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Výroba vysoce kvalitních dílů chromované 
mřížky jedním vstřikem technologií FLEXflow
Společnost HRSflow nabízí vstřikovací systémy pro vyvážené plnění různých výlisků v jedné formě

Společnost HRSflow, italský specialista 
na vstřikovací systémy, vyvinul inovační 
řešení pro vstřikování vysoce kvalitních 
dílů zejména pro automobilový průmysl: 
FLEXflow, vstřikovací systém využívající 
elektrické servomotory k řízení uzavíra-
telných jehel.

Různé vstřikované hmotnosti 
při jednom plnění
S  technologií  FLEXflow  lze vyrábět ve  formě 
i velkoplošné díly s vysoce kvalitními povrchy. 
Při procesu kaskádového vstřikování, který se 
za  tímto účelem obvykle používá,  umožňuje 
FLEXflow  technologie  postupné  koordino-
vané  otevírání  a  zavírání  jehel  s měnitelnou 
rychlostí  a  výškou  zdvihu.  S  přizpůsobeným 
otevíráním  jehel  je  zamezeno  poklesu  tlaku 
a  zanechání  stop  na  výlisku.  Řízená  poloha 
jehel  během  fáze  dotlaku  navíc  umožňuje 
dosahovat  nezávislé  regulace  tlaku  na  kaž-
dém  vtoku  a  tudíž  požadovaného  smrštění 
u  každé  dutiny  (u  každého  dilu),  rychlejší 
splnění  tolerančních  požadavků  a  zamezení 
nákladné úpravě nástrojů.
Mřížka  chladiče  ze  zkušební  formy  HRSflow 
o  rozměrech  580 mm  x  330 mm  s  celkovou 
hmotností  dílů  297  g  a  různou  tloušťkou 
stěny, od 2 mm do 3 mm, se následně chro-
muje  a  musí  proto  splňovat  vysoké  nároky 
z hlediska kvality povrchu. Mřížka chladiče je 

vyráběna  jediným  vstřikem  přes  10  vtoko-
vých  bodů  tryskami  z  řady  MA  HRSflow. 
Uspořádání  systému se  skládá  z  kompaktní-
ho  horkého  kanálu  a  je  jednoznačně  navr-
ženo  jako  nesymetrické.  Objemy  dutin  pro 
jednotlivé vstřikované prvky mřížky chladiče 
mají  poměr  1:20  od  nejmenší  po  největší, 
s 30 % odchylkou tloušťky od tenčí po silněj-
ší. Čas vstřiku  je 2,9  s, dotlak  je 6  s,  teplota 
vstřikovacího systému 255 °C a teplota formy 
je 60 °C.
V minulosti by byly k dosažení různých vstři-
kovaných  hmotností  a  současnému  splnění 
požadavků na chromování a tolerance nutné 
samostatné  formy. Cílem  tohoto uspořádání 
vstřikovacího  systému  bylo  prokázat  silné 
stránky technologie FLEXflow.

Simulační analýza
Při analýze plnění formy s použitím simulač-
ních programů Moldex 3D a Autodesk Mold-
flow byly vypočítány optimální parametry pro 
každou  z  10  trysek  systému  FLEXflow.  Jehly 
může  naprogramovat  uživatel  za  pomoci  až 
8  různých  pozic  pro  každé  otevírání  a  zaví-
rání stanovením rychlosti a polohy pro každý 
krok. Pro každou jehlu lze naprogramovat až 
2 cykly otevírání a zavírání. Při simulační ana-
lýze se prokázala vysoká shoda se skutečným 
natékáním  taveniny  v  jednotlivých dutinách. 
S  technologií  FLEXflow  je  možné  v  krátké 
době vyrobit díly bez povrchových vad a bez 
omezení typickém pro skupinové formy. Také 
se  tím  drasticky  sníží  zmetkovitost.  Výlis-
ky  vykazují  snížené  vnitřní  pnutí,  nejsou → 
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Obr. č. 1: Porovnání mezi reálným plněním dílů a FLEXflow simulací. Predikce balancovaní plnění dílů perfektně koresponduje s realitou.

http://svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2017.pdf
http://www.engelglobal.com
http://www.hrsflow.com
http://www.hrsflow.com
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Polypropyleny plněné skleněným vláknem
PRO NÁROČNÉ APLIKACE NEJEN V AUTOMOBILOVÉM ODVĚTVÍ

Vysoká tuhost • nízká hustota • atraktivní cena • více >
RADKA Pardubice,  www .radka.cz

Z materiálu jsou 
vyráběny Front End 
díly pro vozy Škoda

Kodiaq, Superb, 
Fabia

Výroba vysoce kvalitních dílů… pokračování

→  přeplněné,  s  kontrolovanou  deformací 
a jsou ideálně vhodné pro chromování.

Technologie FLEXflow přesně kontroluje 
tok taveniny
S  technologií  FLEXflow  lze  jednotlivě  řídit 
až  16  trysek,  přesně,  postupně  a  navzájem 
nezávisle od sebe je otevírat a zavírat. V zá-
vislosti  na  kroku  otevírání  nebo  zavírání  lze 
předem nadefinovat až osm poloh každé jeh-
ly s přesností ± 10 µm. V důsledku mnohem 
většího procesního okna lze snížit potřebnou 
uzavírací sílu a dokonce i hmotnost dílu a to 
bez ztráty kvality.

Obr. č. 2: Optimální nastavení zdvihu použité pro simulaci (vpravo) 
a možnost regulace tlaku na základě zdvihu a průtoku FLEXflow 
systému pro obecný materiál ABS (vlevo).

Přesnost jako nejvyšší požadavek
V tomto konkrétním případě robot KUKA LBR 
iiwa1 vkládá díly pístů převodovek do stroje – 
tento  stále  se  opakující  úkol  provádí  velmi 
přesně a jemně. „Převodovka a její díly mají vy-
soké požadavky na přesnost,“  říká  Ivan Slimák, 
generální manažer v závodě ve Vrchlabí. „Ob-
sahuje mnoho pohyblivých částí s velmi, oprav-
du velmi malou výrobní tolerancí,“ dodává.
Týmová práce člověka s robotem a Průmysl 4.0
HRC- spolupráce člověka s robotem2 otevřela 
ve  výrobním  závodě  po  odstranění  bezpeč-

nostního oplocení,  které normálně obklopuje 
pracoviště průmyslových robotů, nové dimen-
ze. Škoda Auto, MATADOR Group a KUKA jsou 
pokračovatelé  firem,  které  v  historii  začaly 
podnikat  na  území  Rakouska-Uherska.  Jejich 
samostatné  cesty  se  tentokrát  spojily  na  po-
čátku  4.  průmyslové  revoluce3  ve  společném 
projektu,  kde  lidé  a  roboty  stále  více  spolu-
pracují a továrny a výrobní závody jsou řízeny 
daty a jejich komplexním přenosem.
Spolupráce tří firem
S kořeny, které sahají až do 19. století při vý-

robě  jízdních  kol,  se  společnost  Škoda  Auto 
zabývá výrobou vozidel více než jedno století 
a od  roku 1991  je  součástí  koncernu Volksw-
agen.  MATADOR  Group  existuje  rovněž  více 
než 100 let a stále více se zaměřuje na digitální 
továrny a Průmysl 4. 0. KUKA, globální  leader 
v oblasti výroby průmyslových robotů a řešení 
pro automatizaci výroby, nabízí klíčové fakto-
ry  této  spolupráce  a  to  hardware4,  software5 
a hlavně lidské zdroje a know-how.
Další  informace  na:  https://www.kuka.com/ 
en-de/industries/automotive

Škoda Auto slaví úspěchy s robotem KUKA LBR iiwa
Firmy Škoda Auto, MATADOR Group a KUKA se spojily a ve výrobním závodě Škoda Auto ve Vrchlabí 
realizovaly výrobní robotizované pracoviště bez ochranného oplocení. Stalo se tak v automobilové továrně, 
která vyrábí díly a komplety automatických převodovek. Průmyslový robot tam dělá to, co umí nejlépe: 
zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a zvyšuje kvalitu výstupních dílů.

HRC pracoviště s kolaborativním robotem KUKA LBR iiwa PC off-line simulace při návrhu layoutu HRC pracoviště Standardní robotizované pracoviště s bezpečnostním oplocením

http://www.radka.cz/cs/archiv-clanku/193/
http://www.ionbond.com/en/
Standardní robotizované pracoviště s bezpečnostním oplocením
Standardní robotizované pracoviště s bezpečnostním oplocením
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
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FRIMO Group GmbH 
 +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

Dynamicky
a s vášní.

Inovativní technologie 
FRIMO staví na 50ti letech 
zkušeností. Orientujeme se 
na budoucnost a optimální 
nastavení Vašeho projektu. 
Spolehněte se na zkušenosti 
technologických specialistů.

  Zpracování PUR

  Flexibilní řezání

  Vysekávání

  Lisování / Tvarování

  Thermoforming

  Kašírování

  Lemování

  Svařování / Lepení

Novotný - Chlazení, s.r.o.,  U Cukrovaru 792, Slatiňanyt: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení, 
temperace a stlačeného vzduchu.

Rozšiřování nových obzorů v Koreji
Lednem 2017 je oficiálně otevřena kancelář KRAIBURG 
TPE Korea Ltd. která je součástí expanze globálního lídra 
na poli TPE a mezníkem pro asijsko-pacifický region.

Soul, březen 2017. KRAIBURG TPE, globální 
výrobce TPE, otevřel novou prodejní kancelář 
v lednu tohoto roku v Soulu v Koreji. Společ-
nost se tak přizpůsobila rychlému růstu a zvýši-
la svůj vliv v regionu východní Asie a Tichomoří.

Expanze  Kraiburgu  TPE  do  Koreje  je  důsledkem 
zvýšené poptávky po prémiových TPE materiálech 
v asijsko-pacifickém regionu. V současné době  je 
asijsko-pacifický  region  jedním  z  největších  trhů 
pro  TPE  materiály.  Společnost  KRAIBURG  TPE 
Korea  Ltd.  se  proto  zaměří  na  klíčové  segmenty 
trhu,  což  je  automotive,  spotřebitelský,  lékařský  

a  technické  aplikace.  KRAIBURG  TPE  Korea  Ltd. 
bude již 5. místním zastoupením po Kuala Lumpuru,  
Bangalore,  Hong  Kongu  a  Šanghaji.  Pan  TaeYun 
Kim byl jmenován jako jeho nový country manažer.
„Nové zřízení pobočky v Koreji podtrhuje meziná-
rodní strategii Kraiburgu TPE podporovat místní 
trhy a služby,“ řekl Roland Ritter, ředitel asijsko-pa-
cifické  oblasti.  Strategická  poloha  Soulu  umožní 
prodejní  kanceláři  přístup  k  vynikající  infrastruk-
tuře a geograficky bližší polohu k stávajícím i po-
tenciálním zákazníkům, lokálním i v zahraničí. Díky 
tuzemským  zákazníkům  očekává  KRAIBURG  TPE 
Korea Ltd. zvýšení podílu na trhu tím, že bude po-
skytovat lokalizované technické a obchodní služby 
při vývoji a dále díky posílení korejské firmy zajiš-
ťující  expanzi  v  regionu  díky  využití  globální  pří-
tomnosti Kraiburgu TPE.
Nová  prodejní  kancelář  splní  různorodé  potřeby 
společnosti v rámci programu strategického rozší-
ření a k přístupu zákazníků napříč asijsko-pacific-
kým regionem s rozvíjejícím se trhem.

KRAIBURG TPE Korea Ltd se nachází na adrese 
802, 98 Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Soul, 04420,  
Korejská republika. Pro dotazy se obraťte na  
Taeyun.kim@kraiburg-tpe.com nebo volejte  
+ 82-10- 4713- 2312.

Chcete-li zůstat informováni o nejnovějších aktivi-
tách Kraiburg TPE v Koreji, sledujte Kraiburg TPE:
http://www.kraiburg-tpe.com/kr/
http://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015

Nyní můžeme kombinovat
Nové destičky STRACK s drážkou jako protikus odpružených aretací šíbrů.

Desky s aretační drážkou jsou určeny k tomu, aby se výrazně usnad-
nilo vytvoření zajišťovací drážky ve formě. To zcela eliminuje náročné 
tvarové frézování drážky, protože ta je již optimálně zhotovena přímo 
v destičkách.
Desky se jednoduše zašroubují do vybrání, jak ukazuje obrázek Vzhle-
dem k tomu, že desky STRACK jsou z kalené oceli, neprojevuje se na 
desce, šíbru nebo formovací desce ani po vysokém počtu cyklů opo-
třebení, a také případná výměna je velmi jednoduchá.

Kruhový typ Z5131 pro aretační zařízení Z5129 + Z5130 je k dispozici 
ve třech průměrech 13, 18, 27 mm.
Obdélníkové provedení Z5141 je určeno pro aretační segment Z5140 
a je k dispozici v rozměrech 38 až 56 mm.

NEU
 ∙ 

NEW

NOUVE
AU

NEUE PRODUKTE

NEW PRODUCTS 

NOUVEAUX PRODUITS

horké vtoky

Výhradní zastoupení 
  pro  Českou republiku 

a Slovenskou republiku.
www.strack.cz

Ing. Radim Horečka
VMM s.r.o. – výhradní zastoupení firmy STRACK Normalien pro ČR a SR.
Tel : +420 59 661 86 72
Fax: +420 59 661 86 45
www.strack.cz

http://www.frimo.com/
http://www.novotny-chlazeni.cz
http://www.kraiburg-tpe.com/kr/
http://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015
http://www.strack.cz
http://www.strack.cz
http://www.kraiburg-tpe.com/
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BASF analyzuje barevné trendy za rok 2016 
v evropském automobilovém sektoru
n Klíčovými tématy jsou různorodost barev a individuální přístup 
 k zákazníkovi
n Nejoblíbenější chromatickou barvou zůstává modrá

Divize BASF Coatings, evropský lídr ve svém 
oboru, představila novou Evropskou zprávu 
BASF o barvách pro automobilové OEM 
nátěry. Ta přináší nejen detailní vhled do 
problematiky barev evropských vozů, ale 
upozorňuje také na zvyšující se poptávku 
po individuálním přístupu, jež se projevuje 
zvláštními efekty a vysokým množstvím 
odstínů.

Téměř 80 % automobilových barev za rok 2016 
spadá do achromatické barevné škály: nejoblí-
benější nadále zůstává bílá
s 29 %, na druhém místě následuje černá s 19 
a šedá s 18 %. Mezi chromatickými barvami se 
největšímu zájmu těší modrá s 10 %, dále pak 
červená a hnědá. V množství barevných odstí-
nů vede modrá více než se 100 variantami, po 
ní následuje šedá přibližně s 90 odstíny.  Jisté 
rozdíly lze sledovat i mezi třídami vozidel: za-
tímco vlastníci malých aut upřednostňují bílou 
či chromatické barvy, u SUV převažuje šedá.

Ačkoliv se zastoupení jednotlivých barev v roce 
2016  téměř  nezměnilo,  zaznamenali  jsme 

nárůst v  různorodosti odstínů. Za  tímto  tren-
dem  stojí  pokračující  vývoj  nových  barev 
i  značná poptávka po zvláštních efektech. Ši-
roká škála možných kombinací vede k mimo-
řádně  bohaté  nabídce  barevných  variací;  na-
příklad  doplňování  stávajících  barev  různými 
příměsemi má za výsledek perleťový či kovový 
lesk.  „Velké  možnosti  v  oblasti  automobilo-
vých  barev  jdou  ruku  v  ruce  s  celospolečen-
ským  trendem  individualizace.  V  současné 
době  si  cíloví  zákazníci  pro  své  vozy  vybírají 
jedinečné, osobním potřebám a přáním uzpů-
sobené  barvy,“  uvádí  Stefan  Sickert,  vedoucí 
projektového  managementu  Basecoat.  Zmí-
něné zvláštní efekty nejen pomáhají učinit vůz 
jedinečným, ale také zvýrazňují jeho tvar, a tím 
pádem i osobitý ráz.

K analýze zastoupení automobilových barev na 
evropském  trhu  dodává  zpráva  BASF  rovněž 
fakta o současných trendech, které každoročně 
zveřejňuje  divize  BASF Coatings.  Zatímco po-
pis trendů se zaměřuje na koncepce, jež budou 
určovat budoucí  vývoj,  zpráva klade důraz na 
stávající situaci a vychází z dat za poslední rok.
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JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identifikace místa úniku.
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
Ermanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu, 
nejčastější chyby a prevence.
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie lisovna-nářaďovna, 
aneb 1+1 je více než 2.
A další…

ÚČAST PŘISLÍBILI:

POZVÁNKA NA KONFERENCI

ergie

Efektivita práce je často užívaný termín při hodnocení vyspělosti průmyslových zemí. 
Ale v čem tato efektivita spočívá a proč jsou v efektivitě práce tak velké rozdíly?
Je efektivita naší výroby v porovnání s vyspělými průmyslovými státy tak nízká, jak se občas uvádí? 

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT? 
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY? 
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017, 
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz
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17.-18. května 2017 / Maximus Resort, Brno 

Brno 2017

FORMY 
A PLASTY

Osvědčené a spolehlivé 
tahače – nyní s DLC 
povlakem
Od nynějška jsou přepínací elementy E 1820 plochého 
tahače a E 1840 kruhového tahače od Meusburgera 
s DLC povlakem. Toto umožňuje ještě vyšší životnost. 
Kromě toho tahače vykazují nejlepší vlastnosti při cho-
du na sucho a mohou být použity v čistých prostorech.
Vysoce hodnotné tahače slouží k řízení a bezpečnému za-
blokování volné desky u třídeskových nástrojů. Kompaktní 
tahač E 1820 nabízí díky stabilním a velkým západkám op-
timální přenos síly. S DLC povlakem přepínacího elementu 
mají ploché tahače od Meusburgera ještě delší životnost. 
Kromě toho je garantováno přesné řazení díky přesným 
řídícím křivkám a integrované tlumení nárazů umožňuje 
pro nástroj šetrný a tichý provoz.
Kruhový tahač E 1840 od Meusburgera je optimálním ře-
šením, pokud na formě nejsou žádné přesahující připev-
ňovací díly Zástavba kruhového tahače může být snadno 
provedena z jednoho směru obrábění. Díky DLC povlaku 
přepínacího elementu a přemostění je kruhový tahač nyní 
také použitelný v čistých prostorech. Kromě toho je díky 
DLC povlaku sníženo opotřebení. Vybrat Meusburger ta-
hače můžete snadno, pouze pár kliknutími myši v našem 
online-shopu. Zde je možné zadat potřebné parametry 
tahačů a tyto připravené k zabudování exportovat do 
vybraného CAD programu. Všechny produkty jsou ihned 
k dodání ze skladu.

Foto (Meusburger)

Osvědčené a spolehlivé 
tahače – nyní s DLC 
povlakem

http://www.ultracom.basf.com/
https://youtu.be/Y0651sXkfkg
http://www.meusburger.com/cz.html
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Aktuální školení z oblasti 
zpracování plastů

Lakování plastových dílů I.
v termínu 16. 5. 2017
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou 
znalosti  lakování  plastů  (manažerské  pozice, 
kvalita,  vývoj,  konstrukce,  technology,  seřizo-
vače). Součástí  školení  je  i diskuse nad  tématy 
a výrobními problémy.
n Základní rozdělení laků
n Základní proces a aplikace laku
n Aplikační technika
n Průmyslové laky - složení
n Vhodnost laků pro druhy plastů
n Stavba průmyslového laku
n Definice vad
n Výsledná struktura laku a její možnosti 
měření

n Novinky v oblasti lakování, novinky 
v maskování.

Lakování plastových dílů II.
v termínu 17. 5. 2017
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou 
znalosti  lakování  plastů  (manažerské  pozice, 
kvalita,  vývoj,  konstrukce,  technology,  seřizo-
vače). Součástí  školení  je  i diskuse nad  tématy 
a výrobními problémy.
n Vliv vstupů (plastových výrobků, laků) na 
výsledný lakovaný díl

n Vliv aplikačních parametrů na výsledek
n Typické aplikační vady
n Koloristika – měření, systémy CIE Lab, CMC, 
souvislosti

n Vlivy působící na výsledný odstín
n Postupy vybraných zkoušek laků
n Praktická cvičení – vada–příčina-řešení.

Lepení v automobilovém průmyslu
v termínu 25. 5. 2017
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou 

znalosti  lepení  plastů  (manažerské  pozice,  vý-
voj,  konstrukce,  technology,  seřizovače).  Sou-
částí školení je i diskuse nad tématy a výrobními 
problémy.
n Lepidla používaná v automobilovém 
průmyslu

n Příprava povrchu
n Možnosti nanášení lepidel
n Způsoby vytvrzení
n Použití a rizika lepidel
n Zaměřeno na “lepidla s rychlou fixací” hot-
-melt, kyanoakrylát, UV lepidlo, 2 slož. MS 
polymer, 2 slož. PUR

n Vady lepených spojů, nedestruktivní 
zkoušení.

Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných dílů
v termínu 24.–26. 5. 2017
Školení  je  vhodné  pro  zaměstnance  oddělení 
kvality
n Úvod a základní vlastnosti plastových mate-
riálů.

n Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
n Smrštění.
n Vady vstřikovaných dílů.
n Možnosti zjištění příčiny neshodných výrob-
ků (materiál, technologie).

n Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
n Interpretace výsledků – popisná (explorační) 
analýza proměnných.

n Grafická znázornění kvalitativních proměn-
ných.

n Statistické šetření, princip statistické indukce 
a statistický průzkum. Výběrové charakte-
ristiky. Úvod to teorie odhadu a testování 
hypotéz.

n Jednovýběrové, dvouvýběrové a vícevýběro-
vé testy. Testy dobré shody.

n Způsobilost procesu, stroje, technologie 

a návrh tolerančních a regulačních mezí.
n Statistika pro praktické využití ve všeobec-
ných průmyslových odvětvích.

n Kompozitní materiály – statistické vyhodno-
cování.

Školení pro seřizovače vstřikovacích strojů
v termínu 29.5 – 1. 6. 2017
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a se-
řizovače se základními znalostmi.
n Rozdělení plastů, vlastnosti.
n Změna vlastností na teplotě.
n Technologické podmínky vstřikování nejroz-
šířenějších plastů.

n Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpraco-
vání.

n Možnosti a zásady recyklace.
n Příčiny degradace materiálu, technologická 
nebezpečí.

n Technologie vstřikování, vliv jednotlivých 
technologických parametrů.

n Sušení materiálu.
n Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, 
optimalizace výroby.

n Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, 
možnosti temperace, vady forem.

n Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
n Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, 
odstranění.

n Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 
pomocí počítačové simulace.

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete 
na stránkách společnosti Libeos. 
www.libeos.cz/zpracovani-plastu.p6.html
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Inteligentní elektroměr oceněn na SPS
Elektroměr KW2M získal na veletrhu SPS 
ocenění za nejpřínosnější produkt roku 
2016. Porota kromě nadstandartních 
funkcí nejvíce ocenila benefity v podobě 
zjednodušeného zapojení a možnosti 
rozšiřovat počet měřicích bodů nebo škálu 
měření prostřednictvím rozšiřitelných 
modulů. Tím lze docílit rychlejší montáže 
ruku v ruce s úsporou místa v rozvaděči. 
To vše přináší úsporu lidské práce, snižuje 
výrobní náklady i spotřebu surovin. Ve 
výsledku Eco Power Meter KW2M Extreme 
vykazuje parametry výrobku „velmi 
šetrný“ k životnímu prostředí.

Systém  automatizace  budov  společnosti 
Panasonic  Electric  Works,  jehož  nejnovější 
součástí  je  právě  zmíněný  oceněný  elektro-
měr,  si  bere  za  cíl  poskytovat  srozumitelné 
řešení  pro  dohled  nad  spotřebou  elektric-

ké  energie.  Systém  managementu  energií, 
a  tím  se  nemyslí  jen  energie  elektrická,  ale 
i  stlačený  vzduch,  voda  nebo  další  spotřeb-
ní  tekutiny a plyny, nabízí pohled v  různých 
úrovní  dohledu.  Zatímco  management  vidí 
souhrnná data jednotlivých zemí, měst nebo 
továren  v přehledných grafech  či  tabulkách, 
vedoucí výroby mají přístup k detailním hod-
notám  jednotlivých strojů nebo  linek včetně 
základních ukazatelů kvality elektrické ener-
gie.

Bez  měření  nelze  přikročit  k  adekvátním 
změnám.  Jen  přesná  evidenci  a  detailní  vy-
hodnocení  parametrů  před  a  po  aplikaci 
úsporných  opatření  mohou  vést  ve  svém 
důsledku k případnému nasazení na vedlejší 
lince,  výrobní  hale  či  v  jiné  továrně.  Tak  lze 
velmi rychle testovat různá alternativní řeše-
ní  na  různých místech  a  pak  plošně  nasadit 

nejlepší z nich. Data a výstupy lze sledovat na 
všech dostupných platformách  jako  jsou PC, 
tablety  či mobilní  telefony  a  to  samozřejmě 
s bezpečnou ochranou dat proti neautorizo-
vanému zneužití.

http://www.libeos.cz
www.libeos.cz/zpracovani-plastu.p6.html
http://svetplastu.eu/
http://www.meusburger.com/cz.html
https://www.panasonic-electric-works.com/cz/eco-power-inteligentni-elektromery.htm
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MATERIÁLY NA MÍRU
Pomůžeme Vám nalézt vhodný materiál. Propojíme Vaše požadavky s možnostmi předních 
světových výrobců, zajistíme včasné dodání a materiál profinancujeme. Náš obchodní 
tým Vám navrhne konkrétní řešení a zákaznícký servis zajistí dodání zvoleného materiálu 
v požadovaném termínu. Naši práci umíme.

Mgr. Kamil Antoš, Ph.D.
Jednatel Safic-Alcan Česko, s.r.o.

Safic-Alcan Česko, s.r.o. / Jamborova 32 / 61500 Brno / Česká republika / contact@safic-alcan.cz / +420511110150

• Úvěr a leasing 
• Operativní leasing 
• Komplexní pojištění

Umíme vdechnout 
život vašim představám

www.csobleasing.cz

CSOBL inzerce_Svet plastů_193x40.indd   1 08.03.16   10:48

 na web – 468x60px, do TECHnews 193x40mm_pdf 200dpi.

vstřikolisy     chladící zařízení
vstřikovyfukovací stroje
servis, školení a poradenství
sklad strojů i náhradních dílů
periferní zařízení

s.r.o.

VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ
V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

http://www.safic-alcan.cz/
http://www.csobleasing.cz
http://www.applastic.cz/
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stažení ve formátu pdf zde. 
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