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Mediadata 2019 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2019 – klikni ZDE

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
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.

Přeji Vám úspěšný rok 2020 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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TECH news &

Svět plastů č.1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17.4.) 
Svět plastů č.2/2020 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21.8.)

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23.4.)  
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2020 (20.–21.5.)

Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2020 (5.–9.10.)

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.

Přeji Vám úspěšný rok 2021 – MACH Petr, vydavatel

Svět plastů č.1/2021 - PLASTKO Zlín, FORMY PLASTY Brno, 
CHEMPLAST - MSV Nitra vyjde 17. května (uzávěrka 16.4.)

Svět plastů č. 2/2021 - MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9.8.)
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO ZLÍN 2021 (duben)
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (květen)

Mediální partneři plastikářského veletrhu MSV BRNO 2021 (13.-17.9.)

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském 
roce bude vycházet každé tři týdny.

Termíny vycházení TECHnews 2021:
11.1. – 1.2. – 22.2. – 15.3. – 5.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26.4. – 17.5. speciál Konf.  
FORMY-PLASTY Brno – 7.6. – 28.6. – 6.9. speciál veletrh MSV Brno 
 – 27.9. - 18.10. – 8.11.– 29.11.- 13.12.

Spolupráce 2021 - klikni zde

http://www.svetplastu.eu
https://www.linde-gas.cz/cs/industries/plasticandrubber/plastic_and_rubber.html?utm_source=machagency&utm_medium=banner&utm_campaign=web&utm_content=bottombanner
mailto:mach%40machagency.cz?subject=
http://svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2021.pdf
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JAN SVOBODA s.r.o.   

www.jansvoboda.cz 
www.jswmachines.cz 
www.machinelog.it  Provozovna: Přadlácká 26, Brno, tel: 549 243 939 

 

S hrdostí Vám představujeme „O generaci lepší trysky“ Thermoplay. Trysky prošly testy u výrobce a také nejtěžším 
testem ze všech, a to testem reálného nasazení. Jsme rádi, že inovované trysky splnily vysoká očekávání, které jsme 
do nich kladli nejen my, ale také klienti. 

Thermoplay 2020 – „O generaci LEPŠÍ trysky“ 

 

Stoupající nároky na kvalitu výstřiků, výrazně komplexnější a složitější tvary, změny v materiálech, vysoká nároky na 
zkracování cyklů při navýšení kvality. To jsou témata, se která dnes řeší každá lisovna. 

Proto došlo k redesignu trysek Thermoplay tak, aby výroba v lisovnách plastů byla jednodušší, rychlejší a přesnější. 

Při zachování stávajících zástavbových rozměrů můžeme nabídnout: 

- Zvýšení průtoku materiálu přes trysku o cca 60% 
- Snížení tlakových ztrát na trysce umožňuje výrazně snížit vstřikovací tlaky při zachování vstřikovací rychlosti 
- Snížené tlakové ztráty umožnují efektivnější vstřikování na technickou viskózní křivku 
- Vylepšená tepelná izolace špičky snižuje reziduální napětí pod vstřikovacím otvorem 
- Zvýšení (prodloužení) životnosti trysek pro materiály s abrazivy 
- Výrazné snížení počtu náhradních dílů  
- Zásadní snížení smykového napětí 

O generaci lepší trysky = snižte    smykové napětí v materiálu 

Teplo pouze tam, kde ho potřebujete 
Díky oceli ve třetí generaci práškové metalurgie došlo k vylepšení teplotního pole špičky. Hrot trysky přesně směruje 
teplo do vstřikovacího otvoru a izolace (těsnění špičky) zásadně omezuje přechod tepla do formy. 

https://kvalitnivystrik.cz/
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Výsledkem je menší zbytek po vtoku u přímého vstřikování a zároveň výrazné prodloužení doby „živého“ materiálu 
ve vstřikovacím otvoru. 

O generaci lepší trysky = Zamezte zamrzání vstřikovacího otvoru 
--------------------------------- 
Případová studie č. 1) Zamrzání vstřikovacího otvoru  

Vylepšení teplotní pole prokazatelně prodlužuje dobu do zamrznutí vstřikovacího otvoru. Při testech vykázala O 
generaci lepší tryska 10 živý vstřikovací otvor při teplotách taveniny 2950C a teplotě formy 700C. Běžná trysky došlo 
k zatuhnutí vstřikovacího otvoru po 2 minutách a to dokonce při teplotách 3200C taveniny a 700C na formě. 
Testováno na materiálu Ultramid A3WG6 (PP66+30GF) 
 

Jaké teploty na tryskách jsou opravdu nutné? 
Čas cyklu při vstřikování je nejvíce ovlivňován délkou (dobou) chlazení. Jak zkrátíte dobu chlazení? Odpověď je 
jednoduchá. Je potřeba zajistit nižší vnesené teplo do formy. Tím se sníží teplo, které je potřeba odvést, a tedy 
dosáhnete kratšího cyklového času. 

Nové trysky Thermoplay umožňují výrazné snížení vstřikovacích teplot materiálu, při zachování špičkové kvality 
vstřikovaného dílu. 

O generaci lepší trysky = zkraťte čas vstřikovacího cyklu 
 
Případová studie č. 2) Snížení teploty vstřikovaného materiálu 

 

Kontrolní otázka: „O kolik více perfektních dílů za hodinu forma vyrobí?“ 

a) o 1124 dílů 
b) o 1896 dílů 
c) o 2048 dílů 

Správnou odpověď najdete na konci článku. 

https://kvalitnivystrik.cz/
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Případová studie č. 3) Zkrácení cyklu výroby ochranné polomasky  

Na jaře 2020 byl extrémní nedostatek ochranných pomůcek. Firma JAN SVOBODA s.r.o. byla oslovena s žádostí o 
výrobu forem a optimalizací kvality a cyklu. MoldFlow analýza plnění základního korpusu ochranné masky z materiálu 
PA12 stanovila cyklus výroby na 50 vteřin po optimalizaci. 

Kontrolní otázka: „Jaký byl finální cyklový čas výroby tohoto dílu?“ 

a) 38 vteřin 
b) 27 vteřin 
c) 20 vteřin s robotem 

Správnou odpověď najdete na konci článku. 

Jaké je správné nastavení vstřikovacího procesu? 
Jaké možnosti mají Vaši seřizovači? Mohou optimalizovat parametry tak, aby dosáhli kratšího cyklu? Nebo máte 
pouze jedno „bezpečné nastavení“, které zajistí dostatečně kvalitní výstřiky? 

Jedním z cílů vývoje „O generaci lepších trysek“ bylo rozšíření technologického okna tak, aby seřizovači mohli hledat 
optimální nastavení a to jak z hlediska kvality dílu, tak i (a to hlavně) z pohledu ekonomiky výrobního procesu. 

 

O generaci lepší trysky = Optimalizujte vstřikovací parametry, zvyšte technologické okno 
 

  

https://kvalitnivystrik.cz/
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Stále váháte s poptávkou „O generaci lepších trysek“? 

Zkuste si odpovědět na následující otázky: 

 
Pokud jste odpověděli na některou z otázek ANO, rádi se budeme věnovat Vaší poptávce.  
Poptávkový formulář najdete zde:  

Správné odpovědi na kontrolní otázky: 
C je správně pro všechny otázky. 

 

 

 

 
Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.

https://kvalitnivystrik.cz/
http://www.svetplastu.eu
mailto:mach%40machagency.cz?subject=
http://www.svetplastu.eu

