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Krátce 
Albis Plastics se zúčastní NPE 2015 

Albis Plastics představí v březnu svá ře-
šení pro osvětlení na veletrhu NPE 2015 
v Orange County Convention Center, 
Orlando, USA. Jde o dceřinou společ-
nost Albis Plastic GmbH, specialisty na 
technické termoplasty. Na stánku bude 
Albis prezentovat inovativní aplikace 
a produkty osvětlovací techniky: Alcom 
LD (Light Diffusion) pro homogenní 
rozptyl světla s vysokou světelnou 
účinností, Alcom LB (Light Blocking) pro 
dosažení vysokých intenzit světla rovněž 
s vysokou světelnou účinností, a Alcom 
LG (Light Guide), světlovody pro opti-
mální vedení světla s vysokou funkčnos-
tí, houževnatostí a dobrou odolností 
vůči teplu. „Výrobky Albis používá každý 
větší výrobce automobilů na světě. 
Tentokrát chceme naše technologie 
ukázat i v dalších zařízeních spotřební 
elektroniky a domácím osvětlení,“ sdělil 
k účasti na veletrhu Mike Gray, 
předseda Albis Plastics Corporation.  

Oplatka ve formě 
čočky nahradí kapky 
Každý, kdo si kape oční 
kapky ví, jak složité je 
trefit se do oka, tekutý 

medikament navíc bývá brzy vyplaven 
slzami či eliminován mrkáním. Zvyšo-
vání dávek kapek ale může vést ke 
vzniku zánětů. Kapky by však už brzy 
mohly být nahrazeny malými léčivo 
obsahujícími polymerními oplatkami 
(nanowafers). Tuto nanooplatku ve tva-
ru kontaktní čočky vyvinul tým americ-
kých vědců z Baylor College of Medicine 
v Houstonu, ve státě Texas. Farmaceu-
tická náplň je umístěna v nanozásobní-
cích oplatky z netoxického polymeru. 
Nanooplatka se aplikuje přímo na po-
vrch oka jednou denně a ta se pak zcela 
rozpustí. Výzkumy a ověření na labora-
torních krysách, kdy antibiotika podáva-
ná po popálení rohovky účinněji vedla 
k zahojení, vedl Dr. Ghanashyam Achy-
rya. Výsledky výzkumu pak publikoval 
v časopise ACS Nano. 
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Díky nejnovějšímu přírůstku se nabízí snadná možnost realizovat analogové aplikace 
jako je regulace (teploty, tlaku) a měření vzdálenosti. Prostřednictvím aplikačních 
modulů AFP7FCAD2 (analogový vstup se dvěma kanály), AFP7FCAD21 (analogový 
vstup se dvěma kanály, analogový výstup s jedním kanálem) a AFP7FCTC2 (ter-
močlánek – vstup se dvěma kanály) je možné jednoduše a levně řešit vaše projekty.  

Pro složité a náročné apli-
kace jsou pak určeny rozši-
řující jednotky AFP7DA4H, 
AFP7AD4H, AFP7AD8 (ana-
logové vstupy a výstupy) 
s rychlým zpracováním  
(25 μs/kanál), vynikajícím 
rozlišením (max. 16 bitů) 
a vysokou přesností (max. 
±0,05 % FS a ±0,1 % FS). 

Pro aplikace měření teplo-
ty pak nabízí Panasonic různé typy termočlánků a RTD jednotek. Vstupní jednotka 
AFP7TC8 s osmi kanály podporuje celkem deset druhů termočlánků. Další jednotka 
RTD AFP7RTD8 je také vybavena osmikanálovým vstupem a nabízí možnost připojit 
tři různá odporová teplotní čidla.  

Průmyslové programovatelné automaty Panasonic, spojující zkušenosti a know- 
-how výrobců strojů i techniků výrobních závodů, splní i ty nejnáročnější požadavky. 

KraussMaffei CX: nejlepší ve své třídě 

Moduly pro analogové aplikace 
Novou vlajkovou loď PLC Panasonic charakterizuje výkon a účin-
nost. Řada FP7 roste a k dispozici je i paleta rozšiřujících modulů.  

Společnost KraussMaffei přepracovala 
řadu malých strojů CX s uzavíracími sila-
mi od 350 do 1600 kN a zvýšila jejich 
účinnost. To přináší uživatelům nižší 
výdaje na energii, prostor, čas 
i materiály. Téměř každá součást strojů, 
od hydrauliky přes řídicí software po 
automatizaci, byla přezkoumána a byla 
definována zlepšení. Nový stroj CX se 
stává nejlepším ve třídě malých strojů do 
1600 kN díky velkému počtu inovací. 
Výsledkem je o 10 % nižší spotřeba ener-
gie, o 15 %rychlejší pohyby stroje, o 30 % 
tišší provoz, 20% snížení objemu olejové 
náplně a o 25 % vyšší účinnost díky auto-
matizaci a kratším časům seřizování. 

Další specifika pro malé stroje, jsou nový 
tahač vtoků, spojka vyhazovače a pohon 
BluePower Vario Drive. Jako ostatní stro-
je od KraussMaffei má i CX systém adap-
tivního řízení procesu, jenž dokáže ihned 
vyrovnávat odchylky při vstřikování.  

Foto: ACS Nano 

→ 

http://www.mgplastics.cz/
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Těla pro snímače hladiny oleje, jež měří 
úroveň pomocí ultrazvuku i teplotu ole-
je, patří mezi nejnáročnější komponen-
ty, které dodavatel pro automobilový 
průmysl v českém závodě vyrábí. Jak 
geometrie, tak podmínky následné in-
stalace v autě představují výzvu pro celý 
vstřikovací proces. Geometricky je sví-
zelný dóm pro 12 mm vysoký NTC ter-
mistor, jež má na vrcholu vnější průměr 
jen 3 mm a tloušťku stěny v nejtenčím 
bodě 0,5 mm. Připojení k elektronice 
zajišťuje dvanáct kontaktů v pěti prove-
deních, jež vyčnívají z komponentu. Odli-
šují se povrchem i ohybem. Tři kontakty 
směřují do postranního konektoru, a vy-
žadují dvojité ohýbání. K tomu se přidají 
tři pouzdra pro mechanické upevnění na 

olejovou vanu. To je dohromady 15 ko-
vových komponentů, které musí být pro 
každý díl vloženy do vstřikovací formy. 

Před rokem byla jednonásobná forma 
osazována ručně a za týden se vyrobilo 
12 000 dílů. „V manuálním procesu kolí-
saly doby cyklů, riziko zmetkovitosti bylo 
vysoké a kontrola kvality nákladná,“ říká 
projektový inženýr dodavatele. „S nárůs-
tem počtu kusů jsme dosáhli hranice 
rentability pro automatizovanou buňku.“ 
Automatizace včetně formy 
Aby se plnily požadavky na výrobu sou-
částek, padlo rozhodnutí pro řešení na 
klíč. Jako poskytovatel systému se zkuše-
nostmi v oblasti automatizace a forem 
se společnost Engel posunula do centra 
pozornosti investora. Dalším kritériem 
byla přítomnost strojních inženýrů na 
místě. Petr Odehnal, prodejce Engel CZ, 
se stal kontaktní osobou. V projektu 
snímačů hladiny oleje přizval Engel ke 
spolupráci německého specialistu na 
automatizaci, IKO Isidor Kurz Werkzeug- 
und Formenbau z Haigerloch-Owingenu, 
a MKE z Heidenreichsteinu v Rakousku. 
60 kovových komponentů naráz 
Výroba těla čidla začíná přípravou kon-
taktů na tvarovacích a střižných nástro-
jích. Investicí do automatizované výrob-
ní buňky zákazník zvýšil úroveň výroby; 
předtím se kupovaly kontakty s koneč-
nou úpravou. Na kompaktní plochu inte-
groval Engel tvarovací a střižné nástroje, 
vertikální vstřikovací stroj Engel insert 
650V/130 rotary s otočným stolem 1200 
mm, čtyři roboty Scara, otočný stůl pro 
přípravu kontaktů a pouzder, otočný stůl 
s pěti zkušebními stanicemi a tiskárnou 
pro tisk datamatrix kódů, kamerami na 
kontrolu a systémem na rovnání hoto-
vých dílců do paletek.  
Vysoká přesnost a opakovatelná kvalita 
Od konce roku 2013 se vyrábí na inte-
grovaném zařízení sériově, efektivně, 
hospodárně, s nejvyšší stabilitou proce-
su a opakovatelnou kvalitou. Tolerance 
jsou mezi 0,05 až 0,10 mm. Pro projek-
tování, montáž a uvedení do provozu 
měl Engel a jeho partneři osm měsíců. 
Design výrobku i výrobní proces byl ana-
lyzován, kontrolován a optimalizován.  
Partner po celou dobu provozu stroje 
Při vysokém počtu kusů směřuje trend 
k automatizaci i v ČR. Tento vývoj stup-
ňuje rostoucí funkční integrace, která 
směřuje ke komplexním komponentům. 

Systémové řešení společnosti Engel 
Větší účinnost, spolehlivost procesu a kvalita. S novou vysoce automatizovanou 
výrobní buňkou jeden z dodavatelů automobilového průmyslu v České republice 
splňuje zvýšené požadavky na množství výrobků. Pro výrobu snímačů hladiny 
oleje investoval do řešení na klíč od společnosti Engel.  

→ Vzorky plastů úspěšně ve Skandinávii  
Firma MaterialSampleShop z Dánska, 
část Futation.com, která vytváří mate-
riálové knihovny pro inženýry a projek-
tanty, nabízí sadu tvarovaných vzorků, 
složenou ze dvaceti různých materiálů. 
Ta obsahuje standardní materiály: ABS, 
PP, PC, PVC, PSU, PBT, EVA a několik 
materiálů, obsahujících sklo.  

Každý vzorek má stejný tvar. To usnad-
ní porovnání jejich vlastností. Se vzorky 
se dodává 62stránkový booklet s popisy 
materiálů a konstrukčních detailů důleži-
tých pro lisování. Set navrhl Markus Pa-
loheimo z finské společnosti Plasticprop, 
který vede designové poradenství spe-
cializující se na plastový design výrobků 
a sám potřeboval nástroj, který by mu 
umožnil pochopit vlastnosti různých 
plastických hmot. „Je příjemné klientům 
ukázat rozdíl v tuhosti mezi PP, plněným 
skleněnými vlákny, a sklenici naplněnou 
PA, či ilustrovat rozdíl zvuku, vydávaného 
při pádu mezi materiály PS a PA,“ sdělil 
Poloheimo. Sada vzorků šla do prodeje 
ve Skandinávii a byla velmi dobře přijata 
průmyslovými podniky i designéry. 
Duté tyčoviny  
z vysoce zatížitelného PUR  

Společnost Meusburger doplňuje sorti-
ment elastomerových pružin E1558 o du-
té tyčoviny E15581 s tvrdostí 90 Shore A. 
Duté tyčoviny z dynamického a vysoce 
zatížitelného polyuretanového kaučuku 
(PUR) jsou ideální pro výrobu pružin ve 
speciálních délkách, tlumících podložek 
a rovněž i konstrukčních dílů. Dalšími 
jejich vlastnostmi jsou vysoká životnost, 
odolnost proti otěru i prasknutí.  

Vstřikování plastů, tvarovací a střižné ná-
stroje, kontrola kvality a automatizace by-
ly integrovány na kompaktní ploše.  

Otočný talíř snižuje dobu cyklu. Čtyřná-
sobná forma je zásobena v průběhu vstři-
kování mimo uzavírací jednotku.  

Čtyři roboty Scara přebírají kompletní ma-
nipulaci s vložkami a hotovými díly od zpra-
cování kovů přes vstřikování až po kontrolu 
kvality.  
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Termoplastické materiály vyztužené dlouhými vlákny (LFT) jsou 
špičkou v této široké skupině materiálů. Navzdory jejich nízké 
hmotnosti poskytují podobnou pevnost jako kovy.  
Skelet z vláken zdokonaluje vlastnosti 
Vyztužení materiálu dlouhými vlákny je zdrojem neobyčejných 
vlastností. Vlákna délky až 10 mm vytvářejí ve stěnách dílu 
skelet, který zdokonaluje termo-mechanické vlastnosti mate-
riálu, přičemž charakteristické vlastnosti polyamidů, jako jsou 
chemická odolnost či kvalita povrchu dílů, jsou zachovány. LFT 
materiály tak dosahují vysokých hodnot mechanických vlast-
ností i nad teplotou skelného přechodu materiálu. Skelet z vlá-
ken zvyšuje i absorpci energie, je zdrojem vyšších hodnot HDT 
(Heat Deflection Temperature), lepších vlastností při vysokých 
i nízkých teplotách i nižšího sklonu k deformacím dílu vlivem 
anizotropie smrštění. Z praktických zkušeností plyne, že pro 
dosažení požadovaných mechanických vlastností lze ušetřit asi 
10 % vláken v případě LFT materiálů ve srovnání s materiály 
vyztuženými krátkými vlákny. Tak je možné snížit hmotnost 
dílu (hustotu materiálu) o cca 9 %. Grilamid LCL-3H (polyamid 
12 vyztužený 30 % dlouhých skelných vláken), nabízí kombina-
ci nízké hustoty 1,15g/cm3 a vysoké pevnosti 250 MPa.  
Značné úspory hmotnosti jsou možné 
Tyto výhody předurčují LFT materiály k náhradě kovů v nároč-
ných automobilových aplikacích, kde váhová a cenová úspora 
hrají důležitou roli. Příkladem budiž opěradlo zadního sedadla 
pro Audi A8 z Grilonu TSGL-50/4 (PA66 vyztužený 50 % dlou-

hých skelných vláken). Tento materiál poskytuje vysoké hod-
noty tuhosti i při vyšších teplotách a zaručí vysokou houževna-
tost při prasknutí, což je důležité pro ochranu zdraví cestujících 
při bočním nárazu. Vysoká vrubová houževnatost a nízká ná-
chylnost k deformacím završují výjimečný materiálový profil.  
Překročení hranice pevnosti 300 MPa 
V rámci dalšího vývoje materiálů vyztužených dlouhými vlákny 
EMS-Grivory stále zlepšuje jejich vlastnosti podstatné pro ná-
hradu kovů. Tím se rozšiřuje i pole jejich použitelnosti. Díky 
použití nově vyvinutých skelných rovingů bylo možné poprvé 
vyvinout materiál pro vstřikování (Grivory GVL-6H HP), který 
bez použití uhlíkových vláken překračuje hranici pevnosti ma-
teriálu 300 MPa (zkouška v tahu dle ISO 527). Nově vyvinuté 
rovingy mají odlišnou geometrii a i jiný poměr délky k tloušťce 
vlákna (v každé granuli jsou orientovaná 10mm vlákna). Jejich 
použitím se dosahuje lepší kvality povrchu dílů. Materiály vy-
ztužené popsanými skelnými vlákny tak nabízejí kombinaci vy-
nikající kvality povrchu dílů i skvělých mechanických vlastností. 
Eliminace slabých vlastností 
EMS Tape Technology (ETT) je další novou možností pro vytvo-
ření lehkých konstrukcí. Jedná se o orientovaná nekonečné 
vlákna, jež jsou zcela impregnována a dodávána ve formě pá-
sek. Díky jejich použití např. pevnost studeného spoje na díle 
může být silně zvýšena. Tato technologie byla vyvinuta ve spo-
lupráci s technickou univerzitou v Rapperswilu (Švýcarsko). 
Použití jedné pásky (ETT) na demonstračních dílech ukázalo až 
dvojnásobné zvýšení pevnosti v oblastech studených spojů. 
Naměřené hodnoty pevnosti v ohybu byly prakticky nezávislé 
na struktuře dílu, na větší či menší orientaci vláken či dokonce 
na oslabení studeného 
spoje. Zlepšily se i dlouho-
dobé mechanické vlast-
nosti při „creepovém“ 
a únavovém namáhání.  

S vývojem těchto no-
vých materiálů, společ-
nost EMS-Grivory rozšiřu-
je své portfolio produktů 
vyztužených dlouhými 
vlákny a otevírá tak nové 
možnosti jejich použití. 

Náhrada kovů? Snadno a lehce! 
V roce 1991 společnost EMS-Grivory uvedla na trh materiály Grivory GV a otevřela tak nové mož-
nosti k náhradě kovů. Od té doby vývoj těchto materiálů nepřetržitě pokračuje a hranice jejich 
vlastností jsou tak neustále posouvány.  

Pásky nekonečných vláken (dodávány na cívkách) lze upravovat na 
potřebné délky a zakládat do formy pro výrobu daného dílu. Na 
obrázku je vidět demonstrační díl, jenž je výsledkem společného 
vývoje s technickou univerzitou v Rapperswilu (Švýcarsko). 

Dlouhá vlákna vytvářejí vnitřní skelet dílu, který výrazně zvyšuje 
termo-mechanické vlastnosti materiálu 

Opěradlo zadního sedadla z materiálu Grilon TSGL-50/4 

Porovnání maximálního napětí (pev-
nosti) dílů nevyztužených a vyztuže-
ných nekonečnými vlákny 
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Software GXWorks3 pro nejnovější auto-
mat využívá stávající zdroje, má lepší er-
gonomii programování, intuitivní a rych-
lou diagnostiku. Automat série R je zřej-
mě nejrychlejší PLC na trhu (0,9 ns na 
bitovou operaci) s pokročilým řízením 
pohonů (až 96 os), možností připojit až 
24 robotů na jednu sběrnici i splnit přís-
né podmínky ovládání CNC – to vše nese 
platforma iQ-R. Integrálnost řídicích sys-
témů a celé aplikace rozšiřují moderní 
síťová řešení: od gigabitové ethernetové 
sítě CC-Link IE až po optickou síť pro 
ovládání pohybu SSCNET III/H. Problém 
s omezenou rychlostí i množstvím přená-
šených dat prakticky přestal existovat. 

Revoluční iQ-R čelí i budoucím výzvám, 
jež na řídicí systémy klade automatizova-
ná výroba. Platforma iQ-R přináší mož-
nosti zvýšení výkonu, kvality i efektivity. 
Efektivita 
Zvýšení efektivity je možné díky pokroči-
lému výkonu a funkčnosti. Nová, ultra-
rychlá komunikační sběrnice zrychluje 
výrobní cyklus. Víceprocesorová platfor-
ma zaručí precizní ovládání pohonů. Syn-
chronizace mezi moduly zvyšuje přes-
nost ovládání. Inovativní i efektivní hard-
warová architektura snižuje náklady. 
Softwarové prostředky 
Snížení nákladů je možné i díky intuitiv-
ním softwaru i softwarovým nástrojům 
pro celý cyklus provozu. Grafický nástroj 
na hardwarovou konfiguraci usnadní 
pozdější programování. Je tu integrovaný 
konfigurátor řízení pohonů. 

Provoz 
Snížení provozních nákladů a prostojů 
přinášejí intuitivní diagnostické nástroje 
i vizualizace dat v reálném čase. Systém 
aktivního monitoringu a přímý přístup 
k nadřazeným řídicím systémům před-
chází prostojům. Funkce kopírování pa-
měti automatu usnadní analýzu příčin 
havárie, efektivní diagnostiku pokročilé 
logování dat, rychlá detekce chyb sítě 
i řešení trablů je lehké i pro začátečníky. 
Kvalita 
Platforma MELSEC iQ-R je založena na 
dvou kvalitativních předpokladech: kvali-
tě výrobku i aplikace s odolnou konstruk-
cí pro použití v průmyslových podmín-
kách, stálá kvalita výroby i její zdokona-
lování, shoda s platnými standardy. 
Komunikace 
Snižování nákladů na systém je možné 
díky důsledné a efektivní komunikaci, 
konzistentní komunikaci na všech úrov-
ních výroby, rychlé a efektivní výměně 
dat i v rozsáhlých systémech a snadné 
integraci komponent třetích stran využi-
tím hotových knihoven zařízení. 
Bezpečnost 
Absolutní bezpečnost, ochrana intelek-
tuálního vlastnictví, ochrana před neau-
torizovaným přístupem do systému. 
Kompatibilita 
Pokročilá kompatibilita s existujícími 
produkty umožňuje využívat existující 
zdroje a současně i nejmodernější tech-
nologie a kompatibilita s většinou I/O 
modulů série MELSEC-Q. 

Nová éra programovatelných automatů 
iQ-R je nejnovější série programovatelných logických automatů (PLC) společnosti 
Mitsubishi Electric. Na základě úspěchu série Q dále se rozvíjí ověřený přístup 
integrování několika ovládacích úloh na jedné základní sběrnici.  
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→ Nové katalytické povlaky od BASF 
Firma BASF uvedla na trh technologii ka-
talytického povlakování PremAir NXT. Ta 
pomůže výrobcům automobilů, aby vy-
hověli novým emisním předpisům US 
Tier 3 a California LEV III.  

Při aplikaci na masku chladiče povlak 
transformuje vrstvu přízemního ozonu 
(hlavní složku smogu) na kyslík. Americ-
ké emisní předpisy US Tier 3 a California 
LEV III vyžadují od výrobců automobilů, 
aby přísnější emisní normy splňovaly 
všechny jejich vozy. Do roku 2025 musí 
produkce bezmetanových organických 
plynů i oxidů dusíku klesnout na 30 mg 
na míli (tj. 19 mg/km). BASF nabízí 
technologii povlakování PremAir přes 
deset let a byla použita už ve více než 
třech milionech aut. 
Ruční flexibilní teploměry 

Společnost Raytek představila teploměry 
pro měření od 400 do 3000 °C, které 
najdou uplatnění při výrobě i zpracování 
ocelí, v chemickém i petrochemickém 
průmyslu, při tepelném zpracování ma-
teriálů, v energetice i teplárenství. Bez-
dotykové teploměry Raynger 3i Plus 1M 
a 2M měří teplotu v infračerveném pás-
mu spektra 1,0 až 1,6 μm s velkou přes-
ností ±0,5 % (1 °C). a umožňují sledovat 
kritické technologické části výroby i vý-
robky samotné – a to i z velké vzdálenos-
ti. Bod měření je označen dvěma lasero-
vými paprsky. Robustní zařízení vydrží 
pád z výšky jednoho metru a zaznamená 
až 4900 měření. Součástí dodávky je 
software Raytek DataTemp pro Win-
dows, který v reálném čase umožní 
zpracovávání dat. S dobíjecí baterií Li-ion 
vydrží přístroj pracovat až 24 hodin.  


