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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 2022 – MACH Petr, vydavatel

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (27.–28. 4.)
Mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2022 (3.–7. 10.)

Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2022 (18.–19. 5.)
Mediální partneři semináře Spectra Zlín - PLASTY 2022 (26.–27. 5.)

č.1/2022 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín vyjde 25. dubna (uzávěrka 1. 4.)
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

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

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

Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4. _speciál konf. PLASTKO Zlín – 9. 5. _ speciál 
konf. FORMY-PLASTY Brno – 30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX-MSV Brno – 
10. 10.–31. 10.–21. 11.–12. 12.

Spolupráce 2022 - klikni zde

Distributor: Plastoplan s.r.o.
www.plastoplan.cz

SAXAKETON™
Polyketon

VYSOKÁ PRUŽNOST
A VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI OPOTŘEBENÍ
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Addiplast group, specialista na:
• vývoj,	výrobu,	samozhášivou	úpravu	a	kolorování	plastových	kompaundů	a	masterbatchí	-	polyamidy,	polyolefiny,	styreny,
polyestery (PA6, PA66, PA6.66, PPH, PPC, PPR, PC, ABS/PC, ABS, PBT, PPS, PPO, PLA)

• výrobu	barevných	masterbatchí

si	Vás	dovoluje	pozvat	na	svůj	stánek	na	veletrhu	MSV 2021, Hala G1, stánek 56, 08-12/11 2021

Kontakt:	Mgr. Lenka LESOVÁ, T: +420 774 676 462,	l.lesova@addiplast-group.com,	www.addiplast-group.com
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12/2021 - 18. 10.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 24 - 
MSV Brno 2021 ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 24 - 
MSV Brno 2021 in PDF HERE.

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, 600 výtisků náklad pro veletrh MSV 2021, cena 15 000 Kč.

TECH news &

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

Váš spolehlivý dodavatel pro galvanický pokov plastů

KP Galvano s.r.o. | Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou | info@kpgalvano.cz | www.kpgalvano.cz

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu/
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
https://www.plastoplan.cz/
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RESINEX spouští nový zákaznický portál MyResinex
RESINEX spouští nový zákaznický portál MyResinex, aby ještě víc vylepšil servis poskytovaný zákazníkům díky 
poskytnutí nepřetržitého přístupu ke všem důležitým informacím.

• 24/7 přístup ke všem informacím
• Online kontrola stavu objednávky
• Okamžitý přístup ke všem dokumentům, které zákazník potřebujete:
o Technické listy
o Materiálové atesty
o Faktury
o Bezpečnostní listy
o Různá potvrzení a deklarace
o Doporučené zpracovatelské podmínky
• Přehled stovek typů plastů s praktickými filtry dle požadovaných vlastností pro snadné vybrání nejlepšího materiálu 
pro danou aplikaci

Portál MyResinex se spouští v celé Evropě a je již aktivní v několika regionech včetně České republiky a Slovenska. 
Všechny regiony budou v provozu během prvního čtvrtletí roku 2022.

V dnešním rychlém obchodním prostředí musí být informace okamžitě a snadno dostupné. Aby společnost Resinex 
uspokojila tuto potřebu zákazníků, vyvinula nový zákaznický portál.

Nový portál MyResinex usnadní zákazníkovi proces získávání informací o objednávkách, jejich materiálech a také 
vyhledávání relevantních dokumentů. Zákazník nyní může snadno získat potřebné informace, aniž by musel čekat na 
e-mail nebo telefonovat.

Na portálu mohou zákazníci vidět otevřené a uzavřené objednávky, jaké produkty si v minulosti zakoupili a také 
kompletní portfolio produktů Resinex.

V sekci ’Moje objednávky’ mohou zákazníci sledovat aktuální status své objednávky. Dále jsou shrnuty všechny 
podstatné informace o objednávce, jako je množství, cena či informace o produktu. Zákazník zde má také k dispozici 
materiálový atest a faktury ke každé dodané objednávce.

Mít všechny objednávky na jednom místě se všemi potřebnými dokumenty a sledovat otevřené objednávky pomůže 
zefektivnit práci každého managera nákupu.

Zákazník na portálu také vidí všechny produkty, které zakoupil v minulosti. Rovněž lze nalézt podrobnější informace 
o produktu a všechny možné druhy dokumentů, jako jsou materiálové listy, bezpečnostní listy, různá potvrzení 
a schválení či doporučené zpracovatelské podmínky a další. Pokud dokument chybí, lze o něj na portálu snadno 
požádat.

Zákazník také může snadno vyhledávat mezi stovkami dalších materiálů a díky efektivním fitrům jednoduše najít 
produkt, který vyhovuje požadavků jeho aplikace.

Při vývoji portálu byl kladen důraz na snadnou orientaci a přehlednost informací a velmi pozitivní zpětná vazba od 
zákazníků potvrzuje, že se to povedlo.

Even Being The Best Is Sometimes
Not Enough. Therefore We Try Harder.
Resinex, The Best Distributor
Of Plastics And Rubber In Europe.

RESINEX, a part of RAVAGO Group, is a leading European supplier of plastics and rubbers with local branches and warehouses in all European countries. The RESINEX portfolio consists of 
over 10,000 items from commodity plastics PE, PP, PS through engineering plastics ABS, PC, PC / ABS, PA6, PA66 to special polymers such as POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA, PA12, 
PA11 and others. RESINEX is the offi cial distributor of companies including Dow, Trinseo, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Ascend, Lotte, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil and others 
(representation may vary in different countries).

PA66 VYDYNE
Over 180 approvals at  
Automotive OEMs and Tiers!

Company Ascend is the world’s largest fully 

integrated PA66 producer. Full integration 

means that Ascend produces all raw 

materials needed for PA66 polymerisation 

itself and customers therefore benefit from 

high quality and reliable availability of  

PA66 VYDYNE.

https://www.resinex.cz/
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Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.

BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd   1 31.03.16   12:46

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány formou elektronického sborníku.
Jednací jazyk: čeština, angličtina.

Simultánní překlad zajištěn

 www.cps.utb.cz

28. února 2022: 7.990,- Kč bez DPH 

Můžete se těšit na:
• přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů”
• případové studie, které mění úhel pohledu na použití plastů
• příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty
• účast zástupců prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů
• prezentace formou posterů
• moderní prostory navržené světově uznávanou architektkou profesorkou Evou Jiřičnou 
• folklórní společenský večer plný tradičních valašských specialit
   

  Bližší informace na: 

31. března 2022: 8.990,- Kč  bez DPH

Vás srdečně zvou na další ročník 
mezinárodní odborné konference

Místo konání: Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670, Zlín

27-28/4
 

Univerzitní institut 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Plastikářský klastr z.s.

Účastnické poplatky při registraci do: 

Kapacita sálu je omezena

Cílem konference je ukázat světu a okolí, že sektor výroby a zpracování plastů 
není jen zavrženíhodným oborem, jak prezentují mnohá masmédia, ale naopak, 
že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí, ve kterém žijeme. A samozřejmě také 
napovědět výrobcům, jakou správnou argumentaci volit při prosazování výrobků 
na konečných trzích. 

22-23/427-28/4

PLASTKO
2022

https://www.frimo.com/
https://www.biesterfeld.com/
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Tlak na zkracování inovačních cyklů a doby 
vývoje a výroby nových produktů je v sou-
časné době stále větší. Také složitost vyví-

jených plastových dílů a nároky na jejich kvalitu 
se zvyšují. Proti těmto požadavkům stojí poža-
davek velmi často nejdůležitější a nejpreferova-
nější – náklady na vývoj a výrobu dílu a tím jeho 
výslednou výrobní cenu musí být co nejnižší.

Ke splnění všech výše uvedený požadavků nám 
v dnešní době pomáhají CAx systémy. Při kon-
strukci plastového dílu a vstřikovací formy některý 
z CAD softwarů. Pro odhalení problémů při plně-
ní dílů, jejich deformací, ověření mechanických 
vlastností a dalších jejich nedostatků simulační 
a optimalizační softwary. A při kontrole kvality vy-
robených dílů využíváme měřící systémy. Většinou 
optické nebo dotykové, případně jejich kombina-
ci. Využití těchto CAx softwarů v průběhu celého 
procesu vývoje nepřináší pouze výhody, ale někdy 
přináší také komplikace způsobené přenosem dat 
mezi jednotlivými softwary. A někdy i ke ztrátě 
důležitých informací, např. o kvalitě dílu, které se 
zapomenou při předání dat sdělit a nebo jsou de-
finovány dodatečně, v průběhu dalších fází vývoje. 
Požadavky na rychlejší a levnější vývoj a výrobu 
plastového dílu v požadované kvalitě, stejně jako 
vyřešení problémů při přenosu dat a předávání 
informací o požadované kvalitě dílu mezi jednotli-
vými odděleními nebo firmami lze splnit využitím 
digitalizace procesu vstřikování plastů.

Správným provedením všech kroků digitalizace 
lze totiž dosáhnout vyšší kvality dílu v kratším 
čase, většinou již při prvním vzorkování a s nižší-
mi náklady. Tím se v dnešním světě velmi se zrych-
lujících inovačních cyklů stává digitalizace pro-
cesu vstřikování plastů velmi přínosnou, možná 
i nezbytnou, pro udržení konkurenční výhody. 
Na podnikové úrovni také můžete výrazně 
zrychlit uvedení celého produktu na trh, zvýšit 
jeho kvalitu a především se vyhnout nečeka-
ným a nemilým překvapením při kontrole vyro-
bených dílů. Dodržováním správného postupu 
digitalizace zvýšíte a zpřesníte kontrolu a před-
vídatelnost kvality produktu, získáte podklady 
pro lepší a snazší rozhodování při změně kon-
strukce dílu a především podložené argumenty 
pro snazší přesvědčení kolegů či zákazníků pro 
provedení potřebných kroků nebo úprav.

Správný postup digitalizace procesu vstřikování 
plastů by měl začínat již při návrhu dílu v CAD 
softwaru. V této fázi je také možné, spíše vhod-
né a nutné, např. pomocí PMI, definovat po-
žadovaná opatření kvality. Většinou se jedná 
o kontrolované, hlídané, rozměry dílu, jeho ro-
vinnost a další požadovaná kritéria kvality. Poté 
se návrh dílu i s definovanými kritérii kvality pře-
dá k provedení analýzy a virtuálnímu testování 
základních prvků vašeho dílu a formy. Základ-
ními prvky mohou být počet a umístění vtoků, 
tloušťka stěn dílu, umístění a tloušťka žeber 
(pokud na díle jsou), konstrukce temperačního  

systému a další konstrukční a procesní paramet-
ry. Výsledky těchto simulací by měly být vyhod-
noceny pomocí vhodného simulačního a opti-
malizačního softwaru na základě vámi předem 
stanovených kritérií kvality ve fázi návrhu dílu 
(v CAD softwaru) a předpokládaná kvalita dílu 
ověřena měřícím systémem na základě již defi-
novaných kvalitativních kritérií. Poté v optima-
lizačním softwaru zvolíme proměnné, kterými 
je možné, nebo kterými můžeme, ovlivnit vý-
slednou kvalitu dílu a optimalizační systém sám 
převezme již definovaná kritéria kvality, která 
použije jako cíle optimalizace. Na základě ur-
čených proměnných a definovaných kvalitativ-
ních kritérií optimalizační systém automaticky 
nalezne nejlepší, optimální, nastavení proměn-
ných pro dosažení požadovaných kvalitativních 
kritérií. Při hledání optimálního řešení jsou při 
kontrole kvality dílu opět využívána kvalitativ-
ní kritéria definovaná již při návrhu konstrukce 
dílu. Nalezené optimální parametry konstrukce 
dílu a formy je poté třeba zapracovat do původ-
ní konstrukce dílu, případně konstrukce formy. 
Naopak nalezené optimální procesní paramet-
ry mohou být přímo předány, resp. nahrány, do 
vstřikovacího lisu a použity pro první vzorková-
ní a rychlejší rozběh sériové výroby. Pro první 
a další kontroly fyzických dílů se také používají 
již na začátku definovaná kvalitativní kritéria, 
stejně jako v předchozích krocích.

Vzhledem k tomu, že se po celou dobu používají 
stejná a především stejně definovaná kvalita-
tivní kritéria, je snazší sledovat výsledky kon-
strukčních změn a ověřit si jejich přínos. Také 
to minimalizuje riziko porovnávání rozdílných 
výsledků měření, např. z důvodu různých usta-
vení. Kvalitativní kritéria jsou definována pouze 
jednou a jsou vázána na geometrii daného dílu 
a využívána po celou dobu vývoje, optimaliza-
ce a výroby plastového dílu. Díky tomu je také 
mnohem méně pravděpodobné, že později do-
jde k nákladným změnám způsobených špatně 
změřenými nebo opomenutými kvalitativními 
kritérii. Tento způsob neustálé kontroly kvali-
ty dílu během celého procesu vývoje a výroby 
plastového dílu umožňuje digitální integrace 
a kompatibilita mezi CAD, měřícím, simulačními 
a optimalizačním softwarem.
Bohužel se často setkáváme s mylnou před-
stavou, že digitalizace procesu vstřikování 
plastů je pouze především technickou vý-
zvou. Tedy že stačí vybrat a zakoupit správ-
ný software, zaškolit zaměstnance v jeho 
používání a přínosy se dostaví automatic-
ky sami. Ve skutečnosti digitalizace vyžadu-
je mnohem více a některé neúspěšné pokusy 
o digitalizaci to potvrzují. Z úspěšně realizova-
ných digitalizací procesu vstřikování plastů se 
ukazuje, že tyto projekty digitalizace mají spo-
lečných několik klíčových rysů:

î Provádění korekčních smyček virtuálně 
místo fyzicky. Optimalizační a korekční smyč-
ky se provádějí na začátku procesu virtuálně, 
nikoli fyzicky. A to v co největší míře. Virtuální 
korekce, experimenty a změny jsou rychlejší 
a levnější než fyzické korekční smyčky v dalším 
průběhu vývoje. Také přinášejí více možností, 
abyste se dostali za hranici pouhého „dosta-
tečně dobrého“ výsledku a získali skutečně op-
timální výsledky. Účel a přínos tohoto řešení je 
rychle, levně a důkladně prozkoumat a vyhod-
notit více možností, aby bylo možné vyhnout 
se chybám, jejichž oprava je po zhotovení for-
my nákladná nebo dokonce nemožná. A také 
prozkoumat možnost lepších řešení, která by 
optimalizovala parametry jako je doba cyk-
lu, spotřeba materiálu a energie za dodrže-
ní všech požadavků na kvalitu dílu. Tedy bez 
obětování, snížení, jeho kvality. K tomu se vyu-
žívá systematická virtuální optimalizace. Jejím 
nasazením před výrobou formy se dokážeme 
vyhnout nákladným, případně i nevratným 

chybám tím, že se předvídatelné problémy 
včas odhalí a opraví. Dalším cílem je optimali-
zovat současně konstrukci dílu, formy, proces-
ní parametry a výběr materiálu. Tím minimali-
zujete pravděpodobnost nemilých překvapení 
při výrobě a maximalizujete šanci na dosažení 
opravdu vynikajících výsledků.

î Testování více variant s využitím DOE. Aby 
bylo možné správně vyhodnotit možnosti ná-
vrhů dílu, formy a procesních parametrů, je 
nutné provést simulace několika variant ná-
vrhu dílu a vyhodnotit jejich výsledky. Pro vy-
hodnocení výsledků simulací se dnes nejčastěji 
využívá sekvenční způsob provádění simulací, 
který je časově náročný a pro nalezení lep-
ších řešení neefektivní, protože neposkytuje 
potřebnou šíři výsledků. A to z toho důvodu, 
že se nejprve provede simulace jednoho návr-
hu, kterou pracovník vyhodnotí a na základě 
těchto výsledků se upraví některé paramet-
ry a provede se další simulace. Proto je lepší 
a efektivnější nastavit systematický návrh ex-
perimentů, čímž se nastaví celá řada simulací 
najednou a ty jsou poté paralelně řešeny.

î Společné vyhodnocení výsledků. Výsledky 
takto provedených simulací poskytnou kom-
plexní a široké výsledky, nejen o jednotlivých 
sledovaných parametrech a kritériích kvality, 
ale také o jejich závislostech na dalších parame-
trech a jejich stabilitě. Takto získané výsledky je 
třeba vyhodnotit společně se zástupci dalších 
„článků“ vývoje a výroby plastového dílu – de-
signéry, konstruktéry dílu a formy, technology, 
kontrolou kvality a sériovou výrobou.

î Společné cíle. Pro úspěšnou spolupráci mezi 
jednotlivými „články řetězu“ je důležité, spíše 
nutné, mít nastavenou společnou představu 
o cílech. V opačném případě je velmi pravděpo-
dobné, že bude velmi obtížné dosáhnout doho-
dy a tím se zvýší pravděpodobnost nákladných 
změn v dalším průběhu vývoje a výroby.

î Bezztrátový přenos dat a informací. Digi-
tální podpůrné nástroje musí bezproblémo-
vě spolupracovat, aby umožnily spolupráci 
napříč jednotlivými kroky. Návrhy konstruk-
ce dílu a formy, vytvořené v CAD softwaru, 
musí být hladce předány simulačním a opti-
malizačním softwarům, které zase musí být 
kompatibilní s měřícím softwarem. Užitečné, 
resp. žádoucí, je hlubší propojení jednotlivých  

softwarů než „pouhý“ export a následný 
import. Do digitálního předávání dat lze napří-
klad zahrnout také kritéria kvality, aby každý 
software na této cestě používal stejná, kon-
zistentní, kritéria kvality, aniž by docházelo 
ke zdvojování práce a případným chybám při 
jejich opětovném vytváření nebo definování.

Virtuální korekce a optimalizace, stejně jako 
diskuze všech „článků řetězu“ nad jejich výsled-
ky a stanovením společných cílů mohou sice 
znamenat, že cesta k prvním fyzickým vzorkům 
bude trvat o něco déle. Ale v následujících fázích 
ušetříte čas i peníze, protože bude potřeba mno-
hem méně nákladných a časově náročných oprav 
formy. A také se výrazně zkrátí doba vzorkování 
a fáze „dolaďování“. Tím získáte díl v požadované 
kvalitě v kratším čase a s nižšími náklady.
Pokud uvažujete o modernizaci procesu kon-
strukce dílu a formy, vzorkování a měření plasto-
vých dílů, případně chcete pouze snížit náklady 
na vývoj a výrobu plastových dílů a chtěli byste 
se o principu a přínosech digitalizace procesu 
vstřikování plastů dozvědět více, můžete na-
vštívit na veletrhu FAKUMA v hale A3 stánek 
číslo 3309 nebo můžete navštívit naše webové 
stránky www.petrsuva.cz a www.cadmould.cz. 
A nebo jednoduše použijte tento QR kód.

Ing. Petr Sůva

Digitalizace procesu
	 	 	 	 	 	 vstřikování	plastů

CAD 

CRASH
ANALÝZY

MĚŘÍCÍ 
SOFTWARE

VSTŘIKOVACÍ 
LIS

TEPLOTNÍ
ANALÝZY

STRUKTURÁLNÍ 
ANALÝZY

Zjistit více! Zjistit více!

Finální - použít

Výroba plastových dílů v požadované kvalitě rychleji, jednodušeji a levněji.
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 Výroba: 
KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (5 dnů)  
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi, pro 
technology, projektové pracovníky a manažery, kteří chtějí získat přehled o práci 
seřizovače. 
Termíny školení: 14. - 18. 2. 2022, 9. - 13. 5. 2022, 5. – 9. 12.2022 

ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (4 dny)  
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi. 
Termíny školení: 23. - 26. 5. 2022, 3. -6. 10. 2022 
 
ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ SEŘIZOVAČE (2 dny)  
Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi problematiky vstřikování plastů. 
Termíny školení: 13. - 14. 6. 2022, 31. 10. - 1. 11. 2022 
 
ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (5 dnů) 
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi. 
Termíny školení: 6. - 10. 6. 2022, 7. – 11. 11. 2022 
 
STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (3 dny) 
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky. 
Termíny školení: 20. – 22. 6. 2022, 28. 11. - 30. 11. 2022 
 
VÝROBA, OPRAVY A ÚDRŽBA FOREM (2 dny)   
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav forem. 
Termíny školení: 25. – 26. 4. 2022, 13. – 14. 10. 2022 
 
PRAKTICKÉ NÁSTROJAŘSKÉ POSTUPY (1 den) 
Školení je vhodné pro zaměstnance nástrojáren. 
Termíny školení: 8. 2. 2022, 27. 6. 2022, 22. 11. 2022 
 
Simulace vstřikování plastů  
Nabízíme provedení simulace vstřikování v programu Cadmould. 
 

 
 

 THP: 
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)  
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.  
Termíny školení: 12. - 14. 9. 2022 
 
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY (3 dny)  
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou pochopení problematiky 
vstřikování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako 
školení pro nové zaměstnance).  
Termíny školení: 15. - 17. 6. 2022, 10. - 12. 10. 2022 
 
VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ (2 dny) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů 
(nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj). 
Termíny školení: 20. - 21. 1. 2022, další termín dle dohody 

 
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI (1 den) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku neshodných dílů (nákup dílů, 
reklamační oddělení, vývoj, technologie). 
Termíny školení: 27. 1. 2022, další termín dle dohody 
 
ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY (1 den)  
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpracování plastů i pro všechny 
administrativní pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými 
v plastikářské výrobě. 
Termíny školení: 30. 3. 2022, 2. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2022 

 

 

 Vývoj 

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)  
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných 
oborech. 
Termíny školení: 11. - 13. 4. 2022, 19. – 21. 9. 2022 
 

KONSTRUOVÁNÍ FOREM (3 dny)  
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové 
pracovníky.  
Termíny školení: 7. - 9. 3. 2022, 17. - 19. 10. 2022 
 
PEVNOSTNÍ NÁVRH TERMOPLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ (1 den)  
Školení je vhodné pro vývojové pracovníky, konstruktéry a pracovníky zkušeben. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)   
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s výsledky simulačních analýz 
(vývoj, konstrukce dílů i forem, technologie).  
Termíny školení: 23. 2. 2022, 26. 10. 2022 
 
PRAKTICKÁ SIMULACE TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ (1 den)  
školení je vhodné pro konstruktéry, technology a vývojové pracovníky. Praktická práce s 
díly z produkce vlastního závodu. Přijďte si vyřešit výrobní problémy. 
Individuální školení – termín dle dohody.  

EKONOMICKÁ KALKULACE ZISKOVOSTI VSTŘIKOVACÍ FORMY A VSTŘIKOVACÍHO 
PROCESU (2 dny)   
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové 
pracovníky, nákupčí, ekonomy. 
Termíny školení: 23. - 24. 2. 2022, 30. - 31. 5. 2022, 14. - 15. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 

 Doplňkové technologie 
 

LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU (1 den)  
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lepení plastů (manažerské pozice, 
vývoj, konstrukce, technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad tématy a 
výrobními problémy. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
METODY PŘEDÚPRAVY POVRCHU PLASTŮ (1 den)  
Školení je vhodné pro pracovníky lakoven, technology lepení, pracovníky zabývající se 
potiskem, projektové manažery, výrobce a zpracovatele práškových plastů. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)  
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou pochopení problematiky různých metod 
svařování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, pracovníky konstrukce, technology, 
seřizovače).  
Termíny školení: 26. 5. 2022, dále termíny dle dohody 

 
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ I. (1 den) Termín školení: termín dle dohody 
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ II. (1 den) Termín školení: termín dle dohody 
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lakování plastů (manažerské 
pozice, kvalita, vývoj, konstrukce, technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad 
tématy a výrobními problémy. 

 
 
V případě firemních školení je možné termín nastavit individuálně a upravit obsah dle 
požadavků školené společnosti. 

 
 

S pozdravem za společnost Libeos, s.r.o. 
Ing. Iva Sklenářová 

 
 

Partner školení:

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

https://libeos.cz/
https://svetplastu.eu/
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9. 5. _ speciál konf. FORMY-PLASTY Brno – 30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál 
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Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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