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Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 1400 výtisků, cena 19 000,-Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10000 výtisku, cena 39 000,-Kč.

TECH news &

mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2016
Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 98, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás
5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

MSV 2016

IMT 2016

3.–7. 10. 2016
Elektrotříkolka
nové generace
2016
BrnoMSV
– Výstaviště
www.bvv.cz/plastex

Yamaha s využitím plastů Infinergy® a Elastollanu® od společnosti BASF
vytvořila model tříkolky 05GEN
Buněčná struktura Infinergy® skvěle ladí s celkově výrazným designem a díky Elastollanu® může
mít povrch pneumatik různou texturu i barvu.
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Yamaha vytvořila za pomoci univerzálních plastů
od BASF koncept pohodlného a praktického tříkolového vozítka. Elektrotříkolku nové generace
můžete po celý rok vidět v Japonsku v tokijském
muzeu architektury.
Alfou a omegou pohodové a odpočinkové jízdy u nových vozidel jsou vždy pneumatiky.
Aby společnost Yamaha zvýšila celkový požitek
z jízdy, použila na výrobu pneumatik modelu
05GEN první celosvětově rozšířený termoplastický polyuretan Infinergy® a Elastollan® od BASF.

Tokijská designfabrik® pomáhá designérům
a konstruktérům realizovat jejich nápady a nabízí pomocnou ruku při výběru materiálu ve všech
fázích vývoje produktu. Viceprezident Material
Asia Pacific, Andy Postlethwaite, k tomu říká:
„Hlavním cílem při vytváření konceptu nového
elektro vozítka bylo zlepšit zážitek z jízdy všem,
kteří cestují na krátké vzdálenosti, Designfabrik®
pomáhá designerům přetavit myšlenky do reality.
I Yamaze asistovala při realizaci konceptu rafinované dynamiky a nabídla jí poradenské služby při
volbě materiálu a barvy.“

31.03.16 12:46

O konceptech nové generace Yamaha Motor
Yamaha Motor Co., Ltd. požádala pana Toyo Ita,
architekta z ostrova Omishima, aby navrhnul
nové vozidlo, které by jezdilo téměř samo a pomáhalo lidem překonávat krátké vzdálenosti.
Nyní se zaměří na zefektivnění pohybu lidí, kteří
chtějí cestovat dál a rychleji.

Naše high-tech materiály umožňují
nejvyšší možný komfort při sezení.
Jaký spolucestující bude sedět na sedadle
vedle Vás, však ovlivnit nemůžeme.
Přijďte nás navštívit
19.–26. října 2016
pavilon 6, expozice A75
Düsseldorf, Německo
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www.jswmachines.cz

JSW

JSW

japonská kvalita
se zárukou

Plně elektrické
vstřikovací stroje

= budoucnost úspěšných lisoven
Moderní trend obecně v oblasti strojů je plně elektrický stroj. To platí i pro vstřikovací stroje. Právě v této
době, kdy dochází k obnově strojního parku lisoven a ty ekonomicky úspěšné si vybírají plně elektrické
vstřikovací stroje. Mezi ty velmi žádané, patří zvláště stroje JSW, tedy stroje s nejnižší spotřebou elektrické
energie na trhu.
Prostým srovnáním konceptu hydraulického a plně elektrického stroje
se ukazuje, kde jsou rozdíly a proč
ekonomika provozu neúprosně tlačí
na nasazení plně elektrických lisů.
Při prozkoumání základních schémat
strojů je již na první pohled zřejmé, že
plně elektrický stroj má výrazně kratší
cestu energie pro libovolný pohyb,
a tedy bude dosahovat výrazně lepší
účinnosti s nižší spotřebou.
Plně elektrický stroj nemá ztráty ve
vedení hydraulického oleje přes hadice,
regulační kostky atd. Plná elektrika
přímo pohybuje potřebnými částmi
stroje, bez dlouhých, neefektivních
mezičlenů.
Navíc, díky způsobu řízení jsou elektrické stroje přesnější. Opakovatelnost
polohy se pohybuje na hodnotě 0,0 mm
a to dlouhodobě.
Vyšší možné zrychlení stroje pak
determinuje kratší cyklové časy a to
i jen na na čistém pohybu formy, tedy
doby otevření a zavření formy již zkracuje cyklové časy a zlepšuje ekonomickou bilanci lisoven. Velkým překvapením pak bývá skutečnost, že zkrácení
cyklů, nižší spotřeba elektrické energie

OBR. 1

Hydraulický vstřikovací stroj

Plně elektrický vstřikovací stroj

a vyšší efektivita výroby se projevuje
jak u malých lisů (do cca 180 tun),
u středních lisů (220-450 tun), tak i pro

stroje velké. Firma JSW nabízí standardně, plně elektrické stroje až do
velikosti 3 000 tun zavírací síly.

„Vstřikovací stroje JSW – první volba pro ekonomicky úspěšné lisovny“
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Častá je otázka managerů, o kolik
procent klesne spotřeba energie
pro lisovnu při nasazení strojů JSW.
Na tuto otázku existuje jednoduchá
odpověď. Čím starší stroje se budou
nahrazovat, tím vyšší úspory ﬁrma
dosáhne.
Na obrázku 2, je vidět graf srovnání
spotřeby strojů o velikosti 850 tun.
Jak je vidět úspora energie je značná.
Maximální příkonové špičky poklesly
na cca 1/3. Díky struktuře stroje,
je spotřeba při chlazení, po dotlaku
minimální. Tedy pokles spotřeby
o 0,58 kWh na jeden výlisek. Navíc
je zde zkrácení cyklu o 6,9 vteřin.

OBR. 2

„Vydělávejte peníze kratším cyklovým časem“

Díky vyšší rychlosti strojů JSW se navíc velmi otevírá technologické okno pro údržbu a reaktivní opravy
v nepředvídatelném případě poruch formy. Jednoduchým výpočtem se dá vyčíslit časová úspora díky vyšší
výtěžnosti stroje JSW.
cyklus

kusů za hodinu

kusů za směnu

kusů za den

kusů za rok (365 dní)

49,6 vteřin

72,5

580,6

1 741,8

635,753

42,7 vteřin

84,3

674,5

2 023

738 395

ROZDÍL

11,5

93,9

282

102 638

Tabulka, nám ukazuje porovnání vyšší produktivity stroje JSW. Jedná se o zlepšení produktivit o cca 14%. To nám dává
11 výlisků za hodinu navíc.

Tuto tabulku lze číst dvěma způsoby
• První z nich je ten, že na stejné formě je možné vyrobit o cca 102 638 kusů za jeden pracovní rok víc. Tento rozdíl
může znamenat argument jestli vyrábět, nebo nevyrábět druhou (duplicitní) formu.
• Druhá možnost, jak přečíst tuto tabulku je, že požadované maximální množství tedy 635 753 výrobků, je možné
vyrobit za 315 dní, nikoliv jak na předchozím typu stroje za 365 dní. Tedy lisovna získává bezpečnostní rezervu na
nenadálé případy o celkové délce cca 51 dní. Tedy lisovna vyrobí stejnou dávku o více jak 7 týdnů rychleji.
O kolik se zlepšila ekonomická bilance lisovny úsporou nákladů za kratší čas produkce, se dá zjistit jednoduchým
dosazením do následujícího vzorce.

Vzorec pro výpočet Vašeho zisku, při nasazení stroje JSW
Nákladová cena
za hodinu stroje

i

×

24
hodin/den

×

51
uspořených
dní výroby

=

Kč
zisku

Zaujala Vás vypočítaná hodnota? Kontaktujte nás na info@jswmachines.cz, nebo na telefonu 00420 724 286 611.
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MEET KRAIBURG TPE
K 2016, Duesseldorf (DE)
Hall 6 / Stand No. 6C58-03

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
info@kraiburg-tpe.com • www.kraiburg-tpe.com

PLASTEX, Brno (CZ)
Hall G1 / Stand No. 28

MG PLASTICS s.r.o.
info@mgplastics.cz • www.mgplastics.cz

Meusburger přebírá PSG Plastic Service GmbH
Rakouský výrobce normálií převzal německého specialistu na horké vtoky
Rakouská firma Meusburger Georg GmbH & Co KG převzala PSG Plastic Service GmbH
se sídlem v německém Mannheimu. Firma PSG bude nadále vedena jako samostatný podnik
a všech cca 200 zaměstnanců bude převzato.
Od poloviny června převzala firma
Meusburger firmu PSG Plastic Service GmbH
se sídlem v Manheimu, Viernheimu, Seckachu a pobočkou v Číně. Rakouská firma
Meusburger je lídrem v oblasti vysoce přesných normálií a stejně jako PSG rodinný
podnik s dlouhou tradicí. Všech přibližně
200 zaměstnanců bude převzato.
„Velice nás těší, že můžeme do meusburgerské rodiny přivítat zaměstnance firmy PSG.
Převzetím jsme získali silného partnera s letitými zkušenostmi v oblasti horkých vtoků
a regulační techniky. Firmu povedeme dál
pod zavedeným jménem PSG“, vysvětluje
Guntram Meusburger, majitel firmy Meusburger Georg GmbH & Co KG.
Společně úspěšně růst

Normálie, jak je vyrábí Meusburger, jsou
důležitou složkou hodnotového řetězce
v nástrojařině a formařině. „Jako PSG je
i Meusburger již 50 let silným partnerem
pro firmy v oboru. Jako spolehlivý partner
pro nástrojařinu a formařinu budeme nadále
společně úspěšně růst a kontinuálně rozšiřovat nabídku produktů a služeb“, informuje
dále Guntram Meusburger. Obrat firmy PSG
Plastic Service GmbH činil v roce 2015 okolo
27 milionů Euro.

(zleva) Bettina Steuber (CFO PSG) a Udo Fuchslocher (CEO PSG) se společně
s Guntramem Meusburgerem (CEO Meusburger) těší na budoucí spolupráci.

Fakta Meusburger Georg GmbH & Co KG
Obrat 2015:
215 milionů Euro
Produkty:
Normálie a dílenské potřeby pro nástrojařinu
formařinu a strojírenství
Katalogové zboží: 80.000
Zákazníci:
celosvětově přes 16.000
Exportní kvóta:
93 %
Prodejní pobočky: Čína, USA, Turecko, Indie a Mexiko
Zaměstnanců:
1.000

Fakta PSG Plastic Service GmbH
Obrat 2015:
27 milionů Euro
Produkty:
Horké vtoky a regulační technika
Zákazníci:
celosvětově přes 2.000
Prodej:
14 obchodních zástupců, a pobočkou v Číně
a celosvětově přes 30 obchodních partnerů
Zaměstnanců:
200, z toho 15 v Číně

Meusburger – Setting Standards
Firma Meusburger je lídrem v oblasti vysoce přesných normálií. Přes
16.000 zákazníků po celém světě využívá výhod standardizace a profituje z
našich více než 50-ti letých zkušeností v opracování oceli. Náš bohatý program normálií, kombinovaný s vysoce kvalitními produkty pro dílenskou
potřebu, z nás činí spolehlivého a globálního partnera pro nástrojařinu,
formařinu a strojírenství.

PSG Plastic Service GmbH
Firma PSG Plastic Service GmbH vyvíjí, vyrábí a distribuuje produkty pro
horké vtoky a regulační techniku. Ve svých pobočkách v Mannheimu, Viernheimu, Seckachu a v Číně zaměstnává okolo 200 zaměstnanců. Inovativní produkty, široký produktový program pro techniku horkých vtoků a
chladící regulační techniku, stejně jako výborně propracovaný servis, přináší důležitou jistotu pro mnohostranné použití a hospodárné produkční
procesy.

Pavilon G2, stánek 01
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Nová generace
nabírá formu.
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NOVĚ u Meusburgera – Uzavírací válec pro jádra a šíbry

NOVĚ u Meusburgera – Uzavírací válec pro jádra a šíbry

Rakouský výrobce normálií nabízí svým zákazníkům uzavírací válec E 7055, který nabízí
optimální řešení speciálně pro jádra a šíbry ve
vstřikování a tlakovém lití. Na šíbru nebo jádru
vznikají díky velké ploše vysoké síly, které mohou být pohlceny pouze velmi velkými rozměry
hydraulického válce. Uzavírací válec s mechanickým uzamčením konečné polohy nabízí přes
kompaktní zástavbu velmi vysokou zatížitelnost
a představuje tím pro konstruktéra ideální řešení. Praktická přírubová forma umožňuje definovanou polohu přípojek oleje a senzorů, které
díky uzamčení konečné polohy zajišťují vysokou

procesní spolehlivost. Pokud je na plastovém
dílu otvor, válec se montuje s předpětím, aby se
předešlo tvorbě otřepů. Pokud je jádro naopak
volně ve výlisku, bude zabudován bez předpětí.
Adaptér E 7088 pro uzavírací válec slouží k jednoduchému napojení na šíbr nebo jádro. Nový
uzavírací válec od Meusburgera s přidržovací
silou 40 až 500 kN a stejně tak i příslušející připevňovací díly jsou hned k dodání ze skladu.

JIC PLATINN pomůže odhalit inovační
příležitosti a nastartovat je
Máte zaběhnutou firmu a chcete svému podnikání dát nový impuls? V JIC PLATINN odhalíte
inovační příležitosti a naplánujete i realizujete změny vedoucí k růstu firmy.
JIC PLATINN je program pro zavedené techno- n Řešený problém: Převod rodině řízené
firmy na manažerskou a s tím související
logické firmy z Jihomoravského kraje. Pomocí
personální audit v automotive společnosti.
konzultací s vámi vybraným expertem získáte
nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán
– Jaroslav Mrnka (Project Controls):
aktivit vedoucích k dalšímu růstu. V rámci první
„S Kamilem Košťálem jsme provedli komfáze služby je inovační analýza i prvních 40 hodin
plexní personální audit firmy. Personální
konzultací s expertem poskytováno zdarma.
problémy nám bránily v růstu, ale pan
Košťál nám ukázal nezbytné kroky jak se
s těmito problémy vypořádat.“
Majitelé firem mají s programem
dobré zkušenosti
n Řešený problém: Definice obchodní a pro- JIC myslí na firmy v nejrůznějších fázích
duktové strategie u společnosti zabývající Kromě koučovacího programu nabízí JIC firse bazénovou technologií.
mám také další programy (JIC ENTER, JIC
– Zdeněk Svoboda (Popp): „Martin Dokoupil STARCUBE, JIC MASTER) podle stádia, ve
nám dodal odvahu udělat strategické rozhod- kterém se firma nabízí, včetně dalších služeb
nutí a úplně opustit výrobu bazénů. Ocenili a projektů, jako jsou například JIC KREATIVto hlavně naši obchodní partneři v Německu, NÍ VOUCHER nebo tematické networkingové
kam momentálně směřuje 90 procent výroby.“ akce JIC 120 vteřin. V rámci sítě EEN Network
poskytuje také grantové poradenství (SME Inn Řešený problém: Expanze na zahraniční strument, Fast Track to Innovations, Eurostars
trh společnosti zabývající se softwarem pro a další), poradenství v oblasti ochrany duševbezpečnou komunikaci.
ního vlastnictví a podporu při vyhledávání
– Pavel Mrnuštík (TrustPort): „S pomocí ex- zahraničních obchodních kontaktů či projekperta jsme vypracovali obchodní strategii tových partnerů pro mezinárodní spolupráci
pro uvedení našeho produktu na trhy ve ve výzkumu a vývoji.
Švýcarsku, Skandinávii a Velké Británii.
Navíc jsme získali cenné kontakty na po- Další informace najdete na stránkách
tenciální zahraniční klienty.“
www.jic.cz.

JIC

JIC (Jihomoravské inovační centrum)
podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá
každoročně přibližně stovka firem, ať už
ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické
firmy. Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než
1 400 nových pracovních míst a další
stovky míst v navazujících službách. Za
12 let své existence nastartoval JIC téměř
360 spoluprací mezi vědci a firmami.
Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy
a budovat z ní jeden z nejinovativnějších
regionů Evropy.

Hello Industry 4.0
We go digital

ZVEME VÁS NA MSV
Přijďte se seznámit s budoucností robotiky.
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MES COMES®
pro řízení výroby a údržby
lisoven plastů
MES COMES pomáhá řídit výrobu
a údržbu lisoven plastů
Zákazníci z automobilového nebo elektrotechnického průmyslu patří mezi nejčastější klienty
namně
lisoven plastů. Efektivní řízení výroby a údržby významně
sperity.
pomáhají těmto náročným klientům k dosažení prosperity.
xibilitu
Výrobní informační systémy třídy MES podporují exibilitu
kty
i ekonomiku výroby lisoven tak, aby i víceleté projekty
ho IT systému
zůstávaly ziskovými. Příkladem ověřeného výrobního
je MES COMES, který je nasazován pro operativní řízení a sledování výrob již více jak 13 let ve strojírenství
strojírenství,
výrobě automobilů i dalších oborech. K velmi komplexním a sostikovaným aplikacím patří i plánování a řízení výroby v lisovnách
plastů, která je k disposici v roce 2016 v nové a rozšířené verzi.
COMES je plně webový a modulární MES systém s web klienty viz. obr.1. COMES umožňuje v operativním řízení výroby a údržby
realizovat všechny očekávané funkce a uživatelé na základě požadavků jejich výroby je nasazují, jak potřebují, s jejich možným
rozšířením v budoucnu. Aplikace je vytvořena oborovou parametrizací z kongurovatelného konceptu řízení diskrétní výroby
COMES a tak ji lze snadno a rychle upravit podle požadavků klientů (funkčnosti a organizační odlišnosti). Aplikaci COMES řízení
výroby a údržby lisoven plastů stručně popíšeme.
Kongurace systému COMES a příprava výroby
COMES je možné snadno kongurovat na konkrétní nasazení pomocí číselníků (lidé, směny, stroje, formy, pracovní postupy,
technologické postupy, …).
Základní funkce technické přípravy výroby TPV je obvykle řešena v podnikovém IT systému (ERP), nebo je možné TPV realizovat
v COMES. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace a využívá je pro plánování, řízení, monitoring i sledování výroby.
Příprava materiálů a řízení skladů
COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované
funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby.
Sběr dat z výroby a přenos řídicích programů
Jedná se o základní funkčnost pro sběr výrobních a technologických dat, odvádění výroby s možností doplnění o přenos řídicích
programů do vstřikolisů z databáze COMES.

Stroj s terminálem

Architektura COMES® pro lisovny plastů

Terminál
u stroje

Řízení skladů surovin, výrobků
a výrobní logistiky

ERP (SAP, Helios, MS DYN, QI, QAD, ..)
Spotřeby
Odvádění
výroby
Výkazy
Statistiky
…

Číselníky
Objednávky
Příkazy
Receptury
Postupy
…

Společné pracoviště
s terminálem pro více strojů

Server COMES®

Stroj s terminálem
Internet
intranet

Manažerské výstupy

Obr.1 – architektura systému COMES pro lisovny
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Sběr technologických parametrů (teploty, tlaky, polštář, časy cyklů aj.) je z každého cyklu stroje, hodnoty mimo tolerance lze
eskalovat (SMS, e-mail aj.). Je možné gracké zobrazení vývoje parametrů v čase (trendy). Výrobní data monitorují cykly stroje,
prostoje, poruchy, neshodné výrobky, typy jejich neshod aj., jejich hodnocení a zpracování ukazuje COMES ve statistikách.
Operátorské terminály
Přehledné uživatelské rozhraní s možností touch ovládání je pro operátory snadné. Terminál může sloužit pro jeden stroj nebo pro
skupinu strojů. Operátorské terminály mohou mít různé krytí a jsou vybaveny čtečkami čárových kódů či RFID či tiskárnou štítků.
Jsou využívány pro následující funkce:
• Přihlášení uživatele (operátora, seřizovače aj.) přes ID potřebných typů, čtečky lze využít i k identikaci obalů,
materiálů a forem
Součástí funkčnosti může být kontrola školení výrobních operátorů z hlediska jejich kvalikace, BOZP a dalších oborových
předpisů (automotive)
• Přidělení výrobní zakázky nebo operace
• Elektronická výrobní dokumentace (instrukce, výkresy, seřizovací informace)
• Spuštění elektronicky přidělené výroby nebo ručním skenováním výrobního příkazu
• Zobrazování stavů (plán versus skutečnost)
• Vkládání dat (klasikace prostojů, neshod, úkonů a činností)
• Přivolání údržby (SMS, e-mail)
• Odvádění výroby (k automatickému počtu výlisků je možné přidat i ručně odvedené kusy, neshodné výrobky) přímo
na pracovišti nahrazuje papírové formuláře a spoří výrobní administrativu, data mohou být současně přenesena
do ERP systému.
• Pro práci seřizovače je možné nahrát/stáhnout aktuální řídicí program lisu

Komunikace s ERP systémem a integrace na stroje
Primární zdroj dat zůstává ERP systém, ze kterého dochází k importu dat do systému COMES. Údaje, které ERP systém neobsahuje, jsou zadávány v systému COMES. Data jsou zpracována v systému COMES a následně zasílána do ERP.
Operativní řízení a hodnocení výroby
Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají přístup přes svoje PC nebo mobilní zařízení (tablety, smartphone) k informacím o plnění výrobních zakázek, stavech výroby v podobě gracky vizualizované informace. To umožňuje operativních zásahů do výroby.
K disposici jsou kongurovatelné statistiky o datech zdvihů, prostojích, report výsledků výrobního příkazu, vytíženosti, výrobní
statistiky KPI (např. OEE),
Současně je údržba informována o plánovaných úkolech a požadavcích na odstranění případných poruch. Tak má výrobní tým
možnost na všech pozicích optimalizovat výsledky svojí produkce.
Plánování výroby
Účinným prvkem systému řízení je detailní rozvrhování výroby, obvykle na týden obr.2. COMES APS dokáže vypočítat optimální
plán podle zadaných kritérií, rychle reagovat na možné změny odvolávek zákazníků a to i během směny, nebo vkládat urgentní
zakázku. Systém sestaví vhodné pořadí výrobních zakázek pro jednotlivé stroje a linky, plán výměn forem plus seřízení stoje i
plánování lidských zdrojů – operátorů ve výrobě. Díky instalovanému sběru výrobních dat zobrazuje situaci plánu versus výrobní
realita v reálném čase a vedoucí výroby mohou operativně reagovat na situace u vstřikovacích lisů, aby splnili sjednané termíny
zakázek.
Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet
přímo v plánovacím software COMES.
Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického
plánování nebo ručně. Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán, obvykle
s těmito cíli:
•
•
•
•
•
•

maximálně využít výrobní kapacity
minimalizovat přejezdy mezi výrobky
minimalizovat počty pracovníků
optimalizovat dostupnost surovin pro výrobu
rozložit výrobu rovnoměrně v čase (nastavení je volitelné)
aj.
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Obr. 2: Zobrazení automaticky vypočítaného plánu výroby

Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba
S využitím dat a informací o skutečném stavu výroby je gracky zobrazeno plnění plánu (obr.2). Vizualizace plnění plánu výroby
slouží jako zpětná vazba pro plánovače a vedení výroby, kteří mohou plán operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet plnění
termínů zakázek.
Řízení údržby
Součástí systému je CMMS modul COMES Maintenance s funkcemi pro řízení údržby strojů a zařízení. Zadávání údajů je možné
z PC i mobilních zařízení, vytváří se elektronický záznam ze systémových i vložených údajů. Evidují se motohodiny, počty cyklů,
což umožňuje preventivně plánovat údržbu i vést historii oprav zařízení. Údržba a seřizovači jsou upozorněni na plánované úkony.
Pro údržbu jsou k dispozici dokumenty (popisy, výkresy, schémata, fotograe). K výhodám patří zajištění jednotné úložiště dat
i dokumentů.
Vstřikovací formy
Systém COMES eviduje historii každé formy, její nasazení na lisy, údržbu, repasi aj. Pro identikaci forem je možné využít RFID
čipy nebo čárové kódy s mobilními čtečkami kódů (obdoba terminálů ve skladech). Je tak možné evidovat umístění formy, počty
cyklů, poznámky k formě a jejímu využití).

Závěrem
MES COMES umožňuje kapacitně plánovat výrobu, řídit sklady surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledovat průběhy
zakázek, operativně řídit výrobu, optimalizovat jakost, dokumentovat výrobu a odvádět ji do ekonomických/účetních IT systémů.
Umožňuje řídit údržbu strojů a forem.
Uživatelé oceňují komplexnost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce, rmy COMPAS
automatizace, spol. s r. o..
Kontakt: marketing@compas.cz, www.compas.cz, www.oee.cz, www.comes.eu
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Přínosy řízení lisoven plastů systémem COMES:
Cílem nasazení systému COMES je zefektivnění výrobních procesů v lisovnách. Informace jsou díky webové architektuře
vždy a všude dostupné i na mobilních zařízeních manažerů. COMES funkce:
• Automaticky vypočte plán výroby, řídí a vyhodnocuje produkce pro všechny typy vstřikovacích strojů včetně download řídicích
programů daného výrobku:
Arburg, Battenfeld, Demag, Engel, Haitian, KraussMaffei aj.
• Sbírá výrobních a technologických dat zařízení v okamžiku jejich vzniku
• Přehledy a statistiky rozpracovaných zakázek
• Sledování toků materiálů ve výrobě, „rodokmen“ výrobku, poskytuje traceability výroby
• Nahrání výrobních programů do vstřikovacích lisů
• Snížení výrobní administrativy využitím elektronické výrobní dokumentace, vytváří elektronické / papírové protokoly,
podporuje práci operátorů, mistrů, technologů i pracovníků jakosti
• Dokladuje kvalitu výroby zákazníkům
• Shromažďuje historii technologických dat o jednotlivých cyklech
• Signalizuje prostoje, okamžitě informuje údržbu (SMS, e-maily, majáky), eskalace
• Podporuje práci operátorů, zobrazuje výrobní data zakázky, aktuální provozní instrukce a postupy, výkresy.
Upozorňuje na končící výrobní příkaz pro přípravu nové zakázky.
• Odvádí výrobu přímou u strojů lisovny
• Řeší agendu s lidskými zdroji, evidenci operátorů a přehledy, vykazování práce operátorů a seřizovačů, tvoří podklady k jejich
hodnocení, nabízí školení operátorů systémem COMES.
• Vytváří manažerské statistiky pro vykazování výsledků výroby pro vedení podniků
• Komunikuje s ERP systémy SAP, MS DYN (Navision, Axapta), Helios, QI, aj.
• Přenáší výrobní zakázky, postupy, receptury, příkazy, číselníky, materiály, zařízení a formy. COMES vrací ERP systému
informace o použitých materiálech, spotřebách, stavech výroby a zakázek, vyrobených kusech, prostojích i neshodách.
Součástí může být i komplexní protokol o výrobní směně.
• Umožňuje řízení údržby lisovacích forem a strojů
Ověřené praxí – historicky první komplexní řešení v ČR od r. 2008 !

Řízení výroby a údržby lisoven plastů systémem
m COMESeu
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COMPAS představí svým klientům i novým zájemcům inovativní řešení průmyslové automatizace a řízení výroby. Můžete s námi konzultovat Vaše nové projekty průmyslové automatizace
a řízení výroby i svoje rozvojové vize podle Industry 4.0. Tuto vizi již v mnoha oblastech
naplňujeme naším konceptem Elektronického řízení výroby.
Představíme Vám výrobní informační systém pro řízení lisoven plastů i další aplikační koncepty
COMES pro řízení montáží nebo řízení údržby v diskrétní výrobě.

www.compas.cz www.oee.cz www.comes.eu
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Výrobní informační systém MES COMES byl mnoha uživateli zvolen pro operativní řízení
výroby a údržby. Vystavené exponáty:
COMES OEE - pro monitoring a vyhodnocování efektivity výroby
COMES Historian - monitoring technologií v cloudu
COMES - řízení diskrétní výroby
COMES Maintenance - CMMS systém řízení údržby podniku
Rádi podpoříme flexibilitu, efektivitu i jakost výroby, které pomohou k úspěchu vašich podniků.

COMPAS automatizace, spol. s r.o, Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: +420 567 567 111, e-mail: info@compas.cz
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58. mezinárodní strojírenský veletrh
3.–7. 10. 2016
MSV 2016

Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/msv

Termíny vyjití TECHnews jsou – 12.1. – 2.2. – 23.2. – 15.3. – 5.4. (vydání konf. PLASTKO Zlín +
FORMY Brno) – 26.4. (vydání konf. FORMY Brno) – 17.5. – 7.6. – 28.6. – 6.9.
– 27.9. (vydání PLASTEX-MSV Brno) – 18.10. – 8.11. – 29.11. – 13.12.
Uzávěrka je vždy v pondělí předchozího týdne.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.
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