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Bezpečnostní funkce v jednom
Pro zajištění bezpečnosti obsluhy je výrobní linka opatřena mnoha
komplexními systémy. Světelné závory hrají významnou roli při
ochraně lidí před pohyblivými částmi strojů.
Samotné nasazení bezpečnostních světelných
závor však nestačí. Systém je třeba doplnit
o tlačítka Nouzové zastavení a kontakty bezpečnostních dveří. Dalším nezbytným krokem
je bezpečnostní propojení řídící jednotky, motorů a pneumatiky. Především pro menší výrobní provozy tvoří tyto
vícepráce relativně vysoké náklady.
Chytré a inovativní řešení se nachází v použití bezpečnostních závor Panasonic
Electric Works řady SF4C. Tlačítko nouzového zastavení i kontakt bezpečnostních
dveří může být zapojen přímo bez nutnosti použití bezpečnostního PLC. Přídavné
kontakty potřebné pro sledování výkonových relé lze také připojit přímo k bezpečnostní závoře.
Ještě donedávna bylo pro zastavení stroje
se třemi světelnými závorami zapojenými
v kaskádě třeba šesti bezpečnostních relé.
Díky použití SF4C klesne jejich počet na třetinu, čímž klesají na třetinu pořizovací náklady
i náklady a čas na zapojení a zprovoznění.
Světelné závory SF4C mají vlastní červené,
žluté i zelené signálové LED světlo, čímž je
eliminována nutnost nasazení standardního
světelného majáku.
Světelné bezpečnostní závory SF4C s roztečí
paprsků 10 a 20 mm a LED displejem splňují
bezpečnostní třídu 4 (PLe, SIL3). Ochranná
výška dosahuje 640 mm. Další speciální funkce jako například: Muting, pevná nebo plovoucí funkce Blanking, korekce dopadajícího
světla v extrémních světelných podmínkách či
zabezpečení heslem je tu samozřejmostí. Díky
polykarbonátovému provedení jsou závory
velice lehké a odolné.
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Krátce
Společnost Fanuc
plánuje výstavbu
nové továrny a rozšíří své laboratoře
Společnost Fanuc Corporation Japan má
uzavřená jednání s vládou prefektury
Točigi na pořízení 695 tisíc metrů čtverečních stavebních pozemků v Mibu-Hanyuda Industrial Park. Od investice si
firma slibuje upevnění pozice na poli
průmyslové automatizace rozšířením
plánované výrobní kapacity u CNC systémů, servomotorů a servozesilovačů.
Plány stavby tvoří několik etap a dvě
fáze. V první (do dubna 2016), vzniknou
čtyři budovy o ploše 254 tisíc metrů
čtverečních a postaví se čtyři závody:
výrobní pro servomotory, výrobní pro
elektroniku, slévárna a expediční centrum. Ty zahájí výrobu do října 2016
s cílem vyrobit v nich měsíčně deset
tisíc kusů CNC zařízení, 60 tisíc servomotorů a 35 tisíc servozesilovačů.
Druhá fáze pak rozšíří ještě i výzkumné laboratoře a její součástí bude výstavba infrastruktury a vybavení laboratoří. Cílem je ještě zvýšit spolehlivost
a rychlost produktů Fanuc. Start provozu laboratoří, čítajících čtyři budovy
o ploše 66 000 m2 se plánuje na květen
2016. V rámci toho budou zavedena
i nová, rychlá a přesná testovací zařízení
pro vyhodnocování i know-how pro
zajištění spolehlivosti.
Dassault Systèmes
uvedla SolidWorks Industrial Design
Společnost Dassault Systèmes, 3DExperience Company představila SolidWorks
Industrial Design, druhou aplikaci značky na platformě 3DExperience. Ta přináší výhody v oblasti spolupráce využitím
sociální sítě a špičkových cloudových
technologií této společnosti. SolidWorks
Industrial Design byl představen na
konferenci SolidWorks World 2015
v Phoenixu. Aplikace výrazně urychluje
proces navrhování produktu tím, že
konstruktérům poskytuje velmi intuitivní cloudový nástroj pro navrhování
a spolupráci na komplexních tvarech.
A to počínaje konceptem a konče až
finálním produktem, ke kterému mají
vývojáři přístup odkudkoli a kdekoli.
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Fluke uvedla na trh nové
expertní termokamery TiX560 a TiX520
Fluke Corporation představila expertní
termokamery, modely
Fluke TiX560 (vlevo)
a TiX520. Kamery mají
funkci Super Resolution (až 640 x 480 obrazových bodů)
i podporu bezdrátové komunikace Fluke
Connect a přetočitelný objektiv.

V plastikářském průmyslu najdou
uplatnění zejména při měření teplot
zpracovávaných a vytlačovaných směsí
a k hlídání teploty pohonných součástí.
Pracovní ochranné brýle,
jež padnou úplně každému
Nové brýle 3M
SecureFit
400
sednou každému.
Díky technologii
3M PDT flexibilně
kopírují nejrůznější tvary obličeje. Rozložení tlaku nad uchem zvyšuje pohodlnost jejich nošení. Boční zakrytí zajistí
dodatečnou ochranu. Inovativní konstrukce a technologická vylepšení od 3M
zvyšují komfort a spolehlivost použití
v každém provozu. Bezobroučkové brýle
s lehkou konstrukcí je možné využívat jak
ve stavebnictví a strojírenství, tak při ve
výrobních linkách, montážích, při údržbě
i při opravách strojů a zařízení. Jejich
výhodou je fakt, že nastavitelný nosní
můstek se přizpůsobí různé ergonomii
tváře, proto padnou na každý její tvar.
Ruční infračervený
teploměr pro měření
vysokých teplot
Raytek představil
ruční bezdotykové teploměry 3i
Plus pro sledování vysokých teplot od 400 do 3000 °C v úlohách při výrobě a zpracování oceli, v chemickém
a petrochemickém průmyslu, při tepelném zpracování materiálů či v energetice
i teplárenství. Robustní zařízení vydrží
pád z výšky jednoho metru a jeho firmware podporuje zobrazení naměřených
hodnot, jejich analýzu a vykreslení časo→→
vých průběhů přímo v přístroji.

Zakázkové měření
na počítačovém tomografu (CT)
Společnost Prima Bilavčík poskytuje zákazníkům zakázkové měření na unikátním
multisenzorovém souřadnicovém stroji se senzorem pro počítačovou tomografii
(CT) Werth TomoScope HV 500, který je díky technologii CT ideální pro nedestruktivní testování (NDT) dílů a výrobků s komplexním vyhodnocením měřené
části.

Uvedený měřicí přístroj obsahuje neje- Využití přístroje pro zakázková měření
nom senzor pro počítačovou tomografii,  Komplexní rozměrová kontrola geoale i vysoce přesnou kontaktní sondu
metrií dle ISO 1101 nebo ASME 14.5.
pro automatickou korekci dat k dosažení  Měření vnitřních geometrií a nedosamaximální možné přesnosti.
žitelných prvků – nedestruktivní měření (např. skryté hrany, nedotoky,
vnitřní odchylky).
 3D-komparace nominálních a aktuálních dat jako 3D-zobrazení odchylek
sítě bodů vůči CAD-modelu.
 Detekce a analýza materiálů, trhlin,
dutin, vměstků, funkční analýzy, separace materiálů dle hustoty.
Technické specifikace:
 Vytváření CAD-dat z měřené sítě bo Maximální urychlovací napětí zářiče:
dů – reverzní inženýrství.
300 kV.
 Maximální výkon zářiče: 300 W.
 Rozlišení detektoru: 2048 x 2048 pix.
 Plocha detektoru: 400 x 400 mm.
 Maximální měřicí rozsah: D=500 mm,
L=710 mm.
 Maximální hmotnost měřeného dílu:  Kombinace měření s výpočtovou to75 kg.
mografií a dalšími senzory v jedné
měřicí sekvenci za pomoci softwaru
 Maximální měřicí odchylka CT snímaWinWerth.
če [MPE]: (4,5 + L/75) μm.
 Extra: Rastrová tomografie, ROI, ske- Datový výstup
 2D rentgenové snímky (pixely).
novací doteková sonda.
 3D objemová grafika (voxely).
 3D mračna bodů, trojúhelníkové sítě
(STL).
 3D podklady pro reverzní inženýrství
→ modely (STEP/IGES).
 2D, 3D výstupy, animace z vizualizačního software Avizo Fire (tzv. NDT
analýza).
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Miniaturní třívrstvá koextruzní linka na fólie a desky
Společnost Labtech Engineering Company představuje nejmenší koextruzní linečku svého druhu na světě. Tu charakterizují vytlačovací stoje s kónickými osmimilimetrovými šneky schopnými zpracovávat
standardní velikosti granulí, které mají Feed Block typu A B A, dále tříválec s vlastní temperací – ohřevem a chlazením, s nastavitelným přítlakem válců a poháněnou navíjecí hřídel s navíjením na dutinky.
Vše pak ještě doplňuje přehledný dotykový LCD displej pro snadné ovládání linky.

Podobně, jako všechny Micro Ultra linečky od společnosti Labtech Engineering Company, tak i tato byla navržena a vyrobena pracovníky
→
této společnosti v jejich volném čase – a jako dárek věnována prezidentu firmy Labtech Engineering.
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Miniaturní třívrstvá koextruzní linka na fólie a desky – dokončení
→

Základem jsou dva
vytlačovací
stroje
s kónickými šneky,
s unikátní konstrukcí
pro zpracování i standardní velikost granulí/peletek.

Technické parametry linky
Tříválec LCR 50
Šířka válců

100 mm

Průměr všech tří válců

40 mm

Maximální šíře fólie po zúžení
Tloušťka fólie
Šířka hlavy

Oba materiály se spojují
ve Feed Blocku typu A B A.
Feed Block zajistí rovnoměrnou distribuci obou
materiálů jak po šířce tak
i ve tloušťce. Tloušťka se
reguluje rychlostí jednotlivých vytlačovacích strojů, které jsou poháněny servomotory s plynulou regulací otáček a schopností udržet
přesně otáčky na nastavené hodnotě.

Rozsah nastavení štěrbiny hlavy

60-65 mm speciální hlava
10–300 µm
50 mm
0,1–0,3 mm

Výkon topení hlavy

400 W

Výkon DC motoru tříválce

30 W

Odtahová rychlost
Výkon pohonu odtahu a navíjení
Maximální teplota vody
Výkon ohřevu vody

Plochá vytlačovací hlava má rozvodný kanál
„coat hanger“. Nastavení štěrbiny se provádí šrouby v rozmezí 0,1
až 0,3 mm. Feed Block
a hlava jsou připojeny
k vytlačovacím strojům
upínacími kleštinami
ve tvaru písmene C.

40-45 mm standard,

0,5–5 m/min
15 W
Max 90 ºC
1000 W

Feed Block
Tři vrstvy
Výkon topení Feed Blocku

A B A (dva vytlačovací stroje)
300 W

Extruder LE8-30/C
Průměry kónického šneku
Poměr L/D
AC servo motor

Všechny tři válce jsou
dvouplášťové pro zajištění efektivní možnosti temperace povrchu válce vodou
z temperační jednotky. Čepy válců jsou
osazeny miniaturními
rotačními hlavami.

Rozsah otáček šneku
Počet teplotních zón válce
Vodní chlazení pod násypkou
Výkon topení válce
Maximální rozměr granulí

18 mm na vstupu,
8 mm na konci
30
400 W
0–300 RPM
1
1
650 W
Standardní granule

Kompletně o lince
Materiály vhodné ke zpracování:
Rozměry (š x h x v) mm.

Ve spodní části stroje
je kompletní vodní
příslušenství pro temperaci vody a její cirkulaci s možností napojení na externí přívod
vnějšího chladicího okruhu. Velká retenční
nádrž na vodu však
umožňuje i několikahodinový provoz bez nutnosti připojení externí
vody.

Napájecí napětí
Celkový výkon a proud

Funkce a ovládací prvky
miniaturní koextruzní linečky jsou přehledně
umístěny na dotykovém
LCD barevném displeji.
Vpravo na obrázku je
ukázána hlavní obrazovka, kde je znázorněna
celá linka se všemi nastavenými a aktuálními parametry procesu.

LLDPE, LDPE, HDPE & PP
840 x 1230 x 1235
Třífázové 400 V,
jiné na vyžádání
4,4 kW, 15 A

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob.
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→→ Nové

počítadlo se
standardizovanými
vestavnými rozměry
Strack Norma přichází s dalším vývojem
mechanického počítadla a uvádí ho na
trh v novém, modrém,
provedení. Jeho rozměry
odpovídají montážním
rozměrům
obdobných
výrobků na trhu. Popis
lze provádět laserem. Mechanické počítadlo spolehlivě načítá impulsy výrobních prostředků (injekční kartuše, písty
apod.) a hodí se u zařízení, u kterých lze
počítat zavírací a otevírací impulsy.
Uzavřenou jednotku lze umístit (přišroubovat dvěma šroubky) na zásobník nebo
do něj. Stiskem vystupujícího kontaktu
se hodnota čítače zvýší vždy o jednotku
a sedmimístnou hodnotu nelze vynulovat, čímž se zabrání chybám v čítání.
Počítadlo zobrazí výrobní hodnoty přímo
na nástroji a je ideální pro výrobce nástrojů, kteří chtějí zákazníkům zaručit
správnost výrobního procesu v závislosti
na počtu sledovaných jednotek.
Nová generace
sklem vyztuženého POM pro velmi náročné díly
Výhradní distributor
materiálu POM Hostaform, Resinex, dodává nový sklem vyztužený typ, výrazně
posunující mechanické vlastnosti těchto
materiálů. Výrazného
zlepšení pevnosti, tuhosti, houževnatosti
i při nízkých teplotách
a odolnosti vůči dlouhodobému namáhání je dosaženo novou
technologií spojování skleněných vláken
s POM matricí. Hostaform XGC (chemické spojení skleněných vláken a polymeru) omezuje vypadávání vláken z matrice
a tím vzniku prázdných děr v materiálu.
Hostaform XGC poskytuje: zlepšení mechanických vlastností oproti standardním sklem vyztuženým POM, skvělou
tuhost i pevnost v širokém rozsahu teplot, splňuje nejpřísnější požadavky emisní automobilové normy VDA275, má
lepší mechanické vlastnosti než kopolymery i homopolymery GF POM a je možnou náhradou PA66 GF30 a PBT GF30,
pokud se vyžaduje vyšší tuhost a pevnost (zvláště při vysokých teplotách).
Standardní POM GF30 (nahoře)
a Hostaform XGC25 (dole).

Semináře ultrazvukové techniky
Semináře a workshopy společnosti Herrmann Ultrazvuk nabízejí cenné odborné
znalosti v oblasti ultrazvukové svařovací techniky. Jako odborník si můžete prohloubit znalosti a jako nováček pak můžete profitovat z technických základů.

Také v roce 2015 firma nabízí termíny
školení v jazyce dané země pro semináře
ultrazvukové techniky svařování termoplastických umělých hmot. Pokud si sami
chcete přinést vzorové díly či výkresy
a projednat postupy, vedoucí k jejich
řešení, není to žádný problém. V otevřeném diskusním kole budete moci s techniky probrat i vaše individuální témata.
Semináře probíhají v jazyce dané země
v Německu, Polsku, Česku, Maďarsku
a Turecku. Požadujete-li workshop přizpůsobený vašim požadavkům u vás na
místě, pak kontaktujte sídlo firmy.
Česky se semináře konají v pobočce
firmy v Brně a to v následujících termínech, vždy v úterý: 2. 6. a 20. 10. 2015.
Program standardního semináře
Od 8.30 do 17.00 hodin (s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin).
 Uvítání, představení a úvod
 Profil firmy Herrmann Ultrazvuk
 Základy ultrazvuku:
- Mechanismy působení
- Pojmy, definice
 Ultrazvukový svařovací systém:
- Ultrazvukové svařovací stroje; HiQ Serie, Ultraline
- Komponenty
- Vytváření síly
 Soustředění energie:
- Směrování energie
- Tvorba sváru
- Konstrukce součástky
 Seřízení aplikace:
- Dimenzování oscilační soustavy, výpočet amplitudy
- Výpočet sil svařování

- Vyrovnání výkyvné desky, parametry
startu
 Proces svařování:
- Diagram průběhu
- Režimy svařování
- Parametry a mezní hodnoty
- Interpretace grafů svařování
 Umělé hmoty, typy, vlivy a požadavky
 Aplikace:
- Svařování
- Nýtování
- Lemování
- Vsazování
- Zapouštění
- Ústřední aplikace
 Praktické pokusy v laboratoři ultrazvuku umělých hmot
 Otázky a odpovědi.
Více informací zde: www.svetplastu.eu,
na banneru Herrmann..
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