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Nové možnosti ve výrobě
díky použití kolaborativního
robota Sawyer
Výrobní odvětví stojí před výzvou stále efektivněji
vyrábět i v menších sériích se stále se zvyšujícím
stupněm flexibility. Na toto reaguje i HAHN Robotics,
který na trh uvedl kolaborativního robota Sawyer,
amerického výrobce Rethink Robotics, který umožňuje
automatizaci i v oblastech, kde byla dříve nemyslitelná.

Společnost HAHN Robotics, patřící do mezinárodní skupiny HAHN
Group, která dodává kolaborativní roboty Sawyer na český trh, představuje možné řešení automatizace, tam kde v minulost nebylo možné, ať z ekonomického či jiného hlediska (sériovost výroby, flexibilita,
aj.) aplikovat tradiční průmyslovou automatizaci.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

www.svetplastu.eu

č. 17 – duben 2018

Tryskání suchým ledem
čištění forem | odstraňování přetoků
příprava plastů před lakováním

Tento inteligentní robot Sawyer, amerického výrobce Rethink Robotics, vážící 19 kg, mající sedm os s dosahem 1260 mm v okruhu 360
stupňů je schopen, díky citlivé detekci odporu a napětí, nejen pracovat ve spolupráci s člověkem i bez ochranné klece, ale také díky
patentovaným sensorům dokáže zjistit i změnu polohy předmětu a je
vhodný pro celou řadu úkolů ať již odebírání, přemisťování a odkládání předmětů, ale i pro složitější úkoly. Jeho adaptivní opakovatelnost
s tolerancí 0,1 mm je v tomto odvětví robotiky opravdu jedinečná.
Robot je také schopen přijímat a zpracovávat vizuální informace a to
skrze integrovaný kamerový systém, který se skládá z kamery se širokým zorným polem umístěné v oblasti nad monitorem a druhé kamery
značky Cognex umístěné v zápěstní části. Tato kombinace kamer slouží jak k navigaci samotné (Robot Positioning System), tak i k sofistikovaným optickým aplikacím. V případe rozsáhlejších aplikací s externími kamerami si robot porádi i s nimi a uživatel je tak schopen provést
celkovou intergraci v řádu minut, čimž zcela eliminuje jinak složité
operace programování těchto komponent.
Intera software – smart manufacturing

Intera 5 není jen nejnovější revoluční softwarovou platformou v robotice. Jedná se o zcela nový přístup k průmyslové automatizaci. Software
jako takový je intuitivním propojením se světem inteligentního, kolaborativního robota Sawyera a tak umožnuje každému stát se v tomto
oboru expertem. Intuitivní učení robota demonstrací pohybů robota
samotného je nyní snadnější než kdykoliv před tím a zavedení robota
k výrobní lince revolučně zrychluje. K této platformě se lze připojit i pomocí softwaru Intera Studio skrze Váš počítač a řešit tak komplexněji
veškeré aspekty při zavádění robota. Pro monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti je k dispozici funkce „Intera insights“, která dovoluje uživateli zobrazit průběhy operací přímo na displeji robota a nebo
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Nové možnosti ve výrobě...
odesílat informace přímo do systému k vyhodnocení a dalšímu zpracování (viz foto).

Software řízený pokrokem
Softwarová platforma Intera je stěžejním stavebním kamenem robotů Sawyer a benefit který dokáže nabídnout
našim zákazníkům. S každou novou aktualizací softwaru se robot stává „chytřejší a chytřejší“.

Vysoce citlivá kontrola užité síly

Zatímco průmyslové roboty nemají žádnou zpětnou vazbu o svých pohybech, Sawyer jako
takový si je schopen regulovat a měřit užitou sílu za jakýchkoliv okolností a při jakýchkoliv
operacích bez použití dalších sensorů a příslušenství. S použitím unikátních patentovaných
kloubů v každé z jeho sedmi os je poskytována pokročilá kontrola při interakci v pracovní
buňce, kterou využívá zejména pro adaptaci k vzniklým změnám. Nutno říci, že tato funkce
dáva robotu snažší a rychlejší možnost implementovat robota do jinak standardní lidské pracovní buňky.
ClickSmart – řada nových uchopovačů

Od samého začátku, se výrobce zabývá otázkou snadného přístupu do všech velikostí výroben.
Proto byla vyvynuta zcela nová řada uchopovačů, které jsou velmi snadno zaměnitelné. Základem je „ClickSmart Plate“ na konci ramene, který je kompatibilní se všemi uchopovači této řady
a mohou být vyměněny bez použití jakéhokoliv nářadí. „ClickSmart Plate“ má integrovaný paměťový modul, který má uložen konfigurace všech použitých uchopovačů a hned po propojení
detekuje uchopovač a je schopen jej ihned použít (viz foto)

ClickSmart sady obsahují všechny komponenty k rychlému sestavení
a upravení pro širokou škálu produktů, ať už se jedná o použití vakuových savek či paralelních uchopovačů. Je tedy zřejmé, že zde dochází
k úsporám za dodatečně výtvařené uchopovače. Produkty z této řady
jsou vyráběny z vysoce kvalitních komponentů, které zajišťují odolnost
a bezpečnost.

Robot Sawyer se softwarovou platformou Intera umožňuje tedy jednoduché, uživatelsky přívětivé programování, v intuitivním prostředí,
bez nutné znalosti programovacích jazyků či dalších znalostí potřebných k řízení např. průmyslových robotů. Robot Sawyer tak může být
velmi rychle a komfortně přestaven k libovolné pracovní stanici. Robot Sawyer a software Intera jednoznačně poskytují flexibilitu, která je
potřebna ke spolehlivé automatizaci a to i v nízkých objemech nebo
v prostředích s velkou proměnlivostí.

Kontakt:
Jakub Kupka, HAHN Robotics GmbH
Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly | Tel. +420 725 977 384
www.hahnrobotics.com

Jednoduše
efektivně –
Nová nástrojová
technika pro
zapěňování kabelů
Jako kompletní poskytovatel strojů
pro zpracování PUR pěny čelí FRIMO
stále novým úkolů také ve velmi
speciálních oblastech úkolů. Toho
je aktuálním příkladem zapěňování
kabelů.

Přitom se jedná
o kompletní kabelové svazky, které se
montují do každého
vozidla a utěsňují PU
výliskem motorový
prostor od interiéru.
K tomu jsou potřeba speciální nástroje a stroje, přičemž
zvláštní výzva spočívá v přesném utěsnění
kabelového svazku k výlisku.

Za tímto účelem vyvinula firma FRIMO speciální metodu utěsňování, takzvaný „čočkový
uzávěr“, který byl předveden pomocí ověřovacího nástroje na odborném veletrhu FAKUMA. Izolovaný kabelový provazec se bezpečně utěsní tak, že z nástroje nevystupuje pěna.
Pouze tak se dosáhne potřebná kvalita konstrukčního dílu.

Co sp
je ne

Sériové nástroje pro zapěňování kabelů se vyrábí kompletně z oceli a ve FRIMO se odebírají vzorky a provádí testy. Předem se kontroluje
obzvlášť u kritických konstrukčních dílů, zda
utěsnění a chování při vypěňování odpovídají.
Pěna se nanáší speciálním filmovým nálitkem,
pomocí kterého se dostává PU do zavřeného
nástroje. Hmotnost nanášené pěny je různá
a činí přibližně 20 gramů pro malé konstrukční díly, až 150 – 200 gramů pro větší výlisky
a určuje tak velikost nástroje a stroje.
K tomu nabízí FRIMO s PURe Mix Eco dobře
vybavený, spolehlivý a cenově výhodný vysokotlaký polyuretanový dávkovací stroj pro
zpracování všech standardních neplněných
dvousložkových systémů. Přesné dávkování
a úplné řízení teploty zaručují stabilní výrobní
proces při jednoduchém ručním a automatickém režimu s nízkou náročností na údržbu.
Pro ruční režim, jako u zapěňování kabelů,
bylo koncipováno ruční rameno s obzvlášť
velkým pracovním rádiem. Kompaktní řídicí
pult vybavený inteligentním řízením a přehlednou vizualizací (FIP) dělá ovládání velmi
intuitivním a efektivním.

Passion for
expertise

Elektrický. Efektivní. Evoluční. Budoucnost?
Buďte součástí naší rodiny elektricky
ovládaných vstřikovacích systémú:
FLEX flow a FLEXflow One.
hrsflow.com
TECH news
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hranic
při svařová

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení,
temperace a stlačeného vzduchu.
t: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz

Novotný - Chlazení, s.r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany

Megatrendy udávají směr automatizace průmyslu
Digitalizace a robotizace jsou fenomény současnosti. Éra prvních robotů, která započala před půl stoletím,
dnes dostává novou podobu.
Robot – stroj se mění na robota – partnera
a jeho služeb využíváme nejen v průmyslu,
ale i v dalších oborech lidské činnosti včetně
finančního sektoru a zdravotnictví. Moderní
průmyslové roboty jsou v některých oborech
schopny plně nahradit lidskou práci. V této
souvislosti se nabízí řada otázek spojených
s budoucím vztahem člověk – robot a jejich
role. Odpověď na otázku, jak se bude robotizace dále vyvíjet zejména v průmyslu, dával
KUKA TechDay, který se konal v Národním
centru Průmysl 4.0 v Praze.

Zde je třeba zdůraznit, že společnost KUKA Roboter GmbH, se sídlem v Augsburgu, je pojem
v oboru průmyslové automatizace a flexibilní
výroby budoucnosti. Patří mezi přední světové
dodavatele průmyslových robotů. Její klíčové
kompetence jsou ve vývoji, výrobě a prodeji
průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru. Společnost má vedoucí postavení na

Jindřich Vaňous, Country Manager CZ&SK

TECH news

trhu v Německu a Evropě a je leaderem v řadě
odvětví po celém světě.

Kdo se zúčastnil KUKA TechDay, rozhodně
nelitoval. K vidění a slyšení toho bylo hodně.
Jindřich Vaňous, Country Manager CZ & SK,
představil společnost KUKA a její klíčové trhy.
Dále charakterizoval megatrendy, které mění
svět a jsou pro společnost obrovskou výzvou.
Patří mezi ně mobilita, globalizace, digitalizace, individualizace, klimatická změna, urbanizace a stárnutí populace. „Věci se mění,
v automatizačních technologiích jsme ve fázi
čtvrté revoluce. První charakterizují robotická automatizační řešení a například ta čtvrtá,
současná, zahrnuje kognitivní, senzitivní a na
bezpečných robotech založená automatizační
řešení. Robotika, automatizační technologie
a digitalizace budou v příštím půlstoletí stejně
důležité jako internet, chytré telefony a počítače,“ zdůraznil J. Vaňous.

O vývoji průmyslových robotů KUKA poté hovořil Radek Velebil, Sales Manager CZ & SK. První
z nich byl představen veřejnosti v roce 1973 pod
označením KUKA Famulus. V roce 1996 se počal
využívat řídicí systém pro průmyslové roboty
na bázi PC, o tři roky později byl robot vybaven
první diagnostikou přes internet. Současnost, to
je průmysl 4.0 a budoucnost představuje mobilní, autonomní, kognitivní robotika. „Roboty
KUKA jsou připraveny na jakékoli úlohy. Výrobní
portfolium zahrnuje celou škálu robotů od senzitivních a mobilních, přes malé a střední, až po roboty o velmi vysoké nosnosti a speciální modely,“
zdůraznil R. Velebil. Společnost nově nabízí tzv.
Ready2_use balíčky, které usnadňují a zrychlují
instalaci průmyslových robotů do výroby. Tyto
koncepty je připravena přizpůsobit, nebo zcela
nově vyvinout na základě potřeb zákazníků. „Výhodou naší nabídky pro uživatele je vysoká flexibilita, standardizace, snadné nasazení, podpora
požadavků Industry 4.0 a řada dalších předností.
Podstatná je také skutečnost, že prostřednictvím
našich TechCenter dokážeme modifikovat řešení
tak, aby v maximální míře odpovídala potřebám
zákazníků,“ pokračoval R. Velebil a dodal: „Cílem
je dosáhnout ideálního spojení mezi moderními
informačními technologiemi a stávající výrobní
infrastrukturou.“
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V
praktických
ukázkách
byly
na KUKA TechDay k vidění
kolaborativní
roboty LBR iiwa
v
netradičních
aplikacích a mobilní
robotická
platforma KMR.
Ve
spolupráci s partnerem
KUKA, s firmou
Siemens,
bylo
předvedeno řízení robotů KUKA
pomocí
SW
Radek Velebil, Sales Manager CZ&SK
mxAutomation.
Nechyběl ani příklad z praxe: případová studie
ze ŠKODA AUTO s použitím kolaborativních
robotů LBR iiwa ve výrobě a praktická ukázka
použití Augmented Reality při návrhu technických řešení projektů v rámci Průmyslu 4. 0.

Účastníci akce měli také možnost prohlédnout
si prostory Testbedu Národního centra Průmyslu 4.0 a vidět roboty KUKA v reálných aplikacích.
Jeho základem je flexibilní výrobní linka pro současnou výrobu různých typů produktů v řadě variant. Kombinuje rozmanité technologie jako je
aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace,
inteligentní dopravníkové systémy, spolupráce
robota s člověkem, automatizované sklady a další. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou
spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou. Hlavními partnery projektu jsou ČVUT CIIRC
(Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT), Siemens a ŠKODA AUTO. Společnost
KUKA je zakládající člen.
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Business divisional system
instituted for the first time
in Japan

1933

Matsushita Electric
Trading Company
established

1935

Employee Training
Institute founded

1934

Konosuke Matsushita
made his first visit to
the United States

1951

1959
First sales company in
North America established
“Panasonic” brand
launched as a speaker brand

Sales channel
strengthened
in Japan

1955

Technical cooporation
agreement with Philips
concluded

1952

1962
Konosuke Matsushita’s
story covered by Time
magazine globally
First company
in Europe established

First manufacturing
company in
Southeast Asia
established

Modern Factories
constructed in Japan

1957

1961

1956

Konosuke Matsushita’s
story covered
by Life magazine globally

1964

Five-day work week
implemented for the first
Japanese company. First
manufacturing company in
Africa established

1965

Factory construction
in underpopulated
areas in Japan started

1968

First manufacturing
company in Latin America
established

1966

First manufacturing
company in Middle East
established

1973

First manufacturing company
in India established

1972

1970

Konosuke Matsushita
visited China.
Business in China started
in earnest

1979

50-years after
corporate mission

1981

1985

Establishment of
Japan Prize Foundation
promoted

1985

2004
A comprehensive
partnership with Matsushita
Electric Works started

1989
Konosuke Matsushita
passed away

Acquisition of 100%
ownership
of 5 group companies

Company name change from
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
to “Panasonic Corporation“ and corporate
brand unified as “Panasonic“ worldwide

2008

Acquisition of 100%
ownership of
Panasonic Electric Works
and SANYO Electric

2016
Panasonic Global Concept
A Better Life,
A Better World

Panasonic Appliance Asia
Pacific Headquarter at
Malaysia established

2018
And now for the next century …

2015

Fujisawa Sustainable
Smart Town SST marked
its grand opening

2014

New divisional system under
4 in-house companies implemented
Enhancing BtoB set out

2002

2013

2011

2007
“Eco Ideas”
Declaration
Basic Environmental Management
Policy (Matsushita Environmental
Charter) established

Unification under
the Global Brand
“Panasonic”

2003

2010

1991

Merger with Matsushita Electric
Trading The Official Worldwide
Olympic Partnership started

1988

2000

Panasonic si váží úspěchů svého zakladatele
a sdílí své vize na dalších sto let.

Basic Management Objective /
Company Creed established

Konosuke Matsushita knew the
true mission of the company

Pro jakoukoliv podporu je možné kontaktovat českou pobočku:
http://www.panasonic-electric-works.cz

Corporate mission announced

Více: https://www.panasonic-electric-works.com/en/100th-anniversary/

1965

Johannes Spatz dodal: „Vývoj produktů se stává čím dál rychlejší a v příštích 10 letech uvidíme
více inovací, než jsme viděli za posledních 100 let. Elektrifikace, propojení a automatizace budou
řídit tuto revoluci. Našim zákazníkům můžeme v této době pomáhat podporou vývoje jejich produktů a řešení prostřednictvím našich širokých odborných znalostí v oboru.“

1960

Při pohledu do budoucnosti společnost Panasonic identifikovala dvě oblasti neustálého pokroku a zásadních změn. Za prvé je to elektrifikace všech aspektů našeho života počínaje našimi
domy, pracovišti, továrnami a vozidly, což má stále větší dopad na všechny stránky života. Za
druhé společnost Panasonic vidí pokračující vývoj v oblasti mobility jako další velkou výzvu pro
budoucnost.

1932

1955

Směrem k nové technologické revoluci

The founder, Konosuke
Matsushita launched
Matsushita Electric Housewares
Manufacturing Works

1935

Johannes Spatz, generální ředitel společnosti Panasonic Electric Works Europe AG, popisuje:
„Od samého počátku firmy Panasonic jsme se věnovali potřebám lidí a vyvíjeli nové technologie,
které lidem umožňují žít lepší a pohodlnější život. Náš přístup k vývoji produktů se nezměnil.
Technologie se budou dále vyvíjet a my budeme i nadále podporovat nové trendy v oboru jako
důvěryhodný partner našich zákazníků.“

Panasonic launched

1930

Společnost Panasonic letos oslavuje své 100-leté výročí. Konosuke Matsushita založil společnost Panasonic 7. března 1918 - ve stejném roce společnost uvedla na trh zdokonalenou
zásuvku. Následoval další produkt - dvojitá objímka, která umožnila napájet světla a další spotřebiče z jediného zdroje. V dnešní době se jeho inovace mohou zdát malé, ale tyto produkty
významně přispěly ke komfortu života. Matsushitova vize jak elektronické spotřebiče mohou
zlepšit život spotřebitelů se ukázala jako správná. Během prvních 100 let se společnost Panasonic posunula na pozici jednoho z předních světových výrobců elektroniky.

1918

1918

Panasonic slaví 100-leté výročí

KW2M

Jeden výrobek pro dohled nad vyrobenou
i spotřebovanou energií

Zjistěte více na:

www.panasonic-electric-works.cz
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VARROC LIGHTING SYSTEMS V OSTRAVĚ
Otevírá špičkově vybavené vývojové centrum světelné techniky

regionu. Že potvrdí pravidlo, že investice zvyšují konkurenceschopnost a prosperitu. Že přiláká
ty nejlepší vývojáře a posílí naši image kraje,
který je inovativní a dynamický,“ řekl hejtman
kraje Ivo Vondrák.
C

V průběhu slavnostního ceremoniálu otevření
Vývojového centra světelné techniky Varroc
zároveň poprvé oficiálně v České republice
představil novou, touto společností vyvinutou a patentem chráněnou technologii Surface LED světel, která kombinuje jemný vzhled
OLED (organických světelných diod) s výkonností a flexibilitou klasických LED. Varroc díky
této inovaci dokáže efektivně vyrábět světlomety a svítilny s osobitým designem a dát jim
i další specifické funkce.
M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Společnost Varroc Lighting Systems, která
patří mezi světovou špičku v oblasti vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl,
v Ostravě otevřela Vývojové centrum světelné techniky. Přes 100 zkušených mechanických konstruktérů, elektroniků a specialistů
na optiku tady pracuje na vývoji a konstrukci
těch nejmodernějších osvětlovacích systémů
současnosti. V průběhu slavnostního ceremoniálu společnost zároveň poprvé oficiálně
v České republice představila novou, jí vyvinutou a patentem chráněnou technologii
Surface LED světel.

Moderní světlomety vyžadují stále vyspělejší elektroniku, ostravské Vývojové centrum
světelné techniky proto patří k těm nejmodernějším takto specializovaným pracovištím
v České republice. Součástí aktuálního rozšíření centra o více než 200 % je i elektronická
dílna s antistatickým prostředím (ESD). Globální výrobce světel Varroc díky investici do
nových prostor s celkovou rozlohou 1 500 m2
významně posiluje zázemí nejen pro své stávající expertní týmy, ale cílem je přilákat další
specialisty. „Počátky ostravského centra spadají
do roku 2012, kdy tým sedmi inženýrů pracoval
na prestižní zakázce pro automobilku Bentley.

TECH news

„Existuje zde silná touha, aby se při osvětlení
exteriérů vozidel využívaly technologie OLED,
ale náklady a technické komplikace zatím omezily využití pouze na několik vozidel prémiové
třídy. Technologie Surface LED eliminuje tyto
překážky, a dokonce přidává několik funkcí,
které při využívání OLED zatím nejsou možné.
Zpětná vazba od automobilek je navíc mimořádně pozitivní a již nyní vidíme mnoho nových
oblastí využití,“ potvrzuje Todd C. Morgan,
viceprezident globálního vývoje produktů
Varroc Lighting Systems.

Kvalita týmu a dosažené výsledky přesvědčily
i další zákazníky, například českou Škoda Auto
nebo německý Volkswagen. V současnosti je
naše ostravské vývojové centrum mimořádným
vývojovým a konstrukčním pracovištěm s globálním dosahem. A právě díky rozšíření se otvírá zcela mimořádná příležitost skvělé kariéry
pro talenty z řad mechaniků, optiků a elektronických inženýrů,“ láká nové kolegy Todd C. Více informací naleznete na www.varroc.cz.
Morgan, viceprezident globálního vývoje
produktů Varroc Lighting Systems, a dodává: „Univerzitní prostředí Ostravy je ideální pro
úzkou spolupráci se zdejšími univerzitami.

Mladí inženýři u nás ve Varroc mohou využít skvělý Trainee program, který jim pomáhá se lépe připravit na budoucí zaměstnání. Ostravu považujeme za
technologický hub České republiky a jsme
hrdí, že jsme přirozenou součástí tak inspirujícího prostředí,“ doplňuje Todd C. Morgan.
„Jednou z věcí, na kterou jsme v Moravskoslezském kraji pyšní, je titul ‚smart region‘, který
jsme získali v minulém roce. Jsme otevření
nejmodernějším technologiím a trendům a každý další krok k rozvoji kraje vítáme. Věřím,
že i nové vývojové centrum společnosti Varroc
přispěje ke změně celkového vnímání našeho
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O TECHNOLOGII SURFACE LED
Technologie Surface LED využívá tenké
vrstvy mikro-optických filtrů a konvenčních zdrojů LED. Výsledkem je rovnoměrné vyzařování světla, které je obecně spíše
spojováno s parametry OLED. Každý svítící
článek Surface LED je pouze 3,5 milimetru tenký s plynule nastavitelným jasem
2 000–13 000 cd/m2. Na rozdíl od v současnosti dostupných automobilových OLED na
trhu, nové Surface LED elementy Varroc Lighting Systems se mohou vyrábět v různě
zakřivených 3D tvarech a také jako vícebarevné, což umožňuje rozvoj a kombinaci
dalších světelných funkcí.
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Kontrola úniku taveniny
z horkého systému a opatření,
zabraňující opakování
Únik taveniny z horkého systému do formy je věc, která je stejně nešťastná, jako častá. Na této
skutečnosti se podepisuje několik různých faktorů.Roli zde hraje nejen nástroj, ale také vstřikovací
stroj a nastavené technologické podmínky.
Jinak řečeno, možností, jak, kde a proč může taveniny
z horkého systému uniknout je více. Ne vždy se dají
tyto důvody ošetřit preventivně předem. Zateče-li
plast okolo horkého systému, pak dochází k výrazným
ztrátám a to jak ﬁnančním, tak i časovým.V dnešní
době jsou asi nejpodstatnější ztráty lidských zdrojů
(čas pracovníků). Ovšem ceny náhradních dílů, náklady
na reaktivní opravy v expresních termínech dokáží
vytvořit ztrátu i na jinak výdělečném projektu.
Kvalita výrobku a jeho cena je určená tvarem a složitostí
výrobku. Tento determinuje formu a forma dále určuje
vstřikovací lis, na kterém je možné výrobek vstřikovat.
Dojde-li vlivem některého z mnoha faktorů, který zde
působí k totálnímu zatečení, pak běžně není možné
určit příčinu a vstřikovna je odsouzena k opakování
tohoto problému. Tím se ovšem ztrácí lidské zdroje,

které má lisovna k dispozici a místo preventivní údržby
se pomalu přeorientovává na údržbu reaktivní
(tedy „hašení“ nejhorších aktuálních problémů) a tím
se začíná cyklit celkem běžný koloběh reaktivních
oprav. Kvůli opravám „teď hned“ se nestíhá dělat
údržba, problémy se kupí a celý cyklus se roztáčí.
Obrázek 2 - masivní únik materiálu okolo špičky šneku na noční směně

Zde vyvstává otázka, jak úniky taveniny kontrolovat,
tak aby způsobil co nejméně škod a následné prodlevy
na opravu byly co nejkratší a cena za opravu co možná
minimální.

Otázka zamezení úniku taveniny
se tedy dá rozdělit do dvou hlavních bodů.

Druhá neméně důležitá otázka je v této souvislosti, jak
předejít opakování zatečení. Bez přesné znalosti místa,
kde k zatečení došlo, nelze příčinu odstranit. Následně
je jisté, se tato nehoda bude opakovat.

1.

Efektivní kontrola úniku taveniny

2.

Důsledná oprava nalezených problémů,
aby se zabránilo opakování této situace

Add. 2 Místa úniku a řešení nalezených problémů
Ve chvíli, kdy tavenina pronikne do formy, řídící jednotka Airtect identiﬁkuje situaci a zastaví vstřikovací proces. Je nutné formu sundat z lisu, rozebrat a hlavně identiﬁkovat příčinu zatečení. V případě,
že není jednotka Airtect aplikována je proces identiﬁkace výrazně stížen.
Nejčastější místa úniku taveniny jsou na obrázku 3.
Místa okolo špiček (poz 4), mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou (poz 3) jsou první, kde se hledá problém.
Ovšem občas dochází

Obrázek 1 - zatečený horký systém - noční můra všech lisoven

TECH news
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k úniku i mezi vstřikovací objímkou a rozváděcí deskou
(poz 2). Velmi časté, pak je místo úniku materiálu mezi
vstřikovací objímkou a vstřikovací jednotkou (poz 1).
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Obrázek 4 - nejčastější chyby ustavení trysky stroje a nekorektní tvary a průměry

5. Průnik materiálu okolo vstřikovací objímky. Toto není chyba vstřikovací objímky, ale

na tomto místě objevuje signál detekovaného úniku. Pokud tedy dojde k úniku materiálu mezi vstřikovací objímkou a špičkou vstřikovací jednotky, která je zapuštěná hluboko
do upínací desky formy, pak dochází k zatuhnutí materiálu mezi špičkou a středícím
kruhem. Materiál, který dále uniká z netěsného místa ovšem nemá kam odcházet (okolo
vstřikovací jednotky směrem ven ze stroje. Zatuhnutý materiál udělá bariéru, která nutí
materiál téct směrem do formy.

Obrázek 3 - nejběžnější místa úniku taveniny

Důvody netěsnosti lze rozdělit

zničená vnitřní hrana díky menšímu radiusu
na špičce stroje

a)

Problémy mechanické

b)

Problémy chemické

a) Problémy mechanické
1. Vyosený šnek. Obrázek 4-C. Pokud není dosaženo souososti, dochází k asymetrickému

namáhání těsnící plochy a tím dojde k úniku přes nejslabší místo dotyku. Je nutné pravidelně
kontrolovat souosost vstřikovací jednotky a vstupu do formy.

2.

Mechanické opotřebení špičky, nebo vstřikovací objímky. Tento problém se objevuje
zvláště na strojích, kde se mění formy s horkým rozvodem a studeným vtokem.

na vnější hraně je vidět otlačení od trysky
stroje s příliš velkým radiusem

3. Větší průměr výstupu špičky vstřikovací jednotky, než je vstup do systému. Obrázek 4-A.
Tato chyba není příliš častá.

Obrázek 5 poškozená vstřikovací objímka
od příliš malého a příliš velkého radiusu
vstřikovací jednotky

4.

Nesouhlasný tvar špičky. Obrázek 4-B. Velmi častý jev. Je-li radius na vstřikovací jednotce
výrazně menší, pak dochází k liniovému dotyku na kružnici v oblasti vstupního otvoru
a mechanickému poškození vstřikovací objímky.
Je-li rádius na špičce vstřikovací objímky naopak větší, pak dochází k odtlačování špičky
stroje od vstřikovací objímky a to vstřikovacím tlakem.

TECH news

Obrázek 6 - ukázka aplikace těsnícího kroužku na
vstřikovací objímky. Vysoká i nízká montáž. Převzato
z katalogu THERMOPLAY - standardní části dodávky

Pokud schází těsnící kroužek, nebo je instalován nekorektně, pak může
dojít k následujícímu stavu – viz obrázek 7.
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Pokračování článku „Kontrola úniku taveniny...“ v TECHnews číslo 7 vycháyejícím 14.5. 2018.
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FORMY
A PLASTY
Brno 2018
16.-17. května 2018 / Maximus Resort, Brno
Obrázek 7 - Příliš hluboké středění může být příčinou zatékání plastu do formy
okolo vstřikovací objímky

VYŠŠÍ EFEKTIVITA = VYŠŠÍ ZISKY! Tak jednoduché to je...

Tatáž forma po sundání krycí desky:

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT?
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY?
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?
Jak zvýšit efektivitu - na tyto otázky bude odpovídat konference FORMY a PLASTY 2018, kterou
pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu 16.-17. května 2018
v příjemném
hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno
mném prostředí
pros

ÚČAST PŘISLÍBILI:
VEGA / Marco Zanone / Itálie – inovace v oblasti hydraulických válců a zkrácení cyklu
BurgerBrown / Dave Parker / USA - rozvod a řízení chladícího média do forem
PlastFormService / Lubomír Zeman / ČR - co nejvíce pálí dnešní lisovny
PP KOVANDA / Marek Kovanda / ČR - sušení granulátu a kontinuální kontrola vysušení
MachineLOG IT / Jan Svoboda / ČR - vertikální integrace průmyslu 4.0 v reálné praxi
TANITECH / Aleš Ausperger / ČR - reálné přínosy odvzdušnění forem v kombinaci s ideální viskózní křivkou
ULTRASION / Enric Sirera / Španělsko - teorie a praktické nasazení vstřikování bez vstřikovací jednotky
PRIAMUS / Friedbert Obergfelll / Švýcarsko - kontrola tlaku v dutině jak, kde a proč
a další...
→

4.0

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz
změna programu vyhrazena

Obrázek 8 - Ukázka typického zatečení okolo vstřikovací objímky BEZ hlídání úniku

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Jak je vidět na obrázku 8, na dotlačovacích podložkách (červené šipky bod označení A),
systém nezatekl mezi hlavičkou trysek a rozváděcí deskou. Černý (degradovaný) materiál
označený zelenou šipkou B, naznačuje, že by se mohlo jednak o průnik taveniny od vstřikovací jednotky stroje.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF.
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.

Naopak při pohled ze spodu je jasně vidět, že dotyk mezi hlavičkami trysek a špičky trysek
jsou v pořádku. Únik je tedy prokazatelně okolo vstřikovací objímky od špičky šneku

TECH news
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