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UV vytvrzovací lampa pro maximum
flexibility procesu UV vytvrzování

Krátce
Meusburgerský indukční koncový spínač pro bezpečnost výrobního procesu
V současné
době jsou
u Meusburgera dostupné indukční
koncové spínače E 6502, E 65025,
E 6507 a E 65075.

Firma Biesterfeld Silcom, autorizovaný zástupce korporace Dymax pro dodávky UV světlem vytvrditelných lepidel a UV vytvrzovacích zařízení představuje
nový bodový systém s vysokou intenzitou
osvitu BlueWave QX4.

Nový bodový systém s vysokou intenzitou osvitu Dymax BlueWave Q4 v sobě
sdružuje všechny výhody vytvrzování pomocí LED technologií zabudované do
malého a všestranného zařízení. Celý systém BlueWave Q4 se skládá z řídicí jednotky a k ní až čtyř externě připojitelných LED hlav. Tyto hlavy pracují na vlnových délkách 365 nm, 385 nm a 405 nm. Samotné vytvrzovací hlavy mohou být dále
vybaveny zaostřovacími čočkami o průměrech tři milimetry nebo pět i osm milimetrů.
LED hlavy a čočky je možné samozřejmě používat v libovolné kombinaci a systém
umožňuje rovněž nastavovat potřebné kombinace programování času a intenzity
osvitu každé hlavy samostatně.
Časy expozic a nastavení intenzit osvitu lze nastavit po 1% přírůstcích pro každou
LED hlavu zvlášť. Lampa BlueWave QX4 může být aktivována pomocí pedálového
spínače nebo pomocí PLC rozhraní a je tedy velmi snadné ji začlenit do automatizovaných systémů.
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Jsou nabízeny v provedení jak horizontálním tak i vertikálním vždy s konektorem „samec“ nebo „samice“, čímž jsou
umožněny různé možnosti zabudování
dle individuální potřeby. Díky indukčnímu, bezkontaktnímu způsobu užívání je
garantováno přesné snímání pozice
a snímač tudíž nepodléhá opotřebení.
Z toho vyplývá zvýšená odolnost proti
vibracím a proti dalším vlivům okolního
prostředí. Koncové spínače od firmy
Meusburger jsou v nepřetržitém provozu použitelné do teploty 130 °C. Díky
všem těmto vlastnostem je zaručeno
spolehlivé spínání a je rovněž garantována bezpečnost výrobního procesu.
Nový sortiment indukčních spínačů je u
Meusburgera dostupný okamžitě. Další
informace: www.meusburger.com.
Plastový odpad by mohl najít uplatnění
v betonu namísto oceli.
Výzkumníci z Univerzity Jamese Cooka
v Austrálii přišli s návrhem nové varianty betonu, kterou bychom mohli
česky možná označit jako plastobeton.
Namísto ocelových armatur totiž pro
vyztužení betonu použili recyklovaný
plastový odpad. Nový beton je kupodivu
výjimečně ekologický a podle provedených předběžných testů je ideální
například pro výstavbu pěších stezek,
elementů odtokových nebo i kanalizačních systémů, hodí se i na velkoplošné
dlažby anebo dokonce na výrobu betonových pražců.
→
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Design Space Exchange
Většina rozváděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení se vyrábějí na zakázku. Vestavění komponent řídicího systému do rozváděče může být ale velmi náročné s ohledem na
výslednou velikost konstrukce, která by
měla být co nejkompaktnější, aby se
ušetřilo místo a zmenšila se i velikost
rozváděče. Nový nástroj Eplan Design
Space Exchange zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů
návrh virtuálních modelů rozváděčů
a překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí.

Společnost Eplan uvedla nástroj Eplan
Design Space Exchange (DSE), jež podporuje sdílení dat mechanické konstrukce, řídicí techniky a ovládacích prvků
v rozváděči. Jde o doplňkový modul pro
Eplan Pro Panel Professional, vyvinutý
společností Eplan se specialisty na MCAD
ze společnosti Cideon, který je dostupný
ve verzi Eplan Platform 2.4 a je kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015.
„Bez rozváděče nemůžete navrhnout
montážní uspořádání přístrojů a bez
montážního uspořádání přístrojů nemůžete navrhnout definitivní konstrukci
skříně. Toto dilema nyní lze řešit doplňujícím modulem Design Space Exchange,“
vysvětluje Thomas Weichsel, Product
Manager firmy Eplan. DSE je založen na
parametrizovaném 3D geometrickém
modelu mechanické konstrukce a má
přístup k datům 3D modelu CAD skříně
rozváděče. 3D montážní uspořádání je
vestavěno do navrženého prostoru
a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce.
Všechna elektrická zařízení, jež mají být
v rozváděči, jsou virtuálně namontována
s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace týkající se minimální
vzdálenosti mezi přístroji.
→

Spolehlivá obsluha vašeho vstřikolisu
Představujeme vám našeho rychlého a výkonného robota, který je
ideálním řešením pro obsluhu vašeho vstřikolisu. Robot Racer 7-1.4 se
vyznačuje vynikajícími provozními parametry a jedinečným stylem.
Robot Racer 7-1.4 s nosností sedm kilogramů a maximálním horizontálním dosahem 1400 mm byl navržen a postaven
s využitím nejmodernějších technologií
s důrazem na detail a pomocí pokročilého výrobního a průmyslového designu.
Kombinuje kompaktní velikost, vynikající
výkon a díky optimalizovanému řízení
a inovativnímu softwaru jde o nejrychlejší průmyslový robot ve své třídě.

Teach Pendant TP5, operační systém
pro Racer 7-1.4, je založen na systému
Linux, disponuje rozšířenou sedmipalcovou obrazovkou s dotykovými funkcemi
a má ergonomický tvar. Racer 7-1.4 je
elegantním, flexibilním a nenáročným
řešením pro obsluhu vstřikolisů, které
spoří místo a zvyšuje produktivitu výroby (viz obrázky níže).
Více informací o Raceru a dalších robotech rodiny Comau poskytneme na kontaktním místě: Comau Czech s.r.o., Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava;
Jan Morávek, 604 206 587, e-mail:
jan.moravek@comau.com; firemní web:
www.comau-robotika.cz.

Jeho konstrukce byla optimalizována
z hlediska tuhosti (poskytující zejména
vysokou přesnost a opakovatelnost pohybu a polohovací přesnost), úhlové
rychlosti a zatížení. Další předností robota je zkrácení doby cyklu s maximální
účinností. Klade důraz na nižší spotřebu
energie díky instalaci systému snižování
spotřeby energie v souladu se zásadami
systému řízení energie eComau Energy.
Nainstalovat jej můžete na podlahu, na
strop nebo pod maximálním úhlem 45°.
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Wittmann Battenfelt s LSR aplikacemi
se představí na výstavě Medtec Europe

Ve dnech 21. až 23. dubna 2015 společnost Wittmann Battenfeld předvede
zajímavou aplikací mikrovstřikování kapalného silikonu návštěvníkům Medtec
Europe, specializovaného veletrhu zdravotnické techniky ve Stuttgartu, na
stánku 5B10. Vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld EcoPower a MicroPower se staly kompetentními partnery
pro průmysl zdravotnické techniky. Na
výstavě chce společnost demonstrovat
zpracování tekutého silikonu v čistém
prostředí na strojích MicroPower určených pro vstřikování malých a mikro
dílů. Tím předvede možnosti LSR v odvětví se stále větším významem.

Na vstřikovacím lisu MicroPower
15/10 se vyrábějí čočky (na obrázku
dole) z roztoku společnosti Awentis.
Zbytek se skládá ze dvou částí: kapalného silikonového kaučuku od německé
firmy Momentive a materiálu německé
firmy EMT Dosiertechnik, dopravovaného dávkovacím čerpadlem ze dvou litrových zásobníků, umístěných uvnitř vstřikovací jednotky.
Stroj pro velmi čisté prostředí má
rotační disk s vyjímatelnými manipulačními díly a integrovanou kontrolu kvality zpracování, čisté prostory modulu,
produkujícího čistý vzduch třídy 6 dle
normy ISO 14644-1. Vyrobené díly jsou
na konci procesu kontrolovány na kvalitu a uloženy v čistém prostoru.
→

Jelínek-Trading modernizuje
strojový park a ještě víc zvýší kvalitu
Přes dvě desetiletí se zlínská společnost Jelínek-Trading řadí mezi
přední české zpracovatele tříděných plastových odpadů v České republice. Podle předběžných výsledků dosáhla za rok 2014 tržby ve
výši 260 miliónů korun a zisk se pohybuje kolem 16 miliónů korun.
„V našem závodě v Křelově u Olomouce
jsme vloni instalovali vysokokapacitní
recyklační linku, kde zhotovujeme a exportujeme polypropylenové regranuláty
prvotřídní kvality pro vstřikování v plastikářském průmyslu,“ uvedl Otto Jelínek,
jednatel společnosti: „Dodržujeme samozřejmě platnou legislativu EU. Naši zástupci jsou v kontaktu s pracovními skupinami v EU, např. v European Plastics
Converters a Plastic Recyclers Europe.
Působíme i v Plastikářském klastru, kde
s dalšími zpracovateli plastů ze Zlínského
kraje se zaměřujeme na zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti na Zlínsku
silně zastoupeného odvětví.“

Část recyklovaného granulátu firma
Jelínek-Trading zpracovává ve své další
provozovně ve Vrbně pod Pradědem. Od
roku 2002 zde vyrábí zahradní kompostéry a kompostovací sila s objemy 270 až
900 litrů. Ve Vrbně jich zhotovili už přes
600 tisíc kusů. Rostoucí se produkce si
vyžádala modernizaci strojového parku.
Nejrozsáhlejší se uskutečnila za finanční

podpory EU v roce 2012, kdy šest nových
vstřikovacích lisů na výrobu plastových
výlisků přineslo vyšší produktivitu práce
i lepší kvalitu výlisků. O tom svědčí získaná i obhájená certifikace AFNOR z Paříže.
Dle Otto Jelínka se firma nyní připravuje na certifikaci ISO 9001. Druhým rokem
má stanovenu Politiku kvality do roku
2017, dalším dokumentem, platným pro
rok 2015, jsou Cíle kvality. Dlouhodobě
přitom vzdělává své zaměstnance, což je
jedna ze základních podmínek rostoucí
kvality výroby a spokojenosti zákazníků.
Polypropylenové regranuláty a plastové kompostéry Jelínek-Trading úspěšně
prodává v České republice i v Evropě:
Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, příležitostně i v Rusku, na Ukrajině,
v Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě i jinde.
Loňská expanze zakázek přiměla výrobce kompostérů k nákupu dalších dvou
vstřikovacích lisů s uzavírací silou 350
a 650 tun. „V roce 2014 jsme prodali
39 397 kompostérů a kompostovacích sil,
což znamená 37,5procentní nárůst oproti
roku 2013 a 49,5procentní nárůst oproti
roku 2012,“ uvedl ing. Luděk Černatovič,
ředitel vrbenské provozovny Jelínek-Trading. Přitom 63 procent loňské produkce
putovalo do zahraničí.

→
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Engineering se
předvede v Orlandu na NPE 2015
Společnost Labtech Engineering se bude
prezentovat na letošní výstavě NPE 2015
v Orlandu na Floridě. Na jejím stánku
7963 (hala E) o výměře 170 m2 budou
předváděny i stroje, jež jsou absolutními
novinkami u Labtech Engineering:
 Nejmenší plně
funkční
koextruzní třívrstvá
chill
roll linka na
světě
(feed
block umožňuje rozdělit
tok taveniny
z obou extruderů na tři vrstvy ve
složení A+B+A, extrudery pohánějí
přesné servomotory, které umožňují
perfektní kontrolu tloušťky jednotlivých vrstev).
 Nejmenší plně funkční koextruzní třívrstvá vyfukovací linka na světě (složená ze tří extruderů stejného typu
jako u linky chill roll. Složení vrstev
tubulární fólie je zde ale A+B+C).
 Počítačem řízený Filter Tester se zubovým čerpadlem a 25mm jednošnekovým vytlačovacím strojem (používá
se pro testování velikosti částic jakéhokoli polymeru a lze ho používat
i s 5 µm filtračním sítem ).
 Hands Free plně automatický míchací
dvouválec s převracecím zařízením
(dvouválec lze
naprogramovat
posloupností operací, programy lze poté
uložit a opakovaně používat za stejných podmínek).
 Automatický hydraulický lis s chladicím systémem (má programovatelné
cykly, takže pracuje plně automaticky
od vložení taveniny až po jeho
konečné zachlazení).
 Třívrstvá plochá koextruzní linka se
dvěma extrudery.
 Třívrstvá koextruzní vyfukovací linka
tubulárních fólií.
 26mm, 40 L/D dvoušneková kompaundační linka s granulátorem.
Pokud by se
vám nezdařilo navštívit
stánek společnosti Labtech Engineering
přímo na veletrhu NPE 2015, nemusíte
se obávat, protože v dalších vydáních
zpravodaje TECHnews přineseme podrobné reportáže z tohoto veletrhu, ve
kterém prezentované novinky přiblížíme
→
podrobněji.

PULSE™ GX: nová generace
nejlepších PC/ABS pro automobilové aplikace
Jaké výhody RESINEX přináší
s novou generací PC/ABS PULSE™ GX?
Nejlepší PC/ABS ve své třídě používané
vedoucími OEM v autoprůmyslu včetně
VW, BMW, General Motors,
Škoda, DC, Audi a dalších.
Vysoká tekutost a excelentní houževnatost. Povrch
s nízkým leskem; nízký zápach a emise těkavých látek (VOC); dobrá UV odolnost; lepší ekonomika díky
nižší hustotě (PULSE™ GX70 vs. PULSE™
A35-105); profesionální obchodně-technické zastoupení a lokální sklady v každé
zemi Evropy; experti na automobilové
aplikace připraveni podpořit vaše projekty; dlouhodobá specializace a dlouholeté zkušenosti z automobilového
průmyslu.
PULSE™ GX50 a PULSE™ GX70
vyplňují mezeru mezi ABS a PC/ABS
Nové typy PULSE™ GX vyplňují mezeru
mezi vysoce tepelně odolnými typy ABS
MAGNUM™ a současnými typy PC/ABS
PULSE™. PULSE™ GX nabízí excelentní
rovnováhu mezi teplotní odolností a mechanickými vlastnostmi v kombinaci s vylepšenými tokovými vlastnostmi.
PULSE™ GX70 – příklady aplikací:
Většina interiérových komponentů; části
sloupků; držáky nápojů; střešní konzole;
DVD přehrávače; přístrojová deska; části
středové konzole; kryt zpětného zrcátka.
PULSE™ GX50 – příklady aplikací:
Součásti, jež nejsou vystaveny přímému
slunečnímu záření nebo díly v dolní části
interiéru; středová konzole; spodní části
přístrojové desky; přihrádka spolujezdce;
ofukovače; části kufru; rázově odolné
spodní části dveří.
PULSE™ GX – shrnutí výhod:
PC/ABS typy s nejlepší rázovou odolností
za nízkých teplot ve své třídě a tepelnou
odolností optimalizovanou pro interiérové díly. Splňují všechny automobilové
požadavky ohledně spolehlivosti, materiálových vlastností a kvality. Vysoká tekutost umožňuje produkci tenkostěnných dílů a rychlejší cyklus vstřikování.
Úspory hmotnosti a nákladů díky nižší
hustotě (o 2–4 %). Možnost použití nelakovaných dílů díky nízkému lesku a excelentní odolnosti proti poškrábání. Kontinuální technologie výroby ABS zaručuje
-4-

Foto: poskytnuto
firmou Trinseo

nízký zápach
a emise VOC
materiálu PULSE™. Excelentní
odolnost hydrolýze. Dobrá UV odolnost, pět cyklů při
BMW a VW zrychlených testech.
PULSE™ PC/ABS – Portfolio
Vstřikovací typy PULSE™:
GX50 (střední tepelná odolnost, snadná
tekutost, nízká hustota). GX70 (interiér,
vysoká tepelná odolnost, snadná tekutost). GX90 (interiér, velmi vysoká tepelná odolnost, vynikající houževnatost při
nízkých teplotách). A35-105 (interiér, vysoká tepelná odolnost). A35-110 (interiér, velmi vysoká tepelná odolnost).
920MG (interiér, nízký lesk).
Sklem plněné typy pro součásti přístrojové desky PULSE™: 630GF – nosič
přístrojové desky (13 % GF). 979 – strukturní části přístrojové desky (10 % GF).
Materiálové listy a informace jsou zde:
www.resinex.cz, www.resinex.sk, e-mail:
resinex@resinex.cz i resinex@resinex.sk.
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Malý krůček pro robotiku, ale...
Dánská společnost Universal Robots
představila svého nejmenšího a nejlehčího šestiosého „stolního“ robota UR3,
který nabízí bezkonkurenční flexibilitu,
ale i vysokou užitnou hodnotu v kompaktním provedení.
UR3 se ideálně hodí k vykonávání precizních automatizovaných úkonů v aplikacích, při nichž je potřeba zachovat
i přítomnost lidí a to bez obvyklých
dalších dodatečných nákladů, souvisejících s programováním a nastavováním
či vytvářením chráněných zón.

Tradiční dodavatel technologií
a materiálů pro elektroniku
a elektrotechniku
Srdečně vás zveme k návštěvě naší expozice na veletrhu

AMPER 2015
UR3 je citlivý na působící sílu a lze jej
nastavit tak, aby okamžitě zastavil svůj
pohyb již při síle 50 newtonů. Díky tomu
ho lze používat i pro přímou spolupráci
s lidmi (po předchozím posouzení rizik
nástroje a dalších periferií).
UR3 má hmotnost jen jedenáct kilogramů, unese zátěž tři kilogramy na operačním poloměru 500 milimetrů, což
umožňuje jeho použití jako „inteligentního“ pomocníka i ve stolních
a s lidmi sdílených aplikacích, jako jsou
například drobná montáž, pájení, lepení,
šroubování, mazání, manipulace či paletizace. UR3 si zachovává všechny ctnosti
a výhody větších bratříčků, modelů UR5
a UR10: kompaktní a tuhou konstrukci
s použitím bezkartáčových motorů a harmonických převodovek v kloubech, moderní řídicí systém s Ethernet a I/O komunikací, ovládání dotykovým displejem
a ručním naváděním na požadované polohy a tak podobně. Přidává k tomu ale
ještě neomezené otáčení nástrojové příruby (zápěstí), spotřebu 200 W a velmi
tichý provoz.
Podrobné informace lze
získat u distributora firmy Universal Robots, jímž je společnost Exactec.

ve dnech 24.–27. 3. 2015
hala F, stánek 302
e-mail: pbt@pbt.cz, web: www.pbt.cz

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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