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Výkonný stroj s vyšší uzavírací silou
Vrcholem nabídky společnosti Wittmann Battenfeld na letošním veletrhu Fakuma 2015 byl nový lisovací stroj SmartPower 350. S tímto
novým strojem s vyšší uzavírací silou společnost Wittmann Battenfeld momentálně završuje svůj sortiment produktů této řady.
Poprvé byl stroj řady SmartPower představen na veletrhu Fakuma 2014. Tehdy
šlo o vstřikovací lis s uzavírací silou až
120 tun. Nyní výrobce tuto řadu rozšířil
o stroje s vyššími uzavíracími silami; ty
se pohybují od 160 do 350 tun.
SmartPower je standardně vybaven
extrémně energeticky účinným a inovativním servo-hydraulickým pohonem
s vynikající dynamikou a nízkou hladinou
hluku. Kromě toho technologie pohonu
umožňuje využívat systému KERS (Kinetic Energy Recovery System), vyvinutým
pro řadu EcoPower. KERS přemění kinetickou energii uvolněnou zpomalováním
na elektrickou energii. Elektrická energie
je pak využívána částečně pro vyhřívání
forem nebo pro pohon jiných hnacích
systémů, které konají současný pohyb.
To znamená, že všechna energie, vznikající zpomalením, je celá využita ve stroji.

zajišťují maximální přenos síly, jejich
konstrukce a mechanika pohybu je navržena tak, aby forma byla co nejvíce chráněna a zároveň byly zaručeny co nejrychlejší pohyby.
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.

Otevřená konstrukce rámu novinky
Wittmann Battenfeld, předvedené na
letošní výstavě Fakuma 2015, vstřikova-

→

Centrální hydraulická uzavírací jednotka SmartPower 350.

Vrcholem současné nabídky společnosti Wittmann Battenfeld
je nový SmartPower 350.

Uzavírací systém SmartPower přichází
s centrálně působícími cylindrickými
písty. Hydraulické bloky jsou integrovány
přímo na upínací straně pro zajištění
extrémně vysoké přesnosti regulace
a dynamické posloupnosti pohybu. Dva
symetricky volně umístěné válce přitom

U této řady strojů se provádí regulace
vstřikování pomocí vysoce dynamického
servopohonu. Otevřená konstrukce tohoto stroje zjednodušuje jeho provoz
a koordinaci se zásobníky materiálu
a chladicího zařízení.
Rozsah uzavírací síly hydrauliky stroje
byl rozšířen z 300 tun, kterými disponoval předchozí model až na současných
350 tun. Diagonální vzdálenost mezi
čelistmi byla také zvýšena. SmartPower
350 proto nabízí velkorysé rozměry pro
umístění formy o rozměrech až 800 x
720 mm v kombinaci s extrémně kompaktním půdorysem stroje.
→
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Pohled na vysoce dynamický servomotor SmartPower.

cího automatu SmartPower 350, má
otevřenou ejekční oblast ve třech směrech. Instalace pásových dopravníků pro
vyjímání vylisovaných dílů rovněž nepředstavuje pro budoucí uživatele žádný problém.
Další zvláštností tohoto SmartPower
je lehce otočná vstřikovací jednotka,
k dispozici je až do velikosti 3400. Ta
usnadňuje přístup k trysce a šroubu
a jejich snazší servis.
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Náhrada kovových materiálů:
vlajková loď společnosti RadiciGroup je RADISTRONG® A
Mezi špičkové materiály vyvinuté společností RadiciGroup
k náhradě kovů patří RADISTRONG® A, speciální polyamid, jež
je díky svým technickým vlastnostem ideálním řešením pro kritická použití, kde se vyžaduje vysoká výkonnost, které už nelze
dosáhnout s tradičními konstrukčními plasty. Na rozdíl od tradičních polymerů RADISTRONG®A zaručuje větší pevnost a tuhost při namáhání tahem. Ta je ještě zřetelnější v případě absorpce vlhkosti, dobré fluiditě a vynikajícím vnějším vzhledu.

Držák pedálů.

Erico Spini, Marketing & Application Development Director
společnosti RadiciGroup Plastics komentuje nasazení nového
matriálu: „Používání konstrukčních plastů je velice důležité
a stále více se uplatňuje v různých průmyslových sektorech,
pro které jsou určeny naše výrobky. V automobilovém a elektronickém průmyslu, v elektroprůmyslu nebo strojírenském
průmyslu. To je jen několik příkladů. Použití plastových prvků
znamená nižší hmotnost, větší svobodu v designu, nižší opotřebitelnost, snížení emisí CO2 a přitom maximální výkonnost.“

Spini ještě dodává: „Toto vše z ekonomického hlediska umožňuje významnou úsporu, ale nejen to. Plastové výrobky zaručují
vynikající technickou výkonnost a mohou být snadněji zlikvidovány, je zde větší možnost jejich nového využití a mají i delší
životnost. To jsou důležité vlastnosti, které umožňují nám i našim zákazníkům zlepšit udržitelnou výkonnost. V současné době
je tento náš materiál RADISTRONG® A k dispozici s obsahem
skleněných vláken 50 a 60 %, dodává se v černé nebo neutrální
barvě a je tepelně stabilizovaný.“
Materiálem RADISTRONG®A skupina RadiciGroup obohacuje
svou škálu výrobků použitelných k náhradě kovů, jako jsou
polymery s dlouhými vlákny a speciální polymery na bázi PA6
s vysokou fluiditou a na bázi PA 6.6 s vyšší mechanickou odolností. Využití materiálu RADISTRONG®A je ideální při realizaci
konstrukčních částí, jako jsou například hybridní brzdové pedály a pružící prvky.
www.radicigroup.com/plastics

Držák zpětného zrcátka.

-2-

20. 10. 2015

Ideální profil absolventa technické
univerzity z pohledu mezinárodní firmy
Společnost Robert Bosch České Budějovice patří do skupiny Bosch Group, mezinárodního dodavatele technologií a služeb. Činnost skupiny se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions,
Průmyslová technika, Energetika a technika budov, a Spotřební zboží. Je to právě první jmenovaná
oblast, pod níž závod, založený v roce 1992, spadá. V současnosti má přes 3500 zaměstnanců, kteří se v rozlehlém areálu na okraji jihočeské metropole zabývají vývojem, testováním a výrobou
komponent pro automobilový průmysl.
Kromě samotné výroby tak nabízí uplatnění jak ve výrobních
a technických odděleních – oddělení managementu kvality,
technického nákupu, vzorkovny, atd., ale i v podpůrných odděleních, jako jsou oddělení logistiky, finanční účtárny a controlling či personální oddělení. Unikátní je zejména vlastní
vývojové a testovací centrum, zaměstnávající na 450 inženýrů.
Ti se přímo podílejí na vzniku inovativních nápadů a technických řešení na míru zákazníkům, např. v rámci kompetenčních
center. Díky novým projektům, jež sem přicházejí, firma stále
roste a letos přijala nebo ještě přijme na 150 nových zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním technického směru.
Vedoucí personálního oddělení společnosti, B. Schelová,
PhD., v bodech nastínila, kdo je pro tuto společnost ideálním
absolventem.
Ideální profil absolventa z pohledu firmy
Společnost Robert Bosch dává šanci absolventům. Ideálním
uchazečem je pro ni vysokoškolák technického směru s aktivní
znalostí angličtiny či němčiny, zkušeností s pobytem v zahraničí a praxí z reálné firmy.
Vzdělání
Vzhledem k zaměření společnosti tato nabízí v současnosti
uplatnění zejména absolventům strojního inženýrství, výrobních technologií, managementu kvality, elektrotechniky, materiálového inženýrství či oborů zaměřených na polymery.
Jazykové znalosti
Vzhledem k tomu, že jde o mezinárodní společností, je u vysokoškolských odborných pozic potřebná znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Zaměstnanci jsou součástí mezinárodních
týmů a komunikují pravidelně s kolegy, zákazníky i dodavateli
z celého světa. Ty, kteří potřebují jazykové znalosti zlepšit,
podporuje firma v dalším jazykovém vzdělávání. Rozvoji
jazykových znalostí pak výrazně napomáhá i fakt, že i přímo
v závodě dlouhodobě pracuje množství kolegů ze zahraničí.

Zkušenosti ze zahraničí
Jakákoliv praxe v zahraničí je vítaná, doporučují se zejména
studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Kromě lepší jazykové vybavenosti prokazují studenti s praxí v zahraničí větší
samostatnost při řešení problémů, aktivní přístup, odolnost
vůči stresu a schopnost orientace v mezinárodním prostředí.
Praxe
Společnost si cení předchozích pracovních zkušeností v oboru,
ale vítá i absolventy ochotné se dále učit. Bonusem u absolventů je i relevantní pracovní zkušenost získaná během studií.
Ta studentům pomáhá v orientaci na pracovním trhu i v samotném rozhodování se při výběru studijního zaměření v navazujícím studiu i výběru témata diplomové či dizertační práce.
Společnost studentům nabízí letní i dlouhodobé placené praxe
a snaží se najít pro ně úkoly, související s jejich studiem.
Osobnostní předpoklady
Znalosti však nejsou všechno. Být inovativní pro firmu znamená rozvíjet nápady s přidanou hodnotou. Proto společnost
potřebuje zaměstnance, kteří budou ke svěřeným úkolům
přistupovat aktivně, budou se chtít podílet na vývoji nejnovějších technologií a práce pro ně nebude jen prostředkem
pro získání peněžního ohodnocení.
Vedle odborných a jazykových znalostí jsou i osobnostní
předpoklady velmi důležitým kritériem pro přijetí. Každý typ
pozice vyžaduje jiné a je tedy poměrně nesnadné uvést ideální
profil kandidáta z pohledu osobnostní charakteristiky. Na
všech pozicích je vždy důležitá zodpovědnost, aktivní přístup,
týmový duch, motivace a zájem o obor.
Aktivity společnosti Robert Bosch České Budějovice na podporu technického vzdělávání lze shrnout následovně:
> nebojte se matematiky (projekt pro spolupráci se středními
školami);
> podpora akreditace oboru mechatronika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (spolu s ČVUT Praha);
> jazykové kurzy na technických univerzitách;
> odborné přednášky;
> témata bakalářských a diplomových prací;
> odborné praxe a brigády;
> stipendia;
> sponzorské dary univerzitám.
Závěr
Společnost se snaží aktivně podporovat technické vzdělávání
intenzivní spoluprací s vybranými technickými univerzitami
i kontaktem se studenty středních škol s cílem motivovat je ke
studiu technických oborů na vysokých školách. U uchazečů
o zaměstnání pak společnost Robert Bosch očekává kromě
potřebné kvalifikace a jazykových znalostí v neposlední řadě
také zodpovědnost, odhodlání a touhu učit se novým věcem,
dostatečnou motivaci a zapálení pro věc.
Pokud byste se rádi o zaměstnání v této pokrokové společnosti ucházeli, určitě navštivte její webové stránky, zaměřené
na tuto problematiku: www.kariera.bosch.cz.
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Snadno použitelná
sada sloužící ke kontrole těsnosti
Společnost Meusburger, přední výrobce normálií, vyvinula praktický
Quick Adapter – sadu E 2175, určenou ke kontrole těsnosti.

Novinka u společnosti Meusburger: Quick Adaptér, sada ke kontrole těsnosti. Foto: Meusburger

Kontrolovaná může být celá vstřikovací
forma, jako je například tvarová deska,
vložka nebo posuvná jednotka. Výjimečná je jednoduchá montáž bez nářadí
v cylindrických vrtáních pro chlazení. Díky jednoduchému zabudování bez dodatečných upevňovacích otvorů mohou být
zkontrolovány také otvory pro chlazení
v hlubokých kapsách.
Úzká konstrukce navíc umožňuje minimální odstupy pro vrtání otvorů a to od
14 mm. Inovativní Quick-Adapter umožňuje nástrojaři svůj produkt odevzdat

100% odzkoušený na netěsnosti. QuickAdapter sada E 2175 se nabízí ve dvou
rozdílných průměrech v praktickém
kufříku a je skladem připravena k okamžitému dodání.
Na 14 tisíc zákazníků po celém světě
využívá výhod standardizace a profituje
z více než 50letých zkušeností společnosti Meusburger z opracování oceli.
Další podrobnější informace a to nejen
o výrobním programu společnosti Meusburger najdete na stránkách tohoto výrobce: www.meusburger.com
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TD-SI uspořádala seminář pro klienty
Na začátku října uspořádala společnost
TD-IS, partner společnosti Autodesk
v malebném prostředí Bredovského
dvora seminář pro své zákazníky. Počasí
sice celé akci nepřálo, protože spolu se
začátkem akce přišel pravý a nefalšovaný podzim, který se projevil hustým
deštěm a vlezlou zimou, takže jen několik účastníků se zúčastnilo podvečerní
golfové akademie.

To však nevadilo pořadatelům, kteří
zahřáli příchozí pěkně svižnými přednáškami, zaměřenými především na využití
moderních technologií, určených k řízení výroby – a to od zadání požadavku na
výrobek přes jeho vývoj až po dodání
výrobku zákazníkovi. Vše pěkně pospolu
za neustálého sledování nákladů na vývoj výrobku, návrh a následnou výrobu
forem (šlo o aplikaci pro výrobce, zabývajícího se plastařinou), se započtením
všech nákladů, energií, časů a tak dále.
V roli přednášejícího se blýskl hned
v první prezentaci ředitel společnosti
Pavel Mareš, kterému zdatně sekundoval Ladislav Peleška (obrázek). Jak jste
vytušili, centrem zájmu obou pánů byly
procesy při vývoji a výrobě plastových
dílů a forem. Během dne byla k vidění
spousta zajímavých, odborných a užitečných přednášek a tak ten, kdo chtěl
vidět moderní nástroje pro moderní
řízení, určitě neodcházel zklamán. -LiM
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Termoplastické elastomery: cenný zdroj pro výrobu
zařízení, přicházejících do styku s pitnou vodou
Společnost Kraiburg TPE představila na veletrhu Fakuma 2015 hadice, vyhovující přísným nárokům, kladeným na pitnou vodu. Materiál nové řady DW prošel náročnými testy a schvalováními a v důsledku
optimalizovaného způsobu zpracování může být použit pro sprchové hadice, pro myčky nádobí atp.
Sociální zařízení a domácí spotřebiče – ať
jde o komponenty či funkční prvky – přicházejí do přímého nebo nepřímého kontaktu s pitnou vodou.
Termoplastické elastomery díky své
pružnosti i ekonomickému způsobu zpracování vstřikováním či extruzí otevírají
rozmanité možnosti pro výrobce zařízení
přicházejících do styku s pitnou vodou.
Před tím však materiály musejí projít
přísnými kontrolami díky extrémním požadavkům takto zaměřeného trhu na
jakost a bezpečnost. Speciálně pro pitnou vodu společnost Kraiburg TPE vyvinula termoplastické elastomery s různými
stupni tvrdosti, jež neobsahují žádná
změkčovadla a jsou v souladu s náročnými evropskými standardy ve Velké Británii (WRAS), ve Francii (ACS) i v Německu
(KTW a W270).
V rámci německých požadavků na výrobky přicházejících do styku s pitnou
vodou, vydanými německou Federální
agenturou pro životní prostředí, jsou nové sloučeniny vhodné k tomuto účelu
a ekonomický proces vytlačování termo-

plastů umožňuje využít materiály pro
výrobu hadic do sprch nebo pro připojení
myček nádobí. Koneckonců, pitná voda
je považována za potravinu a musí být
stále vysoce kvalitní, aby se zabránilo
škodám na zdraví. Všechny použité suroviny proto musejí splňovat přísné předpisy. Na cestě z vodárny ke kohoutku spotřebitele nesmí být narušena kvalita vody, pokud jde o chuť, vůni, barvu, koncentraci patogenů, atd.
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Požadavky evropských
norem pro pitnou vodu
jsou povinné pro výrobce termoplastických elastomerů, jako je právě společnost Kraiburg TPE, která se jimi řídila při
vývoji sloučenin nové série.
Termoplastické elastomery jsou vyráběny z větší části na základě styrenových
blokových kopolymerů, jež rovněž tvoří
surovinovou základnu pro vývoj sloučenin, vhodných pro používání v kontaktu
s pitnou vodou.
Tržně orientované portfolio Kraiburg
TPE zahrnuje nově tři řady, které jsou
speciálně přizpůsobeny požadavkům trhu pitné vody. Tajemství TPE vyhovujících pitné vodě je zvláštní formulace
sloučenin. Růstu mikroorganismů je zabráněno bez přidání biocidů. Nicméně,
speciální materiály splňují nejen požadavky na snášenlivost s pitnou vodou, ale
je možné s nimi vytvářet širokou škálu
barevných provedení hadic. To však nemá žádný vliv na kvalitu pitné vody
a proto nové řady výrobků mohou být
použity v mnoha rozličných aplikacích.
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Trendy
v plastikárskom priemysle
Slovenský plastikársky klaster
pořádá už pátý plastikářský seminář s názvem Trendy v plastikářském průmyslu. Koná se dne
4. listopadu 2015 v hotelu
Mikado, Hollého 11, Nitra.
Ze zajímavých příspěvků, které
na semináři zazní, upozorňujeme především na přednášky
Jana Svobody o novinkách v nasazení horkých trysek (Thermoplay) nebo o nasazení tandemových forem (proč, jak a co to
finančně přinese).
Klastr začíná v 10.15 registrací
účastníků a potrvá až do 17 hodiny. Uzávěrka přihlášek na tuto
akci je 2. listopadu 2015, počet
účastníků je omezen na 50. Více
informací o akci a o možnosti
registrovat se obdržíte na adrese: spklaster@spklaster.sk.
Seminář bude rozšířen o možnost prezentací výrobků a nástrojů jednotlivých firem. Možné
je ubytování přímo v hotelu.

Nové způsoby
propojení v PROFI-světě
Automatizační inženýři často potřebují přemostit nekompatibilitu různých
protokolů a sítí ve výrobním závodě i zajistit komunikaci mezi různými zařízeními ve stejné skupině komunikačních sítí.
Příkladem jsou světy sítí PROFINET a PROFIBUS: existuje v nich
množství zařízení a subsystémů,
které spolu musejí komunikovat. Často bývá nutné propojit
různá fyzická média, jako metalické a optické kabely, nebo předávat I/O signály mezi dvěma
řídicími sítěmi. Nástroj k propojení heterogenních PROFI-zařízení jsou nové komunikační brány Anybus X-gateway od firmy
HMS Industrial Networks.
Anybus X-gateway
Komunikační brána řeší problémy s propojením v sítích:
1. propojení stroje s řídicím PLC

protokolem PROFINET IRT;
2. propojení sítí PROFIBUS;
3. propojení sítí PROFINET I/O;
4. propojení sítí s optickým
a metalickým kabelem;
5. migrace od sítě PROFIBUS
k síti PROFINET.
Počet zařízení, která komunikují prostřednictvím provozních
sběrnic i průmyslového Ethernetu stále roste a trendy jako průmyslový internet věcí nebo Průmysl 4.0 vyžadují, aby stále více
strojů a zařízení dokázalo komunikovat v síti. To s sebou nese
i požadavky na propojení různých typů komunikačních sítí.

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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