
 

Časť 1.  Cutter pre Prepreg 

• umožňuje vyrezávať kompozitné vrstvy z pásového predimpregnovaného polotovaru (prepregu)  

• reže pomocou kruhového, tangeciálneho a vibračného nástroja (noža), 

• dovoľuje značenie výstrižku s prepregu  

• umožňuje posun polotovaru CNC riadeným posuvom,  

• umožnuje výmenu nástrojov a nástavcov v rezacej hlave modulovým spôsobom, 

• má nezávislý zdroj vákua na pritlačenie polotovaru k rezaciemu pásu,  

• ochrana před vodivým prachem, 

• prídavná LCD obrazovka pre odobierku materiálu, 

• ovládanie umožňuje import/export súborov s vrstvami  

 

 Plne integrované TPO 
 
 

• snímania a záznam časov od výdaja materiálu u dodávateľa prepreg  

• snímania a záznam času uskladnenia materiálu prepreg v sklade spoločnosti, napojenie na 

ERP QAD. 

• snímanie a záznam času výdaja materiálu prepreg/suché vlákno na rezanie. 

• prepojenie s PLM/CAD systémom CATIA pre použitie rezacích tvarov. 

• poloautomatická tvorba a plneauomatická optimalizácia rezacích programov na strihacom stroji 

(cutteri).  

• automatické generovanie pracovných príkazov do ERP systému podľa rezacieho programu. 

• snímanie a záznam času rezania, prepojenie s ERP systémom 

• snímanie a záznam času pre operáciu „kitting“, spájanie do sady nástrihov s ERP systémom 

• snímanie a záznam času použitia sady nástrihov na laminácii, prepojenie s ERP systémom. 

• integrácia plánovania laminácie s plánom rezania. 

• sledovanie času exspirácie a času spotreby.  

• generovanie upozornení pre tieto parametre. 

 

 

Základ technológie 

• Celková dĺžka stroja Min. 7000 (mm) 

• Max. šírka rezaného materiálu Min. 1750 (mm) 

• Dĺžka rezacieho okna Min. 3200 (mm) 

• Max. výška opracovávaného materiálu Min. 45 mm 

• Vákuová výveva Výkon vákuovej vývevy Min. 5 kW 

• Príslušenstvo Sada nástrojov pre tangenciálny nôž Rezacia hlava pre tangenciálny nôž 

• Rôzne typy tangenciálnych nožov – 10 ks 

• Sada nástrojov pre  vibračné vzduchové nože Rezacia hlava pre vibračné nože 



• Vibračný nôž – rôzne typy – 6 ks 

• V prípade potreby adaptér  

• Sada nástrojov pre rotačný nôž Rezacia hlava 

• Rotačné nože – rôzne typy – 2 ks  

 

Časť 2.  Autoclave malý 

• umožňuje vytvrdzovanie kompozitu (prepregu), 

• dovoľuje nakladanie a vykladanie dielov na vozíky systémom koľajníc na podlahe, 

• súčasťou dodávky je nakladací mostík s koľajnicami, 

• súčasťou dodávky je nakladací vozík s podvozkom na koľajnice, 

• poistka – „osoba v autokláve“, 

• má nezávislý ohrev (elektrinou) a nezávislé chladenie (vodou), 

• má nezávislý zdroj vákua na odsávanie výrobkov v priebehu vytvrdzovania, 

• vyhovuje normám pre vytvrdzovanie kompozitných dielov pre Boeing a Airbus a ďalej 

kvalifikačným požiadavkám NADCAP. 

 

Požadované technické parametre:  

 

Hlavné technické údaje zariadenia:  

• Základ technológie Celkový príkon Max. 950 (kW) 

• Max. dĺžka dielu vo vnútri autoklávu Min. 4000 (mm) 

•  Max. šírka dielu vo vnútri autoklávu Min. 2000 (mm) 

•  Max. prac. tlak  Min. 9 (Bar) 

•  Maximálna pracovná teplota Min. 200 °C 

•  Rýchlosť ohrevu dielov Min. 2,5 °C/min 

•  Rýchlosť chladenia dielov Min. 2,5 °C/min 

•  Počet meraných teplotných vstupov Min. 32 (ks) 

•  Počet meraných manuálnych vstupných liniek  Min. 16 (ks) 

•  Počet meraných automatických vstupných liniek Min. 16 (ks) 

• Vákuová výveva Minimálny výkon  150 m3/hod 

•  Medzné vakuum Max. 3 mbar 

• Periféria a bezpečnostné požiadavky Hluku vypusteného dusíka v 1 metrovej vzdialenosti Max. 

86 (dB) 

•  Minimálna dĺžka koľajníc Min. 10 m 

•  

Časť 3.  Kontrolne zariadenie materiálov 

• Zariadenie je určené k deštrukčným testom materiálov  

• Zariadenie je určené k ťahovým, tlakovým a ohybovým testom laminátov 



• Dovoľuje testy v rozsahu teplôt 

• Používa hydraulický upínací systém 

• Vytvára automaticky zápis celého testu 

• Umožňuje používať sily do 250kN 

• Presnosť podľa ISO 7500-1 

• Merací systém vyhovuje triede 0.5 podľa ISO 9513 

• Súčasťou zariadenie je Extenzometer 

 

Požadované technické parametre:  

 

Hlavné technické údaje zariadenia:  

• Max. pracovná sila Min. 200 (kN) 

• Počet snímacích hláv  Min. 2 (ks) 

• Max. Sila snímacej hlavy 1 Min. 200 (kN) 

• Max. Sila snímacej hlavy 2 Min. 10 (kN) 

• Max. teplota komory Min.250 (°C) 

• Min. teplota komory Max.-70 (°C) 

• Max. výška dielu Min.2000 (mm) 

 


