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Opis

[0001] Predložený vynález sa týka zariadenia na rotačné tvárnenie na výrobu predmetu
vyrobeného z materiálu obsahujúceho tepelne vytvrditeľný surový materiál, pričom toto
zariadenie obsahuje formu, ktorá je pohyblivo usporiadaná a má stenu formy obklopujúcu
dutinu formy a materiál privádzajúce zariadenie na privádzanie surového materiálu do dutiny
formy, podľa prvého nároku.
[0002] Vo výrobe veľkých sérií plastových výrobkov rovnakého tvaru sa často používajú
techniky, akými sú tvárnenie vyfukovaním a tvárnenie vstrekovaním extrúziou plastu do
formy. Ďalšou často používanou technikou na výrobu plášťa dutých predmetov bežného
pnutia v malých sériách je rotačné tvárnenie. Rotačné tvárnenie ponúka možnosť vyrobiť duté
tvary, ktorých plášť pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev, ktoré sú vytvorené z rôznych
materiálov, pričom napríklad spodná vrstva je zhotovená z plastu a vrchná vrstva je zhotovená
z materiálu tvoriaceho povrchovú úpravu, napríklad sklenených častí, alebo predmetov,
ktorých hrúbka plášťa by mala byť lokálne odlišná. V rámci známych techník rotačného
tvárnenia plastu je forma naplnená určitým množstvom plastu, následne sa forma umiestni do
pece na zahriatie a roztavenie plastu. Keď je dosiahnuté roztavenie plastu, forma sa uvedie do
rotácie a prípadne je s ňou trasené na dosiahnutie požadovanej distribúcie roztaveného plastu
vo forme. Následne sa forma ochladí a predmet sa z formy vyberie. Plášť, ktorý obsahuje dve
alebo viac vrstiev, je často vyrobený použitím násypníkov alebo úložných boxov pripojených
k forme, pričom násypník obsahuje surovinu na výrobu druhej vrstvy. Aj keď forma a úložný
box sú tepelne izolované, môže spojenie medzi nimi viesť k značnému množstvu zmätkov.
Rotačné tvárnenie môže byť takto ťažkopádnou technikou, keď je toto tvárnenie vykonávané
s viacpočetnými formami a úložnými boxmi. Ďalšími nevýhodami rotačného tvárnenia sú
vysoká spotreba energie v prípade, keď sa používajú nepriamo vyhrievané formy, kedy sú
formy napríklad vyhrievané ich uložením do pece, ďalej nespoľahlivé podmienky v prípade,
keď sú formy priamo vyhrievané plameňom a obmedzená automatizácia a obmedzené
možnosti procesnej kontroly.
[0003] Dokument W02006/103179 (Krauss Maffei) uvádza zariadenie na tvárnenie
nanášaním práškového materiálu do rotujúcej temperovanej formy (slush-molding alebo pourmolding), ako aj spôsob výroby plastového plášťa dutého predmetu. Zariadenie obsahuje
formu na tvárnenie plastového plášťa usporiadanú centrálne na robotickom ramene. Podľa
prvého uskutočnenia môže byť forma pripevnená k zásobníku so zásobou plastu. Podľa
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alternatívneho uskutočnenia sú zásobník plastu a forma namontované na separátnych
robotických ramenách a sú spojené na umožnenie dávkovania plastu do formy. Vyhrievacie
zariadenie je usporiadané tak, že môže prijať prázdnu formu na nepriamy ohrev formy.
Použitie nepriameho ohrevu formy vyžaduje, aby forma, ako aj periférne (hydraulické)
komponenty boli teplotne odolné. Robotické rameno je poskytnuté na premiestňovanie formy
do vnútorného priestoru pece na ohrev formy a odtiaľ k zariadeniu privádzajúcemu plastový
materiál na vytvorenie spojenia na privádzanie plastového materiálu zo zariadenia na
privádzanie plastového materiálu do formy. Spojenie s vyhrievanou formou má za následok
riziko upchatia zmesi v prípade nedostatočnej izolácie. Naplnená vyhrievaná forma je
podrobená spoločne so zariadením na privádzanie plastového materiálu rotačnému,
vibračnému a otáčavému pohybu na vytvorenie predmetu. Potom sa forma od zariadenia na
privádzanie plastového materiálu oddelí a vedie do vyhrievacej pece za účelom prevedenia
plastu na gél. Toto vyhrievanie formy a plastu v dvoch krokoch je časovo náročné a
nevýhodné pre kvalitu finálneho výrobku. Po uskutočnení druhého vyhrievacieho kroku sa
forma zavedie do chladiaceho zariadenia a odtiaľ do vyberacej stanice, v ktorej je plastový
produkt vybratý z formy. Je možné odpojiť formu od robota v priebehu gélovacieho a
chladiaceho kroku, čo umožní, že je robot prístupný na manipuláciu s ďalšími formami.
Zariadenie na privádzanie plastového materiálu, pec, chladiace zariadenie a vyberacie stanice
sú namontované na kruhovom orbite okolo robota. Ďalšími nedostatkami týchto známych
zariadení je to, že forma musí byť pohybovaná od jednej stanice k druhej, aby prebehla
všetkými krokmi cyklu plnenia, vyhrievania, chladenia a vybratia plastového plášťa z formy.
Ak je použitých viac foriem, potom je celkový čas cyklu na prebehnutie formy všetkými
uvedenými krokmi určený časom cyklu najpomalšej formy.
[0004] Obdobný karuselový systém s odlišnými stanicami, aj keď na rotačné tvárenie, je
napríklad uvedený v XP002681519.
[0005] Dokument US2007/0063370A1 uvádza zariadenie na rotačné tvárnenie, ktoré je
zamerané na nahradenie uvedených karuselových systémov s rôznymi stanicami. Avšak tiež
tvárnenie podľa dokumentu US2007/0063370A1 má nevýhodu spočívajúcu v tom, že forma
nemôže byť ešte dostatočne súčasne podrobená teplotne-časovému programu v priebehu
množiny operácií, pohybov a premiestňovacích krokov. Na privedenie vytvrditeľného
surového materiálu do formy musí byť teplotne-časový program stále ešte prerušený
na vykonanie dodatočného pohybu robotického ramena k zariadeniu na privedenie plastového
materiálu. To má za následok to, že ak v produkovanom výrobku má byť niekoľko
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materiálových vrstiev, potom tu stále ešte existuje nedostatočná kontrola nad teplotnečasovým programom
[0006] Dokument EP 1.649.997 (Persico SpA) uvádza zariadenie na rotačné tvárnenie, pri
ktorom forma obsahuje v sebe integrované prúdové kanály pre horúcu alebo chladnú
kvapalinu na vyhrievanie, respektíve chladenie formy.
[0007] V dôsledku toho je potrebné zariadenie vhodné na rotačné tvárnenie, ktoré by
ponúkalo možnosť výroby predmetu, ktorý môže obsahovať množinu materiálových vrstiev,
ktoré sú superponované jedna na druhej tak, že môže byť poskytnutý finálny výrobok, ktorý
je tvorený surovinovou kombináciou, ktorá je ťažko dosiahnuteľná doterajšími technikami.
Okrem toho tu existuje potreba mať k dispozícii zariadenie na výrobu veľkých sérií
rovnakého výrobku so zvýšenou produkčnou kapacitou.
[0008] Preto je cieľom vynálezu poskytnúť zariadenie, pomocou ktorého by mohla byť
dosiahnutá vyššia výrobná kapacita v prípade výroby veľkých sérií predmetu použitím
rotačného tvárnenia, výhodne dutého predmetu s plášťom.
[0009] Podľa vynálezu je toho dosiahnuté zariadením, ktoré obsahuje technické znaky
význakovej časti prvého patentového nároku.
[0010] Na tento cieľ je zariadenie podľa vynálezu vyznačené tým, že forma je pohyblivo
namontovaná na robotickom ramene spojenom s formou, pričom pohyb formy je ovládaný
ovládacím zariadením komunikujúcim s robotickým ramenom a tým, že forma je vybavená
zariadením na riadenie teploty, ktoré je celistvo vytvorené s formou.
[0011] Vytvorením zariadenia na riadenie teploty celistvo s formou a pohyblivým
usporiadaním formy na robotickom ramene spojeným s formou je možné súčasne vystaviť
formu teplotne-časovému programu a množine operácií, pohybov a premiestňovacích dráh.
Takto je možné získať významnú časovú úsporu súčasným ohrievaním materiálu na tvorbu
predmetu a distribúciu materiálu vo forme na tvorbu predmetu. Ovládacia jednotka zaisťuje,
že je formou sledovaný požadovaný teplotne-časový program v kombinácii s požadovaným
presunom a pohybom formy, pričom sa dosahuje benefit reprodukovateľnosti výrobného
procesu. Zlepšené schopnosti procesnej kontroly majú za následok získanie predmetov
majúcich reprodukovateľnú kvalitu a reprodukovateľné mechanické vlastnosti a dosiahnutie
menšieho počtu zmätkov.
[0012] Pretože je forma namontovaná na robotickom ramene spojenom s formou, je možné,
aby každá forma sledovala jej vlastný program a to nezávisle na ostatných formách, ktoré sú
prítomné v zariadení. To predstavuje možnosť súčasne vyrábať viac produktov použitím
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rovnakých alebo odlišných surovín a mať k dispozícii individuálne formy sledujúce
individuálny teplotne-časový program a pohybovo-časový program. Namontovanie formy na
robotickom ramene spojenom s formou takto podporuje individuálnu manipulovateľnosť
s každou formou.
[0013] Vytvorenie formy celistvo so zariadením na riadenie teploty formy umožňuje rýchlejší
a optimálnej ší tepelný prenos na stenu formy a na surové materiály, ktoré sú prítomné vo
forme. Teda môže byť skrátený čas cyklu nevyhnutný na výrobu predmetu a súčasne môžu
byť obmedzené príslušné tepelné straty. Uskutočnenie zariadenia na riadenie teploty celistvo
s formou zlepšuje prístupnosť formy v porovnám s formou, ktorá je umiestnená v externej
peci a umožňuje, že dodatočná manipulácia s formou, napríklad jej plnenie vytvrditeľným
surovým materiálom, akým je plast, môže byť uskutočnená s formou in situ, rovnako ako
pridanie dodatočných materiálov, napríklad na dosiahnutie dekoračného alebo technického
účinku. Operácie, akými sú premiestnenie formy do pece a ďalej jej polohovanie v peci a
otvorenie a zavretie pece sa stávajú zbytočnými, takže môžu byť dosiahnuté nielen časové
úspory, ale sa dosahuje aj zlepšenie energetickej efektivity uvedeného procesu.
[0014] Vyhotovenie teplotu riadiaceho zariadenia celistvo s formou môže byť dosiahnuté
rôznymi spôsobmi, ktoré sú veľmi dobre známe odborníkom v danom odbore, napríklad
integrovanie tohto zariadenia do steny formy alebo jeho namontovaním na vonkajšiu stranu
steny formy alebo na vnútornú stranu formy alebo jeho integrovaním do vnútornej strany
formy. Spôsob takého namontovania alebo integrácie budú zvolené odborníkom v danom
odbore pri zohľadnení povahy vyhrievacieho a chladiaceho zariadenia.
[0015] Výhodne forma ďalej zahrnuje vnútorný priestor, v ktorom je poskytnutý teplotný
senzor na meranie teploty vo vnútornom priestore formy na umožnenie riadenia procesu,
ktoré je založené na teplote, ktorá skutočne panuje v priestore pece a ktorá je ukazovateľom
skutočného fyzikálneho stavu plastu. Vynálezcovia stanovili, že taká procesná kontrola
založená na skutočnej teplote v priestore formy umožňuje dosiahnutie lepšieho riadenia
procesu, priaznivo ovplyvňuje reprodukovateľnosť procesu a má za následok získanie dutých
predmetov

so

zlepšenou

reprodukovateľnosťou

kvality

plášťa

a

so

zlepšenou

reprodukovateľnosťou mechanických vlastností, pričom sa tiež dosiahne obmedzenie
množstva zmätkov. A to na rozdiel od zariadení, ktoré sú známe v rámci doterajšieho stavu
techniky, využívajúce dopredu stanovený teplotne-časový režim predpokladajúci, že plast
dosiahne určitú teplotu po uplynutí určitej časovej periódy pri určitom energetickom príkone,
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pričom

sa neberie do úvahy teplota okolitého prostredia a aktuálna prevádzka alebo

nastavenie zariadenia.
[0016] V rámci výhodného uskutočnenia je forma pohyblivo usporiadaná vzhľadom
na robotické rameno. Výhodnejšie je pohyb formy vzhľadom na robotické rameno riadený
robotickým ramenom alebo ovládacou jednotkou alebo kombináciou obidvoch týchto
možností. Cieľom je zlepšiť pohyblivosť formy a obmedziť pohyby, ktorým je robotické
rameno vystavené.
[0017] Výhodne je forma pohyblivá prostredníctvom robotického ramena medzi jednou alebo
viacerými z nasledujúcich polôh: poloha na plnenie formy vytvrditeľným surovým
materiálom, poloha na vystavenie formy jedného alebo viacerých teplotne časových režimov,
poloha na vystavenie formy jednému alebo viacerým pohybom a poloha na vybratie
vytvoreného predmetu z formy. To ponúka možnosť spočívajúcu v tom, že každá forma môže
sledovať svoj vlastný priebeh operácií nezávisle na ostatných formách, ktoré môžu byť
prítomné v zariadení.
[0018] Zariadenie podľa tohto vynálezu je vhodné na výrobu plných predmetov, dutých
predmetov alebo plášťa pre duté predmety, a to z rôznych materiálov. Tieto predmety môžu
byť tvorené jedinou vrstvou rovnakého materiálu alebo dvoma alebo viacerými vrstvami
rovnakého materiálu alebo rôznych materiálov, pričom aspoň jedna z týchto vrstiev je tvorená
vytvrditeľným surovým materiálom, akým je napríklad plast, napríklad termoplastický
materiál, kov, živiny, napríklad taviteľné tuky, ako napríklad maslo alebo margarín, taviteľné
tuky obsahujúce zložky, napríklad krémy, cukrárenský materiál alebo čokoláda, alebo
ľubovoľný iný surový materiál, ktorý môže byť tvarovaný pomocou odstredivého tvárnenia.
Druhá vrstva a všetky ďalšie vrstvy môžu byť tvárnené z druhého vytvrditeľného surového
materiálu, ktorý je rovnaký alebo odlišný od prvého vytvrditeľného materiálu, z ktorého je
vytvorená prvá vrstva. Druhá vrstva môže byť tiež vytvorená z iného surového materiálu,
ktorý tvorí dobrú väzbu alebo spojenie so surovým materiálom prvej vrstvy, napríklad ak sa
uvažujú dekoračné účinky finálneho produktu.
[0019] Tento vynález bude ďalej vysvetlený na základe obrázkov a ďalej uvedeného
detailného opisu.
[0020] Obr. 1 znázorňuje zariadenie podľa vynálezu, ktoré obsahuje množinu foriem.
[0021] Zariadenie zobrazené na obr. 1 obsahuje ovládaciu jednotku alebo robot 2, na ktorom
je usporiadané jedno alebo viac robotických ramien 3 ovládateľných ovládacou jednotkou 2.
Koniec alebo konce robotických ramien 3 nesú formu resp. formy 5 na tvárnenie predmetu zo
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surového vytvrditeľného materiálu. Avšak robotické rameno môže tiež niesť dve alebo viac
foriem. Forma 5 je pohyblivo usporiadaná vzhľadom na robotické rameno 3, na ovládaciu
jednotku 2 alebo na ich kombináciu.
[0022] V nasledujúcom opise bude vytvrditeľný surový materiál uvádzaný ako plast. Malo
by však byť zrejmé, že vytvrditeľný surový materiál sa vzťahuje na termoplastické materiály,
termosetické živice, na kov, čokoládu, tuk alebo iný materiál, ktorý môže byť tvarovaný alebo
aplikovaný použitím rotačného tvárnenia.
[0023] Uvedené zariadenie môže obsahovať jedno privádzacie zariadenie 4 na privádzanie
prvého materiálu, ktorý obsahuje prvý plast, do dutiny formy jednej alebo viac foriem na
tvárnenie predmetu. Zariadenie môže obsahovať dve alebo viac privádzacích zariadení,
pričom prvé privádzacie zariadenie je poskytnuté na zásobovanie prvej formy prvým surovým
materiálom a druhé privádzacie zariadenie na zásobovanie druhej formy druhým materiálom.
Alternatívne môže byť poskytnuté prvé privádzacie zariadenie na zásobovanie prvej formy a
na vytvorenie prvej materiálovej vrstvy na vytvorenie prvej vrstvy predmetu a druhé
privádzacie zariadenie na vytvorenie druhej vrstvy predmetu. Ak je to žiaduce, môžu byť
poskytnuté aj ďalšie privádzacie zariadenia materiálu.
[0024] Forma je výhodne rotačné namontovaná na robotickom ramene 3. Navyše je forma 5
výhodne rotačné polohovaná okolo prvej osi 6 na umožnenie výroby dutých predmetov.
Zlepšená jednotnosť hrúbky steny predmetu môže byť dosiahnutá rotačným polohovaním
formy okolo prvej osi 6 a druhej osi 7. Rotácia okolo prvej a druhej osi môže byť tiež zvolená
na lokálnu zmenu hrúbky steny dutého predmetu. Pritom je druhá os 7 výhodne polohovaná v
druhom uhle vzhľadom na prvú os 6, napríklad v uhle 90°, aj keď môže byť vhodne použitý
ľubovoľný iný uhol, ak je to takto žiaduce. Výhodne sú prvý a druhý uhol nastaviteľné.
Výhodne sú individuálne nastaviteľné aj rýchlosti, ktorými sa forma otáča okolo prvej osi 6 a
okolo druhej osi 7. Výhodne je rýchlosť otáčania okolo prvej osi 6 nastaviteľná nezávisle na
rýchlosti otáčania okolo druhej osi 7 a naopak. Ovládanie rotačného pohybu formy, ako už
bolo opísané vyššie, môže byť uskutočnené priamo použitím robotického ramena 3 spojeného
s formou 5 alebo nepriamo použitím ovládacej jednotky 2, ktorá privádza odpovedajúci signál
robotickému ramenu 3 spojenému s formou 5, ktoré následne ovláda pohyb formy 5. Pod
uvedeným ovládaním sa rozumie nastavenie smeru otáčania, uhla otáčania, rýchlosti otáčania
a ľubovoľného ďalšieho parametra, ktorý ovplyvňuje otáčanie.
[0025] Namiesto rotačného polohovania formy okolo prvej a druhej osi alebo dodatočne
k tomuto polohovaniu môže byť žiaduce rotačné polohovať formu okolo prvej osi 6 a
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nakloniteľne vzhľadom na tretiu os 8. Rýchlosť a frekvencia náklonu, s ktorou sa forma 5
vykláňa vzhľadom na tretiu os 8 je výhodne individuálne nastaviteľná pre každú formu, čo
rovnako tak platí pre uhol, pod ktorým je forma nakloniteľná, ako aj pre každý iný parameter,
ktorý ovplyvňuje nakláňací pohyb. Ovládanie nakláňacieho pohybu formy 5 môže byť
uskutočnené priamo použitím robotického ramena 3 alebo nepriamo použitím ovládacej
jednotky, ktorá prenáša odpovedajúci signál robotickému ramenu 3, ktoré následne ovláda
pohyb formy. Výhodne je ovládacia jednotka tiež poskytnutá na riadenie množstva plastu,
ktoré je dávkované do formy a na privádzanie plastu do formovej dutiny 12. Toto dávkovanie
môže byť riadené volumetricky alebo gravimetrický.
[0026] Výhodne je forma 5 pohyblivá medzi dvoma alebo viacerými z nasledujúcich polôh:
poloha na plnenie formy, poloha na vyhrievanie formy, poloha na tvárnenie predmetu, v
ktorej forma rotuje okolo jednej alebo viacero osí a/alebo je vykláňaná, poloha na chladenie
formy a poloha na vybratie predmetu z formy. Dve alebo viac z uvedených polôh môžu
koincidovať. Takto môže napríklad koincidovať poloha na vyhrievanie formy a poloha na
otáčanie formy. Napríklad môže tiež koincidovať poloha na chladenie formy so skôr
uvedenými polohami. Pohyb formy medzi týmito polohami sa výhodne vykonáva
pohybovaním robotického ramena 3 takým spôsobom, že forma 5 vykonáva požadovaný
pohyb. Toho je dosiahnuté tým, že robotické rameno je usporiadané pohyblivo. Pohyb
robotického ramena 3 môže byť ovládaný ovládacou jednotkou, ktorá je prítomná
v robotickom ramene 3. Pohyb robotického ramena môže byť tiež ovládaný ovládacou
jednotkou 2, ktorá je poskytnutá na komunikáciu s robotickým ramenom 3 na ovládanie
uvedeného pohybu.
[0027] Forma 3 a plast privádzajúce zariadenie 4 sú výhodne vzájomne pohyblivo
usporiadané, pričom výhodne forma 3 je pohyblivá od plast privádzajúceho zariadenia 4 a
k tomuto zariadeniu pomocou robotického ramena, na ktorom je forma umiestnená.
V prípade, že zariadenie obsahuje viac materiál privádzajúcich zariadení, potom je robot
uspôsobený na premiestnenie formy 3 vždy k požadovanému privádzaciemu zariadeniu 4.
Také zariadenie ponúka v porovnaní s doteraz známym zariadením, v ktorom je zariadenie na
príjem plastu spojené s vyhriatou formou, niekoľko výhod. Aj keď sú uvedené zariadenia a
forma vzájomne tepelne izolované, existuje tu stále ešte riziko, že sa plast v plast
privádzajúcom zariadení čiastočne roztaví a upchá prívod materiálu do formy. Okrem toho
spojenie medzi formou a plast privádzajúcim zariadením tiež robí ťažkým dosiahnutie
prístupu k otvoru formy, čo predlžuje čas cyklu berúc do úvahy, že plast je dávkovaný do
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formy vo viacpočetných dávkach cez uzatvárateľný ventil. Ďalej tu existuje vážne riziko
prevodu tepla z formy, čo môže spôsobiť, že sa plast v plast privádzajúcom zariadení roztaví.
V zariadení podľa tohto vynálezu zostáva surovinu privádzajúce zariadenie dostupné pre
ostatné formy, pričom je možné ohrievať alebo chladiť formu alebo vystaviť formu rotácii
alebo ľubovoľnému inému pohybu alebo vykonávať každú ďalšiu operáciu v priebehu posunu
materiál privádzajúceho zariadenia 4 do inej polohy.
[0028] Ovládacia jednotka je uspôsobená na vytvorenie spojenia medzi formou 5 a plast
privádzajúcim zariadením 4 s chladnou formou alebo s formou, ktorej teplota je nižšia než
teplota topenia plastu. V priebehu plnenia môže mať forma 5 tiež teplotu, ktorá je vyššia, než
je teplota topenia plastu. V takom prípade je výhodne medzi privádzacím zariadením 4 a
formou 5 urobená dobrá tepelná izolácia na zabránenie roztavenia plastu v uvedenom spojení.
[0029] Výhodne je ovládacia jednotka 2 tiež uspôsobená na riadenie množstva plastu, ktoré sa
dávkuje do formy 5, ako aj rýchlosti, pri ktorej sa dávkovanie vykonáva a podobne. To
priaznivo ovplyvňuje reprodukovateľnosť procesu. V prípade, že je predmet tvorený prvou a
druhou vrstvou, sú robot alebo ovládacia jednotka 2 výhodne uspôsobené na riadenie
množstva prvého plastu na vytvorenie prvej vrstvy, množstva plastu na vytvorenie druhej
vrstvy, ako aj na určenie času, v ktorom sa dávkuje materiál na vytvorenie druhej vrstvy a na
stanovenie rýchlosti dávkovania. Vzhľadom na to, že je riadené dávkovanie materiálu alebo
materiálov na tvárnenie predmetu, je možné tiež riadiť mechanické vlastnosti predmetu a
zaručiť jeho lepšiu reprodukovateľnosť. Vzhľadom nato je možné riadiť mechanické
vlastnosti, akými sú medza pevnosti, rázová húževnatosť, pevnosť v ťahu, atď. a zlepšiť ich a
dosiahnuť ich vyššiu reprodukovateľnosť. Riadením časového momentu, pri ktorom sa
dávkuje do formy druhý materiál, je možné dosiahnuť lepšiu adhéziu obidvoch vrstiev a
dosiahnuť lepšie mechanické vlastnosti.
[0030] V zariadení podľa tohto vynálezu je ovládacia jednotka 2 poskytnutá na riadenie
rôznych procesných parametrov materiálov, ktoré sú dávkované do formy, akými sú okrem
iného množstvá dávkovaného surového materiálu na vytvorenie plášťa dutého predmetu,
rýchlosť dávkovania, teplotne-časový režim, ktorému je forma 5 vystavená počas zahrievania
a chladenia, čas, kedy je forma 5 držaná na určitej teplote, atď. V prípade, že sa do formy
dávkuje viac materiálov, je robot schopný riadiť dodávku všetkých materiálov. Tieto riadiace
možnosti zlepšujú možnosť automatizácie procesu, poskytujú lepšie vedenie procesu a lepšiu
reprodukovateľnosť, pri konzistentnejšej kvalite produktu, ktorá je menej závislá na osobe,
ktorá proces vedie a v neposlednom rade je dosiahnuté aj obmedzenie počtu zmätkov.
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[0031] Ovládacia jednotka 2 je výhodne programovateľná, čím sa rozumie, že operácie,
ktorým je forma vystavená, sú nastaviteľné ovládacou jednotkou. Je tiež možné poskytnúť
robotické rameno 3, ktoré je programovateľné, čím sa rozumie, že operácie, ktorým je forma
vystavená, sú nastaviteľné prostredníctvom robotického ramena. Rovnako je možná aj
kombinácia obidvoch možností.
[0032] Forma 5 obsahuje formovú stenu 1 a zariadenie na riadenie teploty formy. Zariadenie
na riadenie teploty formy výhodne obsahuje zahrievacie zariadenie 10 na zahrievanie steny
formy a na roztavenie plastu prítomného vo forme, pričom zahrievacie zariadenie 10 je
celistvo vytvorené s formovou stenou 1. Zahrievacie zariadenie 10 môže byť namontované na
formovej stene, napríklad poskytnutím vedenia na priechod kvapaliny alebo plynu na
formovej stene, alebo poskytnutím infračervených alebo indukčných vyhrievacích prvkov na
formovej stene. Vyhrievacie zariadenie môže byť tiež integrované do formovej steny,
napríklad zabudovaním vedenia na priechod kvapaliny alebo plynu cez uvedenú stenu, alebo
zabudovaním elektrických odporov alebo iných vyhrievacích súčiastok do formovej steny.
Vyhrievacie zariadenie môže byť rovnako umiestnené v určitej vzdialenosti od formy, pričom
ide napríklad o infračervené žiariče, ktoré sú usporiadané v určitej vzdialenosti od steny
formy. Výhodne je vyhrievacie zariadenie poskytnuté na priame vyhrievanie formovej steny 1
a je výhodne usporiadané v stene formy alebo na stene formy.
[0033] Priame zahrievanie môže byť urobené použitím ľubovoľnej z techník známych
odborníkom v danom odbore, akými sú napríklad prítomnosť elektrických odporov na stene
formy alebo ich zabudovanie do steny formy, alebo indukčný ohrev alebo infračervený ohrev
realizovaný na stene formy alebo v stene formy, alebo prítomnosť kanálov na stene formy
alebo v stene formy na priechod kvapaliny alebo pary požadovanej teploty.
[0034] Spojením každej formy s jej vlastným teplotu riadiacim zariadením je dosiahnuté to,
že každá forma môže, nezávisle na prípadných ďalších formách prítomných v zariadení,
sledovať individuálny teplotne-časový režim bez toho, aby rušila alebo nežiaducim spôsobom
ovplyvňovala režim ostatných foriem. Najmä spojením každej formy s jej vlastným teplotu
riadiacim zariadením môže byť dosiahnuté to, že každá forma je zahrievaná alebo chladená
nezávisle na prípadných ďalších formách na dopredu zvolenú teplotu v priebehu dopredu
stanoveného teplotne-časového režimu. Sekvencia vyhrievania a chladenia môže byť zvolená
pre každú formu nezávisle na ďalších formách, berúc do úvahy povahu surového materiálu
alebo surových materiálov, ktoré majú byť spracované a zamýšľaný vzhľad výrobku.
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[0035] Integrálne uskutočnenie teplotu riadiaceho zariadenia s formou tiež zlepšuje
pohyblivosť a manipulovateľnosť formy, lebo manipulácia formy sa môže konať spoločne
s teplotu riadiacim zariadením a forma od neho nemusí byť odstránená na poskytnutie
prístupu k forme. Navyše posunu formy nie je bránené obklopujúcou skriňou napríklad
vyhrievacieho alebo chladiaceho zariadenia, v ktorom je forma umiestnená, ale teplotu
riadiace zariadenie a forma môžu byť posunované, pohybované a manipulované ako celok a
môžu byť takto vystavené rotačnému, natriasaciemu alebo nakláňaciemu pohybu.
[0036] Ovládacia jednotka je výhodne uspôsobená na riadenie rýchlosti vyhrievania formy 3,
teploty, na ktorú je forma vyhrievaná a každého ďalšieho teplotne-časového programu,
ktorému je forma vystavená. Avšak toto riadenie môže byť tiež uskutočnené robotickým
ramenom, na ktorom je forma namontovaná. V prípade, že zariadenie obsahuje množinu
foriem, existuje možnosť, aby každá individuálna forma z tejto množiny sledovala svoj
vlastný individuálny teplotne časový režim.
[0037] V prípade, že sa použije kvapalina alebo plyn ako vyhrievacie médium s cieľom
dosiahnutia času cyklu pokiaľ možno čo najkratšieho, môže byť kvapalina výhodne dodávaná
zo zásobníka (nie znázornený), napríklad z kvapalinového kúpeľa, v ktorom je vyhrievacia
kvapalina udržovaná na požadovanej teplote. Môže byť rozhodnuté udržovať jednu
vyhrievaciu kvapalinu na jednej teplote alebo môže byť rozhodnuté udržovať jednu
vyhrievaciu kvapalinu na viacerých teplotách alebo udržovať viac kvapalín na viacerých
teplotách. V rámci vynálezu môžu byť použité rôzne vyhrievacie kvapaliny. Avšak výhodne
sa použije olej alebo voda. Vhodnými olejmi sú okrem iných minerálne oleje a silikóny.
[0038] Vyhrievanie je výhodne zvolené tak, že požadovaný surový materiál môže byť
spracovaný vo forme. V prípade spracovania živín, akými sú napríklad čokoláda a tuky, môže
postačiť zahriatie na teplotu napríklad 25-70 °C. V prípade spracovania plastov alebo kovu
môžu byť žiaduce vyššie teploty, napríklad teploty 100 - 200 °C alebo teploty vyššie alebo
napríklad teploty 250 až 320 °C. Kovy môžu vyžadovať dokonca ešte vyššie spracovateľské
teploty.
[0039] Priame chladenie môže byť uskutočnené použitím každej techniky známej
odborníkom v danom odbore, ktoré boli opísané vyššie pre prípad ohrievania. Na dosiahnutie
pokiaľ možno čo najkratšieho času cyklu sa dodáva kvapalina výhodne zo zásobníka (nie je
zobrazený), napríklad z kúpeľa kvapaliny, v ktorej je chladiaca kvapalina udržovaná na
požadovanej teplote. Môže byť rozhodnuté udržovať jednu chladiacu kvapalinu na jednej
teplote, aj keď môže byť tiež rozhodnuté udržovať jednu chladiacu kvapalinu na viacerých
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teplotách alebo udržovať viac chladiacich kvapalín na viacerých teplotách. V rámci vynálezu
môžu byť použité rôzne chladiace kvapaliny. Vhodnou chladiacou kvapalinou je voda.
Vhodnými plynmi na chladenie formy sú napríklad kvapalný dusík, pevný CO2 , ktorý sa
ponechá expandovať.
[0040] Aby sa dosiahol optimálny tepelný prechod, sú surový materiál a hrúbka steny formy
výhodne zvolené tak, aby forma bola vhodná na použitie pri rotačnom otáčaní, takže je
umožnené dosiahnutie optimálnej tepelnej výmeny medzi stenou formy a plastom prítomným
vo forme. Na druhej strane sa hrúbka steny formy volí tak, aby forma bola dostatočne silná na
spracovanie surového materiálu.
[0041] Takzvané dierky alebo vzduchové inklúzie medzi vrstvou plastu a stenou steny
vytvorené v priebehu netlakového uloženia roztaveného plastu proti stene formy sú všeobecne
nežiaduce, pretože porušujú vzhľad tvárneného predmetu.

Riziko výskytu takých

vzduchových inklúzií môže byť obmedzené na minimum riadením procesu roztavenia plastu,
tvárnenia plastu do tvaru dutého predmetu a vybratia dutého predmetu z formy na základe
teploty, ktorá sa pokiaľ možno čo najviac blíži skutočnej teplote plastu vo forme. S tým
cieľom je v dutine formy výhodne umiestnený senzor 9 na meranie teploty vo formovej
dutine 12.
[0042] Vynálezca zistil, že plast vo forme medzi vyhrievaním a tvárnením do tvaru dutého
predmetu prechádza nasledujúcimi krokmi.
1.

V prvom kroku sa plast ohreje. Teplota meraná teplotným senzorom v dutine formy

stúpa rovnomerne. Často sa ustanoví lineárny teplotne časový režim.
2.

V druhom kroku teplota dutiny formy stúpa menej rýchlo a teplotne časový diagram

vykazuje oblúk. Tento oblúk obvykle indikuje, že došlo k roztaveniu plastu a v tomto
časovom momente dochádza k prilepeniu sa plastu k stene formy.
3.

V treťom kroku sa teplota v dutine formy rýchlo zvyšuje v priebehu času. Tento krok

obvykle odpovedá stavu, v ktorom je všetok plast roztavený a začína jeho spekanie. Tento
krok je dôležitý na odstránenie takzvaných dierok alebo vzduchových inklúzií v plaste
vytvorených pri netlakovom ukladaní plastu proti stene formy. Teplota, pri ktoré začína
spekanie, obvykle odpovedá maximálnej teplote vnútri formy, ktorá je typická pre každý
plast.
4.

Po zahrievaní plastu určitú časovú periódu bude plast vystavený chladeniu. Teplota

dutiny formy sa najskôr zvyšuje určitý čas a potom klesá. Pokles teploty je obvykle
rovnomerný, t.j. lineárny v závislosti na čase, pokiaľ sa nesleduje odlišný chladiaci režim.
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5.

Po stuhnutí plastu klesá teplota v dutine formy menej rýchlo a teplotne časová krivka

vykazuje oblúk.
6.

Keď všetok plast stuhol, klesá teplota v dutine formy rovnomerne s časom. Chladenie

je sprevádzané zmrštením plastu a uvoľnením dutého predmetu od steny formy.
[0043] Spôsob výroby predmetu použitím opísaného

zariadenia obvykle

obsahuje

nasledujúce kroky. Forma 5, ktorá je namontovaná na robotickom ramene 3, sa posunie
posunutím robotického ramena 3 k plastu privádzacieho zariadenia 4. Tento posun môže byť
uskutočnený pod kontrolou ovládacej jednotky 2, ktorá komunikuje s robotickým ramenom
alebo prostredníctvom ovládacieho zariadenia, ktoré je prítomné na robotickom ramene 3.
Ovládacie zariadenie odovzdá signál na vytvorenie spojenia medzi plast privádzajúcim
zariadením 4 a formou a na dávkovanie dopredu stanoveného množstva plastu do formy.
Ovládacie zariadenie odovzdá signál na prerušenie uvedeného spojenia a na vystavenie formy
5 dopredu stanovenému teplotne-časovému programu na roztavenie plastu. Súčasne
s uvedeným teplotne-časovým programom môže byť forma vystavená sekvencii pohybov,
najmä rotačnému, nakláňaciemu, trepaciemu alebo vibračnému pohybu na dosiahnutie
optimálnej distribúcie plastu vo forme. Pohybovanie formou môže byť uskutočnené
v priebehu zahrievania formy a potom, ako bola dosiahnutá dopredu stanovená teplota. Môže
byť tiež zvolené začať s pohybovaním formou až v čase, kedy forma dosiahla dopredu
stanovenú teplotu. To môže byť tiež riadené ovládacou jednotkou 2, robotickým ramenom 3
alebo kombináciou obidvoch týchto možností. Potom, ako forma prešla úplným teplotne
časovým programom, sa forma ochladí vystavením formy druhému teplotne časovému
programu. Keď sa dosiahne požadované vychladnutie, forma sa otvorí na vybratie predmetu
z formy. Ak je to žiaduce, môže byť predmet udržovaný určitý čas vo forme na získanie
predmetu bez vnútorného pnutia materiálu, ktorý predmet tvorí.
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Patentové nároky

1.

Zariadenie na rotačné tvárnenie na výrobu predmetu zhotoveného z materiálu

obsahujúceho vytvrditeľný surový materiál, pričom toto zariadenie obsahuje:
formu (5), ktorá je otočné usporiadaná a ktorá má stenu (1) formy obklopujúcu dutinu
(12) formy, pričom forma je vybavená teplotu riadiacim zariadením (10) na riadenie
teploty formy, ktoré je celistvo vytvorené s formou,
materiál privádzacie zariadenie (4) na privádzanie vytvrditeľného surového materiálu
do dutiny formy a
robotické rameno (3) spojené s formou, na ktorom je forma otočné namontovateľná;
vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje ovládaciu jednotku (2) komunikujúcu s robotickým
ramenom (3) a teplotu riadiace zariadenie (12), pričom ovládacia jednotka je usporiadaná na
súčasnú aplikáciu do formy dopredu stanoveného teplotne-časového programu pomocou
teplotu riadiaceho zariadenia a dopredu stanového pohybovo-časového programu pomocou
robotického ramena.

2.

Zariadenie podľa nároku 1, v ktorom je teplotu riadiace zariadenie (12) integrované do

steny (1) formy alebo je usporiadané na vnútornej alebo vonkajšej stene formy.

3.

Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že forma obsahuje vnútorný

priestor, v ktorom je poskytnutý teplotný senzor (9) na meranie teploty vo vnútornom
priestore formy.

4.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v ktorom je forma pohyblivo

umiestnená vzhľadom na robotické rameno.

5.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v ktorom je robotické rameno

pohyblivé medzi jednou alebo viacerými polohami zahrňujúcimi polohu na plnenie formy
vytvrditeľným surovým materiálom, polohu na vystavenie formy jednému alebo viacerým
teplotne-časových režimom, polohu na vystavenie formy jednému alebo viac pohybom a
polohu na vybratie tvárneného predmetu z formy.
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6.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúce sa tým, že privádzacie

zariadenie (4) materiálu a forma (5) sú vzájomne pohyblivo polohovaná.

7.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že forma je

vybavená otvorom na privedenie plynu do formy a na odvedenie plynu z formy, pričom
uvedený otvor je tiež poskytnutý na dávkovanie surového materiálu do formy na vytvorenie
plášťa predmetu.

8.

Zariadenie podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že

forma je otočné polohovaná okolo prvej osi (6), výhodne tiež otočné polohovaná okolo druhej
osi (7), ktorá sa nachádza v určitom uhle vzhľadom na prvú os.

9.

Zariadenie podľa nároku 8, vyznačujúce sa tým, že prvá a/alebo druhá os a/alebo

rýchlosť otáčania formy sú nastaviteľné.

10.

Zariadenie podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že

forma je polohovaná nakloniteľne vzhľadom na tretiu os, pričom výhodne uhol, v ktorom je
forma nakloniteľná a/alebo frekvencia naklonenia sú nastaviteľné.

11.

Zariadenie podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je usporiadané

robotické rameno (3) na pohybovanie formou (5) medzi nasledujúcimi polohami: vyhrievacia
poloha, v ktorej je forma zahriata, tvárniaca poloha, v ktorej je produkt tvárnený vo forme,
zatiaľ čo robotické rameno otáča formou okolo jednej alebo viac osí a chladiaca poloha, v
ktorej je forma chladená.

12.

Zariadenie podľa nároku 11, v ktorom je robotické rameno (3) ďalej usporiadané na

pohybovanie formou do plniacej polohy a z plniacej polohy, v ktorej je poskytnuté plniace
zariadenie (4) materiálu na privádzanie vytvrditeľného surového materiálu do dutiny formy.

13.

Zariadenie podľa nároku 12, v ktorom je poskytnutá množina privádzacích zariadení

materiálu, z ktorých každé je poskytnuté na privádzanie odlišného vytvrditeľného surového
materiálu.

15

14.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 - 13, v ktorom je robotické rameno ďalej

usporiadané na pohybovanie formou do vyberacej polohy a z vyberacej polohy, v ktorej je
predmet vybratý z formy.

15.

Zariadenie podľa nároku 14, pričom je v zariadení prítomná množina foriem.
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