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Aktuální vydání Světa plastů číslo 19, 2019 k prohlížení, nebo
ke stažení ve formátu PDF ZDE.
You may also download The World of Plastic No. 19 – 2019 in
PDF HERE, eventually browse through it here.

Nezahrávejte si s bezpečností!
www.staubli.cz/connectors

Používejte originální díly Stäubli.
Není žádným tajemstvím, že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.
Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.

V Pardubicích se představí moderní robotika
Po premiérovém ročníku 2017 se letos v červnu v Pardubicích podruhé sejdou přední
firmy v oboru robotiky a automatizace, které během čtyřdenní akce Technology Days
2019 představí svým zákazníkům i široké veřejnosti novinky na poli inovativních
průmyslových technologií.
výstavní plochy představíme na dvacítku různých robotických aplikací.“ Chybět nebude ani
doprovodný program, který ve dvou přednáškových sálech nabídne osmnáct tematických prezentací denně.

výrobních podniků nemohla fungovat,“ doplňuje Scholze. Díky zaměření jednotlivých
partnerů Technology Days budou k vidění
zajímavé exponáty od průmyslových robotů
a laserových aplikací, přes řídicí technologie
Beckhoff a bezpečnostní prvky Pilz, až po chytrá kamerová řešení Sanezoo. Z regionálních
partnerů pak můžeme vyzdvihnout například chrudimskou společnost TMT, která zde
bude prezentovat své dopravníkové systémy.

Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika - Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

Před dvěma lety se této akce pořádané pardubickou pobočkou švýcarského výrobce
robotů Stäubli zúčastnilo téměř 500 návštěvníků z řad výrobních firem, letos míří pořadatelé ještě výše, jak odhaluje Michal Scholze ze společnosti Stäubli: „Společně s našimi
18 partnery chceme od pondělí 17. do čtvrtka
20. června přilákat více jak tisícovku zájemců,
a i proto jsme se rozhodnuli přesunout místo
konání z prostor pardubické univerzity do výstavního centra Ideon, kde na více jak 1 300 m2
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Další důležitou novinkou je potom zpřístupnění této primárně odborně zaměřené akce i
široké veřejnosti: „Každý den od 14 do 17 hodin tak bude mít veřejnost možnost se zdarma
seznámit s moderními průmyslovými technologiemi, bez kterých by v dnešní době většina www.technologydays.cz
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HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

Těšíme se na Vás
Využijte možnosti registrovat se na akci již dnes a získejte tak
přístup k aktuálním informacím a novinkám mezi prvními!
Použijte QR kód níže na stránce nebo navštivte přímo náš web,
kde najdete i průběžně aktualizovaný program přednášek:
http://go.staubli.com/TD2019
Po úspěchu prvního ročníku v roce 2017 jsme se letos společně
se všemi partnery rozhodli posunout akci na novou úroveň
- i proto je místem konání pardubické výstavní centrum
IDEON, které nám nabídne více jak 1 300 m2 výstavní plochy
a zároveň poskytne bezproblémové parkování na rezervované
ploše přímo před budovou.
Těšíme se na setkání na Technology Days 2019!

SPOLEČNÉ

Místo konání:
Výstavní, kongresové
a společenské centrum IDEON
Jiráskova 1963
530 02 Pardubice
Otevírací doba: denně 9:00 - 17:00

Technology Days 2019

Na plno a s vášní děláme to, co
dobře umíme, a proto vyvíjíme
high-tech řešení a přetavujeme
je do jedinečného spektra
průmyslových technologií. Jsme
pevně přesvědčeni, že technika
budoucnosti vyžaduje vysoce
kvalifikované a aktivní zaměstnance. Proto jsme již více než 50
let pro Vás v pohybu.

17. - 20. června 2019, Pardubice

!
se již nyní
Přihlašte

Co jsou Technology Days?
Technology
Days jsou v České republice unikátní
Stäubli Systems, s.r.o., Hradecká 536, 530 09 Pardubice | +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com
přehlídkou těch nejnovějších technologií v průmyslové
automatizaci. Nejsou jen o robotech - díky zajímavému
složení partnerských firem poskytují ucelený přehled
o všech souvisejících tématech.

Na co se můžete těšit?
česká premiéra mobilního robotu HelMo

•

představení nové řady SCARA robotů TS2

•

lineární systém XTS od BECKHOFF s robotem

•

bezpečnostní prvky pro automatizaci PILZ

•

chytré kamerové řešení pro 3D bin picking SANEZOO

•

dopravníkové systémy a kompletní aplikace od TMT
nebo vibrační podavače pro drobné díly ASYRIL

•

inovativní laserové aplikace s roboty od společností
MATEX nebo LASCAM

•

řešení pro automatizaci společnosti MURRELEKTRONIK
a řadu dalších technologií našich partnerů

•

tematická sekce potravinářských technologií včetně
dedikovaného přednáškového sálu

Pořadatel

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Jak to probíhá?
Základem akce je výstavní plocha, kde jednotlivé firmy
představují své produkty a know-how naživo. Zároveň
pro Vás máme připravené i dva přednáškové sály,
ve kterých se mimo prezentací partnerských firem můžete
inspirovat i zkušenostmi z automatizace od našich guest
speakerů - každý den Vás zástupce některé z významných
výrobních firem nebo institucí v České republice seznámí se
svým pohledem na problematiku automatizace.

abité
dny n
i
Čtyři

focused on 3D

čištění
laserove-cisteni.cz

Mediální partneři

čištění
laserove-cisteni.cz

ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

•
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sídlící ve waleském Swansea. Tímto
krokem posílila společnost svou pozici
v oblasti elektronických automobilových systémů na evropském trhu.

Školství a duální vzdělávání v KSR

Máme spoustu
vysokoškoláků,
Vývojové
centrum
rozšiřuje snad
nejvíc v celém světě je antropologů,
svůjaleprogram
chybějí nám frézaři a obráběči.

Automobilová
společnost
v Opavě
Starší generace
pomalu
odchází
bylado
založena
v roce 2005 v bývalých
důchodu…
prostorách společnosti Ostroj a první
Tomáš
Valina, manažera
výrobního
díl byl
vyroben
v červenci
téhož střediska,
roku. se
angažuje v problematice duálního vzdělávání.
Opavský
závod
nejen
že
vyrábí
spojKSR mu v tom vychází vstříc tím, že mu umožkové,
brzdové
plynové
ale Inicioval
má
ňuje
natáčet a
videa,
určenápedály,
pro výuku.
opavskou střední
školou,zastřeže pokud
takéjednání
vlastnís vývojový
tým, který
z jejich strany zájem, mohli by s podporou
šujebude
vývoj
spojkových
a brzdových vstřikoKSR
vyučovat
obor mechanik-seřizovač
pedálů
pro
přední
automobilů
vacích
lisů.
Zní to výrobce
logicky, plastikářský
kraj, ale
tento obor
se tady nevyučuje.
se tu firmy
v Evropě.
Vývojové
centrumTakže
v nejbližší
přeplácením především seřizovačů,
doběsetkávají
rozšířís svůj
program i o vývoj plyprotože těchto odborníků tu mnoho není. Mladí
nových
pedálů,
a
tím vstoupí
do zaučovat
oblastí ty
nejsou, starší odcházejí
a nechtějí
mladší. Je to boj.
elektronických
senzorů. Díky této úzké
Tomáš Valina
oslovilvývojovým
konkurenta, což
je Brano,
spolupráci
s dalším
centrem
a společnost Isotra, která vyrábí žaluzie, ale mají
v německém
Hannoveru a výrobním
taky plastikáře. S nimi pak konzultoval, zda i jim
závodem
elektronických
chybí seřizovači.
Do firmykomponentů
KSR si vzal pět studentů, ty siSwansea
vyučil, daljsme
jim solidní
plat, aby nev anglickém
přesvědčeni,
odešli jinam. Za pět let se tu stabilizovali, a tak
že tato
expanze
bude
úspěšná.
pan Valina pojal nápad, že by mohli střední ško- Sídlo společnosti KSR Industrial, s.r.o.
le pomoci a tím pádem vlastně i sobě.

„Takže jsme
do toho šli
já, Isotra, Brano, dali jsme
Výrobní
závody
jsou
si schůzku, pozvali jsme i Hospodářskou komoru,
po zástupce
celém zesvětě
školství. A když jsem oslovil školu,

Sídlo společnosti KSR Industrial, s.r.o.

tak ta o to měla zájem, ale Ministerstvo školství,
Opavský
závod se rozrostl z původmládeže a tělovýchovy začalo silně brzdit. Ale
níchdohodli
150 zaměstnanců
na dnešních
jsme se, dostali jsme
zelenou se zdůvodže jsme
zkušební provoz.
Ředitel
480 něním,
s velkým
potenciálem
růstu
díkyškoly to
chtěl udělat už kdysi dávno, ale narazil na prokomplexnosti
výroby,
kterou
poskytuje.
blém, že firmy nechtěly pouštět žáky na stroje.
MeziAžpřední
zákazníky
Opava dělat
pa- na
když jsem
ho ujistil, KSR
že je nechám
strojích pod
dohledem, tak
se tojsou
mohlo
pohnout
tří výrobci
automobilů,
jako
Ford,
kupředu.
A před
jsme se spolu doAudi,
Škoda,
Seat,dvěma
Landroky
Rover,
mluvili,“ popisuje svoje zkušenosti pan Valina.
Hyundai
či jsme
Bentley.
„A začali
tím, že jsem sem bral žáky a stuVýrobní
společnosti
jsou
denty na závody
povinné praxe.
Začal jsem
je po
hodnotit
Výrobní hala s moderními stroji
a pan
ředitel
že to máMexiku,
smysl a že Číně,
to myslíme
celém
světě
– viděl,
v Kanadě,
vážně – a nabral první ročník, 30 studentů. Ti jsou Výrobní
hala
moderními
stroji jsem se,
„Aby to bylo
prosučitele
snazší, zavázal
Velké
Británii
a České
republice.
nyní
ve druhém
ročníku.
Teď vytváříme osnovy
pro další ročníky, třetí a čtvrtý.“

Ze strany učitelů je o tento projekt velký zájem,
protože zjistili, že to bude fungovat. V současné
době se s učiteli ladí obsah studijních předmětů
a způsob, jak je vyučovat. Polovinu studentů si
ve třetím ročníku spolupracující společnosti rozdělí, polovina zůstane studovat na zámečníky.

že budu chodit dva roky učit, než se to naučí učitelé,“ usmívá se pan Valina.

Pro studenty, kteří se budou vzdělávat v KSR je
připraven stipendijní program. I tady zpočátku naráželi na problém u MŠMT, ale už je celá
věc schválená jako pilotní projekt a problém
s vyplácením studentů je akceptován. Bylo to
dost těžké, protože student, který nemá 18 let,
nemůže podepsat smlouvu o tom, že zůstane
v poměru třeba tři roky, stejně tak to za něj dnes
nemohou učinit rodiče, protože by rozhodovaKSR Industrial, s.r.o.
li za něj. Nakonec je vše připraveno ve formě
Těšínská 2929/79A
úpisu, ten studen z něj ale bude moci vystoupit
a vyplacení by pak provedl podnik, ke kterému
nastoupil. Tím by se převedl úvazek na podnik,
kam by student nastoupil. Samozřejmě je i ošetřena situace, kdy by student „studoval pro KSR“,
www.ksrint.com
ale podnik by ho nemohl zaměstnat – pak by
Magazin: Svet Plastu Sprache:bylo
CZ vyplaceno
Format: odstupné.
193x40+3mm Thema: Image Produktion

KSR Industrial, s.r.o.
těšínská 2929/79a

www.ksrint.com
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Ultramid® od společnosti BASF
představuje inovaci pro palivové články
Jaký systém pohonu automobilů bude v budoucnosti převládat? Jak můžeme snížit spotřebu energie a produkci
emisí? Tyto a podobné otázky si kladou nejen výrobci automobilů, ale také společnost BASF, největší světový
dodavatel chemických výrobků pro automobilový průmysl.
Řešení nabízí technické plasty, které zvyšují účinnost nejen v motorech hybridních,
plug-in a elektrických vozidel, ale i u motorů spalovacích. „Naše rozsáhlé portfolio plastů
nám pomáhá uspokojit speciální požadavky zákazníků v závislosti na druhu pohonu a dalších
komponentech,“ vysvětluje Andreas Stockheim,
manažer segmentu Powertrain and Chassis
v BASF. „Neustálým vývojem nových produktů
v úzké spolupráci se zákazníky také dokážeme
naše portfolio přizpůsobovat trendům a změnám
na trhu.“
Tři partneři, jedno řešení
Vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost v au- polyamidům (Ultramid®), polybutylen teref- využíván v novém modelu automobilu Mertomobilovém průmyslu kladou stejně tak vysoké talátům (Ultradur®), polyftalamidům (PPA) cedes GLC F-CELL, který obsahuje kombinaci
nároky na použité materiály. Díky všestranným a plastům polyoxymetylenu (Ultrafrom®) a po- palivového článku a dobíjecího lithium-iontolyetersulfonu (Ultrason®) je společnost BASF vého akumulátoru.

schopna držet krok s vývojem ve výrobě automobilů a zároveň udávat nové trendy. Klíčové jsou „V testovací fázi jsme provedli testy za použití
i jiných materiálů, vždy se ale objevily mechatechnické vlastnosti a funkčnost.
nické problémy. Společnost Daimler tak měla
Ze spolupráce firem BASF, Joma-Polytec GmbH velmi specifické požadavky,“ vysvětluje Stea Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH vzešlo řeše- fan Milimonka, Key Account Manager z divize
ní na míru k výrobě anodové a katodové kon- Performance Material BASF. „Naše zkušenosti
cové desky v palivových článcích. Představuje spolu s nabídkou už existujících produktů nám
ho vysoce tepelně a chemicky odolný, pevný, umožnily nakonec vybrat ten správný. Vedle
nárazuvzdorný a velmi trvanlivý Ultramid®. všech vlastností, kterými Ultramid® disponuje,
Tento plast je nyní například už standardně navíc splňuje i vysoké požadavky na čistotu.“

Roboty KUKA řeší nedostatek
zaměstnanců v průmyslu
Od svého uvedení na trh
v roce 2010
dodala
společnost KUKA
více než 100 000
robotů
řady
KR
QUANTEC.
Důvodem
zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací. S nosností mezi 120 a 300 kg
jsou roboty navrženy pro použití téměř v každém segmentu na trhu, jako je automobilový
průmysl, slévárenství a zdravotnictví, stejně
tak i pro obrábění a manipulaci. V Česku
a na Slovensku je to pro své vlastnosti nejrozšířenější typ robotu v automobilovém průmyslu.
„Při modernizaci řady KR QUANTEC jsme využili naše dlouholeté zkušenosti se zaváděním automatizace v průmyslu s využitím
průmyslových robotů. „Došlo ke zvýšení kapacity užitečného zatížení

TECH news

robota, vysoké variabilitě pohybu pomocí technických výhod, jako jsou zkrácené brzdné
dráhy nebo optimalizovaný pracovní rozsah, nižším
nákladům na provoz a menším nárokům na údržbu,“ vysvětluje Wolfgang Bildl, produktový manažer. KR QUANTEC bude užitečnější i z hlediska
využití výrobního času: výpadky a požadavky na
servis jsou minimalizovány díky novému konceptu
kabelového a energetického systému a zároveň
došlo ke snížení počtu náhradních dílů v souvislosti s optimalizací modulárního systému.

Nová generace KR QUANTEC je vybavena dodatečnými „motion modes“. Jedná se o softwarové
doplňky, které zajišťují optimální pohyb robota
pro specifické aplikace. Režim “path mode” umožňuje jeho mnohem přesnější a preciznější pohyb,
zatímco „dynamic mode“ zvyšuje rychlost a tím
pádem snižuje dobu cyklu a zvyšuje prostupnost
výrobních linek.
Modernizovaný robot KR QUANTEC byl vytvořen
pro ještě rychlejší a přesnější práci a v souhrnu přináší vysokou přidanou hodnotu, která představuje
nejen konkurenční výhodu, ale také řešení nedostatku pracovních sil, což jistě není zanedbatelné.
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Tip pro konstrukci:
KONSTRUKTIONSTIPP:
Doppelhubklinkenzüge
Double stroke latch locks
Ouvres-moules à double course
DIE
NEUE
ALTERNATIVE
Z4-23
NOVÁ
ALTERNATIVA
STRACK
Z4-23
Sonderanfertigung
Special production
Fabrication
spéciale
Entformungselemente -- indirekt

I Demoulding elements -- indirect
Eléments de démoulage -- indirects

L2

L1
S1-8

S1+S2+77

33

29

S2+4

3

6

7

Nově vyvinutý Klinkenzug
Z4-23 je určený především
pro malé zdvihy, kterých
M8
se dříve dosahovalo
současným použitím
dvou typů Z4 a Z6.

M10
5

36

15

52

36

Z4 -23-

25

Sonderanfertigung:
auf Anfrage
Doppelhubklinkenzüge
Double stroke latch locks
Special production:
on
request
Sonderanfertigung
Special production
Der neu entwickelte Klinkenzug Z4-23 eignet sich besonders für kleine Hübe, die bisher Z4 und Z6 in einem
Fabrication
surMillimeter
demande
Klinkenzug
vereinen. Nur spéciale:
drei statt sieben
Mindesthub S2 beansprucht der Z4-23 für sich.

Nový Klinkenzug STRACK Z4-23

Ouvres-moules à double course
Fabrication spéciale

L2

STRACK NORMA
pracuje FORDERN
vždy podle heslaUNS TÄGLICH
KUNDEN
AUFS „NEUE“
S1-8
S2+4
6UNSERE

L1

L2

L3

D 3002A 10.2018

6

6.81.1

Closed
Fermé

S1
S1

S2

S2
L1

3
M8

S1

S2
L2

40+1

L’ouvre-moule fonctionne de telle sorte que le plan
de joint principal (1) s’ouvre par une voie S1 tandis
que le deuxième plan de joint (2) avec la voie 2 est
S1 par
minla8 fonction
mm
verrouillé
positive du cliquet d’arrêt.
S2 min 3 mm
Dès que la course d’ouverture S1 est actionné, la fonction de cliquet d’arrêt libère le deuxième plan de joint.
L’ouvre moule Z4-23 tire maintenant
10g6 la plaque porteempreinte pour ouvrir le deuxième plan de joint d’une
course minimale S2 de seulement trois millimètres.
Une fois terminée la course d’ouverture S2, la plaque
porte-empreinte est verrouillée et le plan de joint
principal peut maintenant s’ouvrir complètement.
La procédure de fermeture est en ordre inverse.
25

38H8

90

Z4-23-

72

Z4 UND Z6 GUT
KOMBINIERT

6

7

29

„z praxe pro praxi“, protože požadavky trhu ini-

STRACK
NORMA
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pomocí řídící jednotky s dotykovým LCD displejem. Celý systém IQ Easy používá jednotné napájení
24 V DC.
Použití snímací tyče Sensor IQ Easy, která monitoruje zbytkový náboj, umožní antistatickým

IQ Easy firmy Simco-ION

zařízením, na základě naměřených údajů, optimalizovat jejich nastavení pro dosažení minimální
výsledné hodnoty elektrostatického náboje. Na materiálu zůstává extrémně nízký zbytkový náboj i
při vysokých rychlostech.

Nová generace zařízení pro
inteligentní
ovládání
statické
Obdobně
se využívá kombinace
senzoru
pro měřeníelektřiny
okamžité hodnoty náboje a nabíjecí tyče, která
pomáhá zlepšovat proces výroby zpracování plastů. Typické aplikace jsou: přichycení fólie nebo

Firma Simco-ION (Nizozemsko), světový lídr zpracování plastů. Typické aplikace jsou: při- Nová generace zařízení IQ Easy je určena pro
papíru pro
lepší kontakt
s chladicímfólie
válcem
, spojení
několika
materiálu
před firmy,
řezáním, které vyrábí a zpracovávají materiály
nebo
papíru
provrstev
lepší
kontakt
v oboru elektrostatiky, představuje
novou
ge- chycení
s chladicím
neraci výrobků pro účinnou eliminaci
statické
zafixování polohy
materiálu,
cílené nabitíválcem,
materiáluspojení
na určitou několika
hodnotu, atd.vrstev pro náročné aplikace s vysokými požadavky
na kvalitu výroby, bezpečnost výroby a proelektřiny, elektrostatické nabíjení a měření
duktivitu.
statické elektřiny nazvanou IQ Easy. Je možné
monitorovat a ovládat všechna připojená zaNa všechny prvky platformy IQ Easy je
řízení z jednoho místa pomocí řídící jednotky
záruka 4 roky!
s dotykovým LCD displejem. Celý systém IQ
Easy používá jednotné napájení 24 V DC.
V současné době probíhá prezentační akce
Použití snímací tyče Sensor IQ Easy, která moIQ EASY DEMO TOUR – přímo u vás přednitoruje zbytkový náboj, umožní antistatickým
vedeme kompletní inteligentní kontrolu
zařízením, na základě naměřených údajů, opstatické elektřiny.
timalizovat jejich nastavení pro dosažení minimální výsledné hodnoty elektrostatického
náboje. Na materiálu zůstává extrémně nízký
zbytkový náboj i při vysokých rychlostech.

Více informací?

Navštivte: www.iq-easy.com/demotour
nebo www.lontech.cz

Příklad umístění měřicí a antistatické tyče na řezačce fólií

Obr. Příklad umístění měřicí a antistatické tyče na řezačce fólií

Obdobně se využívá kombinace senzoru pro materiálu před řezáním, zafixování polohy Přihlaste se již nyní.
měření okamžité hodnoty náboje a nabíjecí materiálu, cílené nabití materiálu na určitou V České republice a na Slovensku 10. – 17. 6. 2019
tyče, která pomáhá zlepšovat
proces
výroby
atd. pro firmy, které vyrábí a zpracovávají materiály pro
Nová
generace
zařízení hodnotu,
IQ Easy je určena
náročné aplikace s vysokými požadavky na kvalitu výroby, bezpečnost výroby a produktivitu.

Automationware oceňuje
kuličkové šrouby NSK HTF
Na všechny prvky platformy IQ Easy je záruka 4 roky!

V současné době probíhá prezentační akce IQ EASY DEMO TOUR – přímo u vás předvedeme
kompletní inteligentní kontrolu statické elektřiny.
Více informací?
Navštivte: www.iq-easy.com/demotour nebo www.lontech.cz
Přihlaste se již nyní.
Firma Automationware, přední
italský
speciZákladním cílem bylo zaručit, aby bylo možné
V České
republice
a na Slovensku 10. – 17. 6. 2019

požadovanou sílu vyvíjet kdykoliv, 24 hodin
každého pracovního dne po dobu nejméně
dvou let. S ohledem na to začala společnost
NSK v březnu 2018 vyvíjet kuličkové šrouby
vycházející z techniky HTF, určené pro velká
zatížení.

alista na řídicí a pohonnou techniku, převzala dodávku dvou velkých kuličkových šroubů
od firmy NSK, které poslouží pro automatický
posun velkých forem používaných u vstřikovacích lisů. Firma NSK vyvinula speciální kuličkové šrouby založené na špičkové technice HTF,
které se staly populárním řešením pro vstřikovací lisy po celém světě.

HTF znamená „High Tough Force“. Tento název
odráží charakteristiku uvedených posuvných
pohonů, které byly navrženy jako elektromechanická alternativa hydraulických válců. Tyto
pokročilé kuličkové šrouby umožňují realizovat rychlé posuvné pohyby (a tak dosáhnout
krátkých dob cyklu) v kombinaci s velkou
přesností a extrémně velkými osovými silami. Jejich patentovaná geometrie je navržená
tak, aby rozváděla osové síly rovnoměrně na
všechny kuličky. V tandemu se separátorem
kuliček brání tato geometrie předčasnému
opotřebení a zaručuje velkou spolehlivost.

Společnost Automationware, sídlící nedaleko
Benátek, byla založena v roce 2002 a její inženýrské kompetence zahrnují automatizační
a pohonnou techniku implementovanou v pokročilých mechatronických aplikacích. Lineární pohony a elektrické válce, které firma dodává, jsou vhodnou alternativou hydraulických a
pneumatických mechanismů. Pokroková firma,
velmi aktivní na trhu, která silně investuje do
vývoje nových řešení, se nedávno obrátila na
společnost NSK, aby jí pomohla se speciálním
projektem.
Automatioware vyvíjela velké elektrické akční
členy (tzv. elektrické válce) pro posun těžkých
forem ve vstřikovacích lisech. Pohony určené
pro stroje o výšce více než 6 m vyvíjejí sílu až
80 kN a břemeno posunují rychlostí až 1 m/s.

Gianpaolo Baracco, NSK Sales Engineer PSL, European Industrial
Business Unit, se dvěma elektrickými válci s kuličkovými šrouby HTF

První dva kuličkové šrouby NSK HTF pro firmu Automationware o délce více než 1,8 m
byly dodány v lednu 2019. Společnost plánuje
uvést nové elektrické válce s kuličkovými šrouby na veletrhu SPS v Itálii (28. až 30. května,
Parma), který je předním odborným veletrhem
průmyslové automatizace a digitalizace.

Olej Mobil DTE 10 Excel 46 pomáhá zvyšovat
energetickou účinnost vstřikovacích lisů na plasty
ve společnosti Volkswagen AG
Vstřikovací lisy na plasty Krauss Maffei | Volkswagen AG | Wolfsburg, Germany
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Olej Mobil DTE 10 Excel 46 pomáhá...
Výsledek

Po přechodu na hydraulický olej Mobil DTE
10 Excel 46, pracovníci údržby Volkswagen
AG zaznamenali zvýšení účinnosti systému,
který se promítl v průměrné úspoře 3,7% neboli přibližně 2 600 USD ročně pro každý lis.
Omezení poptávky energie, která odpovídá
snížení emisí CO2 v objemu přibližně 9 000 kg
za stroj, dále podporuje iniciativu udržitelnosti
koncernu Volkswagen AG.
Zhodnocení provedené týmem údržby Volkswagen AG porovnávalo spotřebu za podmínek srovnatelných s výrobními po ukázkovou a zkušební dobu. Navíc, použitý materiál
v provozu zařízení a propustnost materiálu
byla shodná. Přesvědčivé výsledky použití hydraulického oleje Mobil DTE 10 Excel 46 vedou
k tomu, že společnost plánuje změnu u zbývajících vstřikovacích lisů na plasty a pomoci tak
dosáhnou další zvýšení provozní výkonnosti.

Olej Mobil DTE 10 Excel 46 pomáhá zvyšovat energetickou účinnost vstřikovacích
lisů na plasty ve společnosti Volkswagen AG
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systému, který se promítl v průměrné úspoře 3,7% neboli přibližně
2 600 USD ročně pro každý lis. Omezení poptávky energie, která
odpovídá snížení emisí CO2 v objemu přibližně 9 000 kg za stroj,
dále podporuje iniciativu udržitelnosti koncernu Volkswagen AG.

Na květen a červen jsme připravili tato školení:
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ
V TERMÍNU 29.–31. 5. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality
Úvod a základní vlastnosti plastových materiálů.
Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
Smrštění.
Vady vstřikovaných dílů.
Možnosti zjištění příčiny neshodných výrobků (materiál,
technologie).
Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
Interpretace výsledků – popisná (explorační) analýza proměnných.
Grafická znázornění kvalitativních proměnných.
Statistické šetření, princip statistické indukce a statistický průzkum.
Výběrové charakteristiky. Úvod to teorie odhadu a testování
hypotéz.
Jednovýběrové, dvouvýběrové a vícevýběrové testy. Testy dobré
shody.
Způsobilost procesu, stroje, technologie a návrh tolerančních
a regulačních mezí.
Statistika pro praktické využití ve všeobecných průmyslových
odvětvích.
Kompozitní materiály – statistické vyhodnocování.

ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
V TERMÍNU 3.–7. 6. 2019
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi.
Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba plastů.
Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
Charakteristické teploty polymerů.
Smrštění termoplastů.
Polymerní směsi.
Mechanické, chemické, optické a elektrické vlastnosti polymerů.
Viskoelastické chování polymerů.
Detailní rozbor technologie vstřikování.
Postup optimalizace výroby.
Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů a periferních zařízení, rychlá
výměna forem.
Konstrukce vstřikovacích forem.
Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
Metody rapid prototypingu.
Materiálové listy a inspekční certifikáty.
Metody hodnocení kvality plastů v praxi - vstupní kontrola
a výstupní kontrola.

Zhodnocení provedené týmem údržby Volkswagen AG porovnávalo
spotřebu za podmínek srovnatelných s výrobními po ukázkovou a
zkušební dobu. Navíc, použitý materiál v provozu zařízení a
propustnost materiálu byla shodná. Přesvědčivé výsledky použití
Přípravné technologie a dokončovací
technologie.
hydraulického
oleje Mobil DTE 10 Excel 46 vedou k tomu, že
Zásady konstrukce plastových dílů,
přesnost
plastových
společnost
plánuje
změnudílů.
u zbývajících vstřikovacích lisů na plasty
Simulace procesu vstřikování. a pomoci tak dosáhnou další zvýšení provozní výkonnosti.

Pro více informací o průmyslových
mazivech a službách MobilTM prosím,
volejte Vašeho místního zástupce
naší společnosti nebo navštivte
mobilindustrial.com

Příklady řešení problémů a vad klasifikace a rozpoznávání
základních vad plastových dílů. Výkonnost produktu Mobil DTE 10 Excel 46, spolu se zkušenostmi
z provozu poskytnuté místními experty ExxonMobil, jsou pomocí ke

KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ
VSTŘIKOVACÍCH
STROJŮ
zlepšení
výrobního potenciálu.
V TERMÍNU 3.–7. 6. 2019
Mobilindustrial.com
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače
a seřizovače se základními
©2013 Exxon Mobil Corporation
Mobil,pracovníky
Mobil DTE a symbol Pegasus
jsou obchodnímikteří
značkami nebo registrovanými
znalostmi, technology, projektové
a managery,
obchodními značkami Exxon Mobil Corporation nebo a jeho dceřiných společností
chtějí získat přehled o práci seřizovače
Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory,
nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování
news
vtoků.
Příprava materiálu (sušení, barvení).
Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
Rozjetí, nastavení technologie výroby.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html
Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů,
vliv materiálu na zpracovatelnost.
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI
Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv V TERMÍNU 17. 6. 2019
parametrů na smrštění
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku

Partner školení:

TECH

STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
V TERMÍNU 12.–14. 6. 2019
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
Speciální vlastnosti plastů (životnost, stabilita, degradace při
procesu, zdravotní nezávadnost), reologie polymerů
Pnutí ve vstřikovaných výrobcích
Plnění a problematika family a vícenásobných forem
Využití DOE při vstřikování
Možnosti horkých vtoků, nastavení teplot, vady horkých vtoků
Dimenzionální optimalizace horkých vtoků a studených vtoků
Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů vstřikování na přesnost
Procesní okno
SPC
Využití a možnosti čidel ve formách
Rychlá výměna forem
Správné sušení dle typu sušárny a zbytkového obsahu vlhkosti
Správné nastavení technologických parametrů dle stroje (typ šneku,
materiál, velikost dílu…)

neshodných dílů (nákup dílů, reklamační oddělení, vývoj,
technologie). Součástí školení jsou praktické ukázky vzorků a měření
na laboratorních přístrojích.
Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním
a technologickým parametrům ovlivňující vlastnosti plastů
a plastových dílů.
Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a význam v oblasti
vstupní a výstupní kontroly v procesu zpracování plastů s příklady
z technické praxe.
Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její význam při
analýze procesní kvality výroby plastových dílů.
Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním světlem.
Diferenční snímací kalorimetrie (termická analýza): význam
a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z průmyslové praxe).
Úvod do infračervené spektroskopie a její využití k identifikaci
polymerních materiálů, analýze chemického složení, stanovení
čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z výrobního procesu.
Význam termogravimetrie a její společné využití s FTIR
spektroskopií.

Komplexní nabídka produktů a řešení pro automatizaci od jednoho výrobce
Energetický management • Průmyslové řízení • Automatizace do extrémních podmínek
Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných aplikací
je zárukou celého řešení.
Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky

www.panasonic-electric-works.cz
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elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2019:

14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno –
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.
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