejdůležitější části:
î optika; detektor
î elektronika pro zpracování
î prezentaci obrazu:
Z pohledu výsledku snímání daného tělesa je 
nejdůležitějším částí termokamery detektor in-
fračerveného záření, který převádí dopadající, 
optickým systémem vyselektované infračervené 
záření na elektrický signál. Elektrický signál je 
následně upraven do formy termogramu, který 
tvoří výsledek měření a je ho možno příslušným 
programovým vybavením dále zpracovávat.
V reálných měřících podmínkách je měře-
ní mnohem komplikovanější, protože infra-
červené záření vyzařované tělesem, kromě 
jeho teploty, závisí také na jeho emisivitě – viz  
kapitola 4. Infračervené záření také vysílají okol-
ní tělesa a toto záření je zkoumaným tělesem 
odráženo. Záření emitované tělesem a odraže-
né záření může být navíc zeslabeno absorpcí ve 
vzduchu mezi objektem a kamerou. Stupeň ab-
sorpce pak silně závisí na vlhkosti vzduchu.
Uvedené vlivy tvoří soubor parametrů, které lze 
kvantifikovat zavedením příslušných korekčních 
koeficientů, které je třeba před měřením zvolit. 
Emisivita tělesa je nejdůležitější parametr, jehož 
volba ovlivňuje správnost výsledků při termo-
vizních měřeních nejvíce. Obecně materiály, re-
spektive jejich povrchy, vykazují emisivitu v roz-
mezí 0, 10 až 0, 95. Vysoce vyleštěný povrch má 
emisivitu pod 0, 10.
Koeficient zohledňující odraženou teplotu kom-
penzuje vliv záření odraženého měřeným tě-
lesem a vliv záření z atmosféry mezi objektem 
a kamerou na výsledky měření termokamerou. 
V některých případech, je-li emisivita malá, 
vzdálenost mezi objektem a kamerou velká 
a teplota objektu je blízká odražené teplotě, je 
důležité vliv odražené teploty správně kompen-
zovat.
Dalšími korekčními koeficienty, které lze před 
měřením v kameře nastavit, jsou vzdálenost 
mezi objektem a objektivem kamery a relativní 
vlhkost prostředí mezi objektivem a kamerou. 
Obvykle bývá předvolena hodnota 50%, která 
dobře vyhovuje v případě malých vzdáleností 
objektu a kamery.
Vliv prostředí (vzdálenosti) mezi kamerou a ob-
jektem lze navolit pomocí parametru externí op-
tika, který zohledňuje i případy, kdy použijeme 
jiný objektiv pro kameru nebo do cesty záření 
vložíme filtr. Vzdálenost mezi kamerou a ob-
jektem pro případ vzduchu nemá obvykle příliš 
velkou váhu ve srovnání s ostatními parametry 
ovlivňujícími přesnost určení teploty povrchu 

objektu. V případě jiného prostředí mezi kame-
rou a objektem (například sklo nebo jiný materi-
ál) musíme vliv tohoto parametru posoudit.
Při výběru a před použitím termokamery musí-
me zvážit její vhodnost pro daný typ měření.
Mezi základní parametry termokamer  
řadíme:
î teplotní rozsah – minimální a maximální 

teplotu měřitelnou danou termokamerou, 
termokamera může mít přepínatelný rozsah 
teplotních rozmezí, například –  
20 °C až + 120 °C; 0 °C až + 650 °C; 
+ 250 °C až + 1 200 °C

î spektrální rozsah – je to rozsah vlnových 
délek, v rámci, kterých je termokamera 
schopna měřit, termokamery s tepelným 
detektorem nejčastěji pracují s rozsahem 8 
μm až 14 μm přesnost stanovení teploty – 
přesnost obvykle je +/ 2 °C nebo +/- 2 % ze 
změřeného údaje

î teplotní citlivost – ta se vyjadřuje parametrem 
NETD (noise equivalent temperature 
difference, nejmenší rozdíl teplot, který 
vyvolá signál větší, 
než je vlastní šum systému); v praxi to 
znamená, že rozdíl teplot na povrchu 
měřeného dílu musí být takový, který vyvolá 
rozdíl v signálech větší než je vlastní šum 
měřícího systému, NETD se uvádí v Kelvinech 
nebo °C a vyjadřuje jaké nejmenší rozdíly 
teploty na povrchu černého tělesa je 
termokamera zaznamenat; obvyklá hodnota 
je 100 mK (50 mK), nejcitlivětší modely mají 
NETD až 15 mK

î optické rozlišení, možnosti ostření, 
vyměnitelné objektivy – optika (čočka 
objektivu) promítá infračervené záření na 
detektor a tedy její výběr má vliv na kvalitu 
měření měřící a další funkce – pomáhají 
vyhodnotit a interpretovat výsledky měření, 
buď přímo na obrazovce termokamery 
nebo na obrazovce PC při přípravě zprávy 
o měření; jako příklady měřících funkcí je 
možno například uvést funkce : měření 
teploty v bodě, respektive v několika bodech, 
měřící funkce oblast (stanovení minimální, 
maximální, průměrné teploty ve zvolené 
oblasti s vyznačením příslušných míst minima 
a maxima teploty), teplotní profil (zobrazení 
teploty do grafu), funkce izoterma (izotermy 
napomáhají určit teplotní hranice, nebo-li 
zda je měřená teplota nad, pod nebo ve 
zvoleném intervalu, funkce alarmy (označení 
problémových míst na termogramu – závisí 
na konkrétním provedení termokamery)

6 MĚŘENÍ TERMOKAMEROU, 
MOŽNÉ PRAKTICKÉ VÝSLEDKY
Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, v pro-
cesu vstřikování termoplastů a kompozitů  
s termoplastickou matricí hraje významnou roli 
teplota tvarových dílů vstřikovací formy a časo-
vý teplotní průběh v jednotlivých partiích výstři-
ku.
Měření uvedených parametrů jak dotykovými 
metodami, tak zejména bezdotykově, může při-
nést celou řadu poznatků o výrobě a chování 
daného výstřiku, přičemž získané termogramy 
a jejich interpretaci můžeme propojit jak s vý-
sledky simulačních výpočtů – s výpočty rozlo-
žení teploty ve výstřiku v průběhu vstřikovacího 

procesu i po jeho vyhození z tvarové dutiny for-
my, se simulačními hodnotami smrštění a defor-
macemi výstřiku – tak i s výsledky měření tva-
rové a rozměrové přesnosti výstřiků s pomocí 
souřadnicových měřících strojů nebo s pomocí 
skenerů.
Při bezdotykovém měření výstřiků termokame-
rami je nutno si uvědomit, že tato měření, která 
mohou být i kontinuální, hodnotí rozložení po-
vrchových teplot, jejichž vývoj je dán i tloušťkou 
daného místa výstřiku – výstřik v tvarové dutině 
formy i mimo ni chladne od povrchů do středu 
a zároveň, zejména u výstřiků s velkou tloušťkou 
stěny, probíhá přenos tepla ze středu výstřiku na 
jeho povrch.
Uvedenými porovnáními sice získáme celou 
řadu poznatků, ale z pohledu vlastní vstřikovací 
praxe můžeme konstatovat, že v určitém smyslu 
přicházíme „s křížkem po funuse“. Jedná se to-
tiž o měření již vyrobených vstřikovacích forem, 
o hodnocení již hotových výstřiků, o hodnocení 
již probíhajících procesů, atd.
Přes toto, určitým způsobem negativní vyjád-
ření, měření povrchové teploty termokamerou 
přináší celou řadu využitelných výsledků, napří-
klad:

î zjišťování teplotních nehomogenit v rozložení 
pracovní teploty na povrchu tvarových 
dílů formy, včetně jejích pohyblivých dílů, 
čelistí, hydraulicky ovládaných jader, atd., na 
povrchu výstřiku po jeho vyhození z tvarové 
dutiny formy; zjišťování tzv. hot – spotů, 
tj. přehřátých míst v tvarových dutinách 
forem a tedy i na výstřicích, která mohou 
vést k lokálním deformacím tvarů výstřiku, 
ke snížení životnosti vstřikovací formy 
a k prodloužení doby chlazení a tedy celého 
výrobního cyklu

î výše uvedené výsledky mohou posloužit jako 
podklad pro opravu temperačního systému 
formy, případně k novému rozdělení nebo 
propojení jednotlivých temperačních okruhů 
formy

î dále jako podklady pro konstrukci chladících 
a rovnacích přípravků

î pro ověření simulačních výpočtů

î pro stanovení doby nasazení výstřiků 
na přípravky

î pro kontrolu (i průběžnou) do formy 
vkládaných insertů (kovových nebo 
z kompozitních předtvarovaných nebo přímo 
v procesu předehřívaných a tvarovaných 
kompozitních vyztužujících dílů, apod.)

î pro kontrolu teploty výstřiků před další 
montáží nebo balením

î vyhodnocené termogramy přinášejí 
zvýšení znalostí vývojových, konstrukčních 
pracovníků dané firmy, včetně údržby – 
napomáhají, při provádění předvýrobních 
etap výroby nového výstřiku se vyvarovat 
možných opakujících se chyb

Lubomír Zeman 
Plast Form Service, s. r. o., 

Veleslavínova 75, 289 22 Lysá nad Labem

VYUŽITÍ MĚŘENÍ POVRCHOVÉ...
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Synventive představuje  
eGate® 2.0

Společnost Synventive, obchodní společnost 
v rámci strategické obchodní skupiny Bar-
nes Molding Solutions, s potěšením ozna-

muje uvedení novinky eGate® 2.0, nejnovějšího 
přírůstku do svých řídicích technologií active-
Gate. Systém eGate poskytuje kompletní řízení 
pohybu jehel pro velké aplikace se sekvenčně 
uzavíratelnými jehlami. Tato nová generace 
eGate dává technicky vyspělím lisovnám plastů 
mnohem větší možnosti a poskytuje čistý, tichý 
a energeticky úsporný provoz, který je přesný 
a opakovatelný.
Elektrické válce eGate jsou přímo přišroubová-
ny na manifoldu pro snadnou instalaci, které 
nabízejí jak kompaktní rozměry, tak malou výš-
ku systému. Přesné elektrické ovládání každé-
ho válce, polohy jehly, její rychlosti a zdvihu je 
schopno přinést:
î Optimálně vizuálního povrchu třídy A
î Přesné vyvážení vstřiku
î Redukce deformací
î Snížení upínací síly vstřikovacího stroje
î Redukce hmotnosti vstřikovaného dílu
î Větší flexibilitu aplikací
î Bezúdržbový motor

Nové snadno použitel-
né intuitivní zobrazení 
eGate obsahuje jedno-
duchý editor, typu drag 
and drop, pro snadné 
nastavení, ukládání 
programů a pře-
hled forem, stejně 
jako nabízí různé 
úrovně uživatelské-
ho přístupu.
Rozšiřující se port-
folio společnosti 
Synventive sahá od 
jednoduchých moni-
torovacích systémů 
až po přesně regulo-
vané tlakové řízení 
a přichází s více 
než 20 lety zku-
šeností s active-
Gate, což zajišťuje 
optimální techno-
logii pro každou 
aplikaci.

Pokročilé elektrické ovládání velkých aplikací

eGate ovládač

eGate motor

w w w . s y n v e n t i v e . c o m

O Barnes Molding Solutions
Barnes Molding Solutions je strategická 
obchodní jednotka v rámci skupiny Barnes 
Group, která zahrnuje vysoce respektované 
značky v nástrojích pro vstřikování plastů, 
horkých vtoků a ovládací prvky, Synventive, 
männer, Thermoplay, Priamus, Gammaflux 
a FOBOHA. Komplexní portfolio pokročilých 
technologií a služeb s přidanou hodnotou 
přináší společnosti Barnes Molding Soluti-
ons prvotřídní řešení založená na nástrojích, 
kde zákazníci v oblasti vstřikování plastů 
vyžadují široké spektrum aplikací. Pro více 
informací navštivte www.BGInc.com.

Roboty KUKA řeší  
nedostatek zaměstnanců v průmyslu 

Od svého 
u v e -
d e n í 

na trh v roce 
2010 dodala 

společnost KUKA 
více než 100 000 robotů 

řady KR QUANTEC. Důvodem 
zájmu o ně je jejich vysoká spoleh-

livost a univerzálnost s širokým spek-
trem aplikací. S nosností mezi 120 a 300 kg 

 jsou roboty navrženy pro použití téměř v ka-
ždém segmentu na trhu, jako je automobilový 
průmysl, slévárenství a zdravotnictví, stejně tak 
i pro obrábění a manipulaci. V Česku a na Slo-
vensku je to pro své vlastnosti nejrozšířenější 

typ robotu v automobilovém průmyslu.

„Při modernizaci řady KR QUANTEC 
jsme využili naše dlouholeté zkuše-
nosti se zaváděním automatizace 
v průmyslu s využitím průmyslových 

robotů. „Došlo ke zvýšení kapacity 
užitečného zatížení robota, vysoké va-
riabilitě pohybu pomocí technických 
výhod, jako jsou zkrácené brzdné  
dráhy nebo optimalizovaný pracov-

ní rozsah, nižším nákladům na provoz 
a menším nárokům na údržbu,“ vysvětluje 
Wolfgang Bildl, produktový manažer. KR 
QUANTEC bude užitečnější i z hlediska 
využití výrobního času: výpadky a poža-
davky na servis jsou minimalizovány díky 
novému konceptu kabelového a energe-
tického systému a zároveň došlo ke sní-
žení počtu náhradních dílů v souvislosti 
s optimalizací modulárního systému.
Nová generace KR QUANTEC je vybave-
na dodatečnými „motion modes“. Jedná 
se o softwarové doplňky, které zajišťují 
optimální pohyb robota pro specifické 
aplikace. Režim “path mode” umožňu-
je jeho mnohem přesnější a preciznější 
pohyb, zatímco „dynamic mode“ zvyšuje 
rychlost a tím pádem snižuje dobu cyklu 
a zvyšuje prostupnost výrobních linek.
Modernizovaný robot KR QUANTEC byl 
vytvořen pro ještě rychlejší a přesnější 
práci a v souhrnu přináší vysokou při-
danou hodnotu, která představuje ne-
jen konkurenční výhodu, ale také řešení 
nedostatku pracovních sil, což jistě není 
zanedbatelné.

 222 012 111 | www.csobleasing.cz

ČSOB Leasing partner ČMZRB v programu OPPIK Expanze.

Využijte výhodné projektové 
financování s veřejnou podporou
 
Spojte se s námi a kontaktujte Centrum 
dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Více informací k získáte na csobleasing.cz nebo 
na e-mailu dotace@csobleasing.cz

Využijte výhodné projektové 
f á í
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Kvalita ve formě

F-desky od firmy Meusburger jsou ideálním 
výchozím materiálem pro rámy forem. Jsou 
kompletně vybaveny otvory pro sloupky 

a šrouby a ve velikostech od 96 x 96 mm do 996 
x 1196 mm jsou skladem. Další výhodou, kterou 
nabízí Meusburger, je velké materiálové spekt-
rum s celkem 29 materiály. Doplňkové rámy fo-
rem s příčným uspořádáním lišt s téměř čtverco-
vým tvarem ušetří uživateli v mnoha případech 
přechod k bližší velikosti formy.
Tři žíhací pece pro 240 tun oceli
Při výrobě vznikají v ocelových deskách díky roz-
ličným pracovním procesům pnutí materiálu - na-
příklad díky nerovnoměrnému působení teplot. 
Po odpovídající vstupní kontrole jsou u firmy Me-
usburger veškeré desky žíhány ke snížení pnutí 
v jedné ze tří pecí po dobu 24 hodin. To vytváří 
nejlepší předpoklady pro následné opracování 
dílů s minimální deformací. Denní kapacita všech 
žíhacích pecí Meusburger činí 240 tun.
Snížit pnutí
Díky žíhání jsou stávající pnutí v materiálu re-
dukovány na minimum, aniž by byla změněna 
jeho struktura nebo pevnost. Toto se ukazuje 
být velkou výhodou při dalším opracování. Po-
kud by pnutí v materiálu zůstaly, projevily by se 
zkroucením například při řezání nebo frézování. 

Při žíhání je důležité pomalé a rovnoměrné za-
hřívání desek a následná doba prodlevy 6 hodin. 
Toto garantuje, že budou i silnější desky zcela 
prohřáty.
14 hodin ochlazování
Rozhodující pro optimální následné zpracování 
je navazující pomalé a rovnoměrné ochlazování. 
Tato fáze probíhá stále v žíhací peci a trvá 14 
hodin. Desky jsou ochlazovány o cca 35°C za 
hodinu. Při rychlejším procesu ochlazování by 
v materiálu mohly opět vzniknout napětí nebo 
dokonce i trhliny.
Rámy forem s Meusburger roztečí
Jsou to jednoduché a snadno pochopitelné ná-
pady, které přinášejí veliká zlepšení. Prospěch 
zákazníka stojí u firmy Meusburger vždy v po-
předí. Systematicky uspořádaná rozteč nabízí 
úplnou průchodnost od nejmenších po největší 
rámy forem.
Vsazení chladicích otvorů mezi vodicí otvor 
a šroubové spojení je možné u každé velikosti 
formy. Vzdálenost od kraje je u všech průměrů 
vedení vždy stejná. Normované rozteče všech 
desek forem Meusburger, ale i čelisťových forem 
a univerzálních rámů jsou konstruovány na stej-
ném principu a nabízejí Vám početné výhody.

Manipulační rohy a vyrovnávací hrany
Na první pohled malé, ale při bližším pohledu 
jsou manipulační rohy velmi cenným prvkem 
u tvarových desek o průměru vodicích sloupků 
nad 20 mm. Uvolněné rohy, které nabízí pou-
ze společnost Meusburger, usnadňují manu-
ální otevírání formy v dělicí rovině stejně jako 
demontáž tvarových desek. To přináší značné 
ulehčení práce pro nástrojaře.
Pro umožnění snadného a rychlého vyrovnání 
formy, mají tvarové desky také vyrovnávací okraj 
s maximální rovnoběžností k vodícím otvorům.
Upevňovací závity
Tak jednoduché až geniální. Se závitem v liš-
tách F 70 Meusburger forem je upínací deska 
při demontáži forem rozebírána společně s liš-
tami. To umožňuje nástrojařům rychlé uvolnění 
vyhazovacího paketu při revizi. Během následné 
montáže jsou lišty opět namontovány s upínací 
deskou. Takto může být ušetřen Váš čas.

F-desky od firmy Meusburger nabízejí jako výchozí 
materiál pro výrobu forem řadu výhod.
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Vertikální stroj  
v designu PowerSerie
WITTMANN BATTENFELD poprvé představil široké 
veřejnosti na veletrhu Fakuma 2018 svůj nově 
designovaný vertikální stroj. Od začátku letošního 
roku byl tento nový stroj uveden na trh.

Již osvědčený vertikální stroj firmy WITTMANN  
BATTENFELD je nyní díky novému typu 
VPower rovněž k dispozici také v designu 

PowerSerie. Jedná se o ucelenou výrobní řadu 
strojů, která díky souboru předností zaujímá 
vedoucí postavení na trhu. Vysoká efektivita je 
součástí již základní výbavy. Stroje PowerSerie 
se vyznačují vysokou přesností, kompaktním 
provedením a příjemným uživatelským kom-
fortem. Tyto charakteristiky symbolizují i nový 
VPower. V prvním kroku je tento stroj k dodání 
ve velikostech uzavírací síly 120 a 160 tun. Jako 
u všech produktů PowerSerie, tak i zde nabízí 
řídící systém B8 s Windows loT a možností inte-
grace s WITTMANN 4.0 základ pro jednoduchou 
a spolehlivou integraci uvnitř výrobní buňky i do 
firemních sítí.

Základem nového stroje VPower je jeho ino-
vativní 2-sloupkový koncept otočného stolu, 
který díky absenci středového sloupku zajiš-
ťuje optimální přístup. Velkoryse dimenzova-
né otočné stoly jsou kombinovány s 2-sloup-
kovou portálovou uzavírací jednotkou se 
dvěma vně umístěnými pojezdovými válci pro 
optimální otevírání a uzavírání formy. Otočné 
stoly jsou u první vyráběné skupiny k dispo-
zici s průměrem stolu 1300 a 1600 mm a jsou 
vybaveny se servoelektrickými pohony pro 

krátké časy otáčení a přesné nastavení polo-
hy. Stroje jsou rovněž vybaveny jak pro osci-
lační 2-staniční provoz, tak i pro 2- 3- nebo 
4-staniční kontinuální rotační provoz. Cen-
trální mazání všech pohyblivých dílů a utěs-
nění vůči průniku tekutin nebo prachových 
částic zajišťuje nejvyšší provozní spolehlivost.
Díky bezsloupkovému otočnému středu je 
pod stolem k dispozici rozsáhlý volný prostor 
pro přívod chladící vody, hydrauliky, stlače-
ného vzduchu a elektrických kabelů, které 
mohou být volitelně přivedeny k formám přes 
střed otočného stolu prostřednictvím přímé-
ho propojení hadic a to oscilujícím nebo otoč-
ným rozvaděčem.
Nový systém UNIFORCE pro kompenzaci de-
sek mezi příčnými nosníky uzavírací jednotky 
a oblastí upnutí formy slouží pro rovnoměrný 
a šetrný přenos síly na vstřikovací formu.
Vstřikovací jednotka stroje může být přesta-
vena a to i dodatečně z vertikální do hori-
zontální polohy a naopak. Z toho vyplývá, že 
pohonná jednotka VPoweru nabízí možnost 
provozu se dvěma vstřikovacími agregáty. 
Stroj je tedy k dispozici i ve 2-komponentním 
provedení, popř. vzniká možnost rozšíření 
stroje o druhý agregát i později, jestliže byl 
stroj objednán s přípravou pro připojení dru-
hého agregátu.

Ve standardním provedení je VPower vyba-
ven servohydraulickým dvoučerpadlovým 
systémem, který umožňuje paralelní pohyby 
zdvihů otevírání formy a vyhazovače. Díky za-
pouzdření a hlukové izolaci prostoru motoru, 
popř. čerpadla je hnací jednotka obzvláště ti-
chá. Jemná filtrace hydraulického oleje v hlav-
ním hydraulickém obvodu zajišťuje dlouho-
dobou přesnost stroje.
Díky svému otevřenému konstrukčnímu pro-
vedení je stroj zvláště vhodný pro spojení 
s automatizovanými systémy pro zakládá-
ní zálisků a odebíraní hotových dílů. Opro-
ti předchozímu modelu potřebuje výrazně 
menší zastavěnou plochu a jeho ergonomic-
ká a nízká pracovní výška pod 1 metr vychází 
uživateli velmi vhod.

Nový VPower

Velkoryse dimenzovaný otočný stůl  
s otočným rozdělovačem

Kompaktní, vysoce dynamická servohydraulika

Kontakt:

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67
397 01 Dobev
Tel: +420 384 972 165
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz

Pedály z opavského KSR pro  
automobilky v celém světě:  
Montáž a pohled do budoucnosti

Samozřejmě jde o to, aby se maximálně 
využila kapacita přepravky, a přitom aby 
tyto díly byly co nejlépe „po ruce“ při poz-

dější kompletaci automobilu samotného na 
lince. To vše pak záleží na dohodě s odběra-
telem, který nám přesně specifikuje svá přání 
a toho se v opavském závodě drží. Zajímavostí 
například může být, že například pro Seat – 
dle požadavků tamní odborové organizace, 
musejí být přepravky lehké, aby se pracovníci 
s nimi příliš nenadřeli při přesunování.
Pokud se podíváme na složení kompletu pe-
dálů, většinou je to poměr 50 na 50 plasty ver-
sus železo, někdy 60 na 40. To proto, že vět-
šina zákazníků chce mít stále brzdový pedál 

kovový, i když dnes jsou plastové materiály, 
které jsou pevnější než kov. Zatím žádné auto 
se nedodává s kompletně plastovými pedály. 
U plynových pedálů je to ale zase 100 % plas-
tů. Nosič pedálů je většinou z plastu, ale jsou 
automobilky, které požadují nosič mít z kovu.
Při kompletaci plynových pedálů se zalisová-
vají potřebné konektory do výlisku a k tomu 
se v dalších operacích přidává ještě deska 
s plošným spojem nesoucí elektroniku. Ta 
pak bezkontaktně přenáší polohu plynového 
pedálu do řídicí elektroniky celého vozu. Za-
jímavé na celé věci je to, že snímač funguje 
i při výpadku primárního snímacího prvku. 
To proto, že u většiny je snímání zdvojené,  

takže okamžitě funkci přebírá ten druhý sys-
tém. Někteří výrobci dokonce požadují ztro-
jení těchto okruhů. Celý systém se zde složí, 
součástí kompletace je i jeho naprogramování 
a samozřejmě i otestování. Elektronika je taky 
výrobek KSR, vyráběný v pobočném závodě.
Zajímavé je třeba to, že Volvo konkrétně 
požaduje, aby v modulu byla pojistka, která 
se přepálí v případě, že by se někdo pokusil 
elektroniku nějak ovlivnit. Těch druhů sníma-
čů je víc – hlavně se ale liší tím, zda je plynový 
pedál určen pro vozy s automatickou převo-
dovkou nebo s manuální. U automatické totiž 
musí reagovat na signál kick down, kdy při 
prudkém prošlápnutí plynu musí auto pod-
řadit. Není tajemstvím, jak nám sdělil Tomáš 
Valina- manažera výrobního střediska, že se 
chystá stavba nové haly, kde se bude kom-
pletně vyrábět celá elektronika. Tady v opav-
ském závodě KSR.

Součástí závodu v Opavě je i lisovna kovů, kde 
se lisují potřebné kovové díly, které se pak na-
ohýbají a nabarví. V lisovně pracuje na 470 za-
městnanců a jako pracovní nástroje tu najdete 
ohýbací lisy, ale také 65tunové lisy.
Obrat celé fabriky má stále rostoucí tendenci 
s tím, že osciluje kolem jedné miliardy. Stav 
zaměstnanců chce závod udržet na zhruba 
1600 lidech, protože sice další pobídky exis-
tují, ale byly by spojeny s dalšími investicemi 
do stavby dalších hal a výrobních prostor.
Co se týče pohledu do budoucna, blíží se 
doba, kdy nasedneme do auta, ale mačkat 
spojku nebo plyn nebude nutné nebo dokon-
ce ani možné. V KSR začínají pracovat v od-
větví, které se týká elektrických aut. Za tím 
účelem už zahájili prototypovou výrobu, ta se 
týká především rekuperace a čipů pro elek-
trická auta. Celá struktura výroby byla od-
koupena od výrobce Bosch, takže i to je směr, 
kterým se do budoucna bude KSR ubírat.

Po vylisování některých částí pedálových systémů následuje v hale vedle lisovny konečná 
montáž. Ta je přizpůsobena požadavkům jednotlivých odběratelů, automobilek.

KSR Industrial, s.r.o. 
Těšínská 2929/79A
www.ksrint.com
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Lasery popisují i svařují

Umíme popsat jehlu pro odběr krve, střešní 
tašku anebo blok motoru, jak říká technický 
poradce společnosti Panasonic. Takovéto 

aplikace spojuje doživotní čitelnost popisu, kte-
rá je v automobilové i farmaceutickém průmy-
sl důležitým atributem. Každý výrobek i dílčí  
výrobní kroky je třeba vhodně zdokumentovat.
Panasonic svůj první značící laser uvedl na trh 
již v roce 1996 a od té doby stále patří k ino-
vátorům. Každá novinka je interně testována 
v plném nasazení v továrnách Panasonic po 
celém světě. Zákazník tak má jistotu, že sério-
vě vyráběné zařízení je již po všech stránkách 
řádně otestováno.

Portfolio tvoří tři řady CO2 laserů a čtyři 
řady vláknových FAYb laserů. CO2 lasery jsou 
vhodné především pro značení různých typů 
plastů, případně organických materiálů jako 
papír, kůže nebo dřevo. FAYb lasery (řady 
LP-M a LP-S) popisují kovové materiály. Řady 
LP-V a LP-Z jsou vybaveny technologii MOF-
PA (Master Oscillator Fiber Power) a zvládnou 
precizně popsat jak kovy tak i plasty. Lasery 
vybavené 3D technologií jsou schopny ostře 
značit kulaté, vypouklé nebo jinak nerovné 
povrchy. Řada LP-S nabízí krytí IP 67G a je tak 
vhodná do náročných průmyslových podmí-
nek. Značicí lasery Panasonic umožňují říze-
ní přes RS232, USB a digitální vstupy. Mohou 
tedy tvořit samostatné pracoviště, ale lze je 
bez problémů integrovat do výrobní linky. 
Ovládat a nastavovat laserové popisovače lze 
z PC nebo dotykového panelu. Ten se stává 
neocenitelným pomocníkem přímo ve výro-
bě, kde není optimální prostředí pro práci na 
počítači.

kaci senzorů se postupně zavádí i do produk-
tů Panasonic.
O bezpečnost na pracovišti se stará buď la-
serový bezpečnostní skener, bodové sen-
zory nebo světelné bezpečnostní závory.  
U řady SF4D je elektronika vložena do vyfré-
zované odlitku a jedná se tak o téměř ne-
zničitelný bezpečnostní prvek, který ohlídá 
přístup ke stroji v délce až 15 metrů a dobou 
reakce 10 ns.

Automatizační technika Panasonic  
si vzájemně „rozumí“
Portfolio společnosti Panasonic nabízí širokou 
nabídku mikrospínačů, vypínačů, elektrome-
chanických i polovodičových relé, konektorů 
a senzorů, které jsou zpravidla vyráběny na 
autonomních linkách poháněných či řízených 
automatizační technikou Panasonic. Jednot-
livé automatizační komponenty mají shod-
ný komunikační protokol a tedy jsou ideální 
pro vzájemnou spolupráci. Základní pravidlo 
společnosti Panasonic zní: „Naše podnikání 
se zaměřuje na přidanou hodnotu našich zá-
kazníků.“ A tento postoj se uplatňuje jak při 

Dříve lepili… teď svařují
V průběhu posledních let jsou standardní 
technologie pro spojování plastů vytlačová-
ny svařováním. Obrovskou výhodou lasero-
vého svařování termoplastických umělých 
hmot je přesnost, rychlost a proces téměř 
bez odpadu. Navíc oproti ostatním meto-
dám umožňuje spojení materiálů s minimální 
degradací jejich vlastností - spojovaný díl je 
jen minimálně zatížen mechanicky a tepelně. 
Svařovací lasery Panasonic jsou vybaveny gal-
vano skenerem a nepotřebují komplikovaný 
posun svařovaného dílu. Kromě toho svařo-
vací laser Panasonic VL-W1 nabízí kompaktní 
rozměry pro jednoduchou integraci do vý-
robní linky. Lasery Panasonic úspěšně svařují 
kryty a pouzdra senzorů, nádobky na kapaliny 
a mnoho dalších výrobků po celém světě.

Ionizéry zajistí čistotu
Čistota pracovního prostředí je jedním ze 
základních faktorů při laserovém svařování 
a také při každé závěrečné montáži drobných 
součástek a elektroniky. V důsledku většího 
množství prachu a jeho pozdějšího ulpívání 
na styčných plochách, tak dochází k největ-
šímu procentu zmetkovitosti. Z toho důvodu 
je vhodné a doporučované použití přístrojů 
pro odstranění nechtěného statického nábo-
je – ionizerů. Portfolio společnosti Panasonic 
zahrnuje různé druhy ionizerů, od pistolových 
(bodových) po lištové (prostorové) nebo z po-
hledu zdroje vzduchu typy se vstupem na st-
lačený vzduch či autonomní s vlastním venti-
látorem, u kterých není nutné napojení na 
centrální rozvod stlačeného vzduchu. Stlače-
ný vzduch je jedním z nejdražších provozních 
médií a tímto se eliminuje jeho potřeba. Tla-
kové rozvody jsou mnohdy v havarijním stavu 
a podle dosavadních výzkumů se skoro po-
lovina vyrobeného vzduchu „ztratí po cestě“.  

výrobě komponent, tak i průmyslové auto-
matizace. Hlavní prioritou je tedy především 
vyřešení projektu a vyhovění přání zákazníka. 
V praxi tedy před samotným prodejem určité 
technologie, přichází na řadu pečlivé testo-
vání většinou přímo na lince zákazníka, aby 

se bezpečně ověřilo, zda daný přístroj v kon-
krétních podmínkách naprosto vyhovuje defi-
novaným potřebám. Pak teprve se přistupuje 
k samotné realizaci a budoucí spolupráci. Tím 
to samozřejmě nekončí, ale právě tady spolu-
práce teprve začíná.

Z tohoto důvodu má Panasonic, jakožto vý-
robce celé škály produktů automatizační 
techniky, ve svém portfoliu průtokoměry 
i celý systém pro optimální nakládání nejen 
v oblasti stlačeného vzduchu, ale i vody, páry, 
elektrické energie a dalších provozních nákla-
dových položek.
Z důvodu bezpečnosti mají všechny typy ioni-
zerů bezpečnostními směrnicemi vyžadované 
napájení 24 V, které umožní jejich nasazení do 
každé výroby. Právě díky nízkému napájecímu 
napětí a bez nutnosti napojení na přívod stla-
čeného vzduchu se jedná o ideální volbu do 
výrobních provozů jakéhokoliv typu.

LED UV vytvrzování… teď i plošné
Pro oblast lepení nabízí Panasonic přístroj Ai-
cure – přístroj pro LED UV vytvrzování. Pro-
dukty Aicure poskytují nadstandardní výkon, 
snížení režijních nákladů a hlavně možnost 
okamžitého spínání do maximálního výko-
nu 20 W/cm2. Díky těmto svým parametrům 
a možnosti nasazení v provozech 24/7 si velmi 
rychle získaly naprostou důvěru. Výrobek byl 
primárně určen pro bodové vytvrzování. Brzy 
po prvních úspěšných aplikacích se začala 
objevovat poptávka po plošném vytvrzování. 
Vývoj společnosti Panasonic vyslyšel potřeby 
trhu a rodina přístrojů pro LED UV vytvrzování 
rozrostla o řadu UD40. Jedná se o řídící jed-
notku, ke které se připojují vytvrzovací lišty 
v současné době v šířkách od 150 do 550 mm. 
Tímto krokem bylo vyhověno zákazníkům 
z oblasti tisku, lakování či plošného nanášení 
lepidel.
Senzory měří i chrání
Panasonic nabízí více než 2000 různých fo-
toelektrických senzorů. Senzory řady EX jsou 
vhodné zejména pro přesnou detekci objek-
tů, kde prostor pro instalaci je velmi omezen. 
Jsou jen 3 mm hluboké a vše (optika, elekt-
ronika i tranzistorový výstup) je integrováno 
v miniaturním plastovém pouzdře s krytím 
IP65. Všechny tyto senzory mají velmi malé 
rozměry a dokáží s vysokou přesností rychle 
detekovat i ten nejmenší objekt.
Vedle detekčních senzorů jsou další oblastí 
měřicí senzory kde řada HG-C s dobou ode-
zvy 1,5 ms dosahuje přesnosti 10 µm a na-
chází uplatnění např. při výrobě 3D tiskáren.  
IO-Link jako nastupující standard v komuni-

Lasery LP-S mají dostatečný výkon pro popis  
kovových dílů

Aicure - LED technologie pro UV vytvrzování 

Ionizery pro bodové i plošné odstraňování  
nechtěného statického náboje

HG-C - měřicí senzor s přesností 10 µm

Laserové svařování zajistí bezpečný a okamžitý spoj

Popis zaoblených ploch technologií 3D – řada LP-Z

„Nejlepší značicí inkjet je laser“, jak občas vtipně glosují 
odborníci při výběru optimální značicí technologie.  
A tak to ve výrobě s důrazem na kvalitu opravdu je.
Občas nekontrastní či „rozsypané“ časové razítko na 
PET lahvi asi katastrofu nepřinese, ale v automobilovém 
průmyslu se musí 2D kód či text vyznačit laserem. 
Jedině tak bude jistota dobré čitelnosti i v dostatečně 
dlouhé perspektivě.

www.karcher.cz

VŠE PRO ČISTÝ PRŮMYSL
V oblasti průmyslových čisticích systémů nabízí Kärcher inovativní a efektivní 
řešení vašich požadavků. Náš sortiment zahrnuje vysokotlaké čističe, 
profesionální zametací a podlahové mycí stroje, průmyslové vysavače, 
systémy pro čištění nádrží a dílů či zařízení na čištění suchým ledem.
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HASCO – od konstruktérů  
pro konstruktéry

Z okruhu konstruktérů a návštěvníků vele-
trhu HASCO Designer Days se v nedávné 
minulosti stále více ozývalo volání po pa-

rametrických údajích ke konstrukci.
V čem spočívá rozdíl mezi parametrickými 
údaji a standardními formáty rozšířenými 
v průmyslu Step, Parasolid nebo Iges?
HASCO umožňuje svým zákazníkům a konstruk-
térům snadný a rychlý přístup k podrobným 
informacím o všech normáliích. Na webových 
stránkách HASCO jsou uloženy technické údaje 
o více než 100 000 produktech z celého portfolia 
a ke konstrukci si lze vyžádat také příslušné dato-
vé záznamy ve 3D. Zpravidla jsou tyto údaje přes 
výměnný formát nahrávány přímo do zákaznic-
kého systému CAD. Během transferu však může 
dojít ke ztrátě parametrů a informací o jednotli-
vých produktech.
Představte si to tak: Jste Francouz a bavíte se 
s Italem anglicky. Rozumíte si, avšak v závislosti 
na Vašich znalostech angličtiny zůstávají některé 
informace „viset ve vzduchu“. Tak by to vypadalo 
při použití výměnných formátů, např. Step.
Naproti tomu při použití původních údajů zůstá-
vají všechny parametry a informace o výrobku 
zachovány a mohou být plynule dále zpracovány. 
„Hovoříme jednou řečí“ - abychom zůstali u me-
tafor. Jednodušeji a bezpečněji to nejde.
Jak to funguje v systému?
K jednomu produktu lze přiřadit bezpočet údajů. 
Mohou to být údaje o celé skupině zboží nebo 
informace o určitém produktu. U posledně uve-
deného odpovídají rozměry nebo označení ob-
jednávky pouze jedné variantě artiklu. Referenční 
produkt zdědí atributy nebo vlastnosti vztahující 
se ke všem variantám skupin produktů od zvo-

lené velikosti. Vlastnosti materiálů, dodavatel 
a označení jsou zadány jako informace pro všech-
ny varianty skupiny produktů.
Jaké výhody z toho má konstruktér, pokud má 
v systému CAD všechny informace?
Konstruktér může všechny tyto informace přímo 
použít. Atributy lze automaticky převést do ku-
sovníků a nemusejí být 
zaznamenávány manu-
álně. Namáhavé psaní 
atributů do systému 
CAD odpadá a proces 
objednání se zřetelně 
zjednoduší. Přímým 
propojením všech in-
formací mezi rodinou 
výrobků a artiklem lze 
jednotlivé normálie 
velmi rychle vyměňo-
vat. Pokud je například 
zapotřebí delší vodicí 

sloupek, stačí jedno kliknutí na artikl a výběr nové 
velikosti pro změnu artiklu, která je pak zahrnuta 
přímo do všech skupin produktů.
Jak získá konstruktér původní údaje HASCO?
S původními údaji HASCO mohou konstruktéři 
pracovat velmi různorodě:
î Mnoho zákazníků vloží vlastní databáze do 

svých systémů a pracují s nimi. Zde nabízí 
HASCO individuální poradenství a podporu. 
Obraťte se přímo na svou osobní kontaktní 
osobu HASCO.
î Alternativou jsou databáze systémových part-

nerů. Přední dodavatelé softwaru CAD poskytují 
nástroje pro konstrukci vstřikovacích nástrojů. 
V těchto nástrojích jsou k dispozici původní kom-
ponenty HASCO s mnoha funkcemi k podpoře 
konstrukčního procesu vstřikovacích nástrojů.
î Aktuálně nabízí HASCO také vlastní vyvinuté 

původní databáze pro konstruktéry. Tyto lze 
zdarma stáhnout přímo z domovské stránky 
a integrovat do systému. Díky tomu lze při prá-
ci se standardními komponenty HASCO zůstat 
v systému CAD a není zapotřebí vstupovat do 
webového portálu nebo externího softwaru. 
Také instalační prostory dostupné v databázích 
jsou propojeny s produktem a asociativně se 
mění s každou změnou.

Jaký to má vliv na konstrukční proces?
Instalační prostory poskytuje HASCO na webo-
vých stránkách a také v původních databázích. 
Jsou dodávány přes kapsy potřebné pro instalaci 
komponentů a podstatně usnadňují konstrukční 
proces. Konstruktér nemusí kontrolovat pokyny 
k instalaci produktu nebo mít znalosti o tom, jak 
má kapsa vypadat. Může jednoduše instalační 
prostor substrahovat z disku a vložit požadované 
frézovací operace.

Jako přední poskytovatel standardizovaných konstrukčních prvků ke konstrukci 
nářadí a forem si společnost HASCO stanovila za cíl maximální měrou podporovat 
konstruktéry. Úzká spolupráce se spolehlivými partnery v oblasti softwaru přitom 
umožňuje uživatelsky příjemnou implementaci potřebných normovaných dílů ke 
konstrukci vstřikovacích nástrojů. 

Opakovaně použitelná původní knihovna s komponenty HASCO v systému Siemens NX

Různé tolerance při instalaci komponentů HASCO

Vytvoření kapes pro komponenty pomocí prázdné 
formy do normovaných dílů HASCO

HASCO nabízí exkluzivní servis v oblasti CAD. 
Podrobné informace mohou zájemci získat 
na Moulding Expo ve Stuttgartu ve dnech 
21.–24. května 2019, hala 7, stánek C58.

Tryskání suchým ledem
→  čištění forem
→  odstraňování přetoků
→  příprava plastů před lakováním

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 
tel.: 800 121 121, www.linde-gas.cz

Josef Jandek
tel.: 481 320 656
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Distribuce

Váš materiál máme na skladě

Plastoplan s.r.o.   |  Nupaky 232  |  251 01 Nupaky u Říčan  |  Česká republika
+420 272 011 070  |  info@plastoplan.cz  |  www.plastoplan.cz

Našimi partnery 
jsou další výrobci.


