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Ideální spojení robotu a CNC stroje
Robot i stroj jsou ovládány z řídicího systému CNC stroje. Ve známém prostředí může robot programovat každý operátor CNC stroje.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12,
září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke
stažení ve formátu pdf zde.
You may also download The World of
Plastic No. 12 in PDF HERE, eventually
browse through it on Issuu.
KRC4 s nainstalovaným softwarem
mxAutomation zajišťuje překlad příkazů
z řídicího systému Sinumerik, řídí pohyby robota a zajišťuje bezpečnostní
a specifické robotické funkce. Vlastní
programování robotu provádí obsluha
prostřednictvím řídicího systému Sinumerik 840D sl s integrovanou opcí Run
MyRobot. Sinumerik 840D sl s Run MyRobot zajistí intuitivní programování
robota, snadné zaučení obsluhy, detailní vizualizaci a spolehlivou diagnostiku.
A jak to všechno funguje v praxi? Základní pohyby robotu v jednotlivých
rotačních osách nejprve oživí technik
společnosti KUKA, obvykle již před expedicí robota k zákazníkovi. Firma KUKA
rovněž řeší veškerý servis v případě poruch funkcí robotu.
Pohyby robotu si poté programuje
technik u stroje v ovládacím prostředí
Sinumeriku. Stačí mu k tomu běžné znalosti technologického programování.
Představené řešení je kompatibilní
s širokou řadou průmyslových robotů
KUKA.

→

Zajímavé technologické řešení bylo prezentováno na MSV 2015 v Brně. V něm spojili síly dvě přední firmy automatizačního oboru, společnost KUKA, dodavatel průmyslových robotů a automatizovaných výrobních systémů, a Siemens, společnost
známá z oboru průmyslové automatizace a dodavatel řídicího systému Sinumerik.
Ti spolu vyvinuli softwarová rozhraní ke svým řídicím systémům KUKA KRC4 a Siemens Sinumerik 840D, která umožňují jejich propojení a spolupráci. Je možné jak
stroj, tak robot ovládat z obecně známého prostředí řídicího systému Sinumerik.
Díky tomu při zavádění nového výrobku do výroby zvládne naprogramování pohybů
robotu každý operátor CNC stroje a není nutné práci zadávat zkušenému specialistovi. Tím padla jedna z posledních překážek k širokému nasazení robotů v běžné
strojírenské výrobě, například při obsluze obráběcích center.
Specialistů na programování robotů je obecně méně než odborníků, kteří dokážou naprogramovat CNC stroj. Při automatizaci výroby prostřednictvím průmyslových robotů tak dosud měl výrobní podnik na vybranou, zda pro jejich obsluhu nechá vyškolit vlastního specialistu, anebo bude využívat služeb externí firmy. Obavy
z možných komplikací s tím spojených pak hrály významnou roli při rozhodování
o zavádění robotů do výroby.
Tyto skutečnosti si uvědomovali i dva lídři v oboru průmyslové automatizace, společnosti KUKA a Siemens. Řídicí systém Sinumerik 840D od společnosti Siemens
patří k celosvětově nejrozšířenějším systémům pro řízení obráběcích strojů a počet
jeho uživatelů stále roste. Pokud s ním umí pracovat široká obec techniků, proč jej
nevyužít také k řízení robotů KUKA?
KUKA proto vyvinula software mxAutomation, jenž zajišťuje komunikaci řídicího
systému KRC4 pro ovládání robotů s řídicím systémem Sinumerik. Řídicí systém →
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RADISTRONG®, RADILON®, RADIFLAM®: vysoce výkonné materiály použitelné jako náhrada kovů i v sektoru termohydrauliky a energetiky
V říjnu vás opět společnost RadiciGroup zve do
Friedrichshafenu na veletrh Fakuma, kde budou
představeny její konstrukční plasty na bázi polyamidu, PBT, TPE a POM. Pozornost se hlavně
zaměří na novinky v oblasti náhrady kovů a na
nejnovější materiály vyvinuté pro použití v sektoru termohydrauliky a energetiky. Hnacím motorem vývoje těchto novinek je snaha zaručit
maximální výkonnost a udržitelnost. Dva prvky
úzce spojené, potřebné k zajištění úspěchu výrobků i služeb, jež na trhu nabízí oddělení plastických hmot společnosti RadiciGroup.
V oblasti materiálů použitelných jako náhrada kovů je chloubou skupiny RadiciGroup Radistrong® A, speciální polyamid 6.6, jehož vynikající technické vlastnosti – ve srovnání s tradičními polyamidy – jsou vyšší pevnost a tuhost při
namáhání tahem a hlavně snížená absorpce
vlhkosti, dobrá fluidita a vynikající vnější vzhled.
To činí z tohoto výrobku ideální řešení pro kritická použití, kde je vyžadována vysoká výkonnost, kterou tradiční konstrukční plasty nemohou zaručit. Radistrong® A je v současné době
k dispozici s vysokým obsahem skleněných vláken (50 a 60%) v černé nebo neutrální barvě,
tepelně stabilizovaný. Nová skupina materiálů
Radistrong® A díky svým specifickým vlastnostem umožňuje širší výběr v oblasti designu konstrukčních prvků.
Pro sektor termohydrauliky se oddělení plastických hmot společnosti RadiciGroup zaměřuje
na speciální konstrukční plasty na bázi PA 6.6
Radilon® A RKC a na ještě výkonnější a udržitelnější Radilon® D RKC na bázi PA 6.10. Vyšší
odolnost proti hydrolýze, dobrá rozměrová stabilita, vynikající chemická odolnost, dobrá tvárnost a bezpečnost, to jsou hlavní vlastnosti
těchto speciálních materiálů, konstrukčních
plastů ideálních jako náhrada mosazi nebo speciálních polymerů (PPA, PPS) vhodných k výrobě konektorů,
ventilů, vodovodních baterií a kohoutků i mnoha dalších prvků,
které jsou ve stálém styku s pitnou vodou.
V energetickém sektoru se pozornost zaměří na Radiflam®
ARV250 HF 3003 BK, novinku mezi výrobky se samozhášivou
schopností, neobsahující halogen a červený fosfor. Výrobek
vyvinutý pro použití v oblasti solárních panelů (pro nosníky
a krytí fotovoltaických invertorů), se specifickou úrovní odolnosti proti ohni, dobré mechanické vlastnosti, vysoká odolnost
proti UV záření, povětrnostním podmínkám a vlhkému teplu.

RadiciGroup Plastic na veletrhu Fakuma 2015 (13.–17. října)
Stánek A1-1106
Tisková konference na téma: Materiály od skupiny RadiciGroup Plastics použitelné jako náhrada kovů a také v sektoru
termohydrauliky a energetiky se koná ve čtvrtek 15. října
v 11.30 na stánku této společnosti v hale A1, číslo stánku 1106.
Přednášejícím bude Erico Spini, Marketing&Application Development Director oddělení plastických hmot skupiny RadiciGroup.
www.radicigroup.com/plastics
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IT Forum 2015
Dne 6. a 7. října 2015 se koná další ročník konference IT Forum zaměřená na
aplikace pro výrobní firmy. Tématy jsou:
 komplexní podpora procesů výrobních a inženýrských podniků, zejména z oblasti strojírenství,
 systémy pro plánování a řízení výroby (ERP, MES),
 správa a řízení životního cyklu výrobku (PLM),
 vývojové procesy na bázi digitálního
prototypu (CAx – basic design, detail
design, simulace, vizualizace),
 CNC obrábění,
 plánování a údržba výrobních prostor,
 simulace vstřikování plastů.
Harmonogram akce pořádané TD-IS:
 zápis účastníků 6. 10. 2015 od 9.00,
 předpokládané zahájení v 10.00,
 prezentace první den do cca 17.00,
 zážitkové odpoledne: golfová akademie,
 večerní neformální setkání: raut,
laser game, kulečník a bowling,
 prezentace druhý den se konají od
9.00 do 14.00 .
Účast je bezplatná, je však nutná registrace do 30 9. 2015: on-line na internetových stránkách TD-IS: www.td-is.cz,
e-mailem: info@td-is.cz) nebo telefonicky na čísle: 377 441 025. Místem konání je Darovanský dvůr Resort, 338 24
Břasy. Při registraci objednané ubytování se platí v hotovosti při příjezdu.

Nejmenší fotoelektrický senzor na světě
Společnost Panasonic přichází
na trh s nejmenším fotoelektrickým senzorem na světě. Novinkou je řada EX-Z – jednocestný
senzor s vestavěným zesilovačem a výškou pouhé tři milimetry – včetně čočky, elektroniky,
indikačních kontrolek, tranzistorového výstupu a upevňovacích
otvorů.
Díky nejmodernější elektronice a optice má senzor rozsah až
do 500 mm. Malé rozměry
umožňují vestavbu i do velmi
úzkých prostor, kde ještě donedávna mohly být umístěny jen
standardní vláknové senzory.
Senzory řady EX-Z jsou schopny detekovat objekty od 0,3 mm
bez nutnosti použití masek. Vysoce kontrastní červená LED
poskytuje silné a stabilní světlo
potřebné pro bezchybnou detekci. Navzdory extrémně malé
velikosti je možné oběma typy, s přímým i bočním snímání, bezpečně detekovat
malé objekty o Ø 1 mm až na vzdálenost 500 mm. Vzhledem k tomu, že paprsek
LED je jasně viditelný, je velmi snadné zkontrolovat, že senzor je ve správné poloze.
Senzory řady EX-Z jsou k dispozici jak ve variantě přímého tak i bočního snímání
a všechny typy jsou osazeny odolným flexibilním kabelem. Krytí IP 67 zaručuje bezpečné použití i v provozech kde hrozí vlhkost či stříkající voda. Široká nabídka příslušenství umožňuje bezpečné a rychlé upevnění.
Další informace o řadě EX-Z je možné získat na následujících odkazech:
https://www.panasonic-electric-works.com/eu/12061.htm?rdeLocaleAttr=cs
https://www.youtube.com/watch?v=ujESL9ovfuA&feature=youtu.be
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ABB v České republice představila na MSV 2015 YuMi, prvního robota
na světě, který dokáže skutečně bezpečně spolupracovat s člověkem
Společnost ABB, dodavatel technologií
pro energetiku a automatizaci, poprvé
v České republice představila YuMi, prvního průmyslového robota se dvěma
pažemi, který dokáže skutečně bezpečně
spolupracovat s člověkem. Společnost
ABB tohoto robota uvedla na trh na Hannover Messe v dubnu 2015. YuMi je součástí strategie ABB Next Level zaměřené
na ziskový růst, a to v oblasti inovativních
aplikací pro montáž malých součástí.
V roce 1974 společnost ABB představila
první mikroprocesorem řízený a plně
elektricky poháněný průmyslový robot
na světě, a zahájila tím moderní robotickou revoluci. ABB má nyní po celém světě instalovanou základnu více než
250 000 robotů. Uvedením robota YuMi
ABB opět posouvá hranice kybernetické
automatizace a rozšiřuje rozsah průmyslových procesů, které lze pomocí robotů
automatizovat.
„Jsme nadšeni novými možnostmi, které přináší uvedení robota YuMi do České
republiky. YuMi svou konstrukcí jedinečně napodobuje lidské schopnosti. Je to
převratná inovace přinášející komplexní
řešení pro automatizaci montáže malých
součástí zejména v oboru elektroniky,

který patří mezi významné sektory českého hospodářství,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel ABB Česká republika.
Společně s robotem YuMi společnost
ABB představuje širokou paletu dalších
špičkových technologií a nové výrobky
pro automatizaci a robotiku.
Evropské Aplikační centrum pro robotizované svařování a dělení materiálu,
jehož provoz zahájila společnost ABB
v České republice v roce 2011, představila technologie pro laserové svařování,
laserové řezání a bodové a obloukové
svařování. Toto centrum se zaměřuje na
aplikovaný vývoj, výrobu a testování
standardizovaných buněk i ucelených
a na klíč sestavených systémů. Nabídku
centra doplňuje know-how procesů sva-
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řování a řezání a také vývoj a výroba speciálních polohovadel nad rámec standardního portfolia ABB.
Dalším zajímavým exponátem byla „továrna na čokoládu“, v níž se objevil nejnovější malý průmyslový robot ABB IRB
1200. Vznikl na základě výsledků intenzivního průzkumu potřeb zákazníků z různých průmyslových odvětví. Robot nabízí
snadné ovládání, rychlost a kompaktní
design. Dokáže manipulovat s materiálem a obsluhovat stroje, ovšem lze jej
využít i na montážních linkách nebo
v obráběcích centrech. Expozice obsahovala i zajímavý exponát Manage Your Robot, který představil pokročilé nástroje
ABB Robotiky umožňující řízení robotů
v souladu s konceptem Průmysl 4.0.
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Konference FORMY 2015
Firma Svoboda uspořádala spolu s odborných garantem Lubomírem
Zemanem již šestý ročník konference zaměřené na formy na plasty
a vstřikování s názvem FORMY 2015.

Software (nejen) pro balení od A do Z
Jednou z velmi zajímavých expozic letošního MSV 2015 v Brně byla balicí linka Helios Packaging Live
(HPL), kterou si bylo možné prohlédnout v pavilonu Z. Kolem linky byly i stánky partnerů linky. Balicí
linka byla letos doprovázena horkou novinkou, kterou bylo aktivní zastřešení softwarovým řešením
– informačním systémem Helios.
Informační systém není jediný a neměnný
celek. Skládá se vždy z mnoha jednotlivých softwarových řešení, modulů a funkcionalit, které vzájemně navazují, doplňují se a společně pak tvoří sofistikovaný
elektronický „organismus“.

Business Intelligence
Účinným prostředkem pro zefektivňování
výrobních procesů a snižování jejich nákladovosti je plnohodnotné řešení Business Intelligence z dílny firmy BI Experts,
nabízené se systémy Helios.
Bisiness Intelligence řešení nabízí naprosto komplexní pohled na výrobní společnost a její hospodaření ve sledovaném
období prostřednictvím tak zvané manažerské výsledovky. Skutečnost se v ní porovnává s existujícím plánem a vyčísluje
vzniklé odchylky. Na první pohled tak lze tvím odchylkové analýzy ihned zjistit přívidět problematická místa a prostřednic- činy neplnění plánu.

Jeho jednotlivé součásti však nemusejí
nutně pocházet z dílny jediné softwarové
firmy. Asseco Solutions, tvůrce systémů
Helios, má síť partnerů, kteří, mimo jiné,
vyvíjejí řešení, navazující na základní systémy Helios. Čtyři z těchto řešení byly
i součástí letošní Helios Packaging Live.

Konkrétně šlo o řešení pro sběr dat REVA z dílny ASV Náchod, řešení Business
Intelligence od firmy BI Experts, Helios
Mobile, který je produktem společnosti
Aldor a WMS (Warehouse Management
System) jehož tvůrcem je Gatema.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní
e-mailové adresy kompetentních osob.
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