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č. 21 – červen 2020

Nezaměnitelný CNC výkon 

pro větší produktivitu. 

Krátké doby cyklu, stálá kvalita dílů

ROBOSHOT využívá 60 let zkušeností s CNC know-how 

a aplikuje je do elektronického vstřikování. Výsledkem 

je větší zrychlení, neuvěřitelně přesné pohyby a 

extrémně krátké cykly umožňující produkovat velké 

množství dílů s vysoce konzistentní kvalitou. Spotřeba 

energie je také extrémně nízká, a protože všechny 

FANUC produkty mají jednu společnou řídicí platformu, 

je ROBOSHOT snadno kombinovatelný s roboty.

FANUC ROBOSHOT

VELMI PŘESNÉ ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

  
• osvědčená CNC spolehlivost a přesnost

• 100% FANUC servo řízené osy

• 10 všestranných modelů pro maximální přizpůsobivost

• konzistentní procesy a vynikající opakovatelnost

• maximální ochrana formy a vyhazovače

• nejnižší spotřeba energie

WWW.FANUC.CZ

FORMY A PLASTY 2020

www.konference-plasty.cz

7.–8. 10. | BRNO
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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.

listopadové vydání – Svět plastů č.2/2020 – uzávěrka 2.10.  / kontakt -  606 715 510, mach@machagency.cz

Aktuální vydání Světa plastů číslo 21 - červen 2020
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 21 - 2020
in PDF HERE.

Podnikáte v plastikářském 
průmyslu? Pak rozhodně 
navštivte konferenční výstavu 
FORMY A PLASTY 2020 
(PLASTEX EDITION) v Brně!

Svět plastů červnové vydání 
2020, bude v distribuci všem 
účastníkům konference.

Vítejte na ENGEL live e-xperience 2020
True passion, real innovation, virtual experience – to je ENGEL od 13. do 16. října 
2020 na první ENGEL live e-xperience. 
Společnost ENGEL nastavuje v roce, kdy se nemůže uskutečnit veletrh Fakuma, 
svým zcela novým virtuálním veletržním konceptem nová měřítka. Exponáty 
naživo, online odborný kongres a one-on-one schůzky se známými regionálními 
kontaktními osobami a dalšími odborníky – díky tomu všemu je ENGEL live 
e-xperience srovnatelná se skutečným veletrhem.

Společnost ENGEL prezentuje 
produktové a technologické 
inovace ve zcela novém 
virtuálním formátu

„I v době covidu-19 je oblast vědy a výzkumu 
společnosti ENGEL stále dobře zaplněná,“ zdů-
razňuje Dr. Christoph Steger, CSO společnosti 
ENGEL. Výrobce vstřikovacích strojů a poskyto-
vatel systémových řešení vyvinul zcela nový for-
mát veletrhů a akcí, aby bylo možné navzdory 
omezenému kontaktu a restrikcím v cestování 
představit svým zákazníkům a zájemcům inovace 
původně plánované pro veletrh Fakuma 2020. 

Zaměřeno na osobní setkávání
ENGEL live e-xperience dává přednost osobní-
mu jednání. Návštěvníci virtuálního veletrhu si 
mohou již předem dohodnout termíny schůzek 
se svými kontaktními osobami z prodeje nebo s 
odborníky v technologii. Schůzky probíhají for-
mou videokonference prostřednictvím Microsoft 
Teams. V rámci těchto schůzek se mohou ná-
vštěvníci veletrhu nechat provázet jednotlivými 
exponáty online. Společnost ENGEL zprovozni-
la všech sedm strojních exponátů v technickém 
centru svého sídla ve Schwertbergu a prostřed-

nictvím videozáznamů poskytuje vhled do no-
vých strojních konceptů a procesních technologií. 
Kromě strojních exponátů se zde nachází i tzv. 
Experience Zone, kde může být sám návštěvník 
virtuálního představení aktivní. Zde jsou zadá-
vány specifické úkoly pro cílové skupiny, šité na 
míru např. procesním technikům, vedoucím výro-
by nebo údržbářům, které lze snadno a efektivně 
řešit pomocí výrobků inject 4.0 od společnosti 
ENGEL. To umožňuje zažít digitalizaci reálně z 
první ruky. V rámci Experience Zone si mohou 
návštěvníci vyzkoušet práci ve Smart Factory.
 
Naživo a individuálně 
„ENGEL live e-xperience je událostí naživo“, zdů-
razňuje pan Steger, což je zřejmé i z programu 
přednášek. Odborníci společnosti ENGEL před-
stavují svá témata během dvou konferenčních 
dnů, které se vždy jednou opakují. Diváci mohou 
již během přednášky klást otázky prostřednic-
tvím funkce chatování a vstoupit tak do živé dis-
kuze po dané přednášce. pokračování na str.2

https://www.konference-plasty.cz/
https://www.konference-plasty.cz/
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
https://www.engelglobal.com/
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Fakuma, jeden z nejdůležitějších veletrhů v oblas-
ti zpracování plastických hmot, se v tomto roce 
neuskuteční tak, jak jsme byli dosud zvyklí. BASF 
však svým zákazníkům a zájemcům nabízí jedi-
nečnou alternativu: speciální virtuální platformu, 
která bude k dispozici online od 13. do 20. října 
2020 a nabídne více než 20 tematických stánků 

Prezentace se budou konat od 13. do 15. a pak od 
19. do 20. října. 

Kromě prezentací bude připraveno více než 20 
tematických stánků reflektujících širokou škálu té-
mat od aplikací pro domácnosti po náhradu kovů 
v automobilovém průmyslu, to vše v uživatelsky 
přívětivém formátu. Na stáncích se návštěvníci 
budou zároveň moct zapojit do živých chatů s 
odborníky či si objednat vzorky nového výrobku 
Ultramid® F Balance, což je transparentní a pruž-
ný materiál částečně vyrobený z obnovitelných 
zdrojů.

Registrujte se nyní online na adrese 
fakuma.basf.com a získejte tak možnost zapojit 
se do chatů s odborníky BASF, zúčastnit se inter-
aktivních přednášek a získávat informace o aktu-
álních novinkách BASF. 

Na úvod čtyřdenního programu přednesl Dr. 
Stefan Engleder, CEO společnosti ENGEL hlavní 
myšlenku. 

Význačnou událostí je pět odborných předná-
šek, v nichž produktoví a technologičtí odborníci 
ENGEL představí výhled do budoucnosti vstřiko-
vání plastů. Zde se jedná o chytré řízení stroje, 
datovou analytiku, koncepty digitálního servisu, 
inovativní automatizační řešení a nové technolo-
gie zpracování. Odborníci ENGEL prezentují vždy 
aktuální stav vývoje a s účastníky naživo diskutují 
nově nabízené příležitosti. 

Všechny přednášky, včetně odborných, je mož-
né si po skončení veletrhu stáhnout z mediální 
knihovny. 

Registrovaní návštěvníci si mohou sestavit svůj 
individuální program přednášek a rozhovorů, 
naživo se zapojit do diskuze nebo kdykoli jindy 
prožívat inovativní svět ENGEL. Nikdy dříve ne-
byla účast tak snadná a k tomu ještě bezplatná.

Registrace pro ENGEL live e-xperience začíná 21. 
září. Další informace k exponátům a programu 
přednášek naleznete od této chvíle na: 
www.engelglobal.com/ENGELexperience

Návštěva veletrhu z pohodlí vašeho domova: 
společnost ENGEL v roce, kdy se nemůže usku-
tečnit Fakuma, nastavuje svým zcela novým vir-
tuálním veletržním konceptem nová měřítka.

BASF spouští vlastní virtuální 
platformu pro veletrh
Fakuma 2020

• Virtuální platforma nabízí prostředí pro chat s odborníky, prezentaci výrobků,  
digitální kavárnu a ještě mnohem více 

• V rámci veletrhu BASF nabízí přednášky a tematické stánky věnované důležitým  
tématům, mj. digitalizaci a udržitelnosti

• Nebudou chybět ani prezentace řady nových produktů, jako jsou Ultramid® F Balance 
či termoplastický polyuretan na biologické bázi Elastollan® N

• Registrovat se můžete na adrese fakuma.basf.com

zaměřených na 3D tisk, technologie zpracování, 
elektromobilitu a mnoho dalších odvětví. „Na-
šim zákazníkům, s nimiž bychom se samozřejmě 
nejraději potkali na veletrhu osobně, chceme 
poskytnout možnost interakce s našimi odborní-
ky,“ říká Jürgen Becky, ředitel obchodní jednotky 
Performance Materials pro Evropu. A přesně to 
virtuální platforma nabídne: výměna poznatků a 
informací se zástupci BASF bude flexibilně zaru-
čena za všech okolností. Účastníci se budou moct 
připojit odkudkoli – z pohodlí domova, při cestě 
vlakem nebo z kanceláře.

Virtuální veletrh nabídne pestrý program 
Na programu veletrhu je 15 atraktivních 
prezentací, jež se budou věnovat nejaktu-
álnějším tématům v souvislosti s plastikář-
ským průmyslem, mezi něž patří například 
digitalizace, udržitelnost a elektromobilita.  

pokračování

http://fakuma.basf.com
https://www.engelglobal.com/en/at/engel-live-e-xperience.html
http://fakuma.basf.com
https://www.engelglobal.com/en/at/engel-live-e-xperience.html
https://www.hrsflow.com/
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APLIKACE LINDE GAS – 
automatizované tryskání 
suchým ledem

Pojmem „automatizované tryská-
ní“ je označován proces, při němž 
je tryskací zařízení Cold Jet ovlá-
dáno signálem z řídícího systému. 
Ten řídí robotickou ruku, jež prová-
dí čistící úkony namísto konkrétní-
ho pracovníka. K hlavním výhodám 
použití tohoto procesu patří přede-
vším zrychlení výrobního procesu, 
zvýšení kvality výroby, omezení vý-
robních prostojů a nahrazení pra-
covníků, kteří se mohou namísto 
odstraňování otřepů (přetoků) vě-
novat jiným úkolům.
Technologie tryskání suchým ledem nachází své 
uplatnění zejména při zmíněném odstraňování 
přetoků, ale lze ji stejně dobře aplikovat i při ná-
sledné přípravě povrchu před lakováním. U urči-
tých typů projektů tedy automatizované tryskání 
zajišťuje dvě operace současně - odstranění pře-
toků a očištění před lakováním.

Odstraňování přetoků automatizovaným sys-
témem bývá využíváno nejčastěji na výliscích 
z termosetů, PEEK, PBT, Acetal, Nylon, LCP, ABS, 
UHMWPE, Nitinol, a dalších. Používá se jak u ma-
lých výlisků (konektor 20 x 4 mm) k odstranění 
přetoku v řádech desetin milimetru v kanálcích 
konektoru, tak u středních a velkých výrobků (od 
cca 100 mm až do 500 mm) s přetokem od de-
setin po několik milimetrů. Lze použít i do dutin 
4 mm a více. Použití technologie není limitováno 
velikostí výrobku nebo velikostí přetoku. Nejčas-
těji je pro tento proces použito tryskací zařízení 
Cold Jet – MICROCLEAN, PCS60, SDI Select60, 
Aero40FP. Doba tryskání se pohybuje mezi dvě-
ma a třiceti vteřinami. Od roku 2020 lze tryskací 
zařízení Cold Jet – PCS60 automation integrovat 

do automatizovaného procesu přes dva typy roz-
hraní (karet, které jsou instalovány přímo v zaří-
zení). Řízení tryskacího zařízení lze provádět přes 
PLC nebo PC. Lze řídit a sledovat všechny prvky 
(spotřeba suchého ledu, velikost částic, tlak vzdu-
chu, stav násypky, provozní data atd.). Také je 
možné vzdálené monitorování a diagnostika dat 
pomocí Cold Jet CONNECT® na mobilním zaříze-
ní. V případě výpadku nadřazeného systému lze 
přejít do manuálního provozu (nastavení). Jest-
liže není plně využito v rámci automatizace, lze 
tryskací zařízení po připojení ručního aplikátoru 
použít pro běžné potřeby (např. čištění forem).

Automatizované tryskání lze použít pro řadu 
různých zadání, např. když výlisek zafixován 
a robot kolem opisuje trajektorii nebo když 
robot opisuje trajektorii s výliskem kolem sta-
cionární trysky, či když je třeba použít více 
trysek současně aj. Stejně tak lze konkrét-
nímu zadání na míru přizpůsobit i samotné  
pracoviště. Ať už jde o odhlučněný box otevřený 

z jedné čtvrtiny pro manipulaci s robotem, který 
je zakomponován mezi lis a výstupní dopravník, 
nebo o dodávku kompletního pracoviště s od-
hlučněným tryskací boxem, včetně robota nebo 
manipulátoru a systému k odsávání otřepů.

V současnosti je technologie v automatizované 
podobě využívána na sedmnácti pracovištích 
u velkých zákazníků, a v ručním režimu u něko-
lika menších, např. když je potřeba řešit dočasný 
problém na výlisku.

Průběh zavedení systému
Po poptávce zákazníka a první konzultaci pro-
běhne testování technologie na sadě dvaceti až 
sto výrobků buď přímo ve firmě, nebo v aplikač-
ním centru Linde Gas. Po vyhodnocení výsled-
ků se může zákazník rozhodnout pro zapůjčení 
tryskacího zařízení nebo rovnou k zavedení tech-
nologie do výrobního procesu. Pro testování má 
na výběr ruční, poloautomatizovaný nebo plně 
automatizovaný režim. Při realizaci automatizo-
vaného systému se domluví časová osa imple-
mentace.
V případě zájmu o konzultace či bližší informace 
o technologii tryskání suchým ledem, se s důvě-
rou obraťte na společnost Linde Gas, segment 
suchý led. Tým našich odborníků ochotně zpra-
cuje veškeré Vaše podněty.

Začlenění Cold Jet - PCS60 do systému automatiza-
ce pomocí PLC.

Plně automatizované pracoviště tryskání suchým ledem.

Zařízení je možno kromě otřepů z plastových výlisků použít i k pročišťování dutin a štěrbin na kovových dílech.

Josef Jandek
774 483 377 
josef.jandek@linde.com

Linde Gas a.s.
800 121 121 
info.cz@linde.com 
www.linde-gas.cz 
www.linde-group.cz 
www.coldjet.com

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 8638 9810-0 
www.kraiburg-tpe.com

VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o.  |  www.mgplastics.cz

TPE PRO STYK 
S POTRAVINAMI

CONSUMER

https://www.hrsflow.com/ww/it/
https://www.linde-gas.cz/
http://www.mgplastics.cz/
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Optimalizace procesu vstřikování s pomocí termické a mechanické analýzy 

Termická analýza je měřící technika, která k charakterizaci polymerů využívá měření jejich tepelných vlastností, jako jsou 
teplota skelného přechodu u amorfních nebo semi-krystalických materiálů, teplota tání, entalpie tání nebo krystalizace, 
teplota a entalpie tzv. chladné krystalizace, obsah sazí, obsah plniv, složení polymerů včetně identifikace jednotlivých 
složek a další. Jednou z měřících technik je metoda DSC (Diferenční Skenovací Kalorimetrie), která spolehlivě stanoví 
nejen skutečnou teplotu tání vstupujícího materiálu za daných podmínek ohřevu, ale i snadno odhalí změny v jeho 
kvalitě, jako mohou být změny v poměru polymerního blendu, obsah recyklátu nebo změna dodavatele obecně. 

 

Jak je patrno z obrázku výše, tak někdy konvenční DSC metoda nestačí k rozpoznání blendu (zde PET/ABS) a je třeba použít 
metodu Modulované DSC se sinusoidní modulací (MDSC), která je již dnes standardní součástí všech moderních DSC 
přístrojů. Metoda MDSC hned v prvním měření na složce vratného signálu tepelného toku (modrá křivka) ukáže skelný 
přechod pro PET, tak i pro ABS. 

 

Jelikož však proces vstřikování je 
dynamický proces, tak dalším 
krokem je právě použití mechanické 
analýzy, zejména pak reologie 
tavenin polymerních materiálů. 
Granulát nebo jiná forma vzorku je 
umístěna na ohřevnou spodní 
desku nebo do pícky dosahující až 
600°C a po ohřátí vzorku horní 
deska uzavře vzorek ve štěrbině o 
velikosti typicky 1 mm. Reometr 
pracuje v různých režimech: Rotace 
(zjišťuje se zejména viskozita v závislosti na rychlosti rotace a teplotě), 
přechodová měření (creep a relaxace napětí) a zejména pak oscilační 
měření, která pomocí změn v hodnotách modulů a ztrátového úhlu měří 
teploty tání a skelného přechodu a také např. reziduální napětí u pevných 
již hotových výrobků. Zde uvádím příklad měření v oscilačním režimu se 
změnou frekvence oscilace, kde je patrna shoda s měřením kapilárním 
viskozimetrem (modré křivky). Červená křivka pak ukazuje elastický modul 
G´ charakterizující relaxaci polymeru po vstřikování a orientaci reziduí 
napětí typu frozen-in strains. Reometr umí pracovat také jako přístroj DMA 
(Dynamický Mechanický Analyzátor), což rozšiřuje možnosti na testování 
již hotových dílů. Například vyskytující se praskliny mohou být důsledkem 
prostorové orientace reziduí napětí ve vzorku a jsou charakterizovány poklesem na červené křivce v oblasti 50 – 100°C.  

Moderní mechanická analýza pomocí reometru dává cenné informace při vstřikování plastů. Reometr je navíc přístroj, 
který umožňuje budoucí modulární rozšíření dle potřeby aktuálních aplikací. 

Ing. Jaroslav Kolejka, TA Instruments – divize Waters, jkolejka@tainstruments.com 

TA Instruments webová prezentace: www.tainstruments.com 
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OPRAVY A MODIFIKACE FOREM, 
OPRAVY POŠKOZENÝCH
POVRCHŮ VÁLCŮ

www.alfachrom.cz

... a vrátíme vám formu do formy

Panasonic otevře webovou 
akademii – WAPIC
Podzimní seriál technických on-line 
seminářů

V rámci průmyslové divize firmy Panasonic byly 
dříve jednotlivé výrobkové skupiny (např. elek-
tronické součástky, senzory, svařovací roboty, 
osazovací automaty, řídicí systémy apod.) za-
stoupeny různými prodejními kanály. Panasonic 
nyní tyto produktové skupiny slučuje do jednoho 
širokého portfolia a všechny s průmyslem sou-
visející aktivity budou nově zastřešeny značkou 
Panasonic Industry. Tomuto tématu, včetně před-
stavení produktových skupin, služeb a klíčových 
projektů, se bude věnovat podzimní seriál vir-
tuálních seminářů  WAPIC (Webová Akademie 
Panasonic Industry Czech). 

Seriál on-line seminářů naplánovaný na podzim-
ní měsíce představí klíčovou část portfolia. Začí-
náme 22. září a vždy v úterý dopoledne a ve čtvr-
tek odpoledne bude na stole stejné téma. Každý 
se může přihlásit v termínu, který mu bude lépe 
vyhovovat. Bude zde dostatek prostoru předsta-
vit Panasonic Industry jako inovativní společnost 
poskytující kvalitní produkty i služby pro široké 
spektrum průmyslových oborů.

https://www.panasonic-electric-works.com/
cz/webova-akademie-panasonic.htm

Vždy v půlhodinovém vstupu se bude pozornost 
věnovat konkrétnímu tématu zakončené blokem 
otázek a odpovědí. Více informací je k dispozici 
na našich stránkách. Můžete nám poslat e-mail 
nebo zavolat a my vás budeme informovat o 
konkrétních termínech a tématech s dostatečným 
předstihem.  

Registrujte se, prosím, na konkrétní seminář pro-
střednictvím e-mailu:
info.pewczs@eu.panasonic.com

OUR EXPERIENCE 
YOUR SOLUTIONS
 HIGH PERFORMANCE POLYMERS

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

Special PA6.6-based 
compounds

Post-industrial 
recycled PA6 
and PA6.6

PBT

POM

PA and PBT flame 
retardants

TPEs

PPS

PA6.6 and other high 
temperature PA 

https://www.panasonic-electric-works.com/cz/webova-akademie-panasonic.htm
https://industry.panasonic.eu/
https://www.panasonic-electric-works.com/cz/webova-akademie-panasonic.htm
https://www.panasonic-electric-works.com/cz/webova-akademie-panasonic.htm
https://www.radicigroup.com/
https://www.ampacet.com/
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Radilon Mixloy, nová řada směsí na bázi PA
Inovativní řešení pro automobilový trh,
spotřební zboží či E/E

Novinka v technologii horkých vtoků 
– přesné ovládání pohonu hydraulické 
jehly, design odolný proti opotřebení 
pro abrazivní plasty, vysoce kvalitní 
vstřikovací lisování fólií

Kombinace různých polymerů s cílem maxi-
malizovat vlastnosti při aplikaci: s tímto zámě-
rem se zrodily nové výrobky RadiciGroup High 
Performance Polymers označené značkou Ra-
dilon® Mixloy. Základem těchto inovativních 
výrobků je polyamid, „špičkový“ výrobek firmy 
RadiciGroup, která je dnes jedinou evropskou 
skupinou schopnou kontrolovat celý výrobní pro-
ces, a to počínaje chemií polymerů až po výrobu 
technopolymerů, včetně recyklace po ukončení 
jejich životnosti: tato vertikální integrace umož-
ňuje přípravu ad hoc pro jednotlivé klienty a roz-
voj významných projektů.

Zejména pak výrobky Radilon® Mixloy kombinu-
jí polymery dostupné na trhu pomocí speciální 
technologie kompatibilizace vytvořené koncer-
nem, která umožňuje smíchat suroviny, jež přiro-
zeně smíchatelné nejsou.

„V současné době se vývoj soustřeďuje přede-
vším na některé typy slitin,“ zdůrazňuje Nico-
langelo Peduto, Research and Development 
manager společnosti RadiciGroup High Per-
formance Polymers, „ale v budoucnu máme v 
úmyslu zařadit i další návrhy, abychom získali ta-
kové vlastnosti, které nelze získat samotnými poly-

HyFlow, nedávno představená tech-
nologie řízení otevírací a zavírací 
rychlosti jehly v hydraulicky ovlá-
daných válcích, je k dispozici jako 
kompletní nebo – pokud se používá 
pouze u vybraných pohonů – jako 
hybridní verze.

Nové a pokročilé technologie v oblasti systémů 
horkých vtoků společnosti HRSflow jsou speciál-
ně navrženy pro zvýšení kvality produktu při kas-
kádovém vstřikování. Zahrnují také teprve nedáv-
no uvedenou technologii HyFlow vyvinutou pro 
aplikace s hydraulicky ovládanými válci, u kterých 
lze pomocí průtoku oleje přesně nastavit otvírací 
a zavírací rychlost a polohu každé jednotlivé jeh-
ly. Nyní je na trhu k dispozici také řada Hyper-GF 

mery, s cílem uspokojit rovněž speciální požadavky 
trhu. Díky integraci na začátku výrobního řetězce 
polyamidů máme k dispozici různé typy polymerů, 
které nám dávají volnost při výběru designu při 
přípravě výrobku Radilon® Mixloy.“ 

Výrobky Radilon® Mixloy vyvíjené v poslední 
době jsou na bázi PA 6, PA 66 a PA s dlouhým 
řetězcem, přičemž některé mají bio původ, což 
výrobkům dodává další přidanou hodnotu. 

Výrobky Radilon® Mixloy nabízejí výkonné 
vlastnosti, jako je například tepelná odolnost, 
mechanická odolnost a vynikající povrchový 
vzhled. Rovněž umožňují dosáhnout nízké hus-

pro zpracování abrazivních termoplastů. Pokud 
jde o aplikace, společnost HRSflow pomocí aktu-
álního pilotního projektu se zákazníkem ukazuje 
možnosti technologie FLEXflow Evo. Nedávno 
představený pokrok v technologii FLEXflow pro 
systémy servoelektricky poháněných uzaviratel-
nych trysek umožňuje dosáhnout vynikajících vý-
sledků při zpětném lisování citlivých fólií.

Technologie HyFlow používá ovladač s uživatel-
sky přívětivým rozhraním pro nastavení polohy 
uzamčení každé jednotlive jehly. Rychlost oteví-
rání a zavírání každé trysky lze nastavit pomocí 
mechanismu pro ruční nastavení. To umožňuje ří-
zení rychlosti toku taveniny takovým způsobem, 
že kaskádové vstřikovací lisování zajistí rovno-
měrný proces plnění formy bez náhlých poklesů 
tlaku a souvisejících povrchových vad. Umístění 
jehly také umožňuje optimální vyrovnání rozlo-
žení tlaku v dutině během celého procesu vstři-
kování.

Nová řada Hyper-GF, která je k dispozici pro 
trysky HRSflow serie Ga a Aa, je navržena tak, aby 
zlepšila dlouhodobý výkon systému s horkými 
vtoky při zpracování vysoce abrazivních mate-
riálů, jako jsou materiály vyztužené skleněnými 
vlákny. Podporuje prodlouženou životnost i při 
procesech vstřikovacího lisování s velmi vysokou 
produktivitou. Dalším přispívajícím faktorem je 

toty, rozměrové stability a výborné zpracovatel-
nosti. Mezi zajímavé výhody těchto směsí patří 
dále nízká absorpce vlhkosti, tribologický efekt 
a bariérový efekt vyplývající ze snížené propust-
nosti.

Jejich oblast použití je velmi rozmanitá: v auto-
mobilovém průmyslu jsou výrobky Radilon® 
Mixloy ideální pro použití v interiérech osobních 
vozidel, kde jsou kladeny zvláštní nároky na vyni-
kající estetický vzhled a na chemickou a tepelnou 
odolnost, ale rovněž pro použití na exteriéry vo-
zidel a v prostorách motoru.

Co se týče oblasti „consumer and industrial 
goods“, výrobky najdou uplatnění například v 
oblasti sportu, v oblasti domácích spotřebičů, 
spotřebního zboží pro domácnosti nebo v ob-
lasti housingu elektronických nástrojů. Široké a 
inovativní možnosti použití výrobků Radilon® 
Mixloy lze nalézt rovněž v oblasti technologie 
3D tisku FDM, a to díky dobré zpracovatelnosti, 
snížené absorpci vlhkosti a omezené míře smrš-
ťování. 

www.radicigroup.com

použití speciálních ocelí a optimalizovaná kon-
strukce průtokového kanálu.

Společný projekt s výrobcem fólií Kurz (Fürth, 
Německo) demonstruje možnosti, které nabízí 
systém horkých vtoků FLEXflow Evo při lisování 
fóliových vložek (FIM). Tato průkopnická tech-
nologie umožňuje například spojení kapacitních 
fólií pro senzory nebo dotykové ovládací panely 
s podsvícenými dekorativními fóliemi. To posky-
tuje zpracovat dosud neznámý design a funkční 
flexibilitu, zejména pro aplikace automobilových 
interiérů. Ve spolupráci se společností Kurz byla 
fólie s funkčními kapacitními prvky pro dotykové 
ovládání a s dekorativními prvky v jediném kroku 
zpětně vstřikována křišťálově čistým polykarbo-
nátem (PC), což umožnilo podsvícení v oblasti 
ovládacích prvků. Technologie uzaviratelnych 
trysek poháněných servopohonem přinesla vý-
sledky na úrovni kvality, kterých by pomocí kon-
venčních koncepcí nebylo možné dosáhnout. 
Především tenké funkční a dekorativní prvky po 
zpětném vstřikování pomocí technologie FLEX-
flow Evo nevykazují vnitřní napětí jako u běžného 
kaskádového vstřikovacího lisování, a to díky rov-
noměrnému a nízkotlakému rozložení čela toku 
taveniny, přičemž se spolehlivě zabrání jakému-
koli poškození fólie.

http://www.radicigroup.com
https://www.radicigroup.com/
https://www.hrsflow.com/
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Magazin: Svet Plastu     Sprache: CZ     Format: 193x40mm    Thema: Webshop     AS: 22.06.2020

S možností přímé  
objednávky v našem  
Webshopu!

http://svetplastu.eu/
https://www.meusburger.com/

