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Integrovaný CAD/CAE/CAM software

Integrovaný CAD/CAE/CAM software pro výrobu nejnáročnějších
vstřikovacích forem a střižných nástrojů
Úspěch a přežití na globálním trhu může záviset na jediné konkurenční výhodě nebo na
vysoce kvalifikovaných znalostech a zkušenostech budovaných po dobu několika let.
Vero Software přináší obojí, kombinuje specializované aplikace pro konstrukci a výrobu
se zkušeným týmem vývojářů, díky kterým se
Vero Software drží na první příčce mezi dodavateli CAD/CAM softwarů v počtu prodaných licencí.
CAD/CAM systém VISI je dalším z produktů
společnosti Vero Software, pro jehož prodej a technickou podporu získala společnost
Nexnet, a.s výhradní zastoupení pro Českou
a Slovenskou republiku. VISI je specializovaný
software pro konstrukci a výrobu vstřikovacích
forem, postupových střižných nástrojů a elektrod, jehož základem je integrovaný hybridní,
plošný a objemový modelář pracující na jádru
Parasolid. Systém VISI je unikátní v tom, že
pokrývá všechny aspekty výroby vstřikovacích
forem – od tvorby modelu, modelové analýzy,
přes simulaci tečení až po výrobu.
Široká nabídka možností načítání 3D modelů
umožňuje načítání CAD souborů v téměř jakémkoliv formátu, jednoduše lze zpracovat
také velmi objemné modely. VISI nativně načítá CAD soubory formátu Parasolid, IGES, CATIA V4 a V5, Pro-E, UGX, STEP, SolidWorks, SolidEdge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Pokud při
importu takového souboru chybí část modelu,
VISI disponuje nástroji pro rychlou opravu poškozených 3D modelů.
Výroba forem
Konstrukce forem je ve VISI jednodušší díky
použití parametrické struktury umožňující
konstruktérovi rychlou tvorbu formy. Díky využití knihovny normálií od předních dodavatelů jsou navíc opakované úkony konstruktéra
značně redukovány. Princip sdílení dat, při kterém má konstruktér přístup jak ke globálním
datům formy, tak individuálním parametrům
jednotlivých desek umožňují rychlou modifikaci formy. Řízení změn probíhá tak, že jakákoliv změna desek automaticky provede všechny
změny návazné geometrie – normálií. Kusovník se vytváří automaticky a lze jej exportovat
jako externí dokument pro další využití, jako je
sestavení objednávek dílů a normálií, tak jako
součást výkresové dokumentace.

Obr. 1. Návrh vstřikovací formy
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Před samotným konstruováním formy lze ve
573 332
143
VISI spustit analýzu procesuvolejte
vstřikování
taveniny do formy. Výsledkem této analýzy je
zhodnocení plnění a chlazení formy a upozornění na případné deformace, studené spoje či
vzduchové kapsy. Výstupem analýzy je lokalizace vtoků a zobrazení rozvodu taveniny ve
formě, průtoku chladicí kapaliny a rozmístění
chladicích kanálů. Po ukončení analýzy lze začít s konstrukcí formy.
Předvýrobní a po výrobní analýzy jsou zajisté
velmi užitečné, ale nejsou-li vztaženy k celému procesu, nemohou zaručit kompletní optimalizaci dílu/výstřiku/formy a jim odpovídajícímu formovacímu procesu. To lze zajistit
pouze prostřednictvím integrované analýzy.
Nepřerušovaná výměna dat mezi konstrukčním prostředím a prostředím analýzy umožňuje identifikovat možné kritické situace, nastavovat nejúčinnější parametry formování,
optimalizovat rozmístění vstřikování a chlazení a předcházet problémům týkajících se jakékoliv části konstrukčního procesu plastového
komponentu.
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Aktuální vydání Světa plastů – duben 2016
k prohlížení v Issuu, nebo ke stažení
ve formátu pdf zde.
You may also download The World of
Plastic No. 13 – April 2016 in PDF HERE,
eventually browse through it on Issue.

Obr. 2. Vstřikovací analýza

Tvorba elektrod může být jednou z nejsložitějších a časově nejnáročnějších činností
každého výrobce forem. V rámci konstrukční
části VISI naleznete modul VISI Electrode, tedy
automatizovaný modul pro tvorbu a správu
elektrod a jejich držáků pro razantní zrychlení
práce a zvýšení produktivity návrhu a výroby
elektrod. Zkušení konstruktéři vítají kombinaci
automatizace konstrukce elektrod s možností
ručních úprav, díky kterým mají volnou ruku
při editaci návrhu elektrody.
Výroba střižných postupových nástrojů
VISI dále disponuje modulem Progress určeným ke konstrukci lisovacích a postupových
střižných nástrojů. Na rozdíl od standardních
konstrukčních aplikací je VISI Progress účinnější a produktivnější při konstrukci těchto nástrojů, neboť již během práce eliminuje riziko
vzniku konstrukčních chyb. Samozřejmostí je
možnost rozvinu plošných i objemových modelů do roviny, která je díky komplexní databázi materiálů ještě přínosnější. Konstruktér je
pak informován o míře ztenčení, případně trhání plechu. Z rozvinutého dílu lze jednoduše
ve 3D náhledu zobrazit střižné pole, vypočítat
materiálový odpad, potřebné síly ohybů, atd.
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Obr.3 Konstrukce postupových střižných nástrojů

CNC obrábění
Vedle silného CAD nástroje disponuje VISI také
CAM částí pro 2D, 3D a 5osé plynulé frézování, drátové řezání a pětiosé laserové řezání.
2D a 3D dráhy mohou být tvořeny přímo z 3D
modelu s automatickým rozpoznáním geometrie a technologie obrábění těchto útvarů
(díry, kapsy atd.). Všechny dráhy nástroje jsou
přizpůsobeny pro vysokorychlostní obrábění
s konstantním zatížením nástroje, hladkými
NC dráhami bez kolizí a s automatickým vygenerováním NC kódu.

→

Obr.4 CNC obrábění
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Do prostředí VISI je integrována špičková
technologie drátového řezání PEPS, která byla
vyvinuta speciálně pro přesné strojírenství,
výrobu forem a lisovacích, střižných a postupových nástrojů. Také u drátového řezání VISI
je samozřejmostí automatické rozpoznávání
útvarů. Strategie drátového řezání VISI nabízejí několik přednastavených možností pro
různé způsoby obrábění, ať už se jedná o denní provoz s obsluhou, nebo noční provoz bez
obsluhy.
O Nexnet, a.s.
Akciová společnost Nexnet je již několik
let strategickým partnerem a distributorem
softwarů od Vero Softwaru. Vero Software je
společnost vyvíjející software Edgecam pro
produktivní kovoobrábění, Alphacam pro obrábění dřeva, kovu a kamene, Radan pro efektivní

tváření plechu, Cabinet Vision pro návrh a výrobu nábytku a již zmíněné VISI pro konstrukci
a výrobu vstřikovacích forem a střižných nástrojů.
Nexnet disponuje vlastní nástrojárnou, kde
jsou v konstrukci a technologii nasazeny softwary VISI a Edgecam. Spojením výhradního zastoupení a nasazení softwarů ve vlastní výrobě
tak vzniká jedinečné technologické centrum,
které našim zákazníkům poskytuje možnost
nahlédnutí do praxe, školení přímo ve výrobě
a především čerpání ze špičkových znalostí
a dovedností našich specialistů získaných denní praxí.
Vedle softwarù od Vero Softwaru je Nexnet
také dodavatelem intuitivního 3D CAD softwaru pro přímé modelování – SpaceClaim.
SpaceClaim je revolučním nástrojem pro rychlou a přímou tvorbu a úpravu modelů, načítá

všechny přední CAD formáty a jeho součástí je
také speciální modul pro práci s plechy, včetně
rozvinu plechových dílů.
Nexnet je autorizován nejen na prodej těchto
softwarů, ale také na jejich technickou podporu, odborného školení, zakázkové tvorby postprocesorů atd.
Závěrem
Použitím komplexního řešení od Vero Softwaru
minimalizujete čas návrhu forem a nástrojů,
redukujete dobu konstrukce, programování
i strojní časy obrábění. Když k tomu přičtete komplexní simulační a kontrolní nástroje,
získáváte systém, který nejen že zjednodušuje každodenní práci, ale také snižuje riziko
vzniku chyb, které výrobu výrazně prodražují
a prodlužují. Tím vším získáváte značnou konkurenční výhodu.
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mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2016

Svět plastů č. 2/2016 – speciál PLASTEX – MSV Brno (3.–7.10.) vyjde 19.9. – uzávěrka 1.9.
jako speciál a mediální partner veletrhu s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR a na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu, distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.
Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek.

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Kontakt:
Stále se můžete přihlásit!
MSV 2016

telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

IMT 2016

3.–7. 10. 2016
2016
BrnoMSV
– Výstaviště
www.bvv.cz/plastex
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KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
info@kraiburg-tpe.com • www.kraiburg-tpe.com

MG PLASTICS s.r.o.
info@mgplastics.cz • www.mgplastics.cz

Mimořádná přesnost dráhy robotu
díky druhému enkodéru
Nový robot KUKA KR 300 R2500 ultra SE
Pro aplikace, které vyžadují nejvyšší přesnost,
společnost KUKA vyvinula robot KR300 R2500
ultra SE. Tento robot má přesnost trajektorie do
0,3 milimetrů, což je dosaženo prostřednictvím
přidaného druhého enkodéru s čidly polohy na
vnější straně prvních tří os robotu.
Při řezání a opracování obrobků v průmyslové výrobě je často nutná maximální přesnost
- například v automobilovém průmyslu, při
frézování otvorů pro snímač airbagu v plastovém nárazníku automobilu, vyrobeného vstřikováním. Pro podobné aplikace nabízí společnost KUKA extrémně přesný robot KR 300
R2500 ultra SE. Tento nový model osvědčené
řady KUKA KR QUANTEC dosahuje výjimečnou
přesnost pomocí dodatečného systému snímání polohy a to pomocí přidaného druhého
enkodéru.

Tento měřicí systém je schopen kompenzovat i
minimální nepřesnosti trajektorie robotu, které vyplývají z určitých vůlí v ose převodovky.
Tři magnetické bezkontaktní senzory namontované na vnější straně prvních tří os robotu
průběžně sledují polohu os. Pokud zjistí i jen
minimální odchylku polohy osy od polohy
určené řídicí jednotkou robotu, tento druhý
enkodér signalizuje chybu polohy přímo do
řídicí jednotky pomocí protokolu EtherCAT.
Regulační prvek pak spustí odpovídající korekci. Tímto způsobem je nepřesnost trajektorií
robotu KR300 R2500 ultra SE snížena na méně
než 0,3 mm, v porovnání s 0,7 mm u standardní verze.
Více informací na www.kuka.cz

Ucelený systém středního vzdělávání v oblasti chemie
Střední průmyslová škola Otrokovice je moderní státní škola, která skladbou svých vzdělávacích
oborů oslovuje uchazeče i za hranicemi zlínského regionu.
Svou dlouholetou tradicí a desítky let realizovanou spoluprací s místními firmami a samosprávou
města škola získala velmi dobré a silné sociální
vazby, takže je její postavení nejen ve městě, ale
i v rámci celého Zlínského kraje a mezi místními
školami velmi dobré. Jsme dlouhodobě 2. nejlepší
školou ve Zlínském kraji doporučenou zaměstnavateli. Jsme školou pro život.
Naše škola nabízí jako jedna z mála v ČR ucelený
systém středního vzdělávání v oblasti chemie se
zaměřením na oblast plastikářského a gumárenského průmyslu. Vyučujeme čtyřletý maturitní
obor Aplikovaná chemie (ACH) a tříletý učební
obor Chemik (Gumař-Plastikář). Je připraveno
nové zaměření oboru Aplikovaná chemie – Technologie polymerů. Při výuce těchto oborů velmi
úzce spolupracujeme s významnými gumárenskými a plastikářskými firmami, které jsou zárukou přístupu žáků k nejmodernějším poznatkům
a technologiím a tím pádem také jejich budoucí
uplatnitelnosti na trhu práce. Zvýšený zájem o tyto
obory dokazuje, že jsme se vydali správným směrem.
V rámci strojírenského směru nabízíme čtyřletý maturitní obor Dopravní prostředky, při jehož
tvorbě jsme spolupracovali zejména s firmou Continental Barum s.r.o. Nabízíme také atraktivní tříleté učební obory Mechanik opravář motorových
vozidel, Karosář a Autoelektrikář. Do této skupiny
oborů řadíme i obor Instalatér, který sice není strojírenským oborem, ale koncepčně je zde zařazen.
Velkou výhodou chemického i strojírenského směru
je nabídka dvouletého maturitního nástavbového
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studia Provozní chemie a Provozní technika pro ICT. Pro širokou veřejnost ze Zlínského kraje proabsolventy učebních oborů.
vozujeme portál školství Zlínského kraje Zkola.cz,
Jedním z často poptávaných je i obor Kuchař- databázi dalšího vzdělávání Sofia a rodiči i žáky vy-Číšník, jehož praktická výuka probíhá především hledávaný modul Kam na školu ve Zlínském kraji.

v budově Zlínského mrakodrapu 21. Absolventi
pak trvale nacházejí své uplatnění v praxi. Do
naší vzdělávací nabídky dále patří stavební obory
Zedník a Tesař a dále obor Elektrikář.

Střední průmyslová škola Otrokovice je charakteristická nejen svou polohou v centrální části
Zlínského kraje, ale i aktivitami s celokrajskou působností a širokou škálou zkušeností s realizací
evropských projektů. Naším záměrem je stát se
centrem odbornosti nejen pro počáteční vzdělávání. Škola spolupracuje s významnými zaměstnavateli a partnery v našem regionu, jako jsou např.
Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., nebo MITAS
a.s., Plastikářský klastr z.s.p.o., s profesními cechy
a svazy. Škola se chlubí svým vědecko-technickým
parkem Experimentáriem (www.experimentarium-otrokovice.cz), které bylo slavnostně 1. 9. 2014
otevřeno a kterým prochází dosud více jak 3.000
osob ročně. Na návštěvníky čeká 8 expozic plných
interaktivních exponátů, stavebnic, zážitkem je
návštěva 3-D kina. V současné době jsme jedinou
střední školou v ČR, která má elektronový mikroskop.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit naši zahraniční spolupráci. Střední průmyslová škola Otrokovice
se v loňském školním roce zapojila do mezinárodních aktivit v programu eTwinning, skupiny studentů přírodovědných oborů se v rámci programu
Leonardo da Vinci účastnily odborných stáží v Itálii
a Řecku. Spolupracujeme s evropskými školami,
získali jsme zajímavé partnery ze zahraničních
univerzit či výzkumných center. Díky spolupráci
s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy využíváme četných příležitostí k rozvoji na
celoevropské úrovni. V posledních školních rocích
jsme byli nadprůměrně úspěšní v několika grantových výzvách programu Erasmus+.

Přínosy účasti pracovníků školy či žáků v mezinárodních projektech jsou velké. Kromě zlepšení
jazykových dovedností a motivace je to zvýšení
úrovně znalosti v odborné oblasti nebo posílení
různorodých kompetencí. Zejména kompetencí
sociálních, smyslu pro iniciativu, kulturního povědomí a vyjádření, dále zvýšení flexibility a adaptability na nové životní situace i schopnosti pracovat
s informacemi v mezinárodním prostředí. V koJsme Regionálním vzdělávacím centrem Zlínské- nečném důsledku mají veškeré zahraniční aktivity
ho kraje programu environmentálního vzdělává- významný vliv na posílení profesionality a prestiže
ní v oblasti ochrany životního prostředí Enersol naší školy.
a také jedním z pěti vzdělávacích center Zlínského
kraje programu Pil Microsoft (Partners in Learning)
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti skola@spsotrokovice.cz; www.spsotrokovice.cz
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Kontaktní senzor do „špinavých“ aplikací
Měřicí senzory kontaktního typu, často označované také jako taktilní senzory nebo kontaktní senzory, jsou ideální pro náročná průmyslová
prostředí, ve kterých se nelze vyhnout situacím, kdy měřené povrchy mohou být kontaminovány oleji, chladicími kapalinami, mastnotami, tuky,
vodou nebo prachem.
Kontaktní typy senzorů versus optické senzory
Optické senzory – na rozdíl od kontaktních měřicích čidel – nejsou schopné provést natolik
přesná měření s takto kontaminovanými povrchy. To, co však může být problematické u kontaktních měřidel, je mechanické příčné zatížení.
Toto příčné zatížení výrazně snižuje jejich životnost a má i vliv na přesnost měření. Panasonic
uvádí na trh nové kontaktní měřicí senzory série
HG-S, která řeší tento problém a jsou vhodná
pro náročné potřeby průmyslu.

Konvenční měřicí senzory kontaktního typu dosahují typické životnosti zhruba jeden milion
příčných zatížení, zatímco řada HG-S dosahuje
životnosti 100 milionů příčných zatížení, což je
stokrát více.
Použitá technologie CMOS umožňuje absolutní
měření s rozlišením 0,1 mikronu a přesnost zobrazení dosahuje jednoho mikronu.

Absolutní zjišťování polohy
Při použití v průmyslových provozech, kde rozhoduje především produktivita, je vhodnější abZvýšená mechanická stabilita
solutní zjišťování polohy oproti detekci kumuZvýšená stabilita kontaktních měřicích čidel lativní. Tím se lze vyhnout opakované nutnosti jednotek (slave). Tak je možné do těchto jednoPanasonic byla vylepšena použitím vysoce přes- běhů nulovou polohou měřidla.
tek kopírovat nastavení a shromažďovat z nich
ných kluzných ložisek. Stopka vřetene byla navýsledky měření. Dalším bonusem je, že k realivržena a umístěna tak, aby kontakt mezi měře- Zesilovač
zaci zapojení je zapotřebí méně kabeláže.
nou plochou a skleněným čidlem minimalizoval Zesilovač je určený pro montáž na DIN lištu a
dopad na prováděná měření. Další výhodou je má dobu odezvy pouhé 3 ms. Digitální displej se Další informace
skutečnost, že sklo má velmi nízký koeficient dvěma řádky s integrovaným grafickým ukaza- Bezkontaktní snímač typu HG-S: https://www.
tepelné roztažnosti, a proto nemá žádný vliv telem jsou dobře čitelné. K jedné řídicí jednotce panasonic-electric-works.com/cz/merici-senna měření v celém rozsahu provozních teplot. (master) lze najednou připojit až 15 podřízených zor-hg-s.htm

WITTMANN BATTENFELD zaujal Oldrati
s inovativní technologií vstřikování

V roce 2015 se WITTMANN BATTENFELD etabloval jako dodavatel do skupiny Oldrati s dodávkami vstřikovacích lisů, systémů AIRMOULD
a robotů Wittmann. Osm z dodaných vstřikovacích lisů jsou vybaveny technologií LSR.
Skupina Oldrati se sídlem ve Villongu, Itálie, založil Vanni Oldrati v roce 1964 a zabývá se výrobou
výrobků z pryže, silikonu a termoplastické pryskyřice. Sortiment zahrnuje také vícesložkové výrobky,
jako jsou kompozitní díly sestávající z kovu a pryže,
termoplastické pryskyřice v kombinaci se silikonem
nebo komponenty vyrobené z kovu, plastu a gumy,
a mnoho dalších výrobků. Skupina Oldrati, která
v současné době zaměstnává přes 1300 spolupracovníků a realizovala prodeje za 119 milionů eur
v roce 2015, dodává své výrobky do mnoha různých průmyslových odvětví, jako je automobilový
průmysl, průmysl domácích spotřebičů, pro odvětví
ropy a zemního plynu, a energetický průmysl.
Gumová těsnění pro širokou škálu aplikací představují hlavní produktové řady v portfoliu skupiny Oldrati, která kromě svých italských závodů provozuje
jeden závod na Slovensku a jeden závod v Turecku.
V roce 2007 získal Oldrati společnost Silital Evrope,
jednoho z předních italských výrobců kapalných
a pevných silikonových výrobků, čímž podstatně
rozšířil své kapacity v oblasti zpracování silikonu.
Oldrati vidí svoji hlavní sílu ve vysoké vertikální diverzifikaci. Dodavatelský řetězec zahrnuje materiální vývoj a výrobu, výrobu forem, vývoj produktů
a kompletní přípravu jejich výroby, stejně jako balení a logistiku.
K výrobě svých
produktů skupina Oldrati využívá celkem
přes
400 vstřikovacích

lisů s uzavírací silou v rozmezí od 500 do 40 000 kN.
Při nákupu nových strojů, preferuje Oldrati energetickou účinnost a dobrý poměr cena / výkon, stejně
jako dobré služby.
V předchozím roce, WITTMANN BATTENFELD Italia
vytvořil své první obchodní vztahy s Oldrati dodávkou robotů Wittmann. Zájem společnosti o stroje
ze skupiny Wittmann začal na veletrhu Fakuma
2014. Tam odborníci Oldrati viděli hydraulická serva
SmartPower přizpůsobená pro zpracování LSR od
Wittmann Battenfeld a byli ohromeni jeho strojními
technologiemi. WITTMANN BATTENFELD následně
poskytl stroj Oldrati k testovacím účelům. Kromě
tohoto SmartPower 120/525, Oldrati a Silital již získaly více strojů stejného modelu, stejně jako plně
elektrický stroj z EcoPower série, konkrétně model EcoPower 110/350, a stroje z hydraulické série
HM s upínací silou 1800 kN, vybavené energeticky
úspornými servomotory. Oldrati také nainstaloval
systém AIRMOULD® používaný společností Wittmann Battenfeld pro vstřikovací procesy s vnitřním
tlakovým plynem.

Obr. 2. SmartPower v provozu ve společnosti Oldrati (foto: Oldrati).

Obr. 1. SmartPower 120/525.
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Stroje ze série SmartPower,
které tvoří většinu strojů zakoupených Oldrati a Silital,
vynikají svým vysokým stupněm energetické účinnosti,
přesnosti, uživatelské přívětivosti a kompaktním designem
v kombinaci s velkorysými rozměry pro upevňovací formy,
vysokou rychlostí a čistotou.
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Přicházejí ve standardu s vysoce účinným servo-hydraulickým pohonem, a využívají zpomalovací
energii systémem KERS k ohřevu vstřikovaného materiálu pro zajištění optimální energetické účinnosti.
Osm ze strojů dodávaných do skupiny Oldrati je
upraveno pro zpracování tekutého silikonu, což
znamená, že jsou vybaveny chlazenými sudy a chladicí deskou namontovanou na pohyblivé desce, jakož i dávkovacími čerpadly. Co víc, SmartPower již
nabízí vynikající vlastnosti pro zpracování tekutého
silikonu ve svém základním provedení, vzhledem
k jeho extrémně čisté a velkoryse dimenzované formy fixační oblasti.
Aby se usnadnilo nasazování strojů Wittmann
Battenfeld pro operátory ve výrobních halách a pro
pracovníky údržby i pro zajištění optimálního využití
vlastností jednotlivých strojů, WITTMANN BATTENFELD Italia uspořádal tréninkový program na strojích pro operátory a techniky údržby, což je služba,
kterou Oldrati hodnotí jako velmi cennou a užitečnou.
Co Oldrati oceňuje na strojích z Wittmann Battenfeld kromě vhodnosti pro zpracování LSR a vynikající energetickou účinností, je především jejich vysoká
přesnost a opakovatelnost výroby, stejně jako jejich
uživatelská přívětivost. Stroje z Wittmann Battenfeld nabízejí ve všech ohledech přísné požadavky
na technickou dokonalost, šetrnost k životnímu
prostředí a snadné ovládání. Tyto aspekty, v kombinaci s možností automatického přenosu parametrů
na další stroje a vynikajících služeb, poskytovaných
Wittmann Battenfeld Italia, jsou pro Oldrati dobrým
výchozím bodem pro další plodnou spolupráci.
Obr. 3. Výroba v Oldrati (foto: Oldrati).
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Jak správně číst moldflow (MF) analýzy, správná interpretace
výsledků a předcházení výrobním problémům
Pojem moldflow analýza (MF) je v plastikářském prostředí běžně používaným výrazem. Pod tímto pojmem si lze představit výsledky ze simulačních programů určených pro technologii vstřikování. Samotné hovorové označení vzniklo na základě hojného využívání výsledků z programu
Moldflow, který je dnes součástí společnosti Autodesk.

Simulační programy pro vstřikování se využívají u plastových výrobků od
prvního návrhu výrobku, při konstrukci dílu, při návrhu formy až po řešení
výrobních problémů. Pro provedení analýzy je možno zvolit externího dodavatele nebo - v lepším případě - využít vlastního zakoupeného programu. Přehled výhod a nevýhod zvoleného řešení je uveden v tab. 1.

Výsledek teploty čela taveniny (obr. 2) slouží i pro posouzení kvality plnění
celého dílu. Výsledek udává, s jakou teplotou vstoupilo čelo taveniny do
daného místa dutiny formy. Při správném plnění by výsledný rozdíl teplot
přes celý díl, neměl být větší než 5°C na délku tečení 200 mm.

Tab. 1 Výhody a nevýhody způsobu vytvoření simulace

Obr. 2. Teplota čela taveniny pro různé podmínky plnění

Bez ohledu na to, od jakého dodavatele jsou data z moldflow analýzy
získána, je třeba výsledky správně interpretovat a nalézt skutečné příčiny
možných problémů.
První výsledek, který bývá z analýzy plnění zobrazován, je průběh tečení
taveniny dutinou formy v čase (obr. 1.). Výsledek je v prezentacích velmi
efektní ve spojení se spuštěním tečení ve formě animace. Výsledky je možno zobrazit mnoha způsoby, z nichž každý má své přednosti.
Zobrazení výsledku s využitím vyhlazení - prolnutí barev (obr. 1. a) je graficky efektní, ale má malý přínos pro čtení výsledků. Není vidět přesný čas
okamžiku zaplnění oblastí ve formě ani není možno rozpoznat tvar čela
taveniny.
Použití zobrazení ohraničených barev (obr. 1. b) u výsledku plnění jasně
ukazuje čelo taveniny v daném čase a ilustruje způsob tečení.
Zobrazení výsledku pomocí kontur (obr. 1. c) je z hlediska posouzení
kvality tečení nejpřínosnější. Na první pohled jsou vidět místa s různou
hustotou izochronních křivek (ploch) a tak jsou odhalena místa s různou
rychlostí tečení taveniny, která způsobují vznik různých stupňů orientace
molekul uvnitř dílu. Je dobře vidět nerovnoměrnost tečení, poslední místo
zatečení a způsob spojení čel taveniny ve studeném spoji.

Na obrázku 2. jsou na první pohled stejné výsledky, rozdíl je možno nalézt
až po podrobnějším prozkoumání. Grafické zobrazení výsledků je vždy od
červené po modrou barvu, a velmi láká pouze k rychlému posouzení dle
obrázku. Jak ukazují výsledky na obr. 2 a) a b), je vždy nutno kontrolovat i
stupnici s číselnými hodnotami. Rozdíl v hodnotách obou uvedených výsledků je 10°C.
Velmi podobný výsledek je zobrazení teploty v daném čase (obr. 3.). Na
rozdíl od teploty čela taveniny, kde je teplota spojena pouze s daným místem formy, je výsledek teploty vztažen k danému místu formy v daném
čase. Pro správnou interpretaci výsledků je třeba vždy kontrolovat čas, ve
kterém je výsledek zobrazen.
Oba teplotní výsledky je nutno přezkoumat na dosažení maximální hodnoty teploty roztaveného plastu a porovnat s maximální dovolenou hodnotou pro daný materiál. V případě překročení materiálové meze hrozí
teplotní degradace plastu.

Obr. 3. Teplota v daném čase

Aleš Ausperger
www.TD-IS.cz

Obr. 1. Možnosti zobrazení výsledku tečení plastu dutinou formy:
a) prolnuté barvy, b) ohraničené barvy, c) kontury
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Pokračování v TECHnews 09/16 – vyjde 28. 6. 2016 →
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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.
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