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Svět plastů + TECHnews – mediální partner konference PLASTKO Zlín,
konference FORMY Brno, veletrhu Plastex-MSV Brno.
Využijte naši přímou a aktivní účast na těchto zásadních plastikářských
akcích a buďte s námi přítomni pro všechny účastníky.
Svět plastů je umístěn do tašek s tiskovými materiály pro každého účastníka.
Využijte možnosti vkládané inzerce.

STRACK západkový zámek – Klinkenzug
Nejlepší svého druhu
40 let vytrvalosti a zdokonalování

Úspěšný příběh započal v roce 1976 prodejem
prvního hákového zámku Z5 ve dvou různých velikostech. Výrobci nářadí, kteří se v té době rozhodli
znovuzavést kompletaci součástí nářadí vlastními
silami, se tak mohli vrátit k jednoduššímu způsobu
standardizace částí. V roce 1979 byl na trh uveden
západkový zámek Z4 jako další vývojový stupeň
Klinkenzugu Z5. Bylo tedy nyní možné zajistit původní jednoduše posunutou a nezabezpečenou
desku (Z5) prostřednictvím západek v určené pozici. Toto zvýšilo bezpečnost výrobního procesu.
V roce 1998 byla produktová nabídka západkových zámků Z4 a Z5, které
jsou externě šroubované,
doplněna o patentovaný
kruhový Klinkenzug Z3 pro
interní instalaci. I zde byl
použit konstrukční princip
západkového zámku Z4. Již
v tuto dobu byla STRACK
NORMA se svou produktovou řadou schopna nabídnout řešení pro téměř
všechna použití.
V roce 2004 byly k doplnění standardní řady vyrobeny první dvou západkové
zámky se zpomalením a
bez zpomalení pro použití
například s tří deskovými
nástroji.
V roce 2015 byl speciálně
vyvinut petlicový zámek Z440 pro použití ve velkých
nástrojích. Současně byly za
účelem zlepšení životnosti
všech západkových zámků
série Z4 opatřeny DLC povlakem.
Tímto jsou Klinkenzugy
STRACK NORMA schopny
zajistit ještě vyšší provozní
výkonnost a umožňují delší
intervaly údržby.
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Vysoký počet variant a zákazníkům přizpůsobené
návrhy, které byly od začátku individuálně vyráběny mimo portfolio západkových zámků, umožnily
naší společnosti specializující se na standardní části,
stát se technologickým leadrem na trhu s těmito
komponenty.

Zajišťujeme analýzu a optimalizaci parametrů pro
pořadí pohybu desek, sílu desek, povrchové úpravy
stejně jako provozní podmínky (teplota v nástroji,
použité systémy horkých vtoků atd.). Individuálně
je možné u současných nástrojů řešení realizace pohybů desek. Vedle standardních řešení to
40 let nápadů, zkušeností a kompetence
velmi často vede k široké škále speciálních řešení
Díky široké nabídce západkových zámků obdrží
individuálně vypracovaných pro zákazníka týmem
zákazník více nových konstrukčních možností. Ve
fázi návrhů tvarování ocení uživatel podporu apli- STRACK NORMA.
kačních inženýrů ve firmě STRACK Lüdenscheid. Více na: www.strack.cz.
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NOVĚ u Meusburgera – E 1450 Izolační žebrovaná deska
Výrobce normálií Meusburger rozšiřuje svůj sortiment o žebrovanou variantu izolačních desek
E 1450, které formy izolují tím nejlepším způsobem. Optimální přizpůsobení se normovaným
deskám Meusburger umožňuje snadnou montáž. Rychlá fáze ohřevu zkracuje celý proces,
čímž se sníží náklady na energii. Izolace nástroje
je obzvláště důležitá při zpracování plastických
hmot, jako jsou silikony a duroplasty. Optimální tepelnou izolaci zabezpečí materiál vyztužený skleněnými vlákny, s tepelnou vodivostí

0,09 W/mK, stejně jako velké množství vzduchových komor. To vše zajistí trvalé provozní teploty
až do 200°C. Přes online-shop firmy Meusburger
je možné objednat E 1450 Izolační žebrované
desky rovněž v individuálních rozměrech nebo
opracované dle výkresu.
Další informace: www.meusburger.com

Robot KUKA typu LBR iiwa optimalizuje
osazovací linky smt pro elektronický průmysl
Dvě aplikace ukazují, jak lze realizovat spolupráci člověka s robotem

Ať již mobilní nebo stacionární: Robot LBR iiwa spolupracuje
u ASM bez ochranné zóny s lidskými kolegy.

požadavek do SIPLACE Material Manageru, který
pak tyto role automaticky vyskladňuje ze zařízení
SIPLACE Tower,“ vysvětluje Fritz. Stacionární LBR
iiwa je odebírá a odkládá je ve správném pořadí
do vozíku na součástky. „Základním předpokladem
pro činnost robotu byl design úchopného zařízení
upravený podle přání zákazníka, aby se umožnilo
zpracování rolí se součástkami SMD. Protože role
součástek mají různý průměr a stěny těchto rolí mají
jak různou tloušťku, tak i ohebnost, robot LBR iiwa
potřebuje tato specifická úchopná zařízení,“ dodává
k tomu Fritz.

Na ASM Inhouse Technologie Show 2015 v kompetenčním centrum SMT představila u příležitosti
veletrhu Productronica společnost ASM Assembly
Systems, přední světový výrobce výrobních řešení pro
elektronický průmysl, v hlavním sídle v Mnichově nasazení robotu KUKA LBR iiwa (intelligent industrial
work assistent) ve dvou variantách: jako stacionární
robot na úseku předpřípravy a na pojízdné plošině
jako KMR iiwa během probíhající výroby na osazovací lince SIPLACE SMT. Cílem jeho použití nebylo ani
tak představit již hotové řešení, ale spíše předvést návštěvníkům možnosti koncepce Smart Factory v rámci sítě partnerů ASM.

Mobilní robot LBR iiwa pro běžný provoz
Druhá aplikace ukazuje obsluze, která role součástek ve které stopě na lince dojde nejdřív, a dodává
materiál, která se má právě použít. SIPLACE Tower
ví, kterých deset součástek dojde nejdřív, a vyskladní je automaticky ve správném pořadí. Robot KUKA
KMR iiwa, ve kterém se snoubí silné stránky citlivého
robotu s lehkou konstrukcí LBR iiwa s mobilní a autonomní plošinou, najede k zařízení SIPLACE Tower
a provede snímání spodní úrovně šachty a levé strany šachty. Potom strčí robot své rameno do šachty
Toweru a nahmatá hloubku šachty. Zpětným pohybem zjistí výšku role, aby ji pak uchopil a odložil do
boxu na mobilní plošině. Stejně mobilní robot pojížLBR iiwa umožňuje nová automatizační řešení
dí s devíti ostatními rolemi, které byly vyskladněny
bez ochranného plotu
V aplikacích Showcase odebírá robot LBR iiwa role z Toweru. Nakonec dopraví všechny role se součástsoučástek ze zařízení SIPLACE Tower a odkládá je v kami k osazovací lince SMT a předá je lidské obsluze
požadovaném pořadí do vozíku na součástky. Citli- ve správném pořadí a na správném místě.
vý robot s lehkou konstrukcí se přitom bez ochranné
zóny vzájemně doplňuje s člověkem. „Showcase se A takto funguje spolupráce člověka s robotem
dvěma aplikacemi byla na naší Inhouse Technologie v praxi
Show v listopadu 2015 třešinkou na dortu,“ vysvět- „Pomocí této robotické automatizace mohou zaluje Bernhard Fritz, ředitel kompetenčního centra ve městnanci našich zákazníků na úseku předpřípravy
společnosti ASM Assembly Systems. Hlavním cílem a na osazovací lince zamezit v budoucnu chybám
použití robotů je zvyšování produktivity při zacho- a usnadnit si úkoly“, bilancuje Fritz. Neboť se svým
integrovaným senzorovým systémem je robot LBR
vání vysoké kvality.
iiwa konstruován pro přímou spolupráci s lidskými
„kolegy“, může také spolehlivě manipulovat s citliLBR iiwa odebírá stacionárně role součástek
Při nasazení na osazovací lince SMT na úseku vými výrobky a nevyžaduje přitom ochrannou zónu.
předpřípravy se musí výměnné stoly opatřovat Uživatelé SMT mohou v případě potřeby obrobky
rolemi součástek. „SIPLACE Material Setup Assi- předávat přímo robotu, což činí výrobu ještě pružstant při tom zjišťuje, které role to jsou, a odesílá nější a minimalizuje potřebu místa.
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V důsledku zájmu o vědeckou konferenci
Plastko 2016 bylo změněno původní místo konání z Centra polymerních systémů
na Academia centrum, Fakulty managementu a ekonomiky, budova U2, Mostní
5139 Zlín.
V programu konference nadále zůstává
asistovaná prohlídka Centra polymerních
systémů, budova U17, třída Tomáše Bati
5678 Zlín, kde si mohou zájemci prohlédnout nově vybavené vědecko-výzkumné
prostory.
Doporučujeme taktéž neustále
sledovat program konference na webu
www.plastko.utb.cz, kde jsou pravidelně
aktualizovány případné změny.
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Wittmann Battenfeld s high-tech vstřikovacími stroji
a periferními zařízeními na Chinaplas v Šanghaji
Na Chinaplas, největším veletrhu plastů
v asijském regionu, který se bude konat
od 25. do 28. dubna v Šanghaji, bude
společnost Wittmann Battenfeld prezentovat technologii vstřikování odborným
návštěvníkům se zaměřením na plastikářský průmysl na stánku E3K21.
Asijský trh významně přispívá k úspěchu Wittmann
Group a vzhledem ke svému potenciálu je důležitým trhem budoucnosti pro tuto společnost. V Číně
je Wittmann Group přítomna nejen svou vlastní
prodejní organizací, ale také s výrobním závodem v
Kunshanu, kde jsou vyráběny, především pro asijský
trh, roboty, regulátory teploty, materiály pro nakladače a granulátory.
Na letošním Chinaplas v Šanghaji, ukáže Wittmann
Battenfeld svou sílu v oblasti vstřikovacích lisů se
dvěma modely ze své PowerSeries.
Na MicroPower 15/10, který byl speciálně navržen
pro vstřikování malých a velmi malých částí, ukáže
Wittmann Battenfeld aplikace pro opto-electroniku. Držák čočky z POM bude vyráběn ve formě
poskytnuté rakouskou společností Wittner. Jde o
zaostřovací zařízení používané především v kamerách pro uchycení čočky pro její zaostřování. Vnitřní závit držáku se vyrábí prostřednictvím ejektoru
vstřikovacího stroje, který vytlačuje materiál přímo
na závitové jádro. To se před vyjmutím součástky
robotem Wittmann W8VS2, speciálně navrženým
pro tuto činnost, vyšroubuje a nato je součástka
zkontrolována kamerami integrovanými do výrobní
linky a řídicího systému stroje pro kontrolu jakosti.
Nato je uložena v oddělené sběrné skříni. Výrobní
proces je realizován v podmínkách čistých prostor
díky použití laminárního FlowBoxu uvnitř stroje.
MicroPower vyniká inovativní dvoustupňovou vstřikovací jednotkou, skládající se ze šroubu a pístu, s
objemem vstřiku v rozmezí od 0,05 do 4 cm3. To
umožňuje vstřikování tepelně homogenní taveniny.
Výsledkem je prvotřídní kvalita dílů a naprosto stabilní výroba s krátkými dobami cyklu.
Druhý předváděný model bude servohydraulický
stroj ze série Wittmann Battenfeld SmartPower. Na
příkladu SmartPower 120/525 společnost ukáže
technologii Wittmann 4.0, integraci robotů a periferních zařízení do řídicích systémů vstřikovacích
lisů. Stroje, jakož i připojené roboty a periferní zařízení, jsou spolu navzájem propojeny prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní Windows,
které umožňuje jejich vzájemnou interakci. Tak je
celý výrobní proces automatizován, včetně nakládání materiálu a jeho míchání, řízení teploty. Vstřikování je tedy optimálně koordinováno a sledováno.
Stroj je vybaven funkcí HiQ-Cushion (sloužícímu pro
ovládání polštáře taveniny). Tato funkce zaručuje
zachycování zbytkové taveniny v polštáři, vznikající
jako důsledek kolísání viskozity. Tyto funkce budou
demonstrovány při výrobě těsnicího krytu z PP, s
formou poskytnutou rakouskou firmou HTW. Robot W823 od firmy Wittmann nakonec uloží výlisek
na dopravníkový pás.

MicroPower 15/10 with
Laminar FlowBox

SmartPower 120

Wittmann automatizace a periferní zařízení
Kromě robotů a periferních zařízení integrovaných
do vstřikovacích lisů, představí na Chinaplas Wittmann Battenfeld širokou škálu robotů a periferních
zařízení jako samostatných řešení. Mezi nimi bude
zcela nový modele robota W838T. Předváděné výrobky budou pocházet z výrobního závodu v Kunshanu.
V oblasti automatizace budou prezentovány roboty
pro tvářecí stroje s malou injektáží, tj. modely W808,
W818S a model W818TS s teleskopickými osami. U
vstřikovacích strojů této velikosti je nesmírně důležité, aby roboty dokázaly tyto miniaturní výrobky –
například tenkostěnné plastové díly – odstranit ve
velmi krátkém čase. Svislé osy robotických modelů
W818 a W818T, které jsou součástí výrobní řady,
přicházejí s žebrovanými hliníkovými profily a jsou
poháněny servomotory přes hnací řemeny, aby se
minimalizovalo množství pohybující se hmoty.
U vstřikovacích lisů ve středním rozsahu upínací síly,
bude k vidění robot W828 s masivním vodorovným horizontálním profilem, který se nachází přímo uvnitř hlavního vozíku s maximálním dosahem
1300 mm a přídavným servopohonem, otáčejícím
osou C. Díky servopohonu tato osa C dává robotu
dodatečný, přesně nastavitelný stupeň volnosti, jež
je potřebný pro komplexní vyjímací pohyby i pro
přesné určení polohy ve vložených aplikacích nebo
další automatizaci.
Kromě toho bude uveden nový model robotu,
W838T. Tento model s nosností 15 kg je v současné době nejsilnější typ robota vyrobeného firmou
Wittmann Robot (Kunshan) Co. Ltd. a představuje
perfektní doplněk k produktovému portfoliu produkovanému v Kunshanu. Jeho design a technické
provedení budou následovat další roboty profesionální série. O teleskopický posun se například starají
dvě lineární vedení, což zvyšuje tuhost. Tento model
je standardně vybaven pneumatickým otáčením
osy C, což nabízí dvojnásobný točivý moment, než
je k dispozici u dalšího menšího robota, modelu
W828. Na přání může být robot W838T vybaven
otočnou osou B, řízenou servem s momentem až
do 150 Nm.
Jako všechny ostatní roboty Wittmann se W838T
dodává výhradně s inovativním řídicím systémem
R8.3, nabízejícím funkce pro zlepšení a optimalizaci
procesů, jako je například QuickNew pro extrémně
snadnou, animacemi doprovázenou tvorbu nových
provozních sekvencí, nebo EcoMode pro automatický výběr optimální rychlosti pohybu a tím i pro
zvýšení energetické účinnosti, a SmartRemoval pro
další zkrácení doby vyjímání části z formy.

Nejvýkonnějším modelem mezi sušičkami je Drymax Aton. Tato sušička se skládá z řady oddělených
komor naplněnými vysušovacími míčky. Ve spojení s inovativním sušicím procesem 3-save process,
zajišťuje nejen efektivní využívání energie, ale také
kontinuální proces sušení s konstantní teplotou
rosného bodu. Kromě toho použitím konvenčních
desikantů místo voštinových kol je umožněna výměna s nízkými náklady na vysoušedlo, aniž by bylo
nutné nahrazovat drahé, kompletní kolo. Segmentové kolové sušičky Wittmann jsou k dispozici s kapacitou 30 m³/h, 70 m³/h a 120 m³/h pro střední
výkony až do asi 60 kg/h, v závislosti na plastovém
granulátu pro vysoušení.
V oblasti regulátorů teploty, budou k vidění modely
se základní úrovně TEMPRO Basic C90, 120 a 140,
stejně jako jedno- i dvouokruhové vysoce výkonné
regulátory TEMPRO série D.
Wittmann představí i svůj sortiment granulátorů,
mimo jiné MAS brusky MAS1 a MAS2, Minor 2
a Junior 2 Compact.
V odvětví manipulace s materiály bude Wittmann
předvádět samostatný nakladač S3 a centrální separátor materiálu ze série FEEDMAX B. Oba tyto
spotřebiče vynikají spolehlivostí, stejně jako snadnou obsluhou a údržbou.
V oblasti měřicích technologií Wittmann představí
mixér GRAVIMAX primus G14 s propustností až 80
kg/h a objemový mixér DOSIMAX. GRAVIMAX je
vybaven nerezovými ocelovými
ventily odolnými proti opotřebení a vyrobenými s vysokou přesností. Přesnost měření je zajištěna technologií RTLS (Real Time
Weighting). Dvě vážící buňky
jsou aktivní po čas celého dávkovacího cyklu, který měří
s přesností až na
jednotky gramů
a zajistí tak stálou kvalitu dílů.
Nabídku periferií uzavírá regulátor průtoku
Wittmann.
W818 robot from WITTMANN

DRYMAX Aton F120-300-M

Minor 2 screenless granulator

Robot
pro jakoukoli výzvu.
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Lehčí, měkčí, pružnější - taková je obuv šitá na míru od BASF
n Nová generace bezpečnostní obuvi díky Infinergy® a Elastopanu® Light Safe
n Boty, které zvítězily v designérské soutěži v Padově
Experti na polyuretan ze společnosti BASF se
v Miláně zúčastní mezinárodní výstavy Simac
2016, kde si budou moci návštěvníci jako první prohlédnout nejmodernější stroje a technologie pro kožedělný a obuvnický průmysl. Na
stánku BASF budou od 23. do 25. února k vidění
také vítězné kousky třetího ročníku designerské
soutěže pořádané italskou obuvnickou školou
Politecnico Calzaturiero. Škola, která se nachází v městečku Capriccio di Vigonza nedaleko
Padovy, pořádá soutěž ve spolupráci s italskou
pobočkou společnosti BASF. Tématem letošního ročníku bylo heslo – I obuv je umění. Designéři ze studia Stefano di Francesco vytvořili
podrážku pomocí PU a TPU systémů od BASF,
kterou následně studenti využili pro svůj návrh
unisex tenisek. Na výstavě Simac 2016 pak BASF
na svém stánku představí tři vítězné návrhy
bot a k vidění budou také pokrokové systémy
Elastopan®, Elastollan® a Infinergy®.
Snadný odraz díky Elastopanu® Light Sport
Speciálně pro sportovní odvětví vyvinula společnost BASF polyether na bázi TPU systému nazvaný Elastopan® Light Sport. Jeho hlavní předností
je lehkost a vynikající odpružení při odskoku.
Materiál prověřila už společnost Puma v modelech Ignite a Ignite ProKnit, které se v Evropě
vyrábějí technologií přímého vstřikování. Elastollan® Light je termoplastický polyuretan, který se
používá pro zvláště lehkou obuv.
Infinergy® aneb větší pohodlí v bezpečnostní obuvi
Infinergy® je první termoplastický polyuretan,
který byl použit v bezpečnostní obuvi. Elastická pěna se vyznačuje nízkou hustotou, vysokou
pružností, vysokou odolností proti oděru a pevností a odolností i při extrémních teplotách v rozmezí od - 20 °C do + 40 °C. Infinergy® neztrácí
svou vysokou odolnost ani při nepřetržitém provozu, takže jde o ideální materiál pro mezipodešví v bezpečnostní obuvi.
Elastopan® Light Safe je lehký a antistatický
Dalším systémem BASF s nízkou hustotou je
Elastopan® Light Safe. Jedná se o vodou foukaný antistatický polyuretan. Jelikož mezipodešvi
vyrobené z tohoto nového materiálu jsou lehčí
než standardní systémy pro mezipodešví v bezpečnostní obuvi, poskytují také daleko větší pohodlí.

po celém světě – doprava, stavebnictví, průmyslové aplikace a spotřební zboží. Divize má velmi
bohaté portfolio produktů a služeb. Odborníci
z Performance Materials se vždy snaží pochopit potřeby zákazníků a vytvořit jim systémové
řešení na míru, což je klíčový prvek, díky němuž
roste ziskovost divize. Velkou předností divize je
též pečlivý výzkum, který pomáhá při tvorbě inovativních produktů a aplikací. V roce 2014 měla
divize Performance Materials celkové tržby ve
výši 6,5 miliard Eur.

4.–5. května

Hotel Maximus Resort
Brno

POZVÁNKA NA KONFERENCI
Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník tradiční konference Plasty a Formy 2016,
která se koná v příjmemném prostředí hotelu Maximus Resort (Hrázní 327/4a, Brno)

LETOS JIŽ PŘISLÍBILI ÚČAST TITO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Lubomír Zeman /

Petr Poledňák /

PŘESNOST A TOLERANCE PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

POŽADAVKY A FYZICKÁ REALITA

Jan Žák /

pan Paclt /

PRAKTICKÉ UKÁZKY NASAZENÍ A BENEFITY

PRŮBĚH TLAKU V DUTINĚ FORMY VE ZVTAHU

POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH OCELOVÝCH

PVT KŘIVKÁM

MATERIÁLŮ UDDEHOLM

Alon Naveh /

Pavol Alexy /

KOMPARACE HYDRAULICKÝCH A ELEKTRICKÝCH

PRAKTICKÁ INTERPRETACE TOKOVÝCH KŘIVEK

LISŮ, VÝHODY A ÚSPORY

PRO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PLASTOVÉ MATERIÁLY
a další ...

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: cepelkova@jansvoboda.cz

PARTNEŘI KONFERENCE

O divizi BASF Performance Materials
Divize BASF Performance Materials pracuje na
vývoji inovativních řešení a plastů na míru. Působí ve čtyřech hlavních průmyslových odvětvích
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inject 4.0
odpověď na chytrou továrnu
Produktivita, kvalita a flexibilita: faktory, které rozhodují o konkurenceschopnosti podniku.
Nestačí jen dosahovat optimálních výsledků a
používat nejlepší vstřikovací zařízení. Rovněž je
třeba využít všech možností, které tato zařízení
nabízejí. inject 4.0 – tak zní odpověď společnosti
ENGEL na tyto výzvy.
Pro společnost ENGEL není téma Průmysl 4.0
žádnou novinkou, nýbrž koncepcí, kterou už
dlouho využívá v řadě oblastí. Novinkou je ale to,
že aktuálně dostupné i budoucí výrobky a služby, které přispívají k proměně výrobního závodu
na „chytrou“ továrnu, teď zastřešujeme značkou
inject 4.0.
Cílem koncepce inject 4.0 je vybudovat takzvanou chytrou továrnu. Výrobní procesy v chytré
továrně se díky propojení a integraci výrobních
systémů, systematickému využívání procesních
a výrobních dat a aplikaci adaptivních výrobních
systémů samy nepřetržitě optimalizují. Základem
chytré továrny jsou tři hlavní prvky:
n chytré stroje, které prostřednictvím samostatně přizpůsobovaných, decentralizovaných
systémů zvyšují způsobilost procesů a kvalitu
výroby,
n chytrá výroba, která prostřednictvím horizontální i vertikální integrace dat zaručuje vysokou produktivitu,
n chytré služby, které díky rychlé dostupnosti a
používání nástrojů ke vzdálené údržbě zvyšují
provozuschopnost strojů a zařízení.

Chytré stroje: distribuovaná inteligence zvyšuje způsobilost procesů
Rozhraní mezi člověkem a strojem hraje stále důležitější roli. I složité vstřikovací procesy by mělo
být možné snadno a intuitivně nastavovat, řídit
a hlavně kontrolovat. V chytré továrně mají pracovníci obsluhy zařízení za tímto účelem k dispozici odpovídající asistenční systémy. Jejich cílem
je zvyšovat způsobilost procesů bez toho, aby si
operátoři museli osvojovat další speciální znalosti. Jako příklad můžeme uvést softwarová řešení
iQ weight control a iQ clamp control nebo třeba
systém distribuce vody pro temperování forem
ENGEL e-flomo.
Chytrá výroba zajišťuje vyšší produktivitu
V oblasti chytré výroby se pozornost zaměřuje na celý strojový park, přičemž cílem je zvýšit
produktivitu. V podobě řešení ENGEL e-factory
má společnost ENGEL v portfoliu vlastní výrobní
informační systém (MES), speciálně přizpůsobený požadavkům plastikářského průmyslu. ENGEL
e‑factory umožňuje centrální přístup ke všem
relevantním údajům o stavu a procesu, které porovnává s příslušnými ukazateli kvality. Zvyšuje
tak transparentnost výroby – jak v místním provozu, tak v celosvětové výrobní síti. Díky propojení strojů a výrobních závodů může zpracovatel
optimálně vytížit dostupnou kapacitu, kdykoli
zjistit stav vstřikovacích strojů a velice snadno
vytvářet dokumentaci.
Chytré služby: zaměření na provozuschopnost
Třetím ústředním prvkem chytré továrny jsou
takzvané chytré služby. Vzdálený servis a preventivní údržba jsou pro řadu zákazníků společnosti ENGEL už dnes samozřejmostí a důležitým
stavebním kamenem vysoké provozuschopnosti
strojového parku. Spolupráci mezi zpracovateli
plastu a společností ENGEL dále zjednodušuje

a zrychluje nový zákaznický portál ENGEL e‑connect. Umožňuje například online identifikovat
a objednávat náhradní díly nebo ze smartphonu
odesílat požadavky na servis.
Od samostatných strojů po globální výrobní síť
Koncepcí inject 4.0 pomáhá společnost ENGEL
zákazníkům výrazně zvýšit produktivitu, kvalitu
a flexibilitu výroby. Na zvýšení produktivity se
zaměřovaly i první tři průmyslové revoluce. Každá z nich však přinesla zvýšení složitosti. Čtvrtá
průmyslová revoluce není z tohoto pohledu výjimkou – je ale první, která zároveň přichází s řešením problémů, které vyplývají z dalšího zvýšení
komplexnosti. Průmysl 4.0 dává výrobcům do
rukou nástroje, s nimiž si s touto složitostí poradí.
Z hlediska flexibility je situace výrazně odlišná. Tři
předchozí průmyslové revoluce měly výrazně negativní vliv na flexibilitu výroby. S nástupem Průmyslu 4.0 bude teď po dvou stovkách let vůbec
poprvé možné zvýšit flexibilitu na (nebo i nad)
úroveň ruční výroby. Průmysl 4.0 tím plastikářskému průmyslu dává příležitost vyřešit některé
z největších výzev budoucnosti.

V chytré továrně jsou stroje navzájem propojeny. Samostatně přizpůsobované a decentralizované systémy zvyšují způsobilost procesů a kvalitu.

Stäubli Robotics Suite 2016
Road Show
Pro zájemce o bližší seznámení s novou verzí robotového studia
Stäubli Robotics Suite 2016 si Stäubli připravilo na začátku března
2016 třídenní Road Show, která zahrnovala postupně workshopy
v Pardubicích, Kuřimi a Praze. Program workshopů tvořily kromě
představení SRS2016 a jeho nových funkcionalit zejména praktické ukázky práce se studiem. Díky testovacím licencím také měli
všichni účastníci možnost vyzkoušet si tyto funkce, i když se s vývojem robotických aplikací třeba teprve seznamují a dosud licenci
nevlastní. Celou Road Show můžeme označit za vydařenou i díky
ohlasům od více jak sedmdesátky zúčastněných a další workshopy si určitě Stäubli připraví ještě v průběhu tohoto roku. Stejně
tak v blízké době plánujeme nabídnout našim partnerům pokročilejší a podrobnější školení pro práci s SRS. Aktuální informace
k plánovaným akcím naleznete vždy na webových stránkách
www.staubli.cz/robotics.

Nabídka služeb


Měření geometrických vlastností sypkých
hmot v laboratoři "in situ" včetně odběru



Poradenské a konzultační služby



Experimentální
vyhodnocování
materiálů



Problematika zásobníků a sil, strategie
konstrukčních
řešení
pro
dosažení
kontinuity průběhu procesu



Diagnostika problematických inženýrských
děl, měření tokovosti hmot, prověření
správnosti konstrukčních detailů a prvků



Dopravníky a procesní zařízení pro sypké
hmoty (drcení, mletí, třídění)



Garanční zkoušky a předávací testy

zkoušky,
vlastností

zkoušení
a
partikulárních

Stäubli Robotics Suite 2016 Road Show

Věda a výzkum


Matematické modelování vlastností a
simulace pohybu sypkých hmot metodou
diskrétních prvků (DEM)



Inovační řešení inženýrských zadání
nejvyšších řádů včetně patentové ochrany



Projektová
a
konstrukční
činnost
s podporou matematického modelování



Návrh a výroba měřících metodik a zařízení

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
CENET, Laboratoř sypkých hmot
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Tel.: +420 597 324 379
E-mail: jiri.zegzulka@vsb.cz
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KW9M: Jeden výrobek pro dohled
nad vyrobenou i spotřebovanou energií
Zjistěte více na:
www.panasonic-electric-works.cz

Termíny vyjití TECHnews jsou – 12.1. – 2.2. – 23.2. – 15.3. – 5.4. (vydání konf. PLASTKO Zlín +
FORMY Brno) – 26.4. (vydání konf. FORMY Brno) – 17.5. – 7.6. – 28.6. – 6.9.
– 27.9. (vydání PLASTEX-MSV Brno) – 18.10. – 8.11. – 29.11. – 13.12.
Uzávěrka je vždy v pondělí předchozího týdne.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
celostránkové
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v rámci TECHnews
-varianta -varianta
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viz strana
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–vcena
19000,-Kč
strana
Radici
– cena 19000,-Kč
viz stranaviz
Radici
– cena
19000,-Kč

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
-individuální
mailing
plastikářské
-individuální
TECHnews
mailing
na
plastikářské
adresy
(1500
kontaktů)
sTECHnews
pouze
inzercí
a PRna
vaší
firmy.
Vašeadresy
informace
(1500
kontaktů)
s
pouze
inzercí
a
PR
vaší
firmy.
Vaše
informace
500 kontaktů)
s pouze inzercí
PR vaší kfirmy.
Vaše
informace
v koncentrované
podoběadostane
odborné
veřejnosti
k
výrobním
v koncentrované
podobě
k veřejnosti
odborné
k výrobním
ncentrované
podobě
dostane
odborné
k výrobním
firmám.
Tento
mailingkdostane
lze
realizovat
mimoveřejnosti
standardní
vydání
firmám.
Tentolze
mailing
lze
realizovat
mimo
standardní
vydání
rmám. Tento
mailing
realizovat
mimo
standardní
vydání
TECHnews - cena 39000,-Kč
TECHnews
- cena 39000,-Kč
TECHnews
- cena 39000,-Kč

-mailing, který je součástí vydání TECHnews - vaše komerční
-mailing,
který jetěla
součástí
vydání
TECHnews
- zaslaný
vaše komerční
mailing,
kterýje
jesoučástí
součástí
vydání
TECHnews
- vaše komerční
sdělení
mailu
– viz TECHnews
13
9.-10.11.
je těla
součástí
mailu
–
viz
TECHnews
13
zaslaný
9.-10.11.
ení jesdělení
součástí
mailutěla
– viz
TECHnews
13
zaslaný
9.-10.11.
- cena 29000,-Kč
- cena 29000,-Kč
- cena 29000,-Kč
-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
-banner TECHnews
193x40mm
- cena 5500,-Kč
-banner TECHnews
193x40mm
- cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním
TECHnews
je
v rámci plastikářského
astechnologií
s ním
news jesvázaných,
distribuován
vstriktně
rámci plastikářského
segmentu
a segmentu
technologií
nímadresy kompetentních
nadistribuován
vyselektované,
jmenné, konkrétní
mailové
svázaných,
na striktně
vyselektované,
jmenné,
konkrétní
mailové
adresy
kompetentních
ných, na
striktně
vyselektované,
jmenné,
mailové
adresy
kompetentních
osob.
Publikování
krátkých
zpráv jekonkrétní
ZDARMA,
rozsáhlejší
materiály
po dohodě.
osob.
Publikování
krátkých
zpráv
je
ZDARMA,
rozsáhlejší
materiály
po
dohodě.
Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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