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Krátce 
Vstřikovací stroje JSW 

Společnost JSW vytvořila plně elektric-
ký vertikální typ vstřikovacího stroje po-
kročilé generace, který je rychlejší, přes-
nější a kompaktnější. Stroje ze série  
JT-AD byly vyvíjeny, aby dosáhly potřeb 
dneška: vykazují totiž vysoké produktivi-
ty na in-line sestavě. Použitím moder-
ních technologií, pro JSW jedinečných, 
se tak dosáhlo vysoce přesného vstřiko-
vání plastů. 
S novým a větším montážním stolem 
šetříte čas i peníze 

Montážní stůl se vzduchovými ložisky 
vyvinula firma Meusburger pro usnad-
nění oprav a montážních prací na ná-
strojích pro vstřikování, tlakové lití a li-
sovací techniku. Rozměry 496 x 1156 
a 796 x 1496 mm rozšířil Meusburger 
o pracovní plochu 996 x 1846 mm. Ta 

poskytuje možnost provádět instalace 
a opravy na větších nástrojích. Díky vy-
sokému počtu vzduchových trysek se na 
spodní straně pohyblivých desek vytváří 
vzduchový polštář, usnadňující pohyb 

nástroje po ploše. Obě plochy formy 
jsou přístupné s minimálním úsilím. To 
zvyšuje bezpečnost, chrání cenné  ná-
stroje před poškozením a urychluje pro-
váděné práce. Stůl má nosnost od tří do 
pěti tun. Úzké poloviny formy se usta-
vují montážními držáky.  
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3D tisk bude tahákem výstavy 3D Expo 
3D tiskárny jsou tahákem poslední doby. Mimo hobby tisku dokážou 
výrazně pomoci konstruktérům, designérům i strojírenským firmám.  

Trendy v oblastech 3D technologií, ale také elektromobility, představí veletrhy For 
Industry a For Energo. Akce proběhnou ve dnech 21. až 23. dubna 2015 v rámci 
jarních průmyslových veletrhů v areálu PVA Expo Praha. Souběžně se zde uskuteční 
také veletrhy For Surface, For Automation a For Weld. 

Poprvé se v Letňanech uskuteční výstava 3D Expo a konference o využití osobních 
3D tiskáren. Organizátoři očekávají velký zájem odborné veřejnosti i fanoušků 3D 
technologií. Konference se zaměří na řešení praktických problémů při tisku, ukáže 
současné možnosti co do materiálů i softwarového vybavení. Porovnání vlastností 
nejběžnějších typů tiskáren ukáže netradiční soutěž Souboj 3D tiskáren. Návštěvníci 
budou moci hned první den výstav sledovat, jak si s jednotným zadáním vytisknout 
konkrétní 3D model poradí přední výrobci těchto strojů. Veletrhu se zúčastní řada 
významných firem z oblasti 3D technologií působící v Česku, například společnost 
MCAE, JRC Czech, Fillamentum, Plasty Mladeč, Print UP!, RebeliX a RepRapObchod. 

Zájemci o oblast elektromobility se na veletrhu budou moci seznámit například 
s unikátním projektem studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
v Ostravě –, kteří zde v premiéře představí sportovní elektromobil StudentCar. Další 
novinkou bude prototyp městského elektromobilu Yo! navržený opět studenty, 
tentokrát ale ze Západočeské univerzity v Plzni. Atraktivní bude zcela jistě také 
možnost prohlédnout si elektrický automobil Tesla Roadster Sport 2.5 či vyzkoušet 
si na vlastní kůži jízdu elektromobilem Opel Ampera na vyhrazené venkovní ploše 
před výstavištěm v Letňanech. → 

https://cz3a.mitsubishielectric.com/fa/cs/news/content?id=2655
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Jürgen Müller, generální ředitel společ-
nosti společnosti Jura-plast, vysvětluje: 
„Absorbér na bázi železa umožňuje, aby-
chom používali jen 20 µm silnou vrstvu.“ 
PE a PP fólie se strukturou A/B/A mají 
tloušťku pouhých 40 µm. Tloušťky ale 
mohou být libovolné, fólie jsou k dispo-
zici i se strukturou A/B/C. 

„Těší nás, že jsme našli technicky zdat-
ného a flexibilního vývojového partnera 
ve společnosti Jura-plast,“ sdělil Roland 
M. Schultz, marketingový ředitel Packa-
ging Albis Plastic. „Fólie Shelfplus O2 se 
strukturou A/B/A umožní výrobcům sáč-
ků, stojacích sáčků – například pro bale-
ní kávy či smetany do kávy nebo 
s potravinami – a fólií na víčka snadno 
realizovat projekty aktivního balení i bez 
vlastních vytlačovací operací.“ 

Výrobek reaguje na trend balení pří-
rodních potravin s menším počtem kon-
zervantů, přísad a barviv a funguje jako 
absorbér kyslíku. Technologie Shelfplus 
umožňuje po delší dobu kompenzovat 
i malé vady těsnění, tak zvané „dírky“ až 
do velikosti 10 µm. 

V současné době Albis a Jura-plast 
spolupracují s německými a francouzský-
mi výrobci vín na vyzkoušení nasazení 
nové fólie Shelfplus jako vnitřních sáčků 
v bag-in-boxech pro balení vín. Cílem je 
zvýšit jejich trvanlivost a zároveň snížit 

obsah síry. Už počáteční testovací fáze 
vykázaly známky úspěchu. Zkušební 
vzorky výrazně snížily obsah kyslíku ve 
víně při srovnání se standardně používa-
nými sáčky. Prokazatelně rovněž snížily 
spotřebu takzvaných volných siřičitých 
kyselin, což vyzvedává absorpční vlast-
nosti fólie Shelfplus. Díky tomu je možné 
distribuovat vína s menším přídavkem 
síry a uvítají ho zvláště plnírny biovín, 
která jsou díky své povaze obohacována 
menším množstvím síry.  

O2 absorbér je nyní testován i s jinými 
aplikacemi. Pětivrstvá kompozitní fólie, 
vybavená vrstvou Shelfplus O2 se hodí 
i pro použití v trubkách pro kosmetický 
průmysl. Studie Fraunhoferova institutu 
prokázala nepřítomnost kyslíku v nich po 
dobu čtyřicet tři dnů od naplnění. 

K dispozici je několik variant těsnění 
Shelfplus a laminovací sáčky – můžete je 
obdržet přímo od společnosti Jura-plast.  

Třívrstvá 40µm fólie  
Shelfplus O2 absorbuje kyslík  
Společnosti Albis Plastic a Jura-plast spojily své síly a vyvinuly třívrstvé LDPE a PP 
fólie s vlastností absorpce kyslíku. PE fólii lze používat v systémech bag-in-box 
jako vnitřní laminační fólii pro sáčky na nápoje i jako víčkové ochranné fólie pro 
uzavírání misek. Model PP se používá u sterilizačních sáčků a u vrchních fólií. 
Dodává se v provedení pro trvalé zatavení nebo jako odtrhávací fólie.  

→ Nová generace řešení  
pro instalaci displejů  

Společnost Southco rozšířila nabídku dr-
žáků AV Display Mount třemi modely. 
Řada AV-D32 zahrnuje naklápěcí a otoč-
né držáky (řada K), naklápěcí, otočné 
se snadno výkyvnými rameny (řada A) 
a naklápěcí, otočné s dvojitě výkyvnými 
rameny (řada A). Ty jsou navrženy s vy-
užitím polohovací technologie Southco 
pro přesné ovládání a manipulaci podle 
potřeb uživatele. Každý model řady je 
k dispozici v provedení pro montáž na 
zeď či desku stolu a charakterizují ho 
integrované kabelové kanály a zjedno-
dušený design s minimalistickými klouby 
pro snadné čištění. Proto je velmi 
vhodný pro nasazení v provozech.  
Kompaktní IP kamery 

Společnost Siemens uvedla na trh dvě 
modulové verze IP kamer CCPW3025-IR 
(verze 3 MP) a CCPW5025-IR (5MP). Ka-
mery nabízejí vysoké rozlišení obrazu, 
robustní konstrukci a ostré obrázky za 
všech světelných podmínek. Odpovídají 
krytí IP66 a pro okamžitý záznam po-
plachu může být využita vnitřní paměť 
vložené mikrokarty SD HC/XC s kapaci-
tou až do 64 GB. Infračervená technolo-
gie vytváří barevný obraz v denním 
režimu, mechanicky ovládaný infračerve-
ný filtr zase umožní získat ostré černo-
bílé obrázky v nočním režimu. Oba 
modely kamer lze také napájet i po 
datovém kabelu (PoÉ – Power-over- 
-Ethernet).  → 

http://www.merici-pristroje.cz/
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→ Počítačová tomografie v průmyslové sféře 
Počátky moderních zobrazovacích metod byly položeny koncem 19. století 
německým fyzikem Wilhelmem Conradem Röntgenem. Ten objevil ionizu-
jící záření a nazval ho paprsky X (nesoucí i jeho jméno: rentgenové záření).  

V 70. letech Angličan Godfrey Hounsfield 
přidal radiologickým 2D snímkům třetí 
rozměr a odstartoval éru počítačové to-
mografie (CT – Computed Tomography). 
Prvotní uplatnění našla CT zařízení v me-
dicíně, v 80. letech proniká CT i do prů-
myslové sféry u materiálových analýz, 
při nedestruktivním testování a defekto-
skopii. V roce 2005 vstupuje CT i do svě-
ta metrologie jako alternativa kontakt-
ních či optických 3D snímacích systémů. 

Počítačová tomografie využívá schop-
nost rentgenového záření pronikat ob-
jekty. Ty ale část záření pohltí. Rentgen-
ka generuje rentgenové záření. To se po 
průchodu měřeným objektem dostává 
na detektor o daném rozlišení (obr. 1).  

Útlum záření je závislý na délce prů-
chodu a hustotě měřeného materiálu: 
čím delší dráha skrz objekt / čím hustější 
materiál = tím větší útlum záření = menší 
intenzita záření dopadající na detektor. 

Průmyslová počítačová tomografie se 
od medicínské liší. U klinických CT zdroj 
rentgenového záření a detektor rotují 

kolem stacionárního pacienta, u průmys-
lových CT je rentgenová jednotka s de-
tektorem nehybná a snímaný objekt se 
otáčí kolem své osy. CT zařízení je běž-
nou součástí lékařské diagnostiky, v prů-
myslu je ale stále v zárodku. Rozmach 
klinických zařízení slouží jako ukazatel 
využitelnosti rentgenových přístrojů 
v metrologii a defektoskopii. Vysoký po-
tenciál potvrzuje Frost & Sullivan Institu-
te, v letech 2011–2017 předpovídá 100% 
nárůst ročních tržeb radiologického prů-
myslu se zaměřením na CT (obr. 2).  

Autor: www.plastr.cz 
Literatura: 
[1] S. Carmignato, L. De Chiffre, J.-P. 
Kruth, R. Schmitt, A. Weckenmann, 
Industrial applications of computed 
tomography, CIRP Annals – Manufactu-
ring Technology, Volume 63, Issue 2, 
2014, strany 655–677, ISSN 0007-8506 
(Dokončení článku v příštím čísle) 

Obr. 1. Záření emitované rentgenkou prochází měřeným objektem 
a dopadá na detektor. 

→ 

Nejtenčí relé vyrobené v Evropě  
S uvedením nové verze relé řady APF, 
posunuje Panasonic Electric Works tech-
nologii výkonových relé na vyšší úroveň. 
Řada APF přichází ve dvou provedeních  
– s rovnými či do pravého úhlu zahnu-
tými piny ve dvou variantách dle mate-
riálu kontaktů: AgSnO2 a AgNi.  

S výškou jen pět milimetrů je relé 
ideálním řešením pro náročné aplikace 
v malých zařízeních. Zahnuté piny sníží 
výšku relé na pět milimetrů a tak lze 
elektromechanickým relé spínat proudy 
6 A při 250 V~ v aplikacích kde výška je 
limitujícím faktorem. V oblasti materiálu 
spínacích kontaktů se vývoj nezastavil 
a od této chvíle je možné vybrat si mezi 
AgNi a AgSnO2. Speciálně pro aplikace 
s velkými spínacími a rozpínacími proudy 
je použití AgSnO2, s jeho vynikající odol-
ností vůči ožehu, ideální. Tímto způso-
bem lze řešit širokou škálu aplikací. Řada 
APF je k dispozici v mnoha variantách 
spínacího napětí (od 4,5 V do 60 V) 
a zapojení kontaktů. Relé jsou vyrobena 
v souladu s bezpečnostními standardy 
UL, C-UL a VDE. Ať se jedná o termo-
regulaci řízenou programovatelným 
automatem, malé zařízení v průmyslo-
vém rozvaděči či jinou aplikaci, kde jsou 
rozměry klíčové, relé řady APF je vždy 
tou správnou volbou.  → 

urychlovací 
napětí trubice 

130 kV 150 kV 190 kV 225 kV 450 kV 

ocel/keramika 5 mm < 8 mm < 25 mm < 40 mm < 70 mm 

hliník < 30 mm < 50 mm < 90 mm < 150 mm < 250 mm 

plasty < 90 mm < 130 mm < 200 mm < 250 mm < 450 mm 

Obr. 2. Odhad tržeb CT průmyslu dle Frost & Sullivan Institure [1] 

http://www.mgplastics.cz/
http://www.plastr.cz
http://www.pbt.cz/products/inspekce-mereni-a-testovani/systemy-pro-testovani-ict-aoi-spi-x-ray/prumyslove-rtg-testery-a-tomografy-ct/
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Praxe a finance  
na studium  
pro studenty-stipendisty 
Jistota pracovního uplatnění, odborné 
znalosti a finanční bonus až 8000 korun 
na studium, to vše využívají současní 
studenti v rámci Stipendijního programu 
Witte. Registrace pro školní rok 2015– 
–2016 je pro studenty českých vysokých 
škol otevřena. „Do pilotního ročníku se 
v roce 2013 přihlásilo šest vysokoškoláků 
navazujícího magisterského studia. Dvoji-
ce, která uspěla ve výběrovém řízení 
a rozhodla se pro dlouhodobou spoluprá-
ci s Witte Automotive, letos ukončí stu-
dium na vysoké škole a nastoupí u nás do 
hlavního pracovního poměru,“ říká Dušan 
Běláč, vedoucí personálního týmu. 

Co může Witte Stipendijní program 
nabídnout? Na otázky odpovídá Vojtěch 
Cibulka, student fakulty strojní ZČU 
Plzeň, který svůj stipendijní program 
absolvuje ve konstrukční kanceláři Witte 
Automotive v Plzni. 
Jak jste se s Witte seznámil? 
Mohla za to především jedna zkouška. 
Nezvládl jsem udělat termomechaniku ve 
správném termínu. Chtěl jsem ten rok, 
o který jsem musel prodloužit studium 
nějak využít, a tak jsem hledal, kde bych 
zkusil nabrat zkušenosti. K napsání do 
Witte mě inspiroval leták, jež visel na 
katedře konstruování strojů strojní fakul-
ty ZČU v Plzni. 
Proč jste se rozhodl do Witte Stipendij-
ního programu přihlásit? 
Když už jsem chtěl ve Witte pracovat jako 
brigádník, tak proč nebýt i ve stipendij-
ním programu? Výhodou je finanční při-
lepšení, i téma diplomové práce ve firmě. 
Nástavbou k hodinové mzdě je stipendijní 
bonus až 8000 korun. To určitě není k za-
hození.  
Co vám dva roky stipendisty přinesly? 
Kam byste se chtěl v konstruktérské 
profesi dostat? 
Jednoznačně znalosti a zkušenosti z auto-
mobilového průmyslu. Ambice mám vel-
ké, chtěl bych si zlepšit jazykové znalosti, 
konstruktérské schopnosti a jednou vést 
své vlastní projekty a vytvářet produkty. 

Vojtovi přejeme mnoho zdaru při stát-
ních závěrečných zkouškách. Spolu s dvě-
ma desítkami zaměstnanců Witte kon-
strukční kanceláře v Plzni se od března 
může těšit na zbrusu nové prostory 
přímo v budově fakulty strojní ZČU. 

Veškeré informace včetně přihlášky, jíž 
je nutné zaslat do Witte do 17. dubna, 
naleznou zájemci na firemních interne-
tových stránkách. Výsledky prvního kola 
výběrového řízení se uchazeči dozvědí 
nejpozději do konce května 2015.  

Termoplasty vyztužené dlouhými vlákny 
(LFT) jsou ideální náhradou kovových 
slitin, neboť nabízejí srovnatelnou pev-
nost navzdory své velmi nízké hmotnosti. 
Výjimečné sdružení vlastností tkví ve 
struktuře dlouhých vláken. Ta vytvářejí 

uvnitř dílu vyztužující skelet, zvyšující 
mechanické vlastnosti. Takto je možné 
dosáhnout výrazně vyšších hodnot pev-
nosti a tuhosti materiálu než u termo-
plastů vyztužených krátkými vlákny. 
Zajímavé možnosti 
Materiály vyztužené dlouhými vlákny na-
bízejí však mnohem více. Tyto materiály 
mají výrazně lepší vlastnosti při nízkých 
i vysokých teplotách. Zároveň nejsou 
oslabeny žádné charakteristické vlast-
nosti pro polyamidy, jako jsou chemická 
odolnost nebo kvalita povrchu. Díly tak 
mohou být vyrobeny z materiálu, který 
musí být odolný vůči termomechanické-
mu namáhání a zároveň dosahovat vyso-
ké kvality povrchu. Navíc dlouhá vlákna 
snižují creep a zvyšují rozměrovou stabi-
litu dílů. 

Materiály  
s všestrannými vlastnostmi 

Díky použití matriálu Grilon TSGL-40/4 je držák vnějšího zpětného 
zrcátka nákladních automobilů lehký, ale zároveň je i extrémně 
odolný.  

http://www.emschem.cz/
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→ Vyzkoušejte SMED 
analýzu od Stäubli 
Při příležitosti desetiletého výročí půso-
bení firmy Stäubli v České republice a na 
Slovensku můžete využít rozšířené tech-
nologické podpory pro zvyšování pro-
duktivity vašich výrobních procesů.  

Toto exkluzivní rozšíření podpory spo-
čívá zejména v detailním rozboru všech 
souvisejících činností jak v přípravě, tak 
i při samotném procesu výměny forem, 
a následném návrhu možných zlepšení.  

Cílem této analýzy je snížit prostoje 
strojů, navýšit výrobní kapacitu, minima-
lizovat zmetkovost, umožnit pružnější 
reakce na požadavky zákazníků a celko-
vě tak dosáhnout co nejvyšší produkti-
vity výroby. 

Metodika, jež slučuje všechny jednotli-
vé aspekty zrychlení a zkvalitnění vý-
měny nástroje, se nazývá SMED (Single 
Minute Exchange of Die), což lze do 
českého jazyka nejlépe volně přeložit 
jako výměna formy v jedné minutě, 
v praxi ale samozřejmě jde o minut 
několik. Prakticky se dá říci, že odborníci 
firmy Stäubli musejí systematicky projít 
vše od skladování forem, jejich přípravu, 
údržbu, dopravu ke stroji a temperaci 
přes možnosti vkládání a upínání forem 
až po propojení temperačních, hydrau-
lických, vzduchových a také elektrických 
okruhů. 

Stäubli si v plastikářském segmentu 
dlouhodobě zakládá na tom, že jako 
jeden z mála dodavatelů vám může na-
bídnout kompletní řešení výměny forem 
včetně asistence při automatizaci praco-
viště. Nyní přináší i výše zmíněný nezá-
vislý rozbor vašich výrobních procesů, 
který pro vás samozřejmě zcela zdarma 
vypracuje. 

→→ Nízká hmotnost, vysoká stabilita 
Držák vnějšího zpětného zrcátka náklad-
ních automobilů (jak je vidět na obrázku 
umístěném na předchozí stránce) je pří-
kladem jedné z dalších aplikací, kde je 
využito skutečně výjimečných vlastností 
materiálů vyztužených dlouhými vlákny. 
Dnešní trend větších venkovních zrcátek 
totiž zvyšuje namáhání jejich nosných 
dílů.  

Zároveň je však většinou požadováno, 
aby hmotnost dílu byla nízká, tedy odpo-
vídající dílu z konstrukčních plastů. Pro 
tuto aplikaci má ideální předpoklady 
materiál Grilon TSGL-40/4.  

Tento materiál totiž odolává perma-
nentnímu namáhání od vlastní váhy zr-
cátka (nízký creep) a vysokému vibrační-
mu namáhání (vysoká dynamická únavo-
vá pevnost). Nabízí také dobrou absorpci 
energie navzdory své vysoké tuhosti.  
Schopnost snášet vysoká zatížení  
Jednou z dalších aplikací, kde LFT mate-
riály od EMS-Grivory prokázaly své mož-
nosti vysokého zatížení, je aplikace spo-
lečnosti Erco, specialisty pro architekto-
nická osvětlení. Pouzdro venkovního 
světla Tesis bylo původně z kovu.  

Erco u tohoto dílu řešilo problém jed-
nak s vyšší hmotností, ale také s korozí, 
i když pouzdro bylo vyrobeno z nerezové 
oceli. Světlo Tesis je totiž umístěno v ze-
mi a musí vydržet i zatížení od těžkých 
vozidel. Pro tuto aplikaci byl vybrán ma-
teriál Grivory GVL-4H, který snáší vysoká 
zatížení, má velmi vysokou odolnost vůči 
creepu a také nízký sklon k deformacím. 
Pouzdra z tohoto materiálu mají pevnost 
v tlaku odpovídající zatížení 17 tun, 

i když požadavkem je minimálně pět tun. 
Vzhledem k tomu, že tyto typy osvětlo-
vacích systémů jsou velmi oblíbené u zá-
kazníků společnosti Erco a také, že oče-
kávání spojená s náhradou kovu byla 
nadmíru splněna, byla proto okamžitě 
zahájena spolupráce na vývoji dalších 
projektů.  
Pevný a rázově odolný 
Polyamidy vyztužené dlouhými vlákny 
jsou už také běžně používány v oblasti 
jezdeckých sportů.  

Nový třmen sedla, který dokáže odolá-
vat vysokým zatížením je vyroben z Gri-
lonu TSGL-50/4. Tento materiál je scho-
pen velmi dobře přenášet dynamická 
zatížení během skoků koně a odolává 
i těm nejtěžším rázům.  

Náhradou kovu bylo dosaženo význam-
né hmotnostní úspory. Třmen je tvořen 
také elastomerním prvkem, který posky-
tuje bezpečné vedení koně a umožňuje 
jezdci rovněž velmi snadné uvolnění no-
hy ze třmenu. 

Společnost EMS-Grivory neustále rozši-
řuje své portfolio polyamidů vyztužených 
dlouhými vlákny. To zahrnuje pět pro-
duktových skupin materiálů: Grivory HT, 
Grivory GV, Grilamid L, Grilamid TR 
a Grilon TS.  

Všechny tyto materiály je možné zpra-
covávat na běžných vstřikovacích stro-
jích. Lze z nich takto vyrábět velmi přes-
né díly, které není možné vyrobit 
z termosetů vyztužených uhlíkovými 
vlákny. Díky jejich výjimečným vlastnos-
tem jsou tyto materiály předurčeny pro 
aplikace s vysokými požadavky. 

Tento vstřikovaný třmen sedla, vyrobený z Grilonu TSGL-50/4, 
poskytuje nezbytnou oporu, výborně přenáší dynamická zatížení 
a je odolný vůči tvrdým rázům.  

Příkladem řešení je v zemi umístěné pouzdro pro nové venkovní 
osvětlení Tesis od společnosti Erco. Díky Grivory GVL-4H jsou 
hodnoty pevnosti v tlaku mnohonásobně vyšší než bylo původně 
požadováno. 
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