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PLASTEX - MSV Brno 5.–9. 10. - vaše expozice v plastikářské hale G1
Váháte nad účastí na veletrhu Plastex‑MSV Brno? Ať již z důvodu nákladů, nebo nejistých okolností.
Řešením je váš stánek v rámci společné expozice realizované mediálním partnerem veletrhu, časopisem Svět plastů.
Volejte pro více informací – Petr MACH 606 715 510

TECH news &
BVV potvrdily konání veletrhu PLASTEX‑MSV Brno(5.–9. 10.).
Pro všechny plastikáře to bude jistě nejlepší příležitost,
jak po covid událostech prezentovat svoji kondici a připravenost.
Svět plastů je Mediální partner veletrhu Plastex 2020. Vaší možnou formou
jak se na veletrhu prezentovat, je účast na společné expozici Světa plastů
v plastikářské hale G1. Volejte pro více informací.
Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX‑MSV Brno 2020 (5.–9. 10.)
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.

Specialista na průmyslovou automatizaci pomáhá společnostem připravit
výrobu na čas po pandemii
COVID-19 představuje výzvy pro průmyslové
společnosti po celém světě. Mnoho továren
je zcela zastaveno nebo produkuje s omezenými kapacitami, zaměstnanci pracují na
směny nebo z domácí kanceláře. Dochází
pouze k postupnému návratu na pracoviště.
Bez ohledu na závažnost situace je nyní čas
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softwarové programy ROBOGUIDE a CNC
GUIDE jako bezplatné zkušební verze do konce září 2020. Registraci lze snadno provést
na webové stránce FANUC Europe: https://
Aby FANUC podpořil řešení tohoto úkolu na- special‑offer.fanuc.eu/en/
bízí všem, kteří mají zájem a chtějí přispět „Současná situace je pro většinu průmyslok úspěšnému restart společností, své simulační vých odvětví velmi obtížná, ale ti, kteří se nyní
připravit výrobu a zaměstnance na dobu po
pandemii, protože jedna věc se zdá být jistá
již nyní: účinnost a flexibilita výroby i know
‑how zaměstnanců určí přežití společností.
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FANUC nabízí bezplatnou zkušební verzi
softwarových programů pro zvýšení efektivity
a produktivity

ROBOGUIDE je program, pomocí kterého lze
simulovat jak pohyb FANUC robotů, tak celkový výrobní proces. Používá se nejen pro
offline programování, ale také pro vytváření
3D simulačního prostředí, které pomáhá uživatelům efektivně navrhovat a optimalizovat
své aplikace.

Úpravy a aktualizace aplikací lze navrhovat
a vyhodnocovat bez zastavení výroby. Následně lze simulaci přenést do robotického
kontroleru pomocí ethernetového připojení. Tím se zkrátí prostoje stroje na minimum
a zamezí se poruchám. Integrovaná CAD databáze umožňuje uživatelům přístup ke všem
FANUC robotům a také ke strojům a jednoduchým nástrojům. Lze tak simulovat a testovat

i složité aplikace s více roboty. Toto představuje obrovskou výhodu jak pro systémové
integrátory, tak pro konečné uživatele, např.
výrobní společnosti.

CNC GUIDE umožňuje uživatelům psát, simulovat a testovat programy přímo na svém
počítači. Díky tomu je vhodný nejen pro uživatele obráběcích strojů, ale také pro výrobce obráběcích strojů, kteří díky CNC GUIDE
mohou snadno vyvíjet a testovat software
pro obráběcí programy na PC. Kromě toho
mohou výrobci obráběcích strojů také vzdáleně podporovat své zákazníky využitím CNC
Guide, který jim umožňuje simulovat programy strojů a poskytovat rady v případě chyb
v programování. Mezi další funkce CNC GUIDE patří „funkce pro odhad doby cyklu“, která s vysokou přesností počítá příslušný čas
cyklu obráběcího programu.
pro FANUC CNC. Programy součástí zahrnují
CNC GUIDE je také zajímavý pro vzděláva- standardní kód ISO a obráběcí cyklus a lze je
cí instituce, které nabízejí školení v oblasti simulovat ve 3D grafice.
programování CNC a nyní mohou software
používat zdarma až do konce září 2020. Díky
tomu, že CNC GUIDE ukazuje klávesnici skutečného FANUC CNC, lze ho též využít pro
školení ve formě distančního učení na PC
nebo notebooku bez potřeby skutečného obráběcího stroje. Také lze otestovat nové vysoce kvalitní grafické uživatelské rozhraní iHMI

„Po vypuknutí pandemie ještě více společností
rozpozná potřebu automatizace,“ vysvětluje
Tanzawa. „FANUC chce podporovat všechny
tyto zákazníky, ale je také odhodlaný pomáhat s výukou další generace programátorů pro
automatizaci.“ Jednou z těchto iniciativ je od
roku 2018 globální partnerství s organizací
odborného vzdělávání WorldSkills.

OD SKELNÉHO PŘECHODU K
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

Termická analýza a reologie od společnosti NETZSCH
www.netzsch.com/at

Ionizace a proč ji musíme řešit
Výlisky plastů, medicínské výrobky, mikrotenové fólie, elektronika nebo i výrobky se speciálními vlákny.
Ať už s nimi pracujeme nebo je vyrábíme, vždy se potýkáme s jedním problémem a tím je statická elektřina.
Kde vzniká problém?

Při výrobě se do jednotlivých dílů výrobků
může dostat elektrický náboj, který už nelze
tak snadno odstranit. Proto výrobky, vystupující z výrobní linky, jsou často elektrostaticky nabité. Tento náboj pak na sebe přitahuje různé nečistoty a prach, nebo dokonce
jednotlivé díly k dalším. To zabraňuje dalším
typům zpracování, jako je barvení či lakovaní
a další.

Existuje řešení

Při hledání optimálního způsobu odstranění
elektrostatického náboje je nutno zvážit, zda
se jedná o vodivé či nevodivé materiály. Pokud jde o vodivý materiál, tak se náboj snažíme odvést tzv. uzemněním. Dokonce i lidé,
kteří s těmito předměty manipulují, jsou také
uzemněni, jelikož jakýkoliv statický výboj by
mohl zničit součástky v daném předmětu, zejména pokud se jedná o práci s elektronikou.
Musíme tedy řešit jak vzhledové, tak i bakte- Naopak u nevodivých materiálů, jako jsou
riální záležitosti a platí zde rovnice – čím více např. papír a plast, musíme vytvořený náboj
je povrch bez nečistot, tím lepši vlastnosti odstranit jiným způsobem. Toho dosáhneme
ofukováním předmětu ionizovaným vzdumá pro další zpracování.
chem, vytvořené ionty vzduchu elektrostaticPříklad z praxe
ky nabitý předmět vybijí.
Typickým příkladem z praxe je plastový granulát, který je do stroje zásobován pomocí Tento proces provádíme například ionizač„šneku“ a ten jednotlivé granule postupně ními pistolemi, které se nejčastěji využívaposouvá a rozehřívá. Po procesu roztavení se jí k aplikaci větších plástvových dílů a jsou
plast vstřikne do formy. Třením mezi jednot- určeny především k práci ve stoje. Nabízíme
livými granulemi vzniká statický náboj, který více druhů těchto pistolí. Nejžádanějšími
v postupně chladnoucí tavenině zůstává. Jeli- typy jsou: ionizační pistole G-9, která vyžakož je takto vzniklý plastový výlisek je izolant, duje pouze přívod stlačeného vzduchu a pro
elektrický náboj se z něj nevytratí a při vyn- proces ionizace nepotřebuje externí elektricdání výrobku z formy se dostane na povrch ké napájení, protože tzv. motorová kazeta na
a chytá na sebe prach a nečistoty. V důsledku ionizaci využívá stlačený vzduch, a pistole
toho pak případný potisk nemusí na povrchu G7R‑M s integrovaným LED světlem, které
materiálu držet.
zobrazuje prachové částice.
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U méně náročnějších výrobků často stačí
využít tzv. ventilátory, které jsou levnějším
řešením pro firmy, které ve výrobě nevyrábí
stlačený vzduch. Vybrat si lze z více druhu
ventilátorů, vždy záleží na dané potřebě firmy. Ventilátory se liší především svým rozměrem a tedy šířkou využití. Vyznačují se především svou snadnou údržbou.

U náročnějších výrobku, kde chceme dojít
100% výsledku a odstraňovat statický náboj
ve vysoké rychlosti, jsou často nejideálnějším
řešením ionizační lišty. Například AC pulzní ionizační lišta c-100 – c-300 s kompaktní
konstrukcí, ve které jsou integrovány vysokonapěťové napájecí zdroje, řídicí obvody
a vzduchové okruhy, díky kterým dojdeme
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začínají připravovat na další fázi, budou mít
jednoznačně výhodu a FANUC se bude snažit
tyto zákazníky podpořit,“ říká Shinichi Tanzawa, prezident a generální ředitel FANUC
Europe Corporation. Samotný FANUC od vypuknutí pandemie zvýšil počet e‑learningů
a webinářů pro více než 1600 svých zaměstnanců v Evropě. Také pro zákazníky po celé
Evropě byla vytvořena řada webinářů s tématikou průmyslové automatizace. FANUC nyní
zintenzivňuje svou činnost a nabízí bezplatnou zkušební verzi svých simulačních softwarových programů ROBOGUIDE a CNC GUIDE.

Pokračování ze strany 2
požadovaného výsledku. Jednotlivé trysky
lze také měnit pro odlišné aplikace. Disponuje především automatickým režimem vyvážení, který automaticky optimalizuje vyvážení
iontů podle polarity nabitého předmětu s cílovou vzdáleností 50-100 mm.

Zákazníci si oblíbili také speciální podložky
s antistatickým účinkem, které mimo jiné zabraňují i sklouznutí, zachytávají prach z podrážek a zmírňují únavu nohou pracovníků.
Nejznámější je podložka Clean Walker CW-900B. Vodou omyvatelná, nejčastěji využívaná při vjezdu či vchodu do čisté místnosti.
Dále také vodivá gumová podložka SG-100,
která díky svému povrchu a barvě snižuje světelné odrazy a pomáhá předcházet únavě očí
a napomáhá tak k uspokojivému pracovnímu
výkonu pracovníků.

K vybití statické elektřiny u samostatných výrobků lze využít i ionizační boxy. Ty eliminují
statickou elektřinu a odstraňují prach vzduchem řízeným infračerveným čidlem. Lepící
gel sbírá efektivně vyfukovaný prach na podložku, kterou lze opakovatelně omývat. Nejžádanějším je ionizační box IPC‑A4.

se na váš problém podíváme jako na celek a
navrhneme takové řešení, které eliminuje chyby v celém procesu vaší výroby.

Další častou chybou je neznalost ionizačních
nástrojů a nedodržování údržbového plánu. I
v tom dnes hodně firem chybuje a diví se, že
nedosahují požadovaných výsledků.
Proto přijedeme za vámi

Vy nám zavoláte, případně pošlete foto, a popíšete o jakou aplikaci se ve vaší výrobě jedná.
Nejčastěji řešíme výrobky typu výlisků plastů,
výrobky se speciálními vlákny, mikrotenové
fólie či různé druhy elektroniky. Naši odborníci jsou vybavení veškerou ionizační technikou a řeší problém přímo u vás ve výrobě. Na
základě důkladného prověření vám navrhneme to nejvhodnější řešení, které ihned s vámi
testujeme a měříme. Testování neukončíme,
dokud se neujistíme, že vybraný způsob ionizace dostatečně snižuje statickou elektřinu.
Následně navrhneme cenovou nabídku na
míru k vašemu pracovišti a po Vašem schválení techniku nainstalujeme.
Nabízíme i školení, protože znalost těchto nástrojů je nezbytná pro antistatickou výrobu.
Dále můžete využít i naše další služby, jako
jsou pravidelné údržby, či případné opravy
nástrojů. Stačí nás kontaktovat. Chcete už
také vyrábět antistaticky? Zveme vás také na
náš nový web www.antistaticky.cz.

Nejčastější chyby

Často se problém odstranění elektrostatického náboje řeší pouze v určité části výrobního
cyklu, a tak není posuzován v rozsahu celé
výroby. Zákazníci si myslí, že použitím ionizační pistole v konkrétním místě výroby se
vše vyřeší a posouvají výrobek dále k balení.
Ale i samotný obal může být nabitý statickou
elektřinou, a tak je celý proces prováděn úplně zbytečně. Proto se s námi domluvte a my

OUR EXPERIENCE
YOUR SOLUTIONS

PA6, PA6.6, PA6.10,
PA6.12, PPA , other high
temperature PA and
special PA blends

PA6.6 and other high
temperature PA

Special PA6.6-based
compounds

PBT

TPEs

POM

PPS

PA and PBT flame
retardants

HIGH PERFORMANCE POLYMERS

Post-industrial
recycled PA6
and PA6.6

Měření tloušťky až pěti vrstev na rovném
i zaobleném povrchu
Přístroj BORER 518 USB pracuje v souladu se
standardizovanou metodou klínového řezu,
při kterém je vzorek vrtán v definovaném
úhlu. Přístroj je vybaven digitálním mikroskopem s vysokým rozlišením (2 MPx), 50násobným zvětšením, a integrovaným světlem
(osmi nastavitelnými bílými diodami), CMOS
obrazovým snímačem přímého snímání. Paint
Borer 518 USB lze připojit k PC, notebooku
nebo tabletu (s Windows). Potřebný software
je součástí přístroje.
Tento velmi praktický a spolehlivý přístroj se
Všechny tyto náročné požadavky splňuje tak stane nezbytným pomocníkem, ať už příkompaktní a velmi snadno ovladatelný pří- mo ve výrobním procesu při kontrole kvality,
nebo v laboratoři.
stroj Paint Borer 518 USB.
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Téměř v každém průmyslovém odvětví se setkáváme s požadavkem na měření tloušťky
povrchové vrstvy, ať už z důvodu estetického,
či z důvodu dostatečné ochrany podkladového materiálu. Velmi často se také setkáváme s potřebou velmi přesně změřit i několik povrchových vrstev a to během jediného
měření, ať už na rovných nebo zaoblených
plochách. Takové měření si vyžaduje precizní
a spolehlivý přístroj.

Paint Borer 518 USB
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Měření tloušťky
až pěti vrstev
na rovném
i zaobleném
povrchu
Princip měření přístrojem Paint Borer 518 USB
spočívá v řezu tzv. „vrtu“, který vytvoří malý
kónický otvor jak je patrné z níže uvedeného
obrázku. Na monitoru připojeného PC nebo
tabletu je pak vidět struktura soustředných kruhů v závislosti na počtu vrstev povlaku. Z rozdílu vzdálenosti vnitřního a vnějšího obvodu
každého kruhu (nebo všech naráz) lze stanovit
tloušťku jednotlivých vrstev povlaku či jeho
celkovou tloušťku. Tímto principem lze změřit až pět povrchových vrstev během jediného
měření. Významnou výhodou tohoto přístroje je to,
že měřený vzorek nemusí
být absolutně plochý. Měření lze provádět rovněž na
oblých hranách a nerovném
povrchu.

Pomocí kurzoru, který se ovládá myší, se snadno označí
střed vyvrtané díry stejně jako všechny viditelné vrstvy tzv.
„přechodové čáry“. Zobrazená data lze následně použít pro
další použití, měření či archivaci.

Zobrazení vyvrtané díry

Označení středu a přechodových čar

Intuitivní prostředí grafického programu

Princip měření

Ukázka kontrastního zobrazení jednotlivých vrstev

Pro zlepšení kontrastu v rámci vizuálního urče- Bickel & Wolf Team
ní přechodových vrstev, lze na displeji nastavit salescz@bickel-wolf.com
zobrazení jak černo-bílé, tak lze volit i z dalších
www.bickelwolf.cz
barevných kombinací.
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Termíny vycházení TECHnews 2020:

13. 1.–3. 2.–24. 2.–16. 3.–6. 4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27. 4.–18. 5. speciál
Konf. FORMY‑PLASTY Brno – 8. 6.–29. 6.–7. 9.–28. 9. speciál veletrh
PLASTEX‑MSV Brno – 19. 10.–9. 11.–30. 11.–14. 12.

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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