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MSV Brno 8.–12. 11.–vaše expozice v plastikářské hale G1
Váháte nad účastí na veletrhu MSV Brno? Ať již z důvodu nákladů, nebo nejistých okolností.
Řešením je váš stánek v rámci společné expozice realizované mediálním partnerem veletrhu,

časopisem Svět plastů.
Volejte pro více informací – Petr MACH – 606 715 510

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem 
www.svetplastu.eu

č. 23 – květen 2021

www.sumitomo-shi-demag.eu

VÁŠ KONTAKT

Úspora energie.

* Spotřeba komerčně dostupného lisu: cca. 2,4kW/h. IntElect 50-110, doba cyklu 14,4 s,  

 hmotnost zdvihu 21,23 g PP, Spotřeba energie: 2,15kW/h. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Sumitomo (SHI) Demag  
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

K Bílému Vrchu 2912/3 193 00 Praha 9 Česká republika

Phone  +420 296 226 210
  +420 296 226 211Email  sdcz.info@shi-g.com

  sdcz.servis@shi-g.com

NOVÝ IntElect  Maximální výkon –  minimální spotřeba.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 23 - květen 2021
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 23- 2021
in PDF HERE.

Vyšla nová kniha
ing. Lubomíra Zemana
Vstřikování plastů 2 – Teorie a praxe
Kniha volně navazuje na předešlé dvě publikace stejného autora vydané v roce 2009 
a 2018, které se také zabývaly technologií vstřikování termoplastů. Každá z nich se 
zabývá jinou oblastí technologie vstřikování plastů, přičemž v souhrnu s touto knihou 
pokrývají co nejširší oblast uvedené technologie.
Kniha je určena zejména studentům středních i vysokých škol technického zaměření, 
technologům, seřizovačům, konstruktérům vstřikovacích forem, manažerům z oblasti 
vstřikování termoplastů, apod. Informace z ní načerpají i odborníci z jiných oborů, kteří 
se potřebují orientovat v nejpoužívanější technologii pro zpracování termoplastů. Své 
znalosti si odborní čtenáři mohou ověřit při odpovědích na otázky z oblasti vstřikování 
termoplastů, kterých kniha obsahuje na cca 200.
Vstřikování plastů 2 Vás v krátkosti zavede do oblasti makromolekulární chemie, vysvětlí 
jak zvyšovat užitné a zpracovatelské vlastnosti vstřikovacích materiálů, zabývá se 
úvodem do termické analýzy polymerních materiálů, včetně infračervené spektrometrie.
Další část knihy popisuje jednotlivé technologie zpracování plastů a zabývá se 
modifikacemi základní technologie vstřikování plastů.
Oblastí využití simulačních programů a interpretací výsledků simulací, včetně jejich 
využití pro optimalizaci procesu vstřikování termoplastů se zabývá další kapitola knihy. 
Publikace také obsahuje kapitolu popisující praktické možnosti využití 3D tisku při výrobě 
prototypových výstřiků z termoplastů. Nejrozsáhlejší kapitola knihy obsahuje průvodce 
při řešení problémů a odstraňování vad při vstřikování termoplastů Kniha je ukončena 
sestavou již zmíněných otázek z oboru vstřikování termoplastů.
lubomir.zeman@pfservice.cz

Pioneering Plastics

1996–2021
since 1990

25 let společně v Česku a na Slovensku

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
mailto:lubomir.zeman%40pfservice.cz?subject=
https://technologicke-centrum.cz/cs/25-let-spoluprace-kubousek-kraussmaffei/?utm_source=technews&utm_medium=banner&utm_campaign=25let_KTI_KM
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Systém Airtect by se dal velmi jednoduše 
představit jako systém, který zabraňuje 
kompletnímu zatečení horkých systémů, 

a/nebo strojů – viz obrázek 1 a 2.
 

 
 
 

Ovšem problematika úniku plastu není tak 
jednoduchá, jak na první pohled vypadá.
Díky snižování základních (nákupních) cen na 
pořízení formy dochází ke snižování kvality 
základního materiálu formy a formy celkově, 
čímž se problematika úniku plastů dostává 
stále častěji do popředí.
K úniku plastu může dojít na několika stan-
dardních místech. Tedy okolo špičky trysky, 
mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou, mezi 
vstřikovací objímkou a rozváděcí deskou a bo-
hužel také mezi špičkou vstřikovací jednotky 
a vstupem do formy, tedy vstřikovací objímkou 
– viz obrázek 3 – nejběžnější místa úniku mate-
riálu. Máme ‑li ve formě zažehlovací systém, tak 
zde přibývá další potenciální místo úniku, a to 
nad rozváděcí deskou okolo jehly.

Dojde ‑li pak k zatečení, tak velmi často ne-
bývá na vině horký systém, ale nejčastěji je 
nutné hledat příčinu ve formě.
Obecně lze rozdělit úniky na dva základní 
typy. První z nich je problém ryze mechanický. 
Může se jednat o špatnou zástavbu (nejčastěji 
špatná výška desky okolo horkého systému), 
kdy je systém vložen do zástavby s příliš vel-
kou vůlí. Dále se může jednat o použití ne-
vhodného materiálu, kdy dojde k překročení 
meze pevnosti obalových desek horkého sys-
tému. Další z mechanických příčin pak může 
být špatná tolerance na těsnící ploše špičky 
trysek, buď přímo z výroby, nebo když dojde 
vlivem natápění a chládnutí horkého systému 
k obrusnému efektu na leštěné těsnící ploše 
trysky/špičky. Nezanedbatelná je také špatně 
vystředěná špička vstřikovací jednotky, nebo 
nesouhlasný tvar špičky, které jsou častou 
příčinou zatečení vstřikovací jednotky – viz 
obrázek 2 (výsledek) – únik materiálu na vstři-
kovací jednotku a obrázek 4 (příčina) – tedy 
nesouhlasný tvar špičky vstřikovací jednotky 
a vstupu do formy.

Velmi zanedbávaná je také problematika che-
mické koroze, která znemožní korektní utěs-
nění systému a je častou příčinou úniku plastu 
z horkého systému – viz obrázek 5.

Finální cenu plastového výrobku ovlivňuje 
primárně tvar výstřiku, který předurčuje složi-
tost formy. Tedy nástroj (forma) se také podílí 
na finální ceně výrobku a to v kombinaci se 
strojem, materiálem, technologickými pod-
mínkami atd.
Ovšem velmi podceňovaná a velmi důležitá je 
cena údržby, která zvláště v případě problé-
mů vstupuje výrazným způsobem do finální 
ceny výstřiku. Je nutné si uvědomit, že pokud 
zateče horký systém (viz obrázek 1), tak ve 
standardním případě není možno určit místo 
úniku. Není ‑li možné určit místo úniku, je ná-
stroj předem odsouzen k opakování zatečení 
a tím se následně zvyšuje cena výstřiku.
Z toho důvodu se logicky nabízí integrovat do 
formy systém Airtect nové generace, který pře-
chází zatečení horkého systému a umožňuje 
přesně určit místo úniku plastového materiálu.
Během vývoje systému kontroly zatečení do-
šlo k výraznému technickému posunu a po-
slední generace Airtect nabízí kombinaci zku-
šeností a technických vychytávek, které ještě 
nedávno nebyly k dispozici.
V roce 2020 byly do praxe přidána okruhová 
kontrolní jednotka, která identifikuje úniky 
ještě rychleji. Navíc se díky této okruhové jed-
notce podstatně snížila vstupní cena kontroly 
úniku taveniny okolo hlaviček trysek. Systém 
je – jak název napovídá – zapojen do kruhu 
a sensory jsou na obou stranách okruhu. Kon-
troluje se tedy nejen „ucpání“ kontroní trubič-
ky uniklým plastem, ale také čisté rozpojení 
okruhu. Vysoká sensitivita systému Airtect se 
tedy ještě podstatně zvýšila. Systém nové do-
káže detekovat únik materiálu při podstatně 
menším úniku plastu a úspory pro lisovny se 
tak razantně navýšili.

Obrázek 1 - zatečený horký systém

Obrázek 2 - únik plastu na vstřikovací jednotku stroje

Obrázek 4 – nesouhlasný tvar špičky vstřikovací 
jednotky a vstřikovací objímky umožňuje hromadění 
plastu před špičkou a následně únik materiálu směrem 
na topení vstřikovací jednotky

Obrázek 5 - chemická koroze zničila těsnící plochu na 
rozváděcí desceObrázek 3 - primární místa úniku plastového materiálu

Obrázek 6 Okruhová kontrolní jednotka s ještě vyšší 
rychlostí detekce úniku materiálu

Obrázek 7 Osmi okruhová řídící jednotka - funguje 
kdekoliv Obrázek 8 - instalce nerezových sensorových trubiček
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ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

Pro kontrolu forem v lisovnách, které nejsou vy-
baveny řídící jednotkou pak přibyla integrovaná 
řídící jednotka s označením „Standalone“, která 
sdružuje rozdělovač a řízení přímo na formě. 
Jednotka se tedy jednoduše napojí do lisu po-
mocí libovolného konektoru a umožní zastavit 
vstřikovací cyklus při detekci zatečení. Tato jed-
notka je vhodná pro majitele firem, kteří chtějí 
mít náklady pod kontrolou při vstřikování v ex-
terních lisovnách plastů.

Základní řídící jednotka je dodávána s příslušen-
stvím pro kontrolu úniku plastu mezi vstřikovací 
jednotkou a vstupem do formy. Tato verze je ne-
dílnou součástí stroje. Je potřeba si uvědomit, že 
pokud dojde k zatečení směrem na vstřikovací 
jednotku, tak není mimo provoz pouze jedna for-
ma, ale celý stroj – tedy do doby vyřešení (opravy) 
není možné provozovat více než jednu formu. Díky 
tomu se následně může stát, že není možné splnit 
slíbené dodávky klientům. I z toho důvodu jsou 
dodávky rozděleny do dvě části:
1)   Řídící jednotka Airtect ‑ ochrana stroje proti 

zatečení plastem (základ systému Airtect). Tato 
část je prevence problémů s únikem materiálu 
do stroje. Tato část by měla být součástí všech 
vstřikovacích strojů.

2)   Vícenásobná rozvaděč pro hlídání potenciálně 
nebezpečných míst ‑ ochrana nástroje.

Ochrana nástroje se aplikuje do formy. Jedná se 
o soustavu nerezových senzorových trubiček, 
které jsou na jedná straně navedeny do kritických 
bodů. Druhá strana senzorových trubiček je za-
ústěna do spodního dílu rozvaděče, který zůstává 

nedílnou součástí formy. O spojení řídící jednotky 
(součást stroje) a rozváděcí části (součást formy) 
se pak stará mobilní díl rozvaděče, který může být 
součástí stroje, nebo jej lze jednoduše přemísťovat 
dle potřeby ze stroje na stroj.
Systém Airtect tedy dokáže identifikovat i velmi 
malé úniky plastu z horkého systému, následně za-
stavit stroj, a přesně určit místo úniku.
Díky tomu, je možné odstranit primární příčinu za-
tečení plastu a to bez nutnosti čistit celý horký sys-
tém, výměny topení a čidel a hlavně bez prostojů, 
které si běžně oprava vyžádá.
Zjednodušeně řečeno – aplikace detekce úniku 
plastu umožňuje vyrábět levněji a tím přispívá 
k lepší ekonomické bilanci lisovny.
Jednoduchost instalace ‑ viz obrázek 6 – a údržby, 
pak je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti 
vstřikovací formy.
Nová generace detekce úniku plastu Airtect navíc 
dostala v základu automatickou kalibraci sensorů 
při každém spuštění. Inovovaný materiál senzoro-
vých trubiček, umožňuje jednodušší zástavbu díky 

výraznému zmenšení poloměru ohybu. Mecha-
nické úchyty sensorů, umožňují přesnou montáž 
a zabraňují odtlačení senzorových trubiček z místa 
snímání tlakem uniklého materiálu.
Oddělením elektronické části rozvaděče, od me-
chanické části, která je součásti formy, pak došlo 
ke snížení nákladů na instalaci systému Airtect pro 
kontrolu úniku plastu.
Maximální počet hlídaných zón na jednu řídící 
jednotku se ustálil na 32kontrolovaných místech, 
s možností zvýšit tento na 64, nebo 96 pomocí do-
datečné řídící jednotky.
Navíc je do rozvaděče Airtect, který je umístěn 
na formě integrováno hlídání teploty formy. Díky 
tomu je zde automatická kontrola teplotního ma-
nagementu formy a tím se snižuje riziko výroby 
zmetků kvůli neshodné teplotě na nástroji. Systém 
Airtect hlídá jak minimální, tak i maximální povole-
nou teplotu.
Pokud máte zájem o snižování nákladů na výrobu 
pomocí prevence zatečení horkého systému kon-
taktujte nás na info@jansvoboda.cz

O firmě JAN SVOBODA
Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává již 
více jak 20 let polotovary na plasty a lehké kovy 
od rámů forem, sloupků, pouzder a vyhazovačů, 
přes hydraulické válce, horké trysky, datumovky, 
speciální prvky do chladících okruhů až po speci-
ální přídavné jednotky dávkování masterbatche, 
čištění forem, kontrola chladících okruhů a dalších 
speciálních zařízení. Sortiment je vybírán tak, aby 
byl zaručen co nejlepší poměr cen/výkon. Fir-
ma JAN SVOBODA nabízí progresivní technolo-
gie tak, aby pokryla požadavky moderní výroby 
s maximálním přihlédnutím na vysokou kvalitu 
finálního plastového výstřiku s požadavekem mi-
nimální ceny údržby a dlouhodobé životnosti. 
Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje firemní 
heslo „Rozdíl je v kvalitě“.

AIRTECT – úniky  
plastu pod kontrolou

Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které nikdy  
nevydáte – aneb prevence především
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Systém Airtect by se dal velmi jednoduše 
představit jako systém, který zabraňuje 
kompletnímu zatečení horkých systémů, 

a/nebo strojů – viz obrázek 1 a 2.
 

 
 
 

Ovšem problematika úniku plastu není tak 
jednoduchá, jak na první pohled vypadá.
Díky snižování základních (nákupních) cen na 
pořízení formy dochází ke snižování kvality 
základního materiálu formy a formy celkově, 
čímž se problematika úniku plastů dostává 
stále častěji do popředí.
K úniku plastu může dojít na několika stan-
dardních místech. Tedy okolo špičky trysky, 
mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou, mezi 
vstřikovací objímkou a rozváděcí deskou a bo-
hužel také mezi špičkou vstřikovací jednotky 
a vstupem do formy, tedy vstřikovací objímkou 
– viz obrázek 3 – nejběžnější místa úniku mate-
riálu. Máme ‑li ve formě zažehlovací systém, tak 
zde přibývá další potenciální místo úniku, a to 
nad rozváděcí deskou okolo jehly.

Dojde ‑li pak k zatečení, tak velmi často ne-
bývá na vině horký systém, ale nejčastěji je 
nutné hledat příčinu ve formě.
Obecně lze rozdělit úniky na dva základní 
typy. První z nich je problém ryze mechanický. 
Může se jednat o špatnou zástavbu (nejčastěji 
špatná výška desky okolo horkého systému), 
kdy je systém vložen do zástavby s příliš vel-
kou vůlí. Dále se může jednat o použití ne-
vhodného materiálu, kdy dojde k překročení 
meze pevnosti obalových desek horkého sys-
tému. Další z mechanických příčin pak může 
být špatná tolerance na těsnící ploše špičky 
trysek, buď přímo z výroby, nebo když dojde 
vlivem natápění a chládnutí horkého systému 
k obrusnému efektu na leštěné těsnící ploše 
trysky/špičky. Nezanedbatelná je také špatně 
vystředěná špička vstřikovací jednotky, nebo 
nesouhlasný tvar špičky, které jsou častou 
příčinou zatečení vstřikovací jednotky – viz 
obrázek 2 (výsledek) – únik materiálu na vstři-
kovací jednotku a obrázek 4 (příčina) – tedy 
nesouhlasný tvar špičky vstřikovací jednotky 
a vstupu do formy.

Velmi zanedbávaná je také problematika che-
mické koroze, která znemožní korektní utěs-
nění systému a je častou příčinou úniku plastu 
z horkého systému – viz obrázek 5.

Finální cenu plastového výrobku ovlivňuje 
primárně tvar výstřiku, který předurčuje složi-
tost formy. Tedy nástroj (forma) se také podílí 
na finální ceně výrobku a to v kombinaci se 
strojem, materiálem, technologickými pod-
mínkami atd.
Ovšem velmi podceňovaná a velmi důležitá je 
cena údržby, která zvláště v případě problé-
mů vstupuje výrazným způsobem do finální 
ceny výstřiku. Je nutné si uvědomit, že pokud 
zateče horký systém (viz obrázek 1), tak ve 
standardním případě není možno určit místo 
úniku. Není ‑li možné určit místo úniku, je ná-
stroj předem odsouzen k opakování zatečení 
a tím se následně zvyšuje cena výstřiku.
Z toho důvodu se logicky nabízí integrovat do 
formy systém Airtect nové generace, který pře-
chází zatečení horkého systému a umožňuje 
přesně určit místo úniku plastového materiálu.
Během vývoje systému kontroly zatečení do-
šlo k výraznému technickému posunu a po-
slední generace Airtect nabízí kombinaci zku-
šeností a technických vychytávek, které ještě 
nedávno nebyly k dispozici.
V roce 2020 byly do praxe přidána okruhová 
kontrolní jednotka, která identifikuje úniky 
ještě rychleji. Navíc se díky této okruhové jed-
notce podstatně snížila vstupní cena kontroly 
úniku taveniny okolo hlaviček trysek. Systém 
je – jak název napovídá – zapojen do kruhu 
a sensory jsou na obou stranách okruhu. Kon-
troluje se tedy nejen „ucpání“ kontroní trubič-
ky uniklým plastem, ale také čisté rozpojení 
okruhu. Vysoká sensitivita systému Airtect se 
tedy ještě podstatně zvýšila. Systém nové do-
káže detekovat únik materiálu při podstatně 
menším úniku plastu a úspory pro lisovny se 
tak razantně navýšili.

Obrázek 1 - zatečený horký systém

Obrázek 2 - únik plastu na vstřikovací jednotku stroje

Obrázek 4 – nesouhlasný tvar špičky vstřikovací 
jednotky a vstřikovací objímky umožňuje hromadění 
plastu před špičkou a následně únik materiálu směrem 
na topení vstřikovací jednotky

Obrázek 5 - chemická koroze zničila těsnící plochu na 
rozváděcí desceObrázek 3 - primární místa úniku plastového materiálu

Obrázek 6 Okruhová kontrolní jednotka s ještě vyšší 
rychlostí detekce úniku materiálu

Obrázek 7 Osmi okruhová řídící jednotka - funguje 
kdekoliv Obrázek 8 - instalce nerezových sensorových trubiček

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

PŘÍPRAVA A VÝROBA NÁSTROJŮ DODAVATELE PRO 
ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

DĚKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCI 
A PODPORU TĚMTO 
SPOLEČNOSTEM 

Teknor Apex B.V.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG

Albis Plastic CR s.r.o.

Plastoplan s.r.o.

4ISP s.r.o.

Gerresheimer Horšovský Týn s.r.o.

SILROC CZ, a.s.

SPUR a.s.

GMS Velkoobchod, s.r.o.

KALINA Industries s.r.o.

KOH-I-NOOR a.s.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Bühnen Polska Sp. z o.o., 
odštěpný závod CZ 

Anita B s. r. o.

GUMEX, spol. s.r.o.

TEXIM s.r.o.

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
JAN SVOBODA s. r. o.

Projekt OCHRANNÁ POLOMASKA RP95–M

OSM FOREM 
ZA TŘI TÝDNY

Partneři projektu:

VÝVOJ, PROTOTYPING A TESTOVÁNÍ VÝVOJ, PROTOTYPING A TESTOVÁNÍ 
+ ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

VÝVOJ, PROTOTYPING A TESTOVÁNÍ VÝVOJ, PROTOTYPING A TESTOVÁNÍ 
+ ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

Pro kontrolu forem v lisovnách, které nejsou vy-
baveny řídící jednotkou pak přibyla integrovaná 
řídící jednotka s označením „Standalone“, která 
sdružuje rozdělovač a řízení přímo na formě. 
Jednotka se tedy jednoduše napojí do lisu po-
mocí libovolného konektoru a umožní zastavit 
vstřikovací cyklus při detekci zatečení. Tato jed-
notka je vhodná pro majitele firem, kteří chtějí 
mít náklady pod kontrolou při vstřikování v ex-
terních lisovnách plastů.

Základní řídící jednotka je dodávána s příslušen-
stvím pro kontrolu úniku plastu mezi vstřikovací 
jednotkou a vstupem do formy. Tato verze je ne-
dílnou součástí stroje. Je potřeba si uvědomit, že 
pokud dojde k zatečení směrem na vstřikovací 
jednotku, tak není mimo provoz pouze jedna for-
ma, ale celý stroj – tedy do doby vyřešení (opravy) 
není možné provozovat více než jednu formu. Díky 
tomu se následně může stát, že není možné splnit 
slíbené dodávky klientům. I z toho důvodu jsou 
dodávky rozděleny do dvě části:
1)   Řídící jednotka Airtect ‑ ochrana stroje proti 

zatečení plastem (základ systému Airtect). Tato 
část je prevence problémů s únikem materiálu 
do stroje. Tato část by měla být součástí všech 
vstřikovacích strojů.

2)   Vícenásobná rozvaděč pro hlídání potenciálně 
nebezpečných míst ‑ ochrana nástroje.

Ochrana nástroje se aplikuje do formy. Jedná se 
o soustavu nerezových senzorových trubiček, 
které jsou na jedná straně navedeny do kritických 
bodů. Druhá strana senzorových trubiček je za-
ústěna do spodního dílu rozvaděče, který zůstává 

nedílnou součástí formy. O spojení řídící jednotky 
(součást stroje) a rozváděcí části (součást formy) 
se pak stará mobilní díl rozvaděče, který může být 
součástí stroje, nebo jej lze jednoduše přemísťovat 
dle potřeby ze stroje na stroj.
Systém Airtect tedy dokáže identifikovat i velmi 
malé úniky plastu z horkého systému, následně za-
stavit stroj, a přesně určit místo úniku.
Díky tomu, je možné odstranit primární příčinu za-
tečení plastu a to bez nutnosti čistit celý horký sys-
tém, výměny topení a čidel a hlavně bez prostojů, 
které si běžně oprava vyžádá.
Zjednodušeně řečeno – aplikace detekce úniku 
plastu umožňuje vyrábět levněji a tím přispívá 
k lepší ekonomické bilanci lisovny.
Jednoduchost instalace ‑ viz obrázek 6 – a údržby, 
pak je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti 
vstřikovací formy.
Nová generace detekce úniku plastu Airtect navíc 
dostala v základu automatickou kalibraci sensorů 
při každém spuštění. Inovovaný materiál senzoro-
vých trubiček, umožňuje jednodušší zástavbu díky 

výraznému zmenšení poloměru ohybu. Mecha-
nické úchyty sensorů, umožňují přesnou montáž 
a zabraňují odtlačení senzorových trubiček z místa 
snímání tlakem uniklého materiálu.
Oddělením elektronické části rozvaděče, od me-
chanické části, která je součásti formy, pak došlo 
ke snížení nákladů na instalaci systému Airtect pro 
kontrolu úniku plastu.
Maximální počet hlídaných zón na jednu řídící 
jednotku se ustálil na 32kontrolovaných místech, 
s možností zvýšit tento na 64, nebo 96 pomocí do-
datečné řídící jednotky.
Navíc je do rozvaděče Airtect, který je umístěn 
na formě integrováno hlídání teploty formy. Díky 
tomu je zde automatická kontrola teplotního ma-
nagementu formy a tím se snižuje riziko výroby 
zmetků kvůli neshodné teplotě na nástroji. Systém 
Airtect hlídá jak minimální, tak i maximální povole-
nou teplotu.
Pokud máte zájem o snižování nákladů na výrobu 
pomocí prevence zatečení horkého systému kon-
taktujte nás na info@jansvoboda.cz

O firmě JAN SVOBODA
Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává již 
více jak 20 let polotovary na plasty a lehké kovy 
od rámů forem, sloupků, pouzder a vyhazovačů, 
přes hydraulické válce, horké trysky, datumovky, 
speciální prvky do chladících okruhů až po speci-
ální přídavné jednotky dávkování masterbatche, 
čištění forem, kontrola chladících okruhů a dalších 
speciálních zařízení. Sortiment je vybírán tak, aby 
byl zaručen co nejlepší poměr cen/výkon. Fir-
ma JAN SVOBODA nabízí progresivní technolo-
gie tak, aby pokryla požadavky moderní výroby 
s maximálním přihlédnutím na vysokou kvalitu 
finálního plastového výstřiku s požadavekem mi-
nimální ceny údržby a dlouhodobé životnosti. 
Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje firemní 
heslo „Rozdíl je v kvalitě“.
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Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které nikdy nevydáte –
aneb prevence především

AIRTECT – úniky plastu pod kontrolou
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Systém Airtect by se dal velmi jednoduše 
představit jako systém, který zabraňuje 
kompletnímu zatečení horkých systémů, 

a/nebo strojů – viz obrázek 1 a 2.
 

 
 
 

Ovšem problematika úniku plastu není tak 
jednoduchá, jak na první pohled vypadá.
Díky snižování základních (nákupních) cen na 
pořízení formy dochází ke snižování kvality 
základního materiálu formy a formy celkově, 
čímž se problematika úniku plastů dostává 
stále častěji do popředí.
K úniku plastu může dojít na několika stan-
dardních místech. Tedy okolo špičky trysky, 
mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou, mezi 
vstřikovací objímkou a rozváděcí deskou a bo-
hužel také mezi špičkou vstřikovací jednotky 
a vstupem do formy, tedy vstřikovací objímkou 
– viz obrázek 3 – nejběžnější místa úniku mate-
riálu. Máme ‑li ve formě zažehlovací systém, tak 
zde přibývá další potenciální místo úniku, a to 
nad rozváděcí deskou okolo jehly.

Dojde ‑li pak k zatečení, tak velmi často ne-
bývá na vině horký systém, ale nejčastěji je 
nutné hledat příčinu ve formě.
Obecně lze rozdělit úniky na dva základní 
typy. První z nich je problém ryze mechanický. 
Může se jednat o špatnou zástavbu (nejčastěji 
špatná výška desky okolo horkého systému), 
kdy je systém vložen do zástavby s příliš vel-
kou vůlí. Dále se může jednat o použití ne-
vhodného materiálu, kdy dojde k překročení 
meze pevnosti obalových desek horkého sys-
tému. Další z mechanických příčin pak může 
být špatná tolerance na těsnící ploše špičky 
trysek, buď přímo z výroby, nebo když dojde 
vlivem natápění a chládnutí horkého systému 
k obrusnému efektu na leštěné těsnící ploše 
trysky/špičky. Nezanedbatelná je také špatně 
vystředěná špička vstřikovací jednotky, nebo 
nesouhlasný tvar špičky, které jsou častou 
příčinou zatečení vstřikovací jednotky – viz 
obrázek 2 (výsledek) – únik materiálu na vstři-
kovací jednotku a obrázek 4 (příčina) – tedy 
nesouhlasný tvar špičky vstřikovací jednotky 
a vstupu do formy.

Velmi zanedbávaná je také problematika che-
mické koroze, která znemožní korektní utěs-
nění systému a je častou příčinou úniku plastu 
z horkého systému – viz obrázek 5.

Finální cenu plastového výrobku ovlivňuje 
primárně tvar výstřiku, který předurčuje složi-
tost formy. Tedy nástroj (forma) se také podílí 
na finální ceně výrobku a to v kombinaci se 
strojem, materiálem, technologickými pod-
mínkami atd.
Ovšem velmi podceňovaná a velmi důležitá je 
cena údržby, která zvláště v případě problé-
mů vstupuje výrazným způsobem do finální 
ceny výstřiku. Je nutné si uvědomit, že pokud 
zateče horký systém (viz obrázek 1), tak ve 
standardním případě není možno určit místo 
úniku. Není ‑li možné určit místo úniku, je ná-
stroj předem odsouzen k opakování zatečení 
a tím se následně zvyšuje cena výstřiku.
Z toho důvodu se logicky nabízí integrovat do 
formy systém Airtect nové generace, který pře-
chází zatečení horkého systému a umožňuje 
přesně určit místo úniku plastového materiálu.
Během vývoje systému kontroly zatečení do-
šlo k výraznému technickému posunu a po-
slední generace Airtect nabízí kombinaci zku-
šeností a technických vychytávek, které ještě 
nedávno nebyly k dispozici.
V roce 2020 byly do praxe přidána okruhová 
kontrolní jednotka, která identifikuje úniky 
ještě rychleji. Navíc se díky této okruhové jed-
notce podstatně snížila vstupní cena kontroly 
úniku taveniny okolo hlaviček trysek. Systém 
je – jak název napovídá – zapojen do kruhu 
a sensory jsou na obou stranách okruhu. Kon-
troluje se tedy nejen „ucpání“ kontroní trubič-
ky uniklým plastem, ale také čisté rozpojení 
okruhu. Vysoká sensitivita systému Airtect se 
tedy ještě podstatně zvýšila. Systém nové do-
káže detekovat únik materiálu při podstatně 
menším úniku plastu a úspory pro lisovny se 
tak razantně navýšili.

Obrázek 1 - zatečený horký systém

Obrázek 2 - únik plastu na vstřikovací jednotku stroje

Obrázek 4 – nesouhlasný tvar špičky vstřikovací 
jednotky a vstřikovací objímky umožňuje hromadění 
plastu před špičkou a následně únik materiálu směrem 
na topení vstřikovací jednotky

Obrázek 5 - chemická koroze zničila těsnící plochu na 
rozváděcí desceObrázek 3 - primární místa úniku plastového materiálu

Obrázek 6 Okruhová kontrolní jednotka s ještě vyšší 
rychlostí detekce úniku materiálu

Obrázek 7 Osmi okruhová řídící jednotka - funguje 
kdekoliv Obrázek 8 - instalce nerezových sensorových trubiček
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Pro kontrolu forem v lisovnách, které nejsou vy-
baveny řídící jednotkou pak přibyla integrovaná 
řídící jednotka s označením „Standalone“, která 
sdružuje rozdělovač a řízení přímo na formě. 
Jednotka se tedy jednoduše napojí do lisu po-
mocí libovolného konektoru a umožní zastavit 
vstřikovací cyklus při detekci zatečení. Tato jed-
notka je vhodná pro majitele firem, kteří chtějí 
mít náklady pod kontrolou při vstřikování v ex-
terních lisovnách plastů.

Základní řídící jednotka je dodávána s příslušen-
stvím pro kontrolu úniku plastu mezi vstřikovací 
jednotkou a vstupem do formy. Tato verze je ne-
dílnou součástí stroje. Je potřeba si uvědomit, že 
pokud dojde k zatečení směrem na vstřikovací 
jednotku, tak není mimo provoz pouze jedna for-
ma, ale celý stroj – tedy do doby vyřešení (opravy) 
není možné provozovat více než jednu formu. Díky 
tomu se následně může stát, že není možné splnit 
slíbené dodávky klientům. I z toho důvodu jsou 
dodávky rozděleny do dvě části:
1)   Řídící jednotka Airtect ‑ ochrana stroje proti 

zatečení plastem (základ systému Airtect). Tato 
část je prevence problémů s únikem materiálu 
do stroje. Tato část by měla být součástí všech 
vstřikovacích strojů.

2)   Vícenásobná rozvaděč pro hlídání potenciálně 
nebezpečných míst ‑ ochrana nástroje.

Ochrana nástroje se aplikuje do formy. Jedná se 
o soustavu nerezových senzorových trubiček, 
které jsou na jedná straně navedeny do kritických 
bodů. Druhá strana senzorových trubiček je za-
ústěna do spodního dílu rozvaděče, který zůstává 

nedílnou součástí formy. O spojení řídící jednotky 
(součást stroje) a rozváděcí části (součást formy) 
se pak stará mobilní díl rozvaděče, který může být 
součástí stroje, nebo jej lze jednoduše přemísťovat 
dle potřeby ze stroje na stroj.
Systém Airtect tedy dokáže identifikovat i velmi 
malé úniky plastu z horkého systému, následně za-
stavit stroj, a přesně určit místo úniku.
Díky tomu, je možné odstranit primární příčinu za-
tečení plastu a to bez nutnosti čistit celý horký sys-
tém, výměny topení a čidel a hlavně bez prostojů, 
které si běžně oprava vyžádá.
Zjednodušeně řečeno – aplikace detekce úniku 
plastu umožňuje vyrábět levněji a tím přispívá 
k lepší ekonomické bilanci lisovny.
Jednoduchost instalace ‑ viz obrázek 6 – a údržby, 
pak je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti 
vstřikovací formy.
Nová generace detekce úniku plastu Airtect navíc 
dostala v základu automatickou kalibraci sensorů 
při každém spuštění. Inovovaný materiál senzoro-
vých trubiček, umožňuje jednodušší zástavbu díky 

výraznému zmenšení poloměru ohybu. Mecha-
nické úchyty sensorů, umožňují přesnou montáž 
a zabraňují odtlačení senzorových trubiček z místa 
snímání tlakem uniklého materiálu.
Oddělením elektronické části rozvaděče, od me-
chanické části, která je součásti formy, pak došlo 
ke snížení nákladů na instalaci systému Airtect pro 
kontrolu úniku plastu.
Maximální počet hlídaných zón na jednu řídící 
jednotku se ustálil na 32kontrolovaných místech, 
s možností zvýšit tento na 64, nebo 96 pomocí do-
datečné řídící jednotky.
Navíc je do rozvaděče Airtect, který je umístěn 
na formě integrováno hlídání teploty formy. Díky 
tomu je zde automatická kontrola teplotního ma-
nagementu formy a tím se snižuje riziko výroby 
zmetků kvůli neshodné teplotě na nástroji. Systém 
Airtect hlídá jak minimální, tak i maximální povole-
nou teplotu.
Pokud máte zájem o snižování nákladů na výrobu 
pomocí prevence zatečení horkého systému kon-
taktujte nás na info@jansvoboda.cz

O firmě JAN SVOBODA
Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává již 
více jak 20 let polotovary na plasty a lehké kovy 
od rámů forem, sloupků, pouzder a vyhazovačů, 
přes hydraulické válce, horké trysky, datumovky, 
speciální prvky do chladících okruhů až po speci-
ální přídavné jednotky dávkování masterbatche, 
čištění forem, kontrola chladících okruhů a dalších 
speciálních zařízení. Sortiment je vybírán tak, aby 
byl zaručen co nejlepší poměr cen/výkon. Fir-
ma JAN SVOBODA nabízí progresivní technolo-
gie tak, aby pokryla požadavky moderní výroby 
s maximálním přihlédnutím na vysokou kvalitu 
finálního plastového výstřiku s požadavekem mi-
nimální ceny údržby a dlouhodobé životnosti. 
Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje firemní 
heslo „Rozdíl je v kvalitě“.

AIRTECT – úniky  
plastu pod kontrolou

Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které nikdy  
nevydáte – aneb prevence především

Komplexní 
dodávky pro formy 
na plasty . . . va š í  v o l b y

www.jansvoboda.cz
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Technologická rozmanitost
s nejvyšší možnou přesností
Nová řada měničů nástrojů pro robotické buňky MPS od Stäubli pro užitečné zatížení až 80 kg

Konektory Stäubli představují novou 
konstrukční řadu kompaktních systémů 
na výměnu robotických nástrojů. Pět 
nových rozměrů MPS umožňuje užitečné 
zatížení až 80 kg. Obzvláště pozoruhodná 
je rozmanitost použitelných technologií 
podávání a velmi přesná opakovatelnost 
+/- 1,5 µm. Se zavedením této nové řady, 
kterou lze velmi snadno přizpůsobit jakékoli 
aplikaci, nabízí nyní Stäubli systémy na 
výměnu robotických nástrojů pro všechna 
užitečná zatížení a všechny roboty.

Větší flexibilita a vyšší stupeň využití: Automatický 
systém na výměnu nástrojů může výrazně zvýšit 
produktivitu robotu. U mnoha výrobních procesů 
je automatický měnič nástrojů jediným způsobem 
dosažení vysoké míry individualizace, jež je dnes 
požadována v celém spektru průmyslových 
odvětví.

Coby globální výrobce robotů a konektorů těží 
Stäubli z desítek let zkušeností s průmyslovými 
požadavky robotických výrobních linek. 
Společnost je považována za jednoho 
z průkopníků vývoje systémů na výměnu 
robotických nástrojů a nabízí rozsáhlý sortiment 
výrobků s užitečným zatížením robotů až 1 530 
kg.

Efektivní řešení díky modulárnímu konceptu
Stäubli nyní představuje pět nově vyvinutých 
systémů na výměnu nástrojů: MPS015, MPS025,
MPS035 MPS055 a MPS080, které pokrývají celý 
rozsah užitečného zatížení do 80 kg. I u těchto 
nových řad použila firma Stäubli své know-how 
z hlediska velice jednoduché konfigurace řešení 
šitých na míru zákazníkům.

Všechny systémy na výměnu robotických 
nástrojů Stäubli jsou založeny na modulárním 
konceptu. Důsledkem jsou tři efektivní řešení 

ideálního systému na výměnu nástrojů: Označení 
MPS COMPLETE představuje předkonfigurované 
kompletní systémy připravené pro okamžité 
použití v nejkratší možné dodací lhůtě. Se 
systémem MPS MODULAR nabízí Stäubli 
individuálně sestavená zákaznická řešení 
připravená pro okamžité použití s rychlou 
dodávkou. Systémy MPS CUSTOMIZED jsou 
speciálně upravené dle požadavků zákaznických 
aplikací.

Integrované funkce a široký
sortiment modulů
„Naše nové MPS systémy pro užitečné zatížení 
do 80 kg nabízejí kompletní koncept řešení,“ 
říká Norbert Ermer, obchodní ředitel firmy 
Stäubli vyrábějící měniče robotických nástrojů 
v Bayreuthu. „Dokážeme podávat téměř jakoukoli 
technologii, od nástrojů na zpracování materiálu, 
přes manipulaci s díly až po kontrolu kvality 
prostřednictvím videokamer.“
pokračování na další straně

pokračování

http://www.jelinek-trading.cz
https://www.staubli.com/
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pokračování
Do upínacích jednotek nových systémů byly 
integrovány průchody pneumatikou a vakuem. 
Pro flexibilní rozšiřování funkcí je k dispozici řada 
dalších modulů umožňujících použití pneumatiky 
a vakua, pro přenos signálu a dat nebo pro 
ochranu, uzemnění či kódování nástrojů 
a také pro ukládání dat. Variabilita možných 
technologických kombinací je tedy téměř 
nekonečná.

Vysoká efektivita nákladů díky flexibilnímu 
umístění
Zákazníci společnosti Stäubli mohou podávací 
moduly umístit zcela flexibilně a přizpůsobit 
je tak kabelovému svazku robotu. Pomocí 
jednoduchého objednacího kódu lze efektivně 
nakonfigurovat řešení pro každou aplikaci 
a každý požadavek.
Robotické rozhraní měniče nástrojů MPS je 
vybaveno všemi nezbytnými moduly, aby 
bylo možné používat nástroje odpovídající 
konkrétnímu robotu. Na rozhraní nástrojů se 
upínají pouze ty podávací moduly, které jsou 
nutné pro činnost příslušného nástroje. Použitím 
až šesti různě vybavených rozhraní nástroje 
s jediným robotickým rozhraním je tak dosaženo 
optimální návratnosti investic.

Jak zvýšit kvalitu dílu a snížit
jeho výrobní náklady
V úvodním webináři si ukážeme dnes nejčastěji 
používané postupy a metody při vývoji dílů 
a popíšeme si jejich vliv na výrobní náklady. Dále 
si ukážeme nejvhodnější fáze vývoje dílu pro 
jeho úpravy vzhledem k jeho kvalitě a výrobním 
nárokům. Závěrem si ukážeme nové možnosti pro 
dosažení požadované kvality dílu při minimálních 
výrobních nákladech.

Datum konání: 10. 6. 2021
Doba trvání: 60 – 90 minut
Cena: Bezplatný seminář

Naučte se číst a využívat výsledky 
„mold flow“ analýz
Mold flow analýza, analýza vstřikovacího procesu, 
analýza plnění. To jsou jen některé z dnes běžně 
používaných pojmů pro všemi využívané analýzy 
vstřikovacího procesu. Jejich výsledky však 
nejsou vždy správně interpretovány a především 
uplatněny. Tento webinář vám nejen přiblíží 
potřebné kroky pro přesné výsledky analýzy, 
ale především vás naučí číst, vyhodnocovat 
a uplatňovat její výsledky. Po absolvování tohoto 
webináře budete mít možnost si po dobu 4 týdnů 
vyzkoušet analýzy vstřikovacího procesu sami 
a na vašich dílech.

Datum konání: 17. 6. 2021
Doba trvání: 4 – 5 hodin
Cena: 1.500 Kč

Cílená optimalizace –
princip, postup, přínosy a výhody
V posledním webináři se seznámíte s novými 
možnostmi rychlé identifikace potenciálních 
vad již v jejich začátcích a jejich rychlým 
a levným odstraněním. Dále se seznámíte 
s možnostmi redukce počtu korekčních smyček 
formy, zkrácením doby a počtu vzorkování 
a také zkrácením vývoje dílu. Absolvováním 
webináře získáte možnost vyzkoušet si přínosy 
a výhody cílené automatizace s automatickým 
vyhodnocením výsledků na vašich dílech po 
dobu 4 týdnů.

Datum konání: 24. 6. 2021
Doba trvání: 4 – 5 hodin
Cena: 1.500 Kč

„Díky široké a flexibilní volitelné nabídce nástrojů 
jsme schopni nakonfigurovat pro naše zákazníky 
optimální řešení,“ zdůrazňuje Norbert Ermer. 
„Naše rozmanitá technologie nabízí snadnou 
integraci a otevírá tak zcela nové příležitosti 
mnoha průmyslovým odvětvím – od elektroniky 
a strojírenství až po kovoobrábění a plastikářský 
průmysl.“

Ideální využití robotického výkonu 
s maximální přesností
Pro propojení robotického a nástrojového 
rozhraní MPS systému kombinuje Stäubli vodicí 
dráhy ve tvaru kříže s pružinovým uzamykacím 
systémem opatřeným kuličkami. To systému 
umožňuje dosažení maximální přesnosti po 
celou dobu jeho životnosti. Nástroje jsou vždy 
přeneseny do 100% přesné polohy upnutí. 
Opakovatelnost činí +/-1,5 µm.

Volitelně nabízené monitorování stavu je 
s ohledem na prostorovou úsporu integrováno 
přímo do upínací jednotky systému na výměnu 
nástrojů, celková výška připojeného měniče tak 
zůstává nezměněna. Tím je zachován minimální 
moment setrvačnosti nástrojů a je tudíž možné 
optimální využití celého užitečného zatížení 
robotu.

Snadná integrace a okamžité použití
Podobně jako je tomu u již zavedených systémů 
na výměnu nástrojů Stäubli s užitečným zatížením 
robota do 1 530 kg, jsou nové systémy s užitečným 
zatížením do 80 kg také upínány přímo k ISO 
přírubě každého, kdekoli vyrobeného robotu 
bez nutnosti použití adaptéru. Tvar montážního 
otvoru se opakuje i na nástrojovém rozhraní.

Individuálně nakonfigurované měniče jsou 
dodávány plně sestavené a připravené 
k okamžitému použití. Díky své modulární 
konstrukci mohou být systémy na výměnu 
robotických nástrojů MPS od Stäubli kdykoli 
přizpůsobeny nebo rozšířeny pro jakoukoli 
aplikaci.

Stäubli nabízí také držáky nástrojů všech velikostí: 
Pro skladování jsou určeny samostatné držáky 
nástrojů nebo jen horní část držáků nástrojů, 
která se montuje na jakékoli standardní řešení 
profilů. Na upínací jednotku MPS se pak montují 
odpovídající moduly pro zavěšení nástrojů.

Zlepšete výkonnost 
vašich robotů 
Automatické systémy pro výměnu 

 nástrojů od Stäubli tvoří  rozhraní mezi 

robotem a nástrojem. Umožňují tak 

automaticky a účinně měnit nástroje 

na vašich průmyslových robotech a 

garantují variabilní,  multifunkční a op-

timální řešení do všech robotických 

 procesů. 

www.staubli.com

MPS COMPLETE

Již nakonfigurované řešení aplikací 

MPS MODULAR

Individuálně konfigurovatelné řešení 

nabízí mnoho benefitů našeho 

 modulárního systému

MPS CUSTOMIZED

Řešení na míru pro aplikace vyžadující 

speciální úpravy

Maximální bezpečnost 

celého procesu pro zařízení i 

obsluhu

Flexibilita pro maximální 

různorodost ve výrobních 

procesech 

Ekonomická efektivita návrat-

nosti ve výrobě 

Výkonnost pro kvalitativně 

optimalizované výrobní 

procesy

Konektory Stäubli představují novou kon-
strukční řadu kompaktních systémů na 
výměnu robotických nástrojů. Pět nových 

rozměrů MPS umožňuje užitečné zatížení až 
80 kg. Obzvláště pozoruhodná je rozmanitost 
použitelných technologií podávání a velmi 
přesná opakovatelnost +/- 1,5 µm. Se zave-
dením této nové řady, kterou lze velmi snad-
no přizpůsobit jakékoli aplikaci, nabízí nyní 
Stäubli systémy na výměnu robotických ná-
strojů pro všechna užitečná zatížení a všechny 
roboty.
Větší flexibilita a vyšší stupeň využití: Automa-
tický systém na výměnu nástrojů může výrazně 
zvýšit produktivitu robotu. U mnoha výrobních 
procesů je automatický měnič nástrojů jediným 
způsobem dosažení vysoké míry individualiza-
ce, jež je dnes požadována v celém spektru prů-
myslových odvětví.
Coby globální výrobce robotů a konektorů těží 
Stäubli z desítek let zkušeností s průmyslovými 
požadavky robotických výrobních linek. Spo-
lečnost je považována za jednoho z průkopníků 
vývoje systémů na výměnu robotických nástrojů 
a nabízí rozsáhlý sortiment výrobků s užitečným 
zatížením robotů až 1 530 kg.
Efektivní řešení díky modulárnímu konceptu
Stäubli nyní představuje pět nově vyvinutých 
systémů na výměnu nástrojů: MPS015, MPS025,
MPS035 MPS055 a MPS080, které pokrývají celý 
rozsah užitečného zatížení do 80 kg. I u těchto 
nových řad použila firma Stäubli své know -how 
z hlediska velice jednoduché konfigurace řešení 
šitých na míru zákazníkům.
Všechny systémy na výměnu robotických ná-
strojů Stäubli jsou založeny na modulárním kon-
ceptu. Důsledkem jsou tři efektivní řešení ide-
álního systému na výměnu nástrojů: Označení 
MPS COMPLETE představuje předkonfigurova-
né kompletní systémy připravené pro okamžité 
použití v nejkratší možné dodací lhůtě. Se systé-
mem MPS MODULAR nabízí Stäubli individuál-
ně sestavená zákaznická řešení připravená pro 
okamžité použití s rychlou dodávkou. Systémy 
MPS CUSTOMIZED jsou speciálně upravené dle 
požadavků zákaznických aplikací.
Integrované funkce a široký sortiment modulů
„Naše nové MPS systémy pro užitečné zatíže-
ní do 80 kg nabízejí kompletní koncept řeše-
ní,“ říká Norbert Ermer, obchodní ředitel firmy 

Stäubli vyrábějící měniče robotických nástrojů 
v Bayreuthu. „Dokážeme podávat téměř jakoukoli 
technologii, od nástrojů na zpracování materiálu, 
přes manipulaci s díly až po kontrolu kvality pro-
střednictvím videokamer.“
Do upínacích jednotek nových systémů byly 
integrovány průchody pneumatikou a vakuem. 
Pro flexibilní rozšiřování funkcí je k dispozici řada 
dalších modulů umožňujících použití pneumati-
ky a vakua, pro přenos signálu a dat nebo pro 
ochranu, uzemnění či kódování nástrojů a také 
pro ukládání dat. Variabilita možných technolo-
gických kombinací je tedy téměř nekonečná.
Vysoká efektivita nákladů díky flexibilnímu 
umístění
Zákazníci společnosti Stäubli mohou podávací 
moduly umístit zcela flexibilně a přizpůsobit je 
tak kabelovému svazku robotu. Pomocí jedno-
duchého objednacího kódu lze efektivně na-
konfigurovat řešení pro každou aplikaci a každý 
požadavek.
Robotické rozhraní měniče nástrojů MPS je vy-
baveno všemi nezbytnými moduly, aby bylo 
možné používat nástroje odpovídající konkrét-
nímu robotu. Na rozhraní nástrojů se upínají 
pouze ty podávací moduly, které jsou nutné pro 
činnost příslušného nástroje. Použitím až šesti 
různě vybavených rozhraní nástroje s jediným 
robotickým rozhraním je tak dosaženo optimál-
ní návratnosti investic.
„Díky široké a flexibilní volitelné nabídce ná-
strojů jsme schopni nakonfigurovat pro naše 
zákazníky optimální řešení,“ zdůrazňuje Nor-
bert Ermer. „Naše rozmanitá technologie na-
bízí snadnou integraci a otevírá tak zcela nové 
příležitosti mnoha průmyslovým odvětvím – od 
elektroniky a strojírenství až po kovoobrábění 
a plastikářský průmysl.“
Ideální využití robotického výkonu 
s maximální přesností
Pro propojení robotického a nástrojového roz-
hraní MPS systému kombinuje Stäubli vodicí 
dráhy ve tvaru kříže s pružinovým uzamykacím 
systémem opatřeným kuličkami. To systému 
umožňuje dosažení maximální přesnosti po 
celou dobu jeho životnosti. Nástroje jsou vždy 
přeneseny do 100% přesné polohy upnutí. Opa-
kovatelnost činí +/-1,5 µm.

Volitelně nabízené monitorování stavu je s ohle-
dem na prostorovou úsporu integrováno přímo 
do upínací jednotky systému na výměnu ná-
strojů, celková výška připojeného měniče tak 
zůstává nezměněna. Tím je zachován minimální 
moment setrvačnosti nástrojů a je tudíž možné 
optimální využití celého užitečného zatížení ro-
botu.
Snadná integrace a okamžité použití
Podobně jako je tomu u již zavedených systé-
mů na výměnu nástrojů Stäubli s užitečným za-
tížením robota do 1 530 kg, jsou nové systémy 
s užitečným zatížením do 80 kg také upínány 
přímo k ISO přírubě každého, kdekoli vyrobe-
ného robotu bez nutnosti použití adaptéru. Tvar 
montážního otvoru se opakuje i na nástrojovém 
rozhraní.
Individuálně nakonfigurované měniče jsou do-
dávány plně sestavené a připravené k okamži-
tému použití. Díky své modulární konstrukci 
mohou být systémy na výměnu robotických 
nástrojů MPS od Stäubli kdykoli přizpůsobeny 
nebo rozšířeny pro jakoukoli aplikaci.
Stäubli nabízí také držáky nástrojů všech veli-
kostí: Pro skladování jsou určeny samostatné 
držáky nástrojů nebo jen horní část držáků ná-
strojů, která se montuje na jakékoli standardní 
řešení profilů. Na upínací jednotku MPS se pak 
montují odpovídající moduly pro zavěšení ná-
strojů.
O firmě Stäubli: Konektory, průmyslové 
roboty a textilní stroje
Stäubli nabízí inovativní mechatronická řeše-
ní ve třech klíčových oblastech: spojovací sys-
témy, robotika a textil. Firma s více než 5 500 
zaměstnanci má roční obrat 1,3 miliardy švý-
carských franků. V roce 1892 byla v Horgenu 
v kantonu Curych založena malá společnost 
Stäubli, která dnes tvoří mezinárodní skupi-
nu se sídlem ve švýcarském městě Pfäffikon. 
www.staubli.com

Kontakt pro tisk:
Stäubli Fluid Connectors
Johanna Lauterbach, marketingová komunikace
Tel.: +49 921 883-2117 
E -mail: j.lauterbach@staubli.com

Technologická rozmanitost  
s nejvyšší možnou přesností

Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com

ROBOTICS

Roboty TX2 nyní 
nabízí ještě více

Nová řada robotů TX2-140 a TX2-160

 Pracovní dosah až 2 m

 Nosnost až 40 kg

 Výjimečná výkonnost a produktivita

 Spolupráce člověka s robotem s bezpečnostními funkcemi SIL3-PLe

 Vysoká konektivita a Ethernet Cat5e poblíž zápěstí

Stäubli – Experts in Man and Machine

www.staubli.cz

Nová řada měničů nástrojů pro robotické buňky MPS 
od Stäubli pro užitečné zatížení až 80 kg

X X

Chcete dosáhnout zkrácení doby uvedení výrobku na trh a optimalizované výroby 
z hlediska kvality dílu a výrobních nákladů?
Rádi byste ušetřili čas, náklady, stres a současně výrazně snížili počet korekčních 
úprav formy a počet vzorkování?

Pokud je vaše odpověď ano, pak bychom vás rádi, ve spolupráci s firmou Plasty Gabriel s.r.o., pozvali na cyklus webinářů,
který je zaměřen na snížení nákladů při vývoji a výrobě plastových dílů, zvýšení jejich kvality a dřívější uvedení výrobků na trh.

www.petrsuva.cz
http://www.radicigroup.com
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Svět plastů je jediný tištěný plastikářský časopis vycházející v ČR!
Tedy právě, jedině a pouze časopis Svět plastů najdou plastikáři a všichni potenciální zájemci o problematiku 
na všech relevantních plastikářských akcích. Těžko kdekoliv na veletrzích, konferencích, seminářích, 
školeních, firemních akcích hledat chuť pro imaginární – elektronické – sociální - online struktury odborné 
publicity. Časopis, který v tu chvíli držíte v ruce, kterým listujete, ve kterém nacházíte informace, 
který si odnesete s sebou abyste se k němu vrátili, ten jediný má cenu a vypovídací hodnotu.
Přesně takový je Svět plastů - ve správnou chvíli přítomen na správném místě.

62. Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat až v roce 2021
Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh konaný pravidelně od roku 1959 na výstavišti 
v Brně se v letošním roce neuskuteční. Dne 25. června 2020 o tom rozhodlo představen-
stvo společnosti Veletrhy Brno. Stalo se tak na základě důkladného zvážení všech faktorů 
a rizik spojených s konáním veletrhu včetně vyhodnocení aktuálních pravidel pro konání 
veletrhů a hromadných akcí. Bude tak přerušena tradice veletrhu, který se v poslední de-
kádě vyprofiloval na největší průmyslový veletrh ve střední Evropě. Veletrh nebyl dosud 
nikdy zrušen, uskutečnil se dokonce s menším časovým odsunem i po 21. srpnu 1968.  
„Museli jsme ukončit přetrvávající nejistotu kolem jeho konání. MSV je další obětí viru 
mezi významnými evropskými veletrhy. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsem kdy musel 
udělat,“ uvádí Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 21 - červen 2020  
ke stažení  ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 21 - 2020  
in PDF HERE.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem 
www.svetplastu.eu

č. 21 – červen 2020

Nezaměnitelný CNC výkon 

pro větší produktivitu. 

Krátké doby cyklu, stálá kvalita dílů

ROBOSHOT využívá 60 let zkušeností s CNC know-how 

a aplikuje je do elektronického vstřikování. Výsledkem 

je větší zrychlení, neuvěřitelně přesné pohyby a 

extrémně krátké cykly umožňující produkovat velké 

množství dílů s vysoce konzistentní kvalitou. Spotřeba 

energie je také extrémně nízká, a protože všechny 

FANUC produkty mají jednu společnou řídicí platformu, 

je ROBOSHOT snadno kombinovatelný s roboty.

FANUC ROBOSHOT

VELMI PŘESNÉ ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

  
• osvědčená CNC spolehlivost a přesnost

• 100% FANUC servo řízené osy

• 10 všestranných modelů pro maximální přizpůsobivost

• konzistentní procesy a vynikající opakovatelnost

• maximální ochrana formy a vyhazovače

• nejnižší spotřeba energie

WWW.FANUC.CZ

Školení pro technology vstřikování plastů (5 denní školení) v termínu 14. – 16. 6. 2021
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi.
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-technology-vstrikovani-plastu-5-denni-skoleni/

Technologie vstřikování plastů pro netechnology (3 denní školení) v termínu 14. – 16. 6. 2021
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou pochopení problematiky vstřikování plastů (manažerské 
pozice, kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako školení pro nové zaměstnance).
https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/

Školení pro pokročilé seřizovače (2 denní školení) v termínu 17. – 18. 6. 2021
Školení je vhodné pro Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi.
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-serizovace-2-denni-skoleni/

Simulace vstřikování plastů (1 denní školení) v termínu 24. 6. 2021
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s výsledky simulačních analýz
(vývoj, konstrukce dílů i forem, technologie).
https://libeos.cz/k/simulace-vstrikovani-plastu-1-denni-skoleni/

Stabilní proces vstřikování plastů (3 denní školení) v termínu 21. – 23. 6. 2021
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
https://libeos.cz/k/stabilni-proces-vstrikovani-plastu/

Pevnostní návrh termoplastových konstrukcí (1 denní školení) v termínu 25. 6. 2021
Školení je vhodné pro konstruktéry a pracovníky vývojových oddělení.
https://libeos.cz/k/pevnostni-navrh-termoplastovych-konstrukci-1-denni-skoleni/

Ekonomická kalkulace ziskovosti vstřikovací formy a vstřikovacího procesu (2 denní školení)
v termínu 15. – 16. 6. 2021
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové pracovníky, nákupčí, ekonomy.
https://libeos.cz/k/ekonomicka-kalkulace-ziskovosti-vstrikovaci-formy-a-vstrikovaciho-procesu-2-denni-skoleni/

Piovan Supervizní so�ware pro
chytrou výrobu 

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html

TECH news

https://libeos.cz/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-technology-vstrikovani-plastu-5-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-serizovace-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/simulace-vstrikovani-plastu-1-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/stabilni-proces-vstrikovani-plastu/
https://libeos.cz/k/pevnostni-navrh-termoplastovych-konstrukci-1-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/ekonomicka-kalkulace-ziskovosti-vstrikovaci-formy-a-vstrikovaciho-procesu-2-denni-skoleni/
https://www.piovan.com/en/winfactory4_0/?utm_source=czech-mag&utm_medium=website_banner&utm_campaign=winfactory4_0&utm_content=banner
www.svetplastu.eu
https://www.frimo.com/
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Procesně stabilní  
zpracování recyklátů

Inovativní technologie pro oběhové hospodářství

engelglobal.com/services

Posouváme servis 
na další úroveň!
Společnost ENGEL je zárukou dlouhodobé dostupnosti, 
flexibility a efektivity pro vaši výrobu v oblasti vstřikování. 
Podporu vám poskytneme jak přímo u vás, tak i online, 
kdykoli naši pomoc potřebujete. Kromě jiného můžete 
využít rozsáhlou nabídku školení pořádaných osobně či na 
webu! K dispozici je vám i náš bezplatný zákaznický portál 
e-connect, kvalif ikovaná vzdálená údržba přes rozhraní 
e-connect.24 a monitorování procesně kritických součástí v 
běžném provozu pomocí aplikace e-connect.monitor.

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl 
ročně více než zdvojnásobit používání 
recyklátů při výrobě plastových výrobků 

[1-2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závaz-
ku firem působících na trhu a vyšší kapacity při 
zpracování plastového odpadu zapotřebí pře-
devším nové technologie zpracování. Recykláty 
je nutné používat v daleko větší míře a v ještě 
vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování 
na jedné straně a inteligentní podporou na stra-
ně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů 
ENGEL různé a často velmi slibné přístupy. Výro-
ba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.
Procesní technologie pro výrobu vícevrstvých 
a vícesložkových výrobků, jako je nový proces 
skinmelt od společnosti ENGEL, umožňují stále 
více využívat zpracovaný plastový odpad i pro 
plastové díly, u kterých jsou kladeny obzvláště 
vysoké nároky na kvalitu povrchu, ochranu vý-
robků nebo bezpečnost spotřebitelů. Klíč: recy-
klát se nachází uvnitř výrobku, zatímco povrch 
je vyroben z nepoužitého materiálu. Na rozdíl 
od předchozích metod výroby takovýchto sen-
dvičových výrobků dosahuje skinmelt vysoký 
podíl recyklátu i při složitém tvaru výrobku. 
Například první přepravní boxy vyrobené me-
todou skinmelt již mají podíl recyklátu kolem 
50 procent. U obou zpracovávaných materiálů 
– recyklátu a nepoužitého materiálu – se jedná 
o polypropylen. Druhová čistota zajišťuje, že 
i sendvičové výrobky mohou být na konci své 
životnosti snadno recyklovány.
Vstřikovací stroj s malým půdorysem
Na rozdíl od klasického procesu coinjection se 
u metody skinmelt obě taveniny postupně vrství 
ještě před vstřikováním v hlavním vstřikovacím 
válci. Jako první se do dutiny formy dostává po-

že méně výkonný a odpovídajícím způsobem lev-
nější recyklát lze také použít jako základní složku 
jádra pro výrobu testovaných stohovacích boxů, 
alespoň pokud jde o stohovatelnost.
Pro aplikace s obzvláště složitými zátěžovými 
profily je důležitá týmová práce ve vývojových 
konsorciích, podobně jako výběr a koordinace 
povrchové a jádrové složky. Díky individuální 
modifikovatelnosti povrchového materiálu je 
možné použít metodu sendvičového vstřikování 
skinmelt i v potravinářském odvětví.
Různě upravené regranuláty v zátěžovém 
testu
Aby bylo možné fundovaněji posoudit po-
tenciál inteligentních asistenčních systémů 
pro oběhové hospodářství, společnost ENGEL 
spolu s odborníkem na recyklaci, společnos-
tí EREMA, zkoumaly podrobněji účinnost iQ 
weight control při zpracování recyklovaného 
po lypropylenu. Výchozím materiálem pro recy-
kláty byly geotextilie, které byly používány jako 
netkané materiály na staveništích, a které díky 
tomu vykazovaly silné znečištění. Textilie byly 
vyčištěny, upraveny a regranulovány.
Pro simulaci reálných podmínek a provádění 
změny šarže byly použity čtyři různé kombina-
ce recyklačních technologií a parametrů zpra-
cování. Výsledné regranuláty měly různý in-
dex toku taveniny (MFI, angl. Melt Flow Index) 
a vykazovaly při zpracování příslušně rozdílné 
vlastnosti.
Mimo jiné byly stupňovité schodové desky 
vyrobeny ze dvou různých recyklátů. Tloušť-
ka stěny se pohybovala od 0,5 mm do 3 mm, 
přičemž nejtenčí oblasti se nacházely na konci 
dráhy toku. Jeden z materiálů byl určen jako  
referenční. Při změně referenčního materiálu 
na jiný recyklát se ukázalo, že bez inteligentní 
regulace procesu značně klesá hmotnost vstři-
ku a dutina formy již není kompletně vyplněna. 
Při aktivování iQ weight control se hmotnost 
vstřiku zvýšila do oblasti hodnot dosažených 
s referenčním materiálem a průběžně byly vy-
ráběny dobré díly.
Tento výsledek byl podpořen analýzou zazna-
menaných průběhů tlaků uvnitř formy. Ukázalo 
se, že přizpůsobení bodu přepnutí a velikos-
ti dotlaku vede k přibližně stejnému průběhu 
tlaků uvnitř formy pro referenční i srovnávaný 
materiál.
iQ weight control v praktickém testu
Inteligentní asistenční systém ENGEL iQ weight 
control se již používá při výrobě boxů a kon-
tejnerů ze zpracovaného odpadu z vysloužilých 
výrobků. Výzvou v praxi je silné kolísání vlast-
ností recyklátu. Jak druh a velikost znečištění  

vrchový nepoužitý materiál. Ten je vytlačován 
následně přicházejícím recyklo vaným PP a tla-
čen na stěny dutiny formy, zatímco se jádro 
plní recyklátem. Dosažitelný obsah recyklátu je 
v podstatě dán geometrií tvarového dílu a způ-
sobem plnění dutiny formy.
Významnou roli přitom hraje zvolená poloha uzá-
věru a poměr viskozit materiálu povrchu a jádra.
Pro zajištění stability a rozměrové přesnosti vý-
robku i při vysokém obsahu recyklátu je nut-
ná velmi dobrá reprodukovatelnost procesu  

odpadních plastů, tak proces čištění, zpra-
cování a regranulace odpadu má nepřímý nebo 
přímý vliv. Kromě toho většina výrobců odebírá 
suroviny od více dodavatelů z různých regionů, 
což může také vést k regionálním i sezónním 
rozdílům ve složení.
Ve srovnání s novým materiálem je třeba počí-
tat při použití recyklátů z vysloužilých výrobků 
se silnějšími výkyvy viskozity plastové taveni-
ny. Pomocí iQ weight control jsou detekovány 
i závažné odchylky suroviny. Profil vstřikování, 
bod přepnutí a dotlak pro každý vstřik jsou  
sa mostatně přizpůsobeny aktuálním výrobním 
podmínkám. Tímto způsobem je dosahováno 
konstantního vstřikovaného množství a je za-
jištěna maximální produktivita.
Tím, že společnost ENGEL vyrábí vzorové díly 
ze 100% recyklovaného ABS (grafika), je zvlá-
dání této výzvy transparentní. Pro demonstraci 
se v krátkých intervalech střídají mate riálové 
šarže různého původu. Na displeji vstřikovací-
ho stroje CC300 můžete sledovat, jak iQ wei-
ght control přizpůsobuje parametry zpracování 
měnící se viskozitě taveniny. Pomocí iQ weight 
control se vyrábějí dobré díly od prvního vstři-
ku po změně šarže. Pokud je iQ weight control 
deaktivováno, nejsou výrobky po změně ma-
teriálu již dokonale plněny. Teprve iQ weight 
control zajišťuje průběžně dobré díly.

zpracování. Společnost ENGEL vyvinula obzvláš-
tě kompaktní výrobní řešení založené na dvou-
deskovém vstřikovacím stroji duo. U typu duo 
3660H/1560 W/450 combi, který byl speciálně 
navržen pro výrobu přepravních boxů, se druhá 
plastifikační jednotka pro vrchní materiál nachází 
v ostrém úhlu nad horizontální vstřikovací jed-
notkou, ve které se recyklát taví. Toto provedení 
je obzvláště prostorově úsporné. Dalším jedineč-
ným znakem řešení ENGEL je přehledná vizua-
lizace a animace ce lého procesu v řízení CC300 
vstřikovacího stroje. Směšovací poměr se velmi 
snadno upra vuje, aby se optimalizoval obsah re-
cyklátu.
Úspěšné absolvování testů stability
Pro potvrzení vhodnosti použití byly boxy 
skinmelt podrobeny tlakovým testům při stoho-
vání. Aby bylo možné vyhodnotit výsledky mě-
ření, byly pro srovnání testovány tvarově iden-
tické přepravní boxy bez sendvičové konstrukce, 
které byly vyrobeny jednak výhradně z nového  
materiálu a na druhé straně ze zcela recyklova-
ného materiálu.
Zajímavé je, že boxy vyrobené výhradně z recy-
klátu, dosahovaly s velkým odstupem nejvyšších 
hodnot síly a komprese. Ukázalo se však, že při 
používání recyklovaného plasto vého odpadu je 
třeba počítat s velkým rozptylem vlastností. Boxy 
skinmelt se sendvičovou strukturou vykazují ve 
srovnání s boxy vyrobenými výhradně z recy-
klovaného materiálu mírnou tendenci k většímu 
rozptylu, ale jejich stabilita je téměř totožná se 
stabilitou boxů vy robených výhradně z nového 
materiálu. Důvodem je s vysokou pravděpodob-
ností poměrně nízký obsah recyklátu v žebrech 
výztuže, které poskytují stabilitu. Představují ko-
nec dráhy toku, a proto jsou převážně vyplněny 
povrchovým materiálem. Naopak to znamená,  

Zvýšením stability procesů přispívají inteli-
gentní asistenční systémy významně k rozvoji 
oběhového hospodářství pro plasty. Umožňují 
použití recyklátů i pro náročné aplikace, které 
dosud vyžadovaly nové zboží.

Autor
Günther Klammer, viceprezident pro plasti-
fikační systémy a recyklaci, ENGEL AUSTRIA, 
Schwertberg, Rakousko,  
guenther.klammer@engel.at, www.engelglo-
bal.com
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Série testů se vzorovými díly ukazuje 
velký potenciál inteligentní asistence 
při zpracování recyklátu. Bez iQ 
weight control není dutina formy po 
změně šarže již zcela vyplněna. Na-
proti tomu s iQ weight control jsou 
průběžně vyráběny dobré díly.

Zelená je více než jen barva: oběhové hospodářství předpokládá nejen závazek firem působících na trhu, ale 
především nové technologie pro zpracování recyklátů.

Technologie skinmelt skrývá recyklát pod povrchem nového materiálu – například přepravních boxů

Proces skinmelt je přehledně vizualizován a animován v řízení CC300 vstřikovacího stroje.  
Tímto způsobem lze obzvláště snadno nastavit směšovací poměr pro optimalizaci obsahu recyklátu.

Rejects

Injection volume [cm³]     

Change in viscosity [%]  

Batch change
from A to B       

Shot counter
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Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.
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BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.
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