TECH

10/2017 – 12. 9.

news
TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

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 MSV 1400 výtisků, cena 19 000,-Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,-Kč.

TECH news &

Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017
Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 95, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás

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

Hladké řízení, bezpečné ovládání

n Modul přepínače sloupku řízení od firmy Valeo vyrobený z konstrukčních
plastů společnosti BASF Ultramid Sl a Ultradur
n Integrující konstrukční část pro řady BMW 3 až 7 s pohonem zadních kol
Bezpečnost, potěšení z jízdy, estetika. Když řídíte auto, není to jen volant, co má velký vliv
na zážitek z jízdy, ale také modul přepínače
sloupku řízení, který spojuje volant s řídící jednotkou. Francouzský dodavatel automobilů Valeo nyní vyvinul takový, jehož pouzdro a páčky
jsou vyrobeny z konstrukčních plastů firmy
BASF Ultramid® (PA: Polyamid) a Ultradur®
(PBT: polybutylentereftalát). Je o 20 procent
lehčí než předchozí model a má vynikající povrchovou úpravu, dobrou odolnost proti UV
záření a vynikající mechaniku materiálů BASF.
Modul přepínače sloupku řízení používá BMW
Group ve svých vozidlech s pohonem zadních
kol pro BMW řady 3 až 7.
„Naše sloupky řízení jsou založeny na vysoce rozvinutém integrovaném designu, a tak
se perfektně přizpůsobují architektuře interiérů automobilů,“ říká Jochen Foeßel, který je
zodpovědný za optimalizaci dílů a vstřikování
plastů ve firmě Valeo. „Abychom vytvořili stabilní, funkční a vizuálně přitažlivý modul přepínače sloupku řízení, zvolili jsme si ty správné
materiály z široké škály inženýrských plastů
společnosti BASF. Mimo produkty jsme využili
také služeb nabízených společností BASF, které
pokrývají všechny aspekty návrhu, zpracování
a zpracování materiálů.“ Pro ukazatel a páčky
stěrače čelního skla využívá Valeo povrchový
polyamid Ultramid® B3EG10 SI (SI = povrch
vylepšen). Pro dvoudílný jádrový modul využívá PBT Ultradur® B 4520 a Ultradur® B 4300
G4. Ten je zpracován společností Buck Spritzgussteile Formenbau, Flachslanden, Německo,
za použití procesu MuCell®.
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Povrchový polyamid pro páčky kombinuje
mechaniku a estetickou přitažlivost
Páčka pro indikátory a stěrače čelního skla se
vyznačují zvláště kvalitní povrchovou úpravou
a stabilitou Ultramid® B3EG10 SI od společnosti
BASF. Povrchový polyamid, který je naplněn 50 %
skleněnými vlákny, nabízí ideální kombinaci mechanických a vizuálních vlastností.
Proto se používá v povrchových součástech,
které nejen potřebují vypadat atraktivně, ale
musejí být také extrémně stabilní a odolné
vůči UV záření. Materiál byl původně vyvinut
pro nábytkářský průmysl, kde je také nyní používán v mnoha designových a kancelářských
židlích. „Původně jsme byli trochu překvapeni, že BASF nám nabídl materiál vyvinutý pro
nábytek,“ říká Jochen Foeßel. „Nicméně jakmile jsme to viděli, byli jsme oslněni homogenním, lesklým povrchem. Vynikající mechanika
a odolnost proti UV zářením byly potvrzeny při
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zkouškách, které jsme provedli.“ Valeo provedl
zkoušky odolnosti součástí interiéru vozidla
podle DIN EN ISO 1043-1 / GS 93016.
Šablony Ultradur® na míru pro dvoudílný
kryt modulu přepínače sloupku řízení
Dvojdílné jádro modulu přepínače sloupku řízení je vyrobeno z různých druhů Ultradur®.
Spodní nosnou skříň vyrobenou z Ultradur® B
4300 G4, která je vyztužena 20 % skleněných
vláken, vyrábí společnost Buck Spritzgussteile
Formenbau pomocí procesu MuCell®. Při tomto způsobu fyzického pěnění se dusík přidává
do polymerní taveniny během vstřikování, což
vede k vytvoření pěnové struktury. V důsledku
toho se hmotnost složky sníží přibližně o deset procent a rozměrová stabilita se
zvýší bez nežádoucího vlivu na vysokou tuhost a vynikající chemickou
odolnost materiálu. Kryt horního krytu sloupkového modulu, na němž je
namontován volant, je vyroben z nevyztuženého PBT Ultradur® B 4520.
Je známý díky nízkému obsahu vody,
a tím i vysoké rozměrové stabilitě.
Navíc kombinuje atraktivní povrchovou úpravu s vynikající rozměrovou
stabilitou při vysokých teplotách.
Tato vyvážená kombinace vlastností
je základem pro zajištění toho, aby
byl volant bezpečně nasazen na modul přepínače sloupku řízení.
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Špičkové vstřikovací lisy Yizumi

Výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku



www.hph-fine.cz



FE série - plně elektrické lisy
A5 série - servo-hydraulické lisy
DP série - dvou-deskové servo lisy

Aktuální školení z oblasti
zpracování plastů

Školení zpracování plastů pro personalisty
v termínu 5. 10. 2017

Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR)
závodů na zpracování plastů i pro všechny pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými v plastikářské výrobě.
n Vlastnosti plastů
n Vstupní kontrola
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Konstrukce dílů
Výroba
Příprava materiálu před výrobou
Proces vstřikování
Vstřikovací stroj
Vstřikovací forma
Krátký přehled technologií zpracování plastů
Výstupní kontrola
Základní vady plastových dílů

Partner školení:
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Podrobnosti ke kurzům najdete
na stránkách společnosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html

IT�Forum�2017�-�Zaměřeno�na člověka

Termín�a�místo�konání

Společnost TD-IS Vás srdečně zve na pravidelnou odbornou
konferenci IT Forum 2017, určenou především technickému
managementu výrobních firem, vedoucím konstrukce,
konstruktér ů m, projektovým manažer ů m a procesním
inženýrům.

12.�-�13. 9. 2017

Připravili jsme pro Vás novinky z oblastí, které pomáhají
optimalizovat procesy při vývoji, konstrukci a výrobě ve
strojírenských firmách, lisovnách plastů a gumárenských
výrobků, výrobě forem a nástrojů i v ostatních průmyslových
oborech potýkajících se s touto problematikou.

Darovanský�dvůr�Resort****,�Darová�3,�338�24�Břasy
Zahájení�12.�9.�od�10�hodin.
(prezence�účastníků možná�již od�9:00)

Úterý 12.�9.�2017�- Vybraná�témata
Zdroje�pro�růst�inovačního�potenciálu
Efektivní řízení�procesů ve�strojírenských�firmách
Průmysl�4.0�-�budoucnost�integrované�výroby
 CAD/CAM/CAE�systémy�pro�vývoj�a�optimalizaci�výrobku
 PLM�spravuje�a řídí�dokumentaci�napříč společností
 Příběhy�zákazníků -�nasazení�PLM,�MES,�ERP,�CAx
 Dopad�GDPR�na�oblast�správy�dokumentů a�CRM
®
 Vyzkoušejte�si�práci�s 3D�myší�SpaceMouse




Zaměřeno�na člověka

12.�-�13.�9.�2017
Darovanský�dvůr�Resort****

Středa 13.�9.�2017�- Workshopy
Podnikové�informační�systémy/ERP
PLM -�firemní�páteř informací�o�výrobku
 MES�systémy�-�sběr�a�zpracování�dat�v�praxi
 Digitalizace�s�prostředky Autodesk
 Programování�CNC�strojů -�FUSION�360
 Analýza�a�optimalizace�výrobků - Automatizace�návrhu



Detailní�program�akce�naleznete�na www.td-is.cz.

Mediální�partneři:
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Zúčastnit�se�můžete�obou�nebo�jen�jednoho�dne,�dle�výběru
programu.
Pro�účast�na�konferenci�a�workshopech�se�prosím�zaregistrujte
do 5��9
. .�2017.
Online�registrace: www.td-is.cz
E-mailem: info@td-is.cz
Telefonicky: +420�377�441�025
Po�předchozí�registraci�je�účast�na�konferenci�a�společenském
večeru�zdarma.
Tešíme�se�na�Vaši�účast.

Mediální�partneři:
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www.engelglobal.com

ENGEL CZ slaví 25 let!

ENGEL trend.scaut s více než 500 účastníky
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Automobilová budoucnost na dosah

Seznam účastníků konference ENGEL trend.scaut 2017 je něco jako
„kdo je kdo“ v mezinárodním automobilovém odvětví. Více než 500
vedoucích vývoje a výroby, jednatelů a analytiků trhu diskutovalo na
dvoudenní konferenci na konci června v Linci a St. Valentinu v Rakousku
o trendech a výzvách, představilo nejnovější technologie a odhalilo vize
do budoucna. „Velký význam akce potvrzují navíc velmi pozitivní zpětné
vazby účastníků. Konference trend.scaut zaujímá čelní pozici v setkáních
osob s rozhodovacími pravomocemi z automobilového odvětví,“ shrnuje
Dr. Christoph Steger, obchodní ředitel pořadatele ENGEL AUSTRIA.
Elektromobilita, autonomní jízda, konektivita
a carsharing patří k největším trendům, které
budou v nadcházející dekádě zásadně měnit
požadavky na automobil, a tedy na jeho výrobu. V jednom se přednášející a hosté konference ENGEL trend.scaut 2017 shodli: Nové
výzvy bude možné úspěšně řešit pouze tehdy,
pokud budou firmy v celém řetězci tvorby hodnot ještě úžeji spolupracovat. „Dnes uvažujeme
v rámci kompozitních materiálů a elektronické
funkce součástí, v rámci vysoce integrovaných
výrobních procesů a uzavřených materiálových
cyklů. Aby do sebe nejrůznější technologie od
surových materiálů přes proces zpracování
až k pozdější recyklaci ještě lépe zapadaly, je
důležité, abychom naše know-how ještě intenzivněji spojili nad rámec jednotlivých firem,“
zdůrazňuje Michael Fischer, manažer prodeje
technologií společnosti ENGEL AUSTRIA.
Tento mezioborový přístup se odrážel také
v přednáškách a diskuzích první den akce v designovém centru v Linci. Přednášející pocházeli
mimo jiné z firem Audi a Volvo, Sabic, BASF
a voestalpine Metal Forming, Kreisel Electric
a ENGEL, Magna, Continental a Yanfeng, McKinsey a LMC.
Nové technologie připravené pro sériovou
výrobu
Druhý den byl v závodu na výrobu velkých
strojů ENGEL v St. Valentinu zaměřený na praxi.
V pěti vysoce integrovaných a automatizovaných výrobních buňkách se vyrábějí součásti
pro interiéry, nosníky pro přístrojové desky
a kompozitní součásti. Firma ENGEL společně se svými partnery představila na základě
těchto dílů inovativní technologie s velkým
potenciálem do budoucna. Ať DecoJect, in

situ polymerizace, vysoce automatizované HP-RTM, nebo vstřikování s následným dolisováním – všechny příklady použití ukázaly, jak
lze maximální požadavky na kvalitu a stabilitu
součástí spojit s vysokou hospodárností pro
sériovou automobilovou výrobu. Především
v oblasti lehkých konstrukcí představuje tlak
na náklady jednu z největších hnacích sil vývoje nových zpracovatelských procesů. Cílem
technologického centra pro kompozitní lehké
konstrukce firmy ENGEL v závodu St. Valentin
je urychlení zavádění inovativních technologií
na trh. Dobrým příkladem je in situ polymerizace ε-kaprolaktamu na nosné struktury FVK
na bázi termoplastů s následným uplatněním
funkce ve vstřikování. Automatizovanou výrobní buňkou, prezentovanou během akce, položila firma ENGEL společně se svými partnery
základ pro sériovou automobilovou výrobu.
„Jsme připraveni,“ zdůraznil Peter Egger, vedoucí technologického centra pro kompozitní
lehké konstrukce. „Teď očekáváme, že automobiloví výrobci dají novým technologiím důvěru.
Konference trend.scaut 2017 k tomu významně
přispěla.“
Větší přínos pro automobilisty
U příležitosti automobilové konference otevřela společnost ENGEL poprvé pro návštěvníky
novou výrobní halu v závodu St. Valentin. Na
4 100 metrech čtverečních vznikla v jižní části
areálu závodu další výrobní plocha. Při prohlídce výroby velkých strojů se hostům naskytl
také exkluzivní pohled na další kroky výstavby.
V zimě 2017/2018 bude zahájena stavba nové
správní budovy a ještě většího technického
centra pro zákazníky. V souvislosti s těmito

opatřeními získá více místa také technologické centrum pro kompozitní lehké konstrukce.
„Investicemi do našeho závodu na velké stroje
se přizpůsobujeme vzrůstající poptávce především v oblasti automobilového průmyslu,“ zdůrazňuje Franz Füreder, vedoucí obchodní jednotky pro automobilový průmysl společnosti
ENGEL AUSTRIA. „Díky tomu budou výsledky
nového vývoje ještě rychleji k dispozici.“
Od roku 2009 zve výrobce strojů na vstřikování
plastů ENGEL pravidelně zástupce automobilového průmyslu a subdodavatele automobilového průmyslu na konferenci trend.scaut, tři roky
se konference koná střídavě na různých kontinentech. Další termíny jsou v roce 2018 v Šanghaji (Čína) a v roce 2019 v Detroitu (USA), v roce
2020 bude hostitelem opět Rakousko.
www.engelglobal.com

Víc než jenom konference: Vedle přednášek se v designovém centru v Linci
konala výstava automobilů a partnerských firem.

Druhý den akce byl ve znamení praxe. V závodu na výrobu velkých strojů
představila firma ENGEL inovativní technologie pro hospodárnou výrobu
součástí pro interiéry a kompozitní lehké konstrukce.

59. mezinárodní
strojírenský veletrh
MSV 2017
TECH news

9.–13. 10. 2017
Výstaviště Brno
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Tereza Velíšková: Ve vzdělávacím
centru si budeme vychovávat
prvotřídní zaměstnance
Nové Technologické centrum, které roste na Lidické třídě v sídle skupiny
KUBOUŠEK, rozšiřuje možnosti i pro školení a vzdělávání. Časy, kdy technologům
stačilo krátké proškolení na ovládání stroje, jsou pryč. Dnešní technologie
umožňují sledovat neustále celý výrobní proces, kvalitu výrobků a zamezovat
tak nežádoucím situacím. Je však nutné svůj stroj a použité technologie
dokonale znát. Proto společně s Technologickým centrem vzniká v Českých
Budějovicích i Vzdělávací centrum, které bude poskytovat zákazníkům knowhow, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. O vizích ve školení se podělila
vedoucí Vzdělávacího centra Tereza Velíšková.

Dynamicky
a s vášní.

1. Jaké změny přinese pro zákazníky koncepce
Vzdělávacího centra?
Vzdělávací centrum ve své první fázi vývoje letos
v březnu navázalo na existující koncept Školicího
střediska. Tou nejzásadnější změnou bude podstatně širší nabídka školicích produktů, intenzivnější
a systematická péče o zákazníka a péče o odborné
vzdělávání vlastních zaměstnanců.

2. Bude se Vzdělávací centrum dále rozvíjet?
Ano, pokud chce Vzdělávací centrum splnit účel
svého vzniku a nést hrdě a právem ve svém názvu
slovo „vzdělávací“, pak jediná cesta je nekončící
rozvoj. Chceme být nositeli vzdělání v oblasti nejnovějších technologií, vstřikovacích strojů, jejich
periferií, měřicích přístrojů a systémů. To vše znamená velkou zodpovědnost vůči zákazníkům i sobě
samým a samozřejmě neustálý rozvoj.
Není žádným tajemstvím, že se společnost KUBOUŠEK založením Vzdělávacího centra vydala na velice
zásadní a odvážnou cestu, která povede ke vzniku
zcela jedinečného vzdělávacího institutu. Smyslem
této cesty bude uspokojovat požadavky zákazníků
i skupiny KUBOUŠEK na vysoce kvalifikované lidské zdroje. Sami si budeme schopni připravovat
a vzdělávat nové zaměstnance, přesně dle technických potřeb a standardů naší společnosti. Časem
tuto možnost budeme nabízet i dalším společnostem našeho regionu a třeba i regionům celé České
republiky.

Mgr. Tereza Velíšková, vedoucí Vzdělávacího centra KUBOUŠEK

4. V plánu je navázání spolupráce Vzdělávacího
centra s univerzitami. Jak je tato vize daleko
a co si od ní slibuješ?
Ano, plán spolupráce nejen s univerzitami, ale i se
středními průmyslovými školami a odbornými učilišti je dalším úkolem Vzdělávacího centra. Je to další
vize Ivana Kubouška, prezidenta skupiny, která již
přestává být jen vizí a dostává své velmi konkrétní
obrysy. Spolupráce se školami je nesmírně důležitá.
Je to možnost, jak co nejdříve získat nové a schopné zaměstnance přímo ze škol a dát jim možnost
rozvinout své znalosti a dovednosti u nás.
Během jara se nám podařilo navázat spolupráci s několika vysokými a středními školami, které
svým zaměřením odpovídají našim potřebám. Nabídli jsme jim konkrétní programy dlouhodobé
spolupráce, která bude přínosná pro obě strany.
Školy možnost praktického zapojení svých studentů
v technologických a výrobních firmách vítají. Mají
samozřejmě své technické zázemí, nicméně naše
možnosti jsou i díky budovanému Technologickému centru v tomto ohledu nesrovnatelné.
Na podzim startují dva pilotní bloky odborných
přednášek pro Jihočeskou univerzitu, přesněji pro
obor Mechatronika. Naši nejlepší školitelé si připravili pro studenty 4 přednášky, které zahrnují
i praktické ukázky v Technologickém centru. Věřím,
že studenty i jejich profesory zaujmou a zúčastní se
i přednášek, které chystáme pro letní semestr.

3. Vzdělávací centrum nebude fungovat pouze
směrem k zákazníkům, ale i k zaměstnancům
skupiny. Jak je to myšleno a bude mít i toto
fungování dopad pro zákazníka?
Vzdělávací centrum bude pečovat nejen o zákazníky, ale samozřejmě i o vlastní zaměstnance. Pokud
chceme poskytovat zákazníkům a širší odborné
veřejnosti své služby, je třeba dbát na maximální
úroveň odborných znalostí a zároveň na schopnosti
tyto znalosti kvalitně předat. Měli bychom disponovat nejen odborným „know-how“, ale i schopností
ho prezentovat zákazníkům. Vzdělávací centrum
tedy bude mít na starosti průběžný a pravidelný
odborný růst našich zaměstnanců. Pevně věřím, že
zaměstnanec skupiny KUBOUŠEK bude pro zákazníky i díky úsilí Vzdělávacího centra synonymem Technologické centrum a Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
Více informací: www.technologicke-centrum.cz
perfektních služeb.

IONBOND™ 35

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

FRIMO Group GmbH
+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

PVD a DLC povlaky pro tváření kovů a vstřikování plastů
Plasty s vysokým obsahem abrazivních plniv a korozivní plasty
Neželezné kovy a nalepující se materiály
Snížení tření a zlepšení kluzných parametrů
infocz@ionbond.com | www.ionbond.com
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Do Česka míří unikátní barevný třídič
z daleké Sibiře

Jak třídit luštěniny, drcený PET materiál nebo třeba měděné třísky?
Důležitá otázka pro potravinářské či průmyslové podniky má nyní
jasnou odpověď – pomocí barevných třídičů.
Budoucnost se tak čím dál častěji začíná protínat se
současností,“ dodává Otto Jelínek.

Úspora nákladů i zvýšení kvality
Stále více výrobců nejen zemědělské produkce
upřednostňuje třídění pomocí barevných třídičů. Ty
snižují počáteční investice, výrobní i provozní náklady, a zároveň se vyznačují snadnou údržbou a vysokou energetickou úsporností.
Vedle toho je kladen stále větší důraz na kvalitu
zpracovaného materiálu, a právě barevné třídiče
umožňují získat homogenní produkt o čistotě 99,9
procent, který se vyznačuje vysokou spotřebitelskou kvalitou.
„K poškození reputace firmy stačí jeden špatný výrobek nabízený v obchodě, a proto je důležité mít kvalitní barevný třídič, který rozpozná i minimální rozdíly v barvě, tvaru nebo textuře,“ uzavírá Otto Jelínek.
Již stovky zařízení do celého světa prodala ruská
společnost CSort se sídlem ve městě Barnaul v západní části Sibiře. Jejich přístroje třídí produkty podle barev a jsou vyráběny s různými výkony – hodí se
tak pro drobné farmáře, ale i velké podniky.
„Spektrum materiálů, které tento třídič dokáže rozpoznat, je obrovský. Od obilí, luštěnin, semen, bobulových plodů, zeleniny, ořechů, soli, máku, rýže, kávy až
po drcený PET materiál nebo měděné třísky,“ vysvětluje Otto Jelínek, generální ředitel společnosti Jelínek-Trading, exkluzivní dovozce barevných třídičů
CSort pro český a slovenský trh.

Další informace:
Pavel Rosman, marketingový manažer
Mobil: 721 383 753
e-mail: rosman@jelinek-trading.cz
Jiří Böhm, PR manažer
Mobil: 720 976 439
e-mail: bohm@jelinek-trading.cz

Digitalizace přichází z Ruska
V dnešní době, kdy se celé globální hospodářství
chystá na Průmysl 4.0, internet věcí či digitalizaci
procesních řízení, ruská firma CSort neponechala
nic náhodě a svá zařízení vybavila nejmodernějšími
technologiemi.
Jejich barevné třídiče tak mají nepřetržitou technickou podporu, tím pádem lze diagnostiku provést
v Rusku a nastavit zařízení přes internet. Zároveň
má třídič jednoduché ovládání – spouští se jediným
dotykem. Nastavení a přepínání mezi programy třídění jsou velmi rychlá a snadná.
„Průmysl 4.0 a robotizace je v plném proudu i na
Sibiři. Barevné třídiče od našich ruských partnerů samy regulují provozní tlak trysek podle hodnot nastavených na ovládacím panelu. A při
přepínání mezi třídícími programy dochází k automatické změně tlaku bez nutnosti zásahu člověka.

O firmě JELÍNEK-TRADING:
Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING se řadí
mezi přední české zpracovatele tříděných plastových odpadů, ze kterých vyrábí kvalitní PP
regranuláty a kompaundy. Již více než dvacet
let je v České republice největším výrobcem
kompostérů z recyklovaného plastu.
JELÍNEK-TRADING se specializuje na odborné
poradenství a produkty, které umožňují nejen realizaci moderní výroby, ale také ochranu
technologií v různých hospodářských odvětvích a vedou přímo k zajištění nejvyšší kvality
výrobků v rámci řízení jakosti podle norem ISO
9001 a ISO 14000. Pro řešení všech typů dopravních cest je určen potrubní stavebnicový
systém JACOB, ale i výrobky dalších firem, které
JELÍNEK-TRADING zastupuje. Pro účely související s kvalitou jsou na zakázku vyráběny a dodávány vlastní magnetické separátory nebo
separátory a detektory kovů MESUTRONIC.
Více informací na: www.jelinek-trading.cz

Společnost Safic-Alcan Česko, s.r.o.,
přední distributor surovin a materiálů, neustále rozšiřuje portfolio produktů a servisních služeb. Mimo již
etablované dodavatele v oborech
inženýrských plastů, gumárenských
aditiv, kosmetických přísad apod.
nově zařazuje do svého produktového portfolia významného výrobce
koncentrátů pro chemické síťování
a lehčení plastů i pryží, společnost
Zebra-chem GmbH. Více informací naleznete na www.safic-alcan.cz
nebo nás kontaktujte e-mailem
contact@safic-alcan.cz.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
na stánku společnosti MAPRO spol. s r.o. v rámci strojírenského
veletrhu v Brně, který se koná 9.–13.10. 2017.
Najdete nás v pavilonu G1 stánek č. 22.
MAPRO
MÁ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
AUTOMATIZACI VÝROBY

www.mapro.cz
MAPRO spol. s r.o. | Bystrovany 211, 772 00 Olomouc | Tel.: +420 585 157 811 | E-mail: mapro@mapro.cz
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Automatizace (nejen) vstřikovacího procesu pomocí kolaborativního
robotu Universal Robots. Co je kolaborativní robot? Proč je tato cesta
budoucnost? Ukázka nasazení, ekonomické výhody.
Dnešní doba dospěla v oblasti výrobních procesů,
automatizace a robotiky do fáze, kdy mechanicky,
elektricky i softwarově mohou vznikat velmi sofistikované systémy pro automatizaci. Současně ruku
v ruce vzrostly požadavky na kvalitu výroby a výrobu v co nejkratších cyklech. Zejména to platí pro
procesy na vstřikovacích strojích.
Moderní robotika pro vstřikovací stroje tedy
využívá 2 základních typů robotů:
A/ Lineární manipulátory – výhodou je jednoduché programování, jednoduché lineární pohyby na
dlouhé vzdálenosti!, ekonomičtější a levnější pro
jednoduché aplikace typu „Pick and place“, jednoduše zaimplementovaná ochrana formy a vyhodnocení pozice v prostoru. Nevhodné je použití pro
složitější aplikace, kdy nasazení dalších rotačních os
velmi snižuje nosnost robota a výrazně jej zdražuje.
B/ Víceosé (6-ti) roboty – lze využít pro složitější
aplikace s relativně krátkým dosahem a limitovanou
nosností, složitější integrace (ochrana formy světelnou bránou), velmi výhodné v okamžiku, kdy je
nutné využít rotační pohyby ve formě nebo mimo
ni. Nevýhodou výrazné snížení nosnosti u dlouhých
koncových prvků (chapadlech).

Dříve využívané pneumatické roboty jsou již na ústupu (v ČR používané
pouze jako jednoduché „tahače vtoků“ zejména u menších vstřikolisů).
Ale pro spoustu jednoduchých aplikací to může být stále velmi ekonomické
řešení. Další typy robotů jako Scara nebo Delta se pro obsluhu vstřikolisů
nehodí a takto se ani nevyužívají.

Většina nových vstřikolisů je již připravena na instalaci robota – jak lineárního nebo šestiosého. Standardizované rozhraní mezi robotem a vstřikolisem
určují tyto technická doporučení Euromap:
E67 – elektrické rozhraní pro komunikaci robota
a vstřikolisu
E18 – mechanické rozhraní pro montáž robota
Kolaborativní robotika:
Na světě je cca 13 výrobců robotů, kteří nabízejí
kolaborativního robota. Každý z výrobců na to jde
ovšem svou vlastní cestou.
Všichni výrobci přibližující se oblasti kolaborativních
robotů uvádějí, že uvedli na trh „PRVNÍ SKUTEČNĚ
SPOLUPRACUJÍCÍ ROBOT NA SVĚTĚ“. Z toho je jasné, že vymezení pojmu kolaborativní robot je velmi
obtížné a individuální.
Kolaborativní robot = robot, uzpůsobený pro spolupráci s lidmi nebo lidi nahrazující. Má řešenou
bezpečnost tak, aby nezranil, případně v extrémních případech způsobil bolest pouze „dovoleným
způsobem“.
V současné době není legislativa v této oblasti zcela
jednoznačná a celý obor kolaborativní robotiky tak
trochu předběhl svou dobu. Aplikace pro kolaborativní roboty existují, firmy tuto možnost automa-
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tizace žádají a mají pro ni uplatnění, ekonomicky to
dává smysl, ale není určeno, jak by měl kolaborativní
robot reagovat při případném kontaktu s člověkem.
Tím pádem každý z výrobců přistupuje k tomuto
oboru různými způsoby.
Dnešní doba v kolaborativní robotice je přirovnávána k době v počátcích automobilismu. Když vznikly
první automobily, legislativa přikazovala, aby tato
čerstvá novinka byla bezpečná pro lidi. Řešil to člověk s červeným praporkem, který šel před autem
a zajišťoval „bezpečnost“ odháněním lidí z dráhy.
U kolaborativních robotů je situace podobná. Legislativa upravující bezpečnost klasických šestiosých
robotů by tuto oblast okleštila tak, že veškerá kolaborace zmizí a nebude mít smysl. Proto vznikl návrh
normy ISO TS 15066, který již částečně tuto oblast
upravuje. V současnosti pouze jako návrh a např.
v ČR nejsou ani normy, natož návrhy norem závazné. Proto v této oblasti existuje určité „bezvládí“.
Universal Robots
Historie
2003
Tři zakladatelé společnosti, Esben Østergaard,
Kasper Støy a Kristian Kassow, se setkávají na univerzitě v Odense v jižním Dánsku. Společně přicházejí na nápad vytvořit lehkého robota, který se bude
snadno instalovat a programovat. Zároveň analyzují
speciální požadavky na roboty v potravinářském
průmyslu. Zjišťují, že robotice vládnou těžcí, nákladní a těžkopádní roboti a že existuje poptávka po
uživatelsky příjemnějším provedení.
2005
Společnost Universal Robots byla oficiálně založena
v roce 2005 s cílem zpřístupnit robotickou technologii malým a středně velkým podnikům. Založení
společnosti bylo možné díky investici firmy Syddansk Innovation.
2008
Dánský státní investiční fond byl přesvědčen o potenciálu společnosti Universal Robots a připojil se
k manažerskému týmu a firmě Syddansk Innovation
s další investicí do společnosti.
2009
Jsou prodány první výrobky distributory v Dánsku
a Německu. Prvním výrobkem společnosti Universal
Robots se stalo UR5, šestiosé kloubové robotické
rameno, které vyvolalo revoluci na trhu průmyslových robotů. UR5 váží 18 kg, má zvedací kapacitu
max. 5 kg a pracovní dosah 85 cm.
2010
Společnost Universal Robots rozšířila podnik do
celé Evropy.
2011
Universal Robots vstupuje na asijský trh a zakládá
místní kancelář v Číně.
2012
Universal Robots uvádí na trh UR10. Tento robot
se zvedací kapacitou 10 kg a dosahem 130 cm se
zaměřuje na větší úkoly. Společnost rovněž zakládá
pobočku v USA se sídlem v New Yorku. Po celém
světě je nainstalováno a pracuje celkem 1 600 robotů UR.
2013
Universal Robots zakládá novou pobočku v Šanghaji a také distribuční síť v Jižní Americe a Oceánii.
2014
Společnost se stěhuje do nového sídla na Energivej
v Odense a rozšiřuje svou výrobní plochu na ohromných 12 000 m2. Na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově je představena třetí generace lehkých robotických ramen UR5 a UR10 s mnoha novými funkcemi.
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Universal Robots rovněž zakládá pobočku v Barceloně.
S osmi novými konfigurovatelnými bezpečnostními
funkcemi jsou robotická ramena Universal Robots
jedinými zařízeními tohoto typu na světě, u nichž
lze inteligentně přizpůsobit pokročilé bezpečnostní
funkce specifickým aplikacím.
Po celém světě je nainstalováno přes 3500
robotů UR.
2015
V Singapuru je otevřena nová dceřiná společnost
UR pro asijsko-pacifický region (APAC).
Universal Robots představuje model UR3 – nejflexibilnější, nejlehčí stolní robot na světě určený pro
práci bok po boku s lidmi. Nový robot s manipulačním zatížením 3 kg pro lehké montážní práce
a automatizované činnosti na pracovních stolech je
představen na veletrzích v Šanghaji, Chicagu a Hannoveru.
Společnost Universal Robots je koupena společností Teradyne za 285 milionů dolarů. Společnost Teradyne je špičkovým dodavatelem automatizovaných
zkušebních zařízení používaných k testování polovodičů, bezdrátových výrobků, datových pamětí
a komplexních elektronických systémů. Společnost
v současné době zaměstnává přibližně 3 800 lidí po
celém světě. Společnost Universal Robots pokračuje v činnosti pod stejným managementem, přičemž
ředitelství UR, výzkum a vývoj i výrobní závody zůstává v Dánsku. Další informace o společnosti Teradyne si můžete vyhledat na www.teradyne.com.
Typy robotů
• UR3
Nosnost 3 kg, dosah 500 mm.
Hmotnost 11 kg, opakovatelná přesnost ±0,1 mm.
Spotřeba el. energie min. 90W, typicky 125W,
max. 250 W.
Stupeň krytí IP 64, rozsah pohybů na všech
kloubech ± 360°.
• UR5
Nosnost 5 kg, dosah 850 mm.
Hmotnost 18,4 kg, opakovatelná přesnost ±0,1 mm.
Spotřeba el. energie min. 90W, typicky 150W,
max. 325 W.
Stupeň krytí IP 54, rozsah pohybů na všech
kloubech ± 360°.
• UR10
Nosnost 10 kg, dosah 1300 mm.
Hmotnost 28,9 kg, opakovatelná přesnost ±0,1 mm.
Spotřeba el. energie min. 90W, typicky 250W,
max. 500 W.
Stupeň krytí IP54, rozsah pohybů na všech
kloubech ± 360°.

→
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pro České zákazníky v Praze je také ZDARMA.
Pozn. Pro aplikace na vstřikolisech je možné (nutné)
vybavit robota opcí Euromap 67 pro komunikaci se
vstřikovacím strojem.

→ Technické možnosti vycházejí z vlastností jednotlivých velikostí robotů Universal Robots. Společné pro všechny velikosti je:
Opakovatelná přesnost ±0,1 mm,
Certifikace TUV Nord, EN ISO 13849:2008 PLd,
EN ISO 10218-1:2011, Clause 5. 4. 3
Kontrolní skříň s dotykovým displayem 12“, stupeň
krytí IP20.
16+16 digitálních vstupů/výstupů 24 VDC v řídící
skříni.
TCP/IP 100 MBit, Modbus TCP, Profinet, EthernetIP
Napájení 100 -240 VAC, 50 – 60 Hz.
Universal Robots nabízí všem zákazníkům veškeré
podklady a podpůrné nástroje ZDARMA. Zaškolení

Bezpečnost v podání Universal Robots
Universal Robots řeší problematiku bezpečnosti tak,
že robot má několik úrovní bezpečnostního nastavení. Při pohybu je schopen vyhodnocovat působení vnějších sil a na základě bezpečnostního nastavení se dle toho chovat. Změnou úrovně bezpečnosti
se robot chová buď „bezpečněji“, tj. na místech
s pohybem obsluhy jsou rychlosti a kinetické energie jsou sofistikovaným způsobem omezeny. Nebo
na místech s bezpečným rychlým pohybem (mimo
pohyb obsluhy), lze nastavením robota zrychlit,
zkrátit cykly, při snížení citlivosti k vnější síle.
Důležitým nastavením v robotu pro jeho správnou
funkci v bezpečnostním režimu je zadání správné
hmotnosti a polohy těžiště. Tím je robot schopen
rozlišit, zda síla vznikající při pohybu daným zrychlením a danou rychlostí je vnější síla od člověka (nebo
překážky), či je to pouze zatížení dané uchopovačem
příp. výrobkem. Nastavení lze v průběhu programu
měnit (když máme uchopovač s hmotností 2 kg
a vezmeme díl o hmotnosti 5 kg, tak lze v okamžiku

uchopení tyto poměry přenastavit). Bezpečnostní
režimy lze také přepínat v průběhu cyklu, tzn. V určité oblasti lze využívat nastavení s plnou rychlostí,
v oblasti možného výskytu lidí pak zabezpečený
(people friendly)í režim.
Tento způsob řízení bezpečnosti je dlouhodobě
opakovatelný a udržitelný. Řešení např. bezpečnostními skenery, gumovým obložením robota,
senzorickou kůží, očním kontaktem s očima na
obrazovce atd. zatím nedává dlouhodobé kvalitní
výsledky.

Analýza rizik
Důležitým prvkem bezpečnosti potom koncový nástroj jeho konstrukce. Robot samotný je certifikovaný z hlediska bezpečnosti. Pro celkovou bezpečnost
pracoviště je důležitý způsob integrace (umístění
atd.) a koncový prvek (chapadlo). Pro vysokou bezpečnost je nutné pro každou aplikaci vytvořit tzv.
analýzu rizik, kde jsou možné způsoby kontaktu
s člověkem shrnuty a vyhodnoceny z hlediska bezpečnosti.
Zajímavou funkcí robotů Universal robots je režim
Freedrive. Je to možnost odbrzdit a uvolnit všechny
osy při programování tras tak, že lze volně rukou
přesouvat robota z pozice do pozice a tím naučit
danou trasu. Tím se zjednodušuje a urychluje programování robota.

→
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SMĚR: CENTRUM

stánek č. 101 (galerie)

pavilon G1, stánek č. 101

COMPAS představí obchodním partnerům i novým zájemcům inovativní řešení průmyslové automatizace a řízení výroby. Můžete s námi konzultovat Vaše nové projekty průmyslové
automatizace a řízení výroby i rozvojové vize Industry 4.0, které dílčím způsobem naplňujeme
našimi inženýrskými službami a konceptem Elektronického řízení výroby a údržby.

SMĚR: BRATI
A SLAV
AVA, VÍDEŇ, OLOMOUC

Představíme Vám výrobní informační systém COMES pro řízení lisoven plastů i další aplikační koncepty COMES pro řízení montáží v diskrétní výrobě a řízení údržby, digitální továrnu
a simulace v Tecnomatix, Informační systém MES COMES, který byl již mnoha uživateli zvolen
pro operativní řízení výroby a údržby jejich podniku.
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...Formy a plasty 2017
→ Další nepřímým důsledkem kolaborace robota je

možnost jezdit na vymezené dráze přesně kontrolovanou silou. Díky tomu lze například kontrolovat
a vyhodnocovat proces zakládání zálisků, ve chvíli,
kdy zálisek netrefí do správné pozice, robot vyhodnotí velkou sílu a přejede zpět do počáteční pozice.
Velmi ceněnou funkcí pokus o několikanásobné
založení (programovatelné). Takto může robot vyzkoušet založení několikrát, dokud se nepovede.
Hlavní uplatnění kolaborativních robotů je primárně na montážní práce. Sekundární nasazení je pro
vstřikolisy, kdy možné s výhodou využít unikátní
vlastnosti kolaborativních robotů Universal Robots:
- Aplikace, kde člověk nemůže z bezpečnostních
nebo procesních důvodů zasahovat do cyklu
- Aplikace, kde kolaborativním robotem nahradíme
stereotypní a opakují se činnost člověka.
Kolaborativní robot u vstřikolisu
A/ Pro uplatnění na vstřikolisech dává smysl usazení robota „nahoře na lise“, jelikož tím jsme schopní
zajistit bezpečnost obsluhy vstřikolisu relativně jednoduše. Zároveň se tím zvětšuje velikost bezpečné zóny s maximální rychlostí pohybu. Robot při
vyjímání výlisků zajíždí do vstřikolisu chráněného
bezpečnostními dveřmi. Vv oblasti mimo vstřikolis
(odkládání na dopravník) pak může jet v kolaborativním režimu a neohrozí obsluhu. V případě nutnosti stříhat vtoky lze stříhací stanici umístit nahoru
nad vstřikolis do bezpečné zóny, kde člověk nemá
přístup. Nebezečné činnosti jsou tedy vykonávány
mimo dosah člověka a robot může přijít do kontaktu s člověkem pouze v „bezpečné“ oblasti. Robot
může pracovat BEZ oplocení.
• Výhody – díky lehké konstrukci robot neovlivní
vstřikolis, instalace nahoru na vstřikolis je velmi
snadná, velmi jednoduché programování, malé
zástavbové rozměry robota i řídící skříně.
• Technická omezení - vzhledem k dosahu se hodí
na malé a střední vstřikolisy, nosnost robota
klesá s vysazením uchopovače od příruby. Při
umístěním na vysoké vstřikolisy je nutné řešit
odkládací výšku např. šikmým dopravníkem.
B/ Další možností je umístit robota za (nebo před)
vstřikolisem. V této pozici je nutné zajistit otevřené dveře vstřikolisu a musí být instalováno bezpečnostní oplocení. Oplocneí je potřeba nikoliv
kvůli robotu, ale kvůli bezpečnosti vstřikolisu. Tím
se ztrácí určitá ekonomická výhoda jako v případě
umístění na lise, kde není nutné použít bezpečnostní oplocení.
• Výhody – lze použít i na větší vstřikolisy, není
problém s odkládací výškou.
• Omezení – nutno zajistit otevřené dveře
vstřikolisu a přidat bezpečnostní oplocení

Aplikace kolaborativních robotů UR
na vstřikolisech v rámci ČR
Kasko s.r.o.
Universal robots UR10 umístěný na lehké hliníkové
Př. 2 / Ekonomická návratnost při nahrazení
konstrukci na vstřikolise. Zajíždí do vstřikolisu shora,
operátora ve výrobní lince:
vyjímá výlisky. Následně zajíždí do stříhací stanice,
Roční náklady na 1 operátora cca 300 000 Kč
odjíždí nad pás, odkládá zvlášť výlisky a zvlášť vtoky.
Směnnost 1x.
Cena robota včetně vybavení a integrace (od 25 000 Specifika: - ventilový terminál umístěn na 3. rameni
EUR do 35 000 EUR dle typu, vybavení a náročnosti robota, umístěn na vysokém vstřikolise. Odkládací
aplikace), zde použijeme průměrnou hodnotu 30 výška řešena šikmým dopravníkem, stříhání vtoků
umístěno v bezpečné výšce nad vstřikolisem.
000 EUR = 810 000 Kč.
Hrubá návratnost = 2,7 roku
Obrázek 1 stříhání zbytku
Přínosy – stabilita cyklu, přesnost, opakovatelnost, po vtoku nad strojem
zkrácení cyklů.
Př. 3 / Ekonomická návratnost při nahrazení
operátora ve výrobní lince:
Roční náklady na 1 operátora cca 300 000 Kč
Směnnost 3x.
Cena robota včetně vybavení a integrace (od 25 000
EUR do 35 000 EUR dle typu, vybavení a náročnosti
aplikace), zde použijeme průměrnou hodnotu 30
000 EUR = 810 000 Kč.
Hrubá návratnost = 0,9 roku = cca 11 měsíců
Přínosy – stabilita cyklu, přesnost, opakovatelnost,
2D&S s.r.o.
zkrácení cyklů.
Trendy v kolaborativních robotech u jiných výrobců V současné době v realizaci. Robot UR10 odebírá
etikety ze zásobníku (postupně první, po ní druhou).
a do budoucnosti
Tak jako v klasické robotice se do oblasti kolabo- Zajíždí do stanice pro uhlazení etiket na zakládacím
rativních robotů dostávají moderní prvky umělé kopytě. Jede do vstřikolisu, zakládá obě etikety nainteligence, internet věcí apod. Trendy směřují k jednou (nabití pomocí elektrostatického náboje těsuplatnění strojního učení v řídících systémech ko- ně před vyjetím z formy) a odkládá výlisky do stohů
laborativních robotů, dále využití nejmodernějších na dopravník.
bezpečnostních senzorů a skenerů, citlivých mo- Specifika: - elektrostatické nabíjení etiket, ventilový
mentových senzorů a také např. citlivých materiálů blok u paty robota, uhlazování etiket kartáči.
na povrchu robota. Zajímavá oblast uplatnění kolaborativního režimu je v přímém kontaktu s lidmi v
oblasti rehabilitace, kde robot pomáhá a nahrazuje
lidské asistenty.

Zhodnocení a závěr:
V oblasti kolaborativních robotů dochází k velmi
dynamickému růstu, jelikož tato zařízení zaplňují
„díru na trhu“, a jsou doplňkem tradičních robotů.
Ve vhodných aplikacích pak kolaborativní roboti
nabízejí uživatelům technicky vhodnější řešení, jednodušší inplementaci příp. daleko rychlejší návratnost. Kolaborativní jsou moderní, progresivní téma
a začínají se objevovat jako doplněk výrobní řady
i u tradičních výrobců. Ke kolaborativním funkcím
využívají nové technologie typu moderních prvků
umělé inteligence, internetu věcí apod. Trendy tedy
směřují k uplatnění strojního učení v řídících systémech kolaborativních robotů, dále využití nejmodernějších bezpečnostních senzorů a skenerů, citlivých momentových senzorů a také např. citlivých
materiálů na povrchu robota. Tato oblast robotiky
vykazuje velmi dynamický růst a Universal Robots
se svou ucelenou řadou je hlavním tahounem růstu
prodejů v oblasti kolaborativních robotů.
Autor: Ing. Petr Zemánek
Aplikace kolaborativních robotů UR v klientů v ČR
MP Line s.r.o.
Linaset a.s.
Attl spol. s.r.o.
video.universal-robots.com/linaset
video.universal-robots.com/attl-a-spol
Vysvětlivky:
Euromap = evropská organizace pro standardizaci vstřikovacích strojů pro plast a gumu
Vstřikolis = horizontální vstřikovací stroj =
IMM, SGM, VSS apod.
Uchopovač = EOAT = End of arm tooling =
chapadlo, hlava, koncový efektor, apod.

Ekonomická návratnost využití kolaborativních
robotů
Přesná čísla závisí na konkrétní aplikaci, zde pouze
poměrové vyčíslení možných úspor na několika příkladech.
Př. 1 / Aplikace kolaborativního robota při
vyjímání výlisků.
Původní takt s operátorem 55 s, nový takt s kolaborativním robotem 35 s. Operátor pouze odebírá díly
z pásu a balí do beden.
Přínosy – lehká a levná konzola, jednoduchá a rychlá instalace, zrychlení taktu,
možnost řešit složité pohyby při odběru díky 6 kloubům, není použito bezpečnostní oplocení, zrychlení
taktu o cca 35%. Odnětí většiny stereotypních a únavných činností operátora
(vyjímání výlisků, otvírání
a zavírání dveří, ořez vtoků).
Vyřešení odběru dílů, který
by lineárním robotem nebyl
Více ukázek reálných aplikací je možné nalézt na
možný (rotace dílů při vyjíwww.universal-robots.com.
mání ve formě).

TECH news
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Zdroje a odkazy:
Universal Robots: www. universal-robots.com
MP Line s.r.o.: www.mpline.cz
JSW machines: www.jswmachines.cz
Euromap: www.euromap.org
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Termíny vycházení TECHnews 2017:

10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál Konference FORMY Brno
23. 5.–20. 6.–12. 9.–3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10.–14. 11.–5. 12.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
1 500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových adres kompetentních osob.
Pokud byste měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv
vám nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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