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Popis

Stroj je navržen jako jednoúčelové automatické zařízení pro výrobu 
zdravotnického spotřebního materiálu. Kompletuje a testuje speciální 
výrobek podobný injekční stříkačce s názvem „Loss of resistance 
device - syringe“.
V zařízení probíhají postupně procesy: Plazmování, potisk, 
silikonování, kamerová kontrola potisku a sušení potisku těla stříkačky
(barrel). Kamerová kontrola pístu (piston) shora, zespod a při rotaci 
z šesti úhlů zboku. Silikonování pístu. Montáž pístu na pístnici 
(plunger), montáž těla na píst s pístnicí. Dále se smontovaná sestava 
testuje na těsnost a odpor při pohybu pístu v těle. Na závěr se výrobky
třídí na shodné a neshodné.

Fakta a zajímavosti: 

• Základem zařízení je rám z ocelových profilů usazený 
na stavitelných nohách a eloxovaná základní deska z AL slitiny.

• Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech zdravotnické 
výroby.

• Otevírací ochranné kryty z průhledného plastu s bezpečnostními 
snímači.

• Montáž výrobku probíhá na dvou spolupracujících karuselech.
• Povrch polyetylénového barrelu je před tiskem upraven plazmovým 

„hořákem“.
• Potisk stupnice a loga na barrel je prováděn tamponovým tiskem.
• Po tisku se kamerovou inspekcí kontroluje poloha a úplnost potisku.
• Potisk je postupně ve čtyřech pozicích karuselu sušen teplým 

vzduchem.
• Do vnitřního prostoru barrelu se vstřikuje velmi malé, přesné 

množství směsi silikonových olejů tryskou předehřátou na vysokou 
teplotu.

• Jednotlivé díly jsou podávány a orientovány vibračními zásobníky, 
vibračními lištami a step feedery.

• Píst je po obvodu nastříkán velmi malým přesným množstvím 
silikonového oleje předehřátou tryskou a při rotaci.

• Tlakové zásobníky jsou pro sledování zásoby postaveny na váhách.
• Po stlačení na stanovený objem je sledován případný únik tlaku - 

netěsnost.
• Píst je servopohonem rovnoměrně posouván v barrelu za stáleho 

měření odporové síly, která musí být mezi stanovenými hranicemi. 
• Výstupní dopravník s přihrádkami vždy pro jeden výrobek.
• Kamerový inspekční systém se čtyřmi kamerami a přehledovými 

monitory.
• Řídící systém Simatic.

Základní technická data

Takt stroje:       4 s
Délka: 3000 mm
Šířka: 2750 mm
Výška: 2500 mm
Hmotnost: 1200 kg
Napájení: 3 NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Automatická montáž injekčních stříkaček – LORD 41500
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