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Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23. 4.)
a plastikářské konference FORMY‑PLASTY Brno 2020 (20.–21. 5.)
Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX‑MSV Brno 2020 (5.–9. 10.)
Svět plastů č. 1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY‑PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17. 4.)
Svět plastů č. 2/2020 - PLASTEX‑MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21. 8.)
Kontakt: telefon 606 715 510, e‑mail mach@machagency.cz

Mediadata 2020 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2020 – klikni ZDE

Svět plastů je jediný tištěný plastikářský časopis vycházející v ČR!

Tedy právě, jedině a pouze časopis Svět plastů najdou plastikáři a všichni potenciální zájemci o problematiku
na všech relevantních plastikářských akcích. Těžko kdekoliv na veletrzích, konferencích, seminářích,
školeních, firemních akcích hledat chuť pro imaginární – elektronické – sociální - online struktury odborné
publicity. Časopis, který v tu chvíli držíte v ruce, kterým listujete, ve kterém nacházíte informace,
který si odnesete s sebou abyste se k němu vrátili, ten jediný má cenu a vypovídací hodnotu.

Přesně takový je Svět plastů - ve správnou chvíli přítomen na správném místě.

LUKOV Plast vs. informační systém
PHARIS od UNIS Brno
Získat nové projekty a zaujmout pozici lídra v oblasti výroby slunečních clon zní velice lákavě. Jedná se o velmi
prestižní interiérový pohledový díl, jehož návrh a následná výroba však vyžadují hluboké technologické znalosti
z mnoha oblastí. Společnosti LUKOV Plast se podařilo zúročit dlouhodobé zkušenosti, a dle všech předpokladů
úspěšně dotáhla výrobu slunečních clon na MQB platformě. Postupně se zaměřovala na optimalizaci všech
výrobních fází od přípravy polotovarů až po finální montáž.

Výroba polotovarů na vstřikovně
Společnost LUKOV Plast je aktuálně vybavena cca 40 lisy značky Engel, na kterých probíhá jednokomponentní a dvoukoponentní vstřikování. Pro sluneční clony bylo nutné zkombinovat zejména technologii dvoukomponentního vstřikování s kovovými zálisky, a to
s využitím vysokého stupně robotizace. Komplexní elektronické řízení výroby na vstřikovně a vyhodnocení její efektivity zde zajišťuje
systém MES/MOM. A to včetně sběru technologických parametrů ze
vstřikovacích lisů, elektronizace výrobní dokumentace, řízení kvality, štítků obalových jednotek. Práce operátorů je řízena tak, aby syssprávy nástrojů a další. MES zde také významně napomáhá i v oblas- tém v maximální míře minimalizoval riziko záměny dílů a aktivně tak
ti výrobní logistiky. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena tiskárnami bránil riziku reklamace.
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V rámci tohoto projektu se společnosti LUKOV Plast ve spolupráci
s brněnskou společností UNIS podařilo velmi efektivně implementovat i jednotlivé principy Industry 4.0, a to i se zohledněním požadavků normy IATF 16 949. Jako procesní integrační nástroj byl využit Výrobní informační systém PHARIS, který svým rozsahem plně pokrývá
nejen standardy MES systému (Manufacturing Execution System),
ale také systému kategorie MOM (Manufacturing Operation Management). Tedy MES obohacený o oblast Údržby, Výrobní logistiky
a Kapacitního plánování a rozvrhování výroby.

Discover our Sustainable Masterbatch Solutions

LUKOV Plast...

Montážní linky slunečních clon,
výrobek řídí proces
Základní myšlenkou i4.0 je automatizace výrobního procesu, kterou řídí samotný výrobek. Proto
na první montážní operaci je korpus každé clony
opatřen jedinečným QR kódem. Po načtení tohoto
QR kódu dochází k automatickému přenastavení výrobní linky dle varianty výrobku. MES zajistí
nahrání předdefinovaných parametrů do jednotlivých PLC a provede automatickou přeregistraci
operátora na kontextový výrobní příkaz.
Výrobek si s sebou pro operátora dále „dotáhne“
komplexní technickou přípravu výroby (TPV), která je dostupná na dotykových displejích přímo na
pracovištích.
MES na výrobních uzlech montážních linek řeší
především následující oblasti:
î	Zobrazuje aktuální schválenou výrobní dokumentaci a současně řídí proces změn v dokumentaci. Upozorňuje obsluhy na změny a vyžaduje o nich potvrzení. Klíčové dokumenty jsou
prezentovány také formou spořiče obrazovky
přímo na obrazovce terminálu. Oblíbenou alternativou je výrobní dokumentace ve formě videí,
která jsou jazykově nezávislá. Instruktážní video
běží obvykle na sekundárním monitoru.
î	MES zabraňuje registraci k výrobě obsluze bez
proškolení, popř. s exspirovaným proškolením.
î	Neshodné kusy je možné identifikovat přímo
operátorem, nebo využitím přímé komunikace
MES s kontrolní stanicí.
î	Práce s neshodami – při zadávání neshod systém
rozlišuje neshodu na výrobku, popř. je možné
zmetkovat vstupní komponenty s cílem zachytit
zmetkovitost z předchozích procesů a zpřesnit
spotřeby vstupních materiálů nebo polotovarů.
î	Kontroly vstupů – kontrola správného typu
vstupních komponent. MES v předepsaných časových intervalech nebo po určitém množství
kusů vyzývá obsluhu k načtení čárového kódu
vstupních komponent. V případě zjištění špatného typu vstupní komponenty systém zablokuje odvod práce nebo zašle alarmovou zprávu,
popř. zastaví výrobní linku.
î	Reworky slunečních clon – demontovaný díl je
možné vrátit zpět do montáže, přičemž trasovatelnost je zachována díky jedinečné identifikaci.
î	MES řídí pravidla provádění kontrol a sběr dat
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z kontrol na základě integrovaných kontrolních
plánů. Na Quality wall je v MES vyžadována
100% kontrola každé clony.
î	Doplňování neúplných balení – MES kontroluje,
zda jsou neúplné obalové jednotky doplňovány
správným typem výrobku.
î	Na finální operaci Quality wall MES zabezpečuje tisk štítků na obaly dle definice balicího
předpisu na základě počtu vyrobených kusů,
které jsou automaticky načítány z výrobní linky.
Každý finální výrobek je v MES svazován s konkrétní obalovou jednotkou, čímž je zajištěna traceabilita nejen obalových jednotek, ale i kusů.
î	Data o odvodech práce, spotřebách materiálů,
obalové jednotky apod. jsou předávána zpět

do SAP, kde je finalizované balení procesně dále
zpracovávano.
î	V neposlední řadě MES automaticky sbírá a vyhodnocuje prostoje. Díky automatickému zahajování prostojů lze evidovat také mikroprostoje,
které tvoří přesnější vstupní data pro vyhodnocování OEE výrobních zařízení.

Alarmový systém pro zajištění dostupnosti
Jako podpůrný nástroj pro operativní řízení výroby jsou využívány upozornění MES systému s integrací pagerové ústředny. Pagery zde porážejí
„chytré“ technologie, a to zejména z důvodu jejich
jednoduchosti, snadného předávání mezi operátory, dlouhé výdrži baterie a robustnosti.

The University Institute of Tomas Bata University in Zlin
and the Plastics Cluster
Preliminary conference program

www.cps.utb.cz

would like to invite you
to the international conference

22/4/2020
8:00 9:00

registration

9:00 9:10

Tomas Bata University in Zlin, welcome
Mr. Petr Sáha
Director of the University Institute and Vice-Rector of TBU

9:10 9:40

Tomas Bata University in Zlin, plenary
Mr. Vladimír Sedlařík,
rector TBU in Zlin

9:40 10:00

ECP4
Mr. Clement de Meersman, ECP4 President
Clustering activities in Europe: the role of ECP4

10:00 10:20

ECP4
Mr. Gilles Dennler - IPC
Circular Plastic Alliance and
Strategic Research and Innovation Agenda

10:20 10:40
10:40 11:00

11:00 11:20

ECP4
Mr. Marco Monti - Proplast
High performance materials from recycled plastics
for the automotive sector

11:20 11:40

22-23/4

Faculty of Humanities
Stefanikova 5670, Zlin
22-23/4

28th February 2020 : EUR 283 (VAT is NOT included)
7.290,- Kč (bez DPH)

extension of the discounted price.

20th March 2020 : EUR 330 (VAT is NOT included)
8.490,- Kč (bez DPH)

23/4/2020
9:00 9:20

BASF
to be clarified
Biobased and compostable polymer

coffee break

9:20 9:40

ECP4
Ms. Tuulmari Helaja - VTT
VTT plastic vision and some practical examples

Technologická agentura ČR
Ms. Eva Šviráková
Structural support for R&D projects

9:40 10:00

SYNPO, a.s.
Ms. Kateřina Zetková
Sol-gel hodrophobic systems

10:00 10:20

CEITEC MU
Mr. Jozef Kaiser
LIBS technology role in Recycling processes

10:20 10:40

coffee break

10:40 11:00

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Mr. Michal Babič
to be clarified

11:00 11:20

Ministry of the Environment
Mr. Ladislav Trylč
Waste management - plastics

ECP4
Mr. Jan Diemert - Fraunhofer
Removal of unwanted components
from (recycled) polymers

11:40 12:00

McMaster University Hamilton
Mr. John Vlachopoulos
Redesign with reduce-reuse-recycle in mind

12:00 13:40

lunch

13:40 14:00

University of Chemistry and Technology, Prague
Mr. Vladimír Kočí
Life Cycle Assesment

11:20 11:40

IKEA
Mr. Jan Bogren
Responsible Sourcing

14:00 14:20

Tomas Bata University
Ms. Dagmar Janáčová
Really are a plastics unecological?

11:40 12:00

ALBIS Plastic ČR, s.r.o.
Mr. Radek Zýka
“Closed loop“

14:20 14:40

IBCSD LAB s.r.o.
Mr. Michael Rada
PLASTICS IS NO PITFALL

12:00 13:40

lunch

13:40 14:00

IPG s.r.o.
Mr. Petr Gross
Innovative processes for plastics
Saxion
Mr. Ferrie W.J. van Hattum
Recycling routes for fiber reinforced post-consumer
and post-industrial thermoplastic waste

14:40 15:00

coffee break

15:00 15:20

Charles University
Mr. Marek Orko Vácha
Environmental Ethics

14:00 14:20

15:20 15:40

Kuraray Europe Moravia s.r.o.
Ms. Zuzana Kolářová Rašková
Sentryglas-ionoplast application

14:20 14:40

15:40 16:00

EuPC
Mr. Alexander Dangis
Project MORE and more…

16:00 18:00

posters

19:00 22:00

Conference dinner with dulcimer music
in the rectorate building
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14:40 15:00

15:00

EVECO Brno
Mr. Jan Krišpín
Technologies and equipment for enviromental
protection, energy systems and process industries
Tomas Bata University in Zlin
Ms. Soňa Rusnáková
FIBRE REINFORCED POLYMERS:
END OF LIFE AND RECYCLING
End of the conference
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www.ampacet.com

KSR Industrial, s.r.o.
Těšínská 2929/79A

Pokračování ze strany 2

www.ksrint.com

která vstupují do výrobního procesu slunečních
clon. Jedná se především o formátování PVC/
kůže, plně automatické pracoviště na kontrolu
funkcí slunečních clon, technologie svařování ultrazvukem a vysoko‑frekvenční svařování
a další.
Martin Urban
Autor působí ve společnosti UNIS, a. s. na pozici
Vedoucí oddělení Prodej a marketing, která je
dodavatelem výrobního informačního systému
PHARIS (www.pharis.cz).
Alarmový systém a zasílání zpráv na pagery jsou Email: info@pharis.cz
využívány především pro:
Tel: +420 511 151 236
î	Přivolávání obsluh z prostředí výrobního ter- https://www.linkedin.com/in/martin‑urban‑brno/
minálu – kvalita, údržba, seřizovač, logistika.
î	Identifikování špatného typu vstupní komponenty pro montáž.
î	Upozornění na skluz ve výrobě.
Pozvánka na mezinárodní
î	Blížící se konec zakázky.
odbornou konferenci pořádanou
î	Upozornění na zvýšenou zmetkovitost.
JAN SVOBODA s.r.o. ve splupráci

FORMY
A PLASTY
2020

Zpracování a vyhodnocení dat
Kritickými ukazateli pro vyhodnocení výroby
jsou pro společnost LUKOV Plast zejména Zmetkovitost, vyhodnocení prostojů a OEE.
Úkolem MESu je poskytování nezkreslených dat
pro objektivní vyhodnocení výroby a operativní
strategické řízení.
Pro rychlý náhled na výrobu a její vyhodnocení
jsou využívány tři základní nástroje MES:
î	Vizualizační obrazovky umístěné přímo ve
výrobě, které poskytují on‑line přehled o rozpracované výrobě, kvalitě, OEE, TEEP, dostupnosti apod. Klíčoví uživatelé sami vytvářejí
rozložení a druh informací na velkoplošných
obrazovkách v kontextu jejich umístění.
î	KPI integrované v MES – pareto prostojů,
zmetkovitosti, dostupnosti apod.
î	Reportovací systém MES s možností uživatelské tvorby reportů.
Naplněna očekávání
Spojením technologického know‑how výrobní společnosti LUKOV Plast a možnostmi MES/
MOM PHARIS se podařilo naplit následující:
î	Z finální montáže odchází hotová sluneční clona neuvěřitelně rychle – každých 7 sekund.
î	Společnost je schopna efektivně řídit velmi
variabilní výrobu včetně malých dávek.
î	Je zajištěna 100 % traceabilita každé sluneční
clony s jedinečnou identifikací.
î	Maximální navýšení OEE nejen na montážích.
î	Elektronizace procesu a dokumentace vyhovuje požadavkům ze strany zákaznických auditů v souladu s IATF 16 949.
î	Získání on‑line přehledu o rozpracované
výrobě.
î	Snížení meziskladových zásob.
î	Zabezpečen sběr technologických parametrů
z výrobních zařízení.
î	Integrace na ERP SAP s využitím technologie
webových služeb.

Poznámka autora:
Článek pro zachování rozsahu nepopisuje mnohá další pracoviště společnosti LUKOV Plast,
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s Lubomírem Zemanem

20. – 21. května
Maximus Resort, Brno

ÚČAST PŘISLÍBILI:
PLAST FORM SERVICE I.M. / Lubomír Zeman / ČR
Interpretace výsledků simulačních výpočtů – teorie a realita
Vega S.r.l. / Marco Zanone / IT
Nová generace hydraulických válců zmenšuje formu, snižuje
pořizovací cenu a zkracuje cyklus – praktické příklady
Emglare Technologies, s.r.o. / Jiří Pastor / ČR
Systém sledování kvality pro strategický nákup a management
IronJaw / Nabila Hmidache / PT
Praktické nasazení systému zvýšení zavírací síly stroje o 150 %
Ing. Petr Gross, s.r.o. / Petr Gross / ČR
Krabicový efekt a jak na něj

Konkurenceschopnost
díky znalostem
›

Rozšiřte své znalosti,

›

Výměna zkušeností z praxe

konkurence nezahálí

JAN SVOBODA s.r.o. / Pavel Ďurina / ČR
Jak udržet živý materiál ve vstřikovacím otvoru trysky a snížit
zůstatek po vtoku
SMED / Petr Šerák / ČR – Rychlá výměna formy a finanční
benefity nasazení, případová studie odvzdušňovacího
systému v dutině, novinky v oblasti chlazení

V případě zájmu o účast na konferenci nás
kontaktujte na email: dvorakova@jansvoboda.cz
Těšíme se na Vaši účast JAN SVOBODA s.r.o.

A další…

GENERÁLNÍ
PARTNEŘI:
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:
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Server orobotice.cz nabízí
vlastní konfigurátor robotů

O ROBOTICE.CZ

Zájemci o pořízení kolaborativních robotů do výroby mohou využít nového vyhledávače na serveru orobotice.cz.
Cílem je zjednodušit a zpřehlednit rychle se rozvíjející trh s roboty.
Server orobotice.cz, soustřeďující se na in- kých globálních, či menších lokálních průmyformace o nejnovějších technologiích v prů- slových a IT firem zabývajících se robotizací či
myslu, zpří-stupnil platformu pro firmy, které digitalizací výroby.
chtějí modernizovat své výrobní závody.
„Díky našim profesním zkušenostem víme, že
V pilotní fázi jsou do vyhledávače zařazeny mnoho firem v dnešní době řeší modernizaci
kolaborativní roboty dostupné v České re- výro-by, ale kolikrát neví, kde získat první inpublice. K těm je možné objednat nezávislou formace. My těmto společnostem chceme pokonzultaci, porovnat parametry a dostat se až moci zorien-tovat se na trhu a případně je i
k samotné vi-zualizaci a implementaci. Další nasměrovat tím správným směrem,“ uvádí Jiří
fáze vývoje konfigurátoru počítá s doplněním
Böhm ze serveru orobotice.cz.
o koncové prvky těchto robotů a následovat
bude nabídka i velkých průmyslových robotů. Nejedná se jen o robotiku
Server provozuje společnost AB robotix vlast- Server orobotice.cz spuštěný v červenci 2019
něná Jiřím Böhmem a Tomášem Vránou. Ti má v současnosti 20 000 unikátních návštěvstojí za komunikační agenturou ABBBA Con- níků měsíčně a jeho cílem je tento počet
sulting, v jejímž portfoliu je mnoho ať už vel- navýšit během roku 2020 na 100 000 ná-

vštěvníků. Více než polovina návštěvníků má
dominantní zájem o moderní technologie,
digitalizaci či automatizaci, 40 % z nich jsou
lidé nad 35 let, třetina spadá do kategorie 25
až 34 let.
„Z ohlasu mezi zástupci firem, kteří náš web
pravidelně navštěvují, jsme zjistili, že propojení zpravodajství a vyhledávače konkrétního
řešení je krok správným směrem. Postupně
naše služby vylepšujeme. Brzy přibyde například sekce týkající se financování a pojištění
robotů, kdy s naším partnerem připravujeme
balíčky přesně na míru. Důležitým segmentem
webu bude také nabíd-ka práce v robotice,“
dodává Jiří Böhm.

materiálů na odvod tepla).
Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
Způsoby používané při výrobě forem ( jiskření,
obrábění atd.),
Výroba, opravy a údržba forem

Nejčastější vady nových forem.

v termínu 6. - 7. 4. 2020

Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.

Školení je vhodné především pro pracovníky
údržby a oprav forem.

Odhad ceny formy.
Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.

Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem. anismy pro zjednodušení pohybů forem.
Odvzdušnění.
Doporučené materiály a tepelné zpracování pro
jednotlivé díly forem.
Možnosti vtokové soustavy,
Proces návrhu formy.

Výpočty vyhazovacího systému.

Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého
rozvodu a problémy HR.
Pevnostní návrh vstřikovací formy.
Optimalizace chlazení.

Způsoby používané při výrobě forem.

Dimenzování a balancování vtokových soustav.

Dokončovací práce.

Konstrukce vstřikovaných dílů

Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích forem.
Nejčastější vady nových forem.
Základní principy údržby.
Rozdělení a stupně údržby.
Systém řízení a plánování údržby.
Realizace preventivní údržby forem.
Poruchy forem.
Parametry údržby forem.
Konstruování forem –
Pro velký zájem mimořádný termín
v termínu 15. - 17. 4. 2020
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren,
konstruktéry dílů, technology a vývojové
pracovníky.

v termínu 20. - 22. 4. 2020
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných
dílů a konstruktéry vyškolených v jiných oborech.
Rozdělení plastů.

Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
Vliv přísad na vlastnosti.
Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci
dílu.
Přehled speciálních technologií vstřikování a
ostatní zpracovatelské technologie.
Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
Přesnost plastových dílů.

Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem,
Vady plastových dílů.
z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí
Možnosti využití normalizovaných součástí,
počítačové simulace.
příklady výrobců normalizovaných částí forem.

Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava. Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.
Temperační soustava, možné způsoby temperace
– výhody a nevýhody.
Odvzdušnění vstřikovacích forem.
Možnost použití materiálů z hlediska lepších
tepelných a mechanických vlastností (přínos
hliníkových, beryliových bronzů a dalších
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Přednáška zazněla na konferenci
Formy‑Plasty Brno 2019

Práce s využitím
modulu Cadmould®3D
T-Box může probíhat
třemi způsoby:

2. Plasty Gabriel

Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o. / www.cadmould.cz

1.
Konstrukce vstřikovací formy není zatím
k dispozici. V tom případě můžeme tvar dílů,
vtokový a temperační systém „obalit“ jednotným blokem formy a návazně analyzovat
tepelné toky v bloku formy, viz obr. 1. Výhodou této tepelné analýzy je přesnější stanovení vývoje teplot na povrchu tvarových
dutin u členitějších konstrukcí dílů např.
s hlubšími dutými nálitky, kapsami apod.

Analýza vstřikování plastů
při respektování tepelného
vývoje v celé vstřikovací
formě nebo ve vybrané
části formy

2.
K dispozici je opět konstrukce dílů a vtokový systém. Chceme prověřit návrh temperačního systému a získat přesné podklady

SBORNÍK FORMY 2019

3.

např. pro výpočet deformací. Vstřikovací
forma je navržena alespoň v hrubé koncepci bez návrhu temperačních okruhů. V této
výpočtové variantě budou temperační okruhy přeneseny během analýzy z klasického
simulačního návrhu do desek vstřikovací
formy. Výhodou tohoto postupu je možnost
návazných modiﬁkací temperačních kanálů
za účelem optimalizace teplotních poměrů
ve tvarových dutinách formy při respektování reálného členění vstřikovací formy.

3.
Pokud je již k dispozici kompletní vstřikovací forma včetně temperačních kanálů, pak
naopak výpočtové temperační kanály jsou
odvozeny z již existujících kanálů ve vstřikovací formě. Výsledkem simulace Cadmould®3D T-Box je opět vývoj teplot v celé
analyzované formě závislý na zadaných
technologických podmínkách vstřikování
a na fázi vstřikovacího cyklu.


Cadmould®3D T-Box dokáže zpracovat detailní tepelnou analýzu všech
významných částí vstřikovací formy a přesně stanovit teplotní vývoj na
povrchu tvarových dutin, který je podkladem pro výpočet návazných
analýz plnění, dotlaku, chlazení, smrštění a deformace. Simulační modul
T-Box je vhodný jak pro veriﬁkaci navržené koncepce vstřikovací formy,
tak pro optimalizaci právě vyvíjených temperačních systémů. Objemový
výpočtový modul počítá přechodné tepelné stavy vytvářející se během
vstřikovacích cyklů. Umožňuje posouzení rozličných způsobů temperace:
tepelně-vodivé vložky, impulsní chlazení, konformní chlazení, CO2 chlazení atd. Cadmould®3D T-Box doplňuje modul Cadmould®3D-F Cool,
který slouží k ﬂexibilnímu návrhu optimální temperace tvarových dutin
vstřikovacích forem.
Obr. 1: Výpočet tepelných toků a stanovení teplot v bloku formy

TECH news
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4. Plasty Gabriel

Postup práce podle
výše uvedeného bodu 1.
by byl následující:
1.

Připravíme výpočtový model včetně
vtokového a temperačního systému
(obr. 2).

2.

Načteme STL soubory důležitých částí
formy, odděleně pevnou
a pohyblivou část, (obr. 3).
Jednotlivým STL souborům,
reprezentujícím např. desky formy,
přidělíme materiály, ze kterých budou
vyrobeny. Jak bylo uvedeno, desky
formy neobsahují temperační kanály.

3.

Návazně můžeme spustit simulaci.
Po skončení výpočtů získáme mj.
teplotní stavy formy měnící se
v závislosti na vstřikovacím cyklu,
viz obr. 4.

5.

Co je důležité pro bezproblémové zpracování temperačních výsledků? Za prvé jsou to
kvalitní STL soubory všech částí formy. Do
výpočtu musíme zahrnout především ty části
vstřikovací formy, které tvoří tvarové dutiny.
Dále pak části formy, které obsahují vtokový
systém a které obsahují nebo budou obsahovat temperační okruhy. Ostatní části formy lze považovat za poněkud méně důležité
a mohou být případně vypuštěny z analýzy.
Obvykle do simulačního výpočtu nenačítáme
šrouby, podložky, vodicí čepy atd.
Uvedeným postupem, s využitím modulu
Cadmould®3D T-Box, získáme nejpřesnější výsledky teplotních stavů na povrchu
tvarových dutin. Teplota tvarových dutin je
podstatná pro správné určení především
výsledných deformací vstřikovaných dílů,
zvláště pak těch, které jsou vyráběny ze semikrystalických plastů.

Obr. 3: Sestava vstřikovací formy, která neobsahuje temperační kanály

Obr. 4: Teplotní stavy vstřikovací formy ve dvou okamžicích vstřikovacího cyklu. Temperační kanály byly přeneseny
do desek a tvarových vložek formy z návrhu podle obr. 1. (Teplotní stupnice na obrázcích jsou přizpůsobeny rozsahu
zobrazených teplot.)

Obr. 2: Výpočtový model, vtokový a temperační systém
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