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Vstřikování na správné místo 
a ve správném množství
Řešení s technologií horkých vtoků 
pro optimální plnění dutiny

Počet a poloha vstřikovacích bodů 
určují plnění a vlastnosti
Pokud si představíte, že níže vyobrazený výlisek 
má vždy stejný podlouhlý tvar a liší se pouze 
velikostí a případně se vyrábí z různých typů 
plastu, pak lze jednoduše pro tuto geometrii 
uvažovat o všech zde uvedených stylech 
vstřikování pomocí horkého vtoku. Plnění 
z jednoho konce →a) umožňuje odpovídající 

Způsob naplnění dutiny při vstřikování má významný vliv na následné vlastnosti výlisku. Mechanické vlastnosti, 
smršťování a deformace jsou ovlivněny směrem toku taveniny, zejména tím, jak často je tento tok rozdělován 
a později znovu spojován. To, jak se tavenina šíří dutinou, závisí také na počtu a poloze vstřikovacích bodů. 
Program pro horké vtoky musí nabízet vhodná řešení pro různé scénáře dodávání taveniny na správné místo.

příznivý poměr dráhy toku a tloušťky stěny 
a vede k rovnoměrné orientaci taveniny a plniv 
v jednom směru. Výsledkem jsou rovnoměrné 
mechanické vlastnosti v tomto směru. Při stejné 
velikosti výlisku by vstřikování do středu dílu 
→b) zkrátilo dráhu toku na polovinu, a tím by 
zvýhodnilo plnění. Je však třeba zajistit, aby 
daný výlisek netrpěl dodatečnou deformací nebo 
poškozením povrchu v oblasti vtoku. Výhodou 
vtoku na více místech →c) je, že každým ústím 

se musí vyplnit pouze část dutiny, což je důležité 
zejména u velkých výlisků. To však vede ke vzniku 
studených spojů v místech, kde se setkávají různé 
toky taveniny. Použití vstřikovacího systému 
s uzavíratelnými jehlami umožňuje vyhnout se 
studeným spojům v případě více vtoků →d) tím, 
že se trysky horkého vtoku otevírají postupně, tj. 
jedna po druhé, a jeden proud taveniny se tak 
vstřikuje do druhého.
pokračování na další straně.

Oslovte napřímo a ihned 1500 plastikářských subjektů
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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

Spolupráce 2022 - klikni zde
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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

TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

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.
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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

Logistika taveniny - optimální 
rozdělení množství taveniny do 
všech ústí pro optimální kvalitu dílů
Důležitou podmínkou pro výrobu vysoce 
kvalitních výlisků je dodávání správného 
množství vysoce kvalitní taveniny do každého 

ústí trysky ve správný čas. V závislosti na koncepci 
formy se k dodávání této taveniny používají 
různé strategie. U forem s více dutinami →e) je 
důležité vyrábět mnoho stejných dílů se stejnými 
vlastnostmi a kvalitou. V souladu s tím musí 
být každé ústí trysky rovnoměrně zásobováno 
taveninou. V jednonásobné formě pro výrobu 

Jan Sedlák
Sales Engineer, CZ-West
+420 731 938 996, jan.sedlak@INCOE.de

Ladislav Gutt
Sales Engineer, CZ-East, SK
+420 702 013 725, ladislav.gutt@INCOE.de

a) až d): 4 různé způsoby výroby použité pro vstřikování dílu stejného tvaru - zda se jedná o správné umístění vstřikovacích bodů, závisí na velikosti 
a tloušťce stěny výlisku a také na použitém plastu a jeho plnidlech a přísadách.

Logistika taveniny pro různé koncepce forem:
Stejné množství taveniny pro každou dutinu (f) nebo správné množství pro každé jednotlivé ústí v dutině formy (g).

velkého výlisku →f) vyžaduje každé ústí trysky 
odpovídající množství taveniny k vyplnění své 
oblasti dutiny. Může se stát, že každá jednotlivá 
tryska vyžaduje stejné množství taveniny nebo 
že různé trysky musí být zásobeny různým 
množstvím taveniny.

pokračování

http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
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Odvzdušnění vstřikovacích forem nepatří 
mezi prioritu ve vývojové fázi konstrukce 
forem, proto problémy s nedokonalým od-

vodem vzduchu nastanou až při testování nového 
nástroje. Množství plynů, těch nejagresívnějších 
vzniká v plastikační komoře a ve špičce. Během 
dekomprese může být do trysky nasáto další 
množství vzduchu. Tryska je horká a směs horkého 
vzduchu a degradovaných plynů z komory jsou při 
vstřiku tlačeny před čelem taveniny celou vtoko-
vou soustavou a následně celým výliskem.
Pro představu je dobré vědět jaké tlaky a teploty 
vlastně ve stlačeném vzduchu vznikají. Tyto hod-
noty můžeme nalézt pomocí počítačové simulace. 
Při špatném odvzdušnění testovaného výrobku 
vzniká při 98 % zaplnění dutiny formy plastem 
v uzavřeném vzduchu tlak 128 bar a teplota vzros-
te až na 915 °C.
Odvzdušnění je nejúčinnější v dělící rovině formy. 
Má tvar úzké, ale dostatečně hluboké primár-
ní (sběrné) drážky vzdálené od kontury výlisku 
0,75 - 3 mm (viz. graf v článku minulém čísle Svět 
plastů) s ponížením dělící roviny mezi konturou 
a primární drážkou o 0,015 až 0,04 mm. Dále je 
vzduch odváděn od výlisku sekundární příp. terc. 
drážkou, které mají vzestupný průřez, aby odvá-
děný vzduch nebrzdily.
Ideální odvzdušnění prochází okolo celého ob-
vodu výlisku. Nejdůležitější je ale v oblasti kon-
ce plnění. V tomto místě nesmí odvzdušňovací 
štěrbina překročit bezpečnou hodnotu pro daný 
materiál. V jiných částech může být štěrbina 
i širší bez rizika zástřiku.
Odvzdušnění nesmí výrazně odlehčovat nosnou 
plochu dělící roviny! Tato plocha je velice důležitá 
pro funkčnost a trvanlivost odvzdušnění provádě-
né přes dělící rovinu.
Kvalitně provedená dělící rovina s velikou nosnou 
plochou zajistí bezpečné rozložení zavírací síly bez 

rizika následného „sedání“. Správné odvzdušně-
ní je na formě vidět podle tlakové rzi a omačkání. 
Špatně provedená dělící rovina s malou nosnou 
plochou způsobí po krátké době provozu „sednu-
tí“ formy. Když přejedete nehtem po tvárnici, ucítí-
te vystouplou plošku i několik setin mm. Pár tahů 
jemným brusným kamínkem ukáže, jak se štěrbina 
a odvodové drážky zamačkaly do druhé půlky for-
my a tím došlo k utěsnění odvzdušnění.
V literatuře je možno nalézt doporučenou šířku 
odvzdušňovacích kanálků, tento údaj nemá jiný 
původ než ve standartních šířkách běžných brus-
ných kotoučů, které i dodnes ze setrvačnosti vy-
cházejí z palcové soustavy.
Neexistuje žádné pravidlo, podle kterého by ne-
mohlo být odvzdušnění širší, naopak úzké od-
vzdušnění má menší kapacitu a rychleji se zanáší.
Zástřik se vytvoří pouze tehdy, když je štěrbina 
hlubší, než dovolí technologické vlastnosti daného 
materiálu. Šířka odvzdušnění (rozuměj šířka štěrbi-
ny) nemá na zástřik vliv.
Naopak často se stane, že když je odvzdušňovací 
štěrbina úzká, díky drobným výkyvům technolo-

gických parametrů může ko-
nec plnění po výlisku drobně 
cestovat a nemusí se podařit 
lapit konec tečení do úzkého 
proužku odvzdušnění. V pří-
padě velmi úzkých proužků 
odvzdušnění zůstane zákonitě 
konec toku mezi dvěma úz-
kými pruhy. Hmota teče rych-
leji tam, kde je odvzdušněná 
a tam, kde drážka chybí, zůsta-
ne zbytek vzduchu v obklíčení 
bez možnosti úniku.
Používané odvzdušnění vzor 
„Hrabičky“ je velmi častá chy-
ba svědčící o nepochopení 
principů správného odvzduš-
nění. Dlužno dodat, že je to 
chyba předávaná generacemi 
konstruktérů i nástrojařů, kte-
rá se kdysi vyskytla v učebnici 
a od té doby žije svým životem 
bez ohledu na to, že se jedná 
o špatné řešení.
Větší problém než „hrabičky“ 
může být nevhodné odlehčení 
dělící roviny. Narezlému zbar-
vení dosedacích ploch se říká 
„tlaková rez“. V těchto místech 

nemůže odvzdušnění fungovat, protože dutina je 
zde hermeticky utěsněna. Kvalitní formu z němec-
kých, italských, i některých českých nástrojáren 
poznáte podle poctivé dělící roviny s plochou i ná-
sobně větší, než je průmět výlisku. Taková forma 
pak při výrobě drží a nehne se. Nabroušené od-
vzdušnění vydrží roky a nezamačká se.
Odlehčením si nástrojárna usnadní práci s lícová-
ním, ale taková forma si pak neustále „sedá“ a tím 
pádem velice rychle dotěsní jakékoli odvzdušnění 
v dělící rovině. Tlakové příložky už zpravidla nic ne-
vyřeší, i kdyby se zvedli o desetiny mm.
Další problém je, že se neomačkávají jenom od-
vzdušňovací drážky, ale i hrany dělící roviny, to 
způsobuje „škrábání“ výlisku, vadu, které kvalitáři 
říkají „čárový kód“. Nástrojař pak musí začistit na-
mačkaný otřep v dělící rovině. Každou formu může 
poškodit chybně nastavená (větší) zavírací síla. Ne-
kvalitní formu, ale poškodí i minimální zavírací síla 
potřebná pro výrobu vyhovujícího výlisku. Tento 
problém se zpravidla často projeví až při nájezdu 
formy do plného provozu.

Každou formu může poškodit chybně nastavená 
(větší) zavírací síla. Nekvalitní formu, ale poškodí 
i minimální zavírací síla potřebná pro výrobu vyho-
vujícího výlisku. Tento problém se zpravidla často 
projeví až při nájezdu formy do plného provozu.
Výhodné je odvzdušnit i studené vtoky. Odvzduš-
něním odkloníte nejškodlivější plyny na začátku 
tečení, ještě před ústím vtoku a nenutíte je protla-
čit se celým výliskem. Odvzdušnění vtoků je velice 
účinné v případě kaskádového vstřikování, kde po-
slední kaskáda může být blízko konci tečení a uza-
vřený vzduch zde může mít vysoký tlak. V případě 
odvzdušnění vtoků do dělící roviny si můžeme do-
volit využít širší odvzdušňovací štěrbinu, protože 
eventuální drobný zástřik na vtoku nehraje roli.
Každým rozdělením tvaru formy může odejít 
vzduch, ale pouze do té doby, než se štěrbina zan-
ese. Stacionární vložky proto fungují jenom krátce 
a po několika tisících cyklech je třeba demontáž 
a čištění. Pokud je odvzdušnění řešeno vložkami, 
pak je výhodné je koncipovat tak, aby se daly snad-
no demontovat z dělící roviny a ideálně na stroji.
Účinnost a interval nutné údržby lze výrazně zvýšit 
zabudováním automatického profouknutí tlakovým 
vzduchem po každém cyklu. Funguje to pouze 
v případě bezchybného provedení a zapojení na 
stroji. V praxi většinou systém odstaví z důvodů 
složitosti a nepochopení obsluhy. Tlakový vzduch 
je další nezanedbatelný náklad na výrobu.

Výše zmíněné platí i pro odvzdušnění pomocí 
porézních materiálů. Výrobce materiálu doporu-
čuje vložky čistit v ultrazvukové vaně za pomoci 
acetonu. V praxi se používá i pravidelné vypalování 
vložek PB plamenem. Opatrně a pomalu se vložka 
ohřívá na max. 400 °C, dokud odchází kondenzát, 
z povrchu vylézají a hoří kapičky hmoty podobné 
dehtu.
Odvzdušnění přidáním vyhazovače do místa 
s uzavíráním vzduchu
Tradičním a osvědčeným způsobem řešení problé-
mu s uzavíráním vzduchu bývá přidání vyhazovače 
co nejblíž problémovému místu. Na rozdíl od sta-
cionárních odvzdušňovacích vložek, které se brzy 
zanesou, vydrží odvzdušnění pohybujícím se vyha-
zovačem podstatně déle.
Navýšení odvzdušňovací schopnosti kulatých 
vyhazovačů
Odvzdušnění vyhazovači lze navýšit nabroušením 
odvzdušňovacích drážek po povrchu vyhazovače. 
U podélně nabroušených primárních ev. sekundár-
ních drážek způsobí nános kondenzátu z odvzduš-
nění v díře H7 a odvzdušnění se ucpe. Pro vyčištění 
je vždy nutná demontáž formy.

Odvzdušňovací vyhazovač s dynamickým 
ventilem
Pokud se podaří konstruktérovi aplikovat tyto vy-
hazovače v bezprostřední blízkosti konce toku ta-
veniny, protitlak v dutině, v důsledku městnání ply-
nů, bude nulový. Dynamický ventil obsahuje vlastní 
odvzdušňovací kanál, který je vyveden mimo tělo 
formy, čímž odpadá nutnost vytvářet dodatečné 
drážky. Nástrojárna jednoduše zakrátí ventil na po-
žadovanou délku, aplikuje nástrčnou hlavu fixova-
nou pojistným kolíčkem a vloží celý odvzdušňovací 
systém do formy jako standardní vyhazovač. Bo-
hužel jsou dynamické ventily ve vyhazovači citlivé 

Odvzdušňovací výkon vyhazovače HelixPin je 20 
x větší než u standardních vyhazovačů. Na povrch 
je nanesen DLC povlak. Tento velmi tvrdý povlak 
zabraňuje zadření vyhazovače a zlepšuje průchod 
spalin a kondenzátu. Po aplikace DLC vrstvy sice 
odpadá potřeba mazání, ale při údžbě je mazání 
téměř automatická součást procesu. Samočistící 
efekt, design drážek je navržen tak, aby nekladl 
odcházejícím plynům odpor a nedocházelo k za-
nášení formy vlivem kondenzace přehřátých par 
polymerních látek, barviv, aditiv, olejů a vody. Od-
vodová drážka ve tvaru šroubovice, udržuje díru H7 
čistou a zaručuje výkon i v případě přemazání. Při 
testování maximálního přemazání bylo dosaženo 
původní hodnoty odvzdušnění již po třech cyklech.
Vyhazovače HelixPin jsou snadno čistitelné bez 
nutnosti demontáže formy. Při aplikaci není třeba 
upravovat stávající formu, lze zhotovit duplikát-
ní vyhazovače a následně je při údržbě vyměnit. 
Vyhazovače HelixPin lze aplikovat všude namísto 
standartních vyhazovačů Ø1 až Ø12mm.
Vyhazovače Helixpin při výrobě eliminují: spálená 
místa, uzavřený vzduch, nedolité díly, zadřené vy-
hazovače, přemazání formy, kavitaci a erozi ve tva-
ru, vzhledové vady na dezénu, studené spoje atd. 
Vzhledem k uvedeným přínosům je návratnost in-
vestice rychlá a bonusem je bezporuchový provoz. 
S vyhazovači HelixPin vyrobíte formu, o které ani 
„nebudete vědět“…

Revoluční odvzdušňovací vyhazovače HelixPin na-
stavují nový standard v odvětví vstřikování plastů. 
Jsou výsledkem bezpočtu hodin práce strávených 
pečlivým výzkumem, designem, inženýringem 
a testováním v praxi, aby byla jistota, že zákazníci 
nedostanou nic menšího než vyhazovač, které zce-
la promění jejich proces vstřikování.
Jste i vy připraveni začít šetřit miliony korun každý 
rok přechodem na nový standard?
www.helixpin.cz

Zázraky v odvzdušnění –
HelixPin TaniTech

Tlak a teplota při zaplnění 98 % formy

Správná konstrukce odvzdušnění v dělící rovině

Nad funkčním odvzdušněním chybí tlaková rez

Odvzdušňovací drážka promačkaná  
do tvárníku 0,04 mm

Konstrukce odvzdušnění, styl „Hrabičky“  
chyba předávaná generacemi

Odvzdušnění vtoku vyhazovačem HelixPin

Doporučená konstrukční úprava vyhazovače  
pro zvýšení odvodu vzduchu

Vyhazovače HelixPin

Nános kondenzátu na podélných drážkách vyhazovačů

„Čárový kód“ omačkaný otřep v dělící rovině

Otřep v dělící rovině nejlépe ucítíte po přejetí nehtem

na přemazání a se silnější vrstvou maziva klesne 
výkon v důsledku zanesení ventilku. Překážkou pro 
aplikaci do každé formy je vyšší vstupní investice 
a minimální průměr vyhazovače 6 mm.
Vyhazovač HelixPin
Na trh přicházejí nově 
vyvinuté vyhazovače 
HelixPin, které splňují základní požadavky ekono-
miky výroby. Každý konvenční kulatý vyhazovač 
ve formě lze nahradit vyhazovačem HelixPin. Tím 
si jednou provždy zajistit plynulost výroby bez po-
třeby úprav a oprav forem po několik směn. Mluví-
me o opravách a úpravách prováděných z důvodu 
nedostatečného odvzdušnění. Lze tedy ušetřit 40 
– 50 % nákladů na údržbu forem, snížit průměrně 
zmetkovitost o 5 %, zkrátit výrobní cykly a pro-
dloužit životnost forem.

HelixPin

  

https://www.helixpin.cz/
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Posouváme servis 
na další úroveň!
Společnost ENGEL je zárukou dlouhodobé dostupnosti, 
flexibility a efektivity pro vaši výrobu v oblasti vstřikování. 
Podporu vám poskytneme jak přímo u vás, tak i online, 
kdykoli naši pomoc potřebujete. Kromě jiného můžete 
využít rozsáhlou nabídku školení pořádaných osobně či na 
webu! K dispozici je vám i náš bezplatný zákaznický portál 
e-connect, kvalif ikovaná vzdálená údržba přes rozhraní 
e-connect.24 a monitorování procesně kritických součástí v 
běžném provozu pomocí aplikace e-connect.monitor.

Vstřikovací stroje vybavené asistenčními 
systémy nabízí nové možnosti k zajištění 
ještě vyšší přesnosti procesu a produk-

tivity. Tato inteligentní softwarová řešení při-
způsobují procesní parametry v každém dalším 
cyklu aktuálním podmínkám. Příkladem je sys-
tém iQ weight control společnosti ENGEL, který 
v reálném čase a automaticky vyrovnává vnější 
vlivy a výkyvy v surovinách. V oblasti lékařské 
techniky je potřebné začlenění této dynamické 
regulace procesu do průběhu validace. Po pro-
zkoumání různých možností procesu validace 
byla odvozena metoda, která umožňuje valida-
ci procesů pomocí softwaru iQ weight control 
v souladu s normou EN ‑ISO a také podle poža-
davků FDA.
U zdravotnických prostředků vyžadují oznáme-
né subjekty EU a USA nazývané také „Notified 
Bodies“ podrobnou dokumentaci během celého 
vývoje produktu, plánování procesu a výroby. 
Nařízení viz evropská norma „EN ISO 13485:2016 
– Zdravotnické prostředky – Systémy manage-
mentu kvality“ a americké nařízení FDA „21 CFR 
Part 820 – Quality Systems Regulations“. Obě 
nařízení určují, že podnik musí validovat kritic-
ké výrobní procesy, jejichž výsledek není mož-
né ověřovat následným monitorováním nebo 

Pokud je k dosažení zadané kvality produktu nut-
ná regulace parametrů mimo validované meze, je 
možné v řízení definovat příslušný postup. Na-
příklad je možné příslušný vstřik deklarovat jako 
zmetek nebo v případě trvalého překračování 
mezních hodnot zastavit výrobní proces. Možné 
je také zjednodušené regulování. Například tím, 
že se bod přepnutí udržuje konstantní a dotlak se 
přizpůsobí a nebo opačně, udržuje se konstantní 
dotlak a přizpůsobí se bod přepnutí.
Popsaná strategie validace umožňuje pou-
žití inteligentních asistenčních systémů také 
v lékařské technice pro další zvýšení stálosti 
a bezpečnosti procesu. Díky tomu je možné ve 
validovaném procesu dynamicky a spolehlivě vy-
rovnávat výkyvy kvality suroviny a změny okol-
ních podmínek. Tyto nové algoritmy, pomocí  

měřením. Týká se to procesů vstřikování plastů 
v sériové výrobě, kde většinou není smyslupná 
100procentní inline kontrola. Provádění validace 
však nenařizuje ani americké nařízení, ani ev-
ropská norma. Různé směrnice a příručky pouze 
uvádí úlohy, které musí výrobce plnit.
Jedná se o obvyklou praxi validace procesů 
vstřikování plastů na základě parametrů stroje. 
Měnící se podmínky okolí, které ovlivňují vis-
kozitu taveniny a které mohou způsobit zmet-
kovitost, však přitom zůstávají nezohledněny. 
Mnoho zpracovatelských podniků se zabývá 
otázkou, jak je možné novou dynamickou regu-
laci procesu začlenit v souladu s aktuálními zá-
kony a normami do strategie validace při výrobě 
zdravotnických prostředků. Klíčem je definice 
procesních oken a validace těchto oblastí pro-
cesu. Software ENGEL iQ weight control nabízí 
možnost omezení rozsahu následného seřízení. 
Na základě zkušeností nebo výsledků pokusů 
se pro parametry následného seřízení, jako jsou 
bod přepnutí, profil vstřikování a dotlak, určují 
vždy mezní hodnoty a tyto se ukládají v řízení. 
Tím je zajištěno, že i přes dynamickou regulaci 
procesu procesní parametry nepřekročí ověřený 
rozsah a proces odpovídá regulačnímu zadání.
Přizpůsobení strategie validace produktu
Nejprve je potřeba určit požadavky na produkt 
na základě měřitelných kritérií akceptovatelnos-
ti. To je zpravidla realizováno na základě ana-
lýzy rizik a je popsáno v hlavním plánu ověření 
(VMP). VMP obsahuje strategii validace podniku 
a má jasně definovat klíčové prvky programu 
kvalifikace a ověření. Zde musí VMP velmi kon-
krétně popisovat, jak a jaké principy ověření jsou 
v podniku realizovány a které osoby na kterém 
stupni a jakým způsobem přebírají odpověd-
nost. To by mělo být úlohou skupiny odborníků, 
kterou tvoří produktoví a procesní inženýři pod-
niku na zpracování plastu, tzv. task force.
Každý produkt má kritické znaky kvality (CQA, 
critical quality attributes), které mohou být ve 
výrobě vstřikování například délka nebo kvalita 
povrchu. Při ověřování je důležité najít příslušné 

kterých pracují inteligentní asistenční systémy, 
je možné do strategie validace integrovat po-
mocí jednoduché logiky.
iQ weight control
Zajistit trvale vysokou a ničím nenarušovanou 
kvalitu výroby tvarových dílů – to je cíl každého, 
kdo působí v oblasti vstřikování plastů. Bohužel 
k tomu nestačí jen přesně pracující vstřikovací 
stroj. Na proces má vliv rovněž kolísání okolních 
podmínek nebo vlastností surovin či opotřebení 
formy. V jejich důsledku může být nutné průběž-
ně upravovat jednotlivé parametry. Software iQ 
weight control umožňuje automaticky detekovat 
odchylky a vyrovnávat je ještě v rámci stejného 
pracovního cyklu. Tímto způsobem se zvyšuje 
stálost procesu a reprodukovatelnost a výrazně 

kritické procesní parametry (CPP, critical process 
parameters), které mají vliv na CQA. Odborníci 
tyto kritické parametry vstřikování plastů určují 
na základě datových listů a empirických hod-
not srovnatelných procesů vstřikování plastů. 
U kritických konstrukčních dílů, jako jsou např. 
funkční prvky systému přívodu léčiv, se při ur-
čení procesních mezí používá statistické pláno-
vání experimentu (DoE). U většiny použití je pro 
určení povoleného okna parametrů dostatečné 
zjednodušené plánování, které je založeno na 
empirických hodnotách. Pokud se CQA nachází 
v přijatelných mezích, je možné nastavení rozsa-
hů parametrů, ve kterých je povoleno přizpůso-
bení procesu. Kromě toho se v této fázi kontro-
luje stabilita procesu.

Regulace procesních parametrů v reálném čase
Asistenční systém iQ weight control je regulační 
software v reálném čase, který procesní para-
metry přizpůsobuje ještě během probíhajícího 
cyklu, aby byla zajištěna konstantně vysoká 
kvalita dílu. Software porovnává vstřikovací tlak 
nad polohou šneku s křivkou referenčního tlaku 
a identifikuje odchylky od vstřikovaných objemů 
a viskozity. Díky automatickému přizpůsobe-
ní bodu přepnutí, profilu vstřikování a dotlaku 
se požadované odchylky vyrovnávají vstřik za 
vstřikem. Ve strategii validace musí být jako CPP 
důsledně stanoveny bod přepnutí a hodnota 
dotlaku.
Mezní hodnoty bodu přepnutí a dotlaku urče-
né v DoE se v řízení CC300 vstřikovacího stroje 
ENGEL přebírají pomocí softwaru iQ weight con-
trol jako mezní hodnota pro regulaci procesu.  

se snižuje zmetkovitost. Výsledkem je vyšší pro-
duktivita při konstantně vysoké kvalitě produktu.
Inteligentní asistence je důležitým znakem 
takzvané chytré továrny, která popisuje cíl Prů-
myslu 4.0. Společnost ENGEL již brzy vsadila na 
trend digitalizace a propojení výrobních proce-
sů a dnes nabízí celou řadu vyspělých a již mno-
honásobně osvědčených produktů. Modularita 
přístupu inject 4.0 společnosti ENGEL přitom 
podnikům na zpracování plastu velmi usnadňu-
je použití nových možností. Již jednotlivá řešení 
jako je iQ weight control nabízí vysoké využití.
Evropská norma a americký zákon
Evropské a americké standardy se v mnohém 
shodují. Přesto je potřeba dbát na rozdíly: ame-
rické požadavky na dokumentaci jsou vyšší 
a také logické seskupování dokumentů norma 
EN ISO 13485 nezná. Opačně pak požadavek 
Evropanů na spokojenost zákazníka a neustá-
lé zlepšování QM ‑systému překračuje nároky  
21 CFR part 820. Dále se výrazně liší zacházení se 
stížnostmi a oznamování. Certifikaci ISO‑13485 
neuznává FDA jako důkaz konformity s požadav-
ky 21 CFR part 820. V rozporu s ISO 13485 neexis-
tuje také certifikace podle 21 CFR Part 820.

Inteligentní asistenční systémy, které umožňují lepší 
plánovatelnost, bezpečnost a stabilitu výroby, nabízí 
nové šance, avšak v oblasti výroby přípravků lékařské 
techniky si vyžadují nové způsoby myšlení, aby byly 
integrovány do souboru pravidel, který je akceptován 
auditory.

Řízení vstřikovacího stroje je stále inteligentnější.  
Pomocí asistenčních systémů, jako je iQ weight control, 
se proces vstřikování plastů reguluje plynule sám.

Software iQ weight control společnosti ENGEL 
automaticky vyrovnává výkyvy surovin a okolních 
podmínek ještě před výrobou zmetků.

Raw Material, 
Drying

Ambient
temperature

Temperature control, 
media supply

Clamping behaviour
of non-return valve

Na stálost procesu vstřikování plastů a tím také kvalitu konečného produktu mají vliv nejrůznější faktory.
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Základem validace procesů s dynamickou regulací 
je definice procesních oken pro následně seřizované 
procesní parametry.
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Společnost ENGEL je zárukou dlouhodobé dostupnosti, 
flexibility a efektivity pro vaši výrobu v oblasti vstřikování. 
Podporu vám poskytneme jak přímo u vás, tak i online, 
kdykoli naši pomoc potřebujete. Kromě jiného můžete 
využít rozsáhlou nabídku školení pořádaných osobně či na 
webu! K dispozici je vám i náš bezplatný zákaznický portál 
e-connect, kvalif ikovaná vzdálená údržba přes rozhraní 
e-connect.24 a monitorování procesně kritických součástí v 
běžném provozu pomocí aplikace e-connect.monitor.

Vstřikovací stroje vybavené asistenčními 
systémy nabízí nové možnosti k zajištění 
ještě vyšší přesnosti procesu a produk-

tivity. Tato inteligentní softwarová řešení při-
způsobují procesní parametry v každém dalším 
cyklu aktuálním podmínkám. Příkladem je sys-
tém iQ weight control společnosti ENGEL, který 
v reálném čase a automaticky vyrovnává vnější 
vlivy a výkyvy v surovinách. V oblasti lékařské 
techniky je potřebné začlenění této dynamické 
regulace procesu do průběhu validace. Po pro-
zkoumání různých možností procesu validace 
byla odvozena metoda, která umožňuje valida-
ci procesů pomocí softwaru iQ weight control 
v souladu s normou EN ‑ISO a také podle poža-
davků FDA.
U zdravotnických prostředků vyžadují oznáme-
né subjekty EU a USA nazývané také „Notified 
Bodies“ podrobnou dokumentaci během celého 
vývoje produktu, plánování procesu a výroby. 
Nařízení viz evropská norma „EN ISO 13485:2016 
– Zdravotnické prostředky – Systémy manage-
mentu kvality“ a americké nařízení FDA „21 CFR 
Part 820 – Quality Systems Regulations“. Obě 
nařízení určují, že podnik musí validovat kritic-
ké výrobní procesy, jejichž výsledek není mož-
né ověřovat následným monitorováním nebo 

Pokud je k dosažení zadané kvality produktu nut-
ná regulace parametrů mimo validované meze, je 
možné v řízení definovat příslušný postup. Na-
příklad je možné příslušný vstřik deklarovat jako 
zmetek nebo v případě trvalého překračování 
mezních hodnot zastavit výrobní proces. Možné 
je také zjednodušené regulování. Například tím, 
že se bod přepnutí udržuje konstantní a dotlak se 
přizpůsobí a nebo opačně, udržuje se konstantní 
dotlak a přizpůsobí se bod přepnutí.
Popsaná strategie validace umožňuje pou-
žití inteligentních asistenčních systémů také 
v lékařské technice pro další zvýšení stálosti 
a bezpečnosti procesu. Díky tomu je možné ve 
validovaném procesu dynamicky a spolehlivě vy-
rovnávat výkyvy kvality suroviny a změny okol-
ních podmínek. Tyto nové algoritmy, pomocí  

měřením. Týká se to procesů vstřikování plastů 
v sériové výrobě, kde většinou není smyslupná 
100procentní inline kontrola. Provádění validace 
však nenařizuje ani americké nařízení, ani ev-
ropská norma. Různé směrnice a příručky pouze 
uvádí úlohy, které musí výrobce plnit.
Jedná se o obvyklou praxi validace procesů 
vstřikování plastů na základě parametrů stroje. 
Měnící se podmínky okolí, které ovlivňují vis-
kozitu taveniny a které mohou způsobit zmet-
kovitost, však přitom zůstávají nezohledněny. 
Mnoho zpracovatelských podniků se zabývá 
otázkou, jak je možné novou dynamickou regu-
laci procesu začlenit v souladu s aktuálními zá-
kony a normami do strategie validace při výrobě 
zdravotnických prostředků. Klíčem je definice 
procesních oken a validace těchto oblastí pro-
cesu. Software ENGEL iQ weight control nabízí 
možnost omezení rozsahu následného seřízení. 
Na základě zkušeností nebo výsledků pokusů 
se pro parametry následného seřízení, jako jsou 
bod přepnutí, profil vstřikování a dotlak, určují 
vždy mezní hodnoty a tyto se ukládají v řízení. 
Tím je zajištěno, že i přes dynamickou regulaci 
procesu procesní parametry nepřekročí ověřený 
rozsah a proces odpovídá regulačnímu zadání.
Přizpůsobení strategie validace produktu
Nejprve je potřeba určit požadavky na produkt 
na základě měřitelných kritérií akceptovatelnos-
ti. To je zpravidla realizováno na základě ana-
lýzy rizik a je popsáno v hlavním plánu ověření 
(VMP). VMP obsahuje strategii validace podniku 
a má jasně definovat klíčové prvky programu 
kvalifikace a ověření. Zde musí VMP velmi kon-
krétně popisovat, jak a jaké principy ověření jsou 
v podniku realizovány a které osoby na kterém 
stupni a jakým způsobem přebírají odpověd-
nost. To by mělo být úlohou skupiny odborníků, 
kterou tvoří produktoví a procesní inženýři pod-
niku na zpracování plastu, tzv. task force.
Každý produkt má kritické znaky kvality (CQA, 
critical quality attributes), které mohou být ve 
výrobě vstřikování například délka nebo kvalita 
povrchu. Při ověřování je důležité najít příslušné 

kterých pracují inteligentní asistenční systémy, 
je možné do strategie validace integrovat po-
mocí jednoduché logiky.
iQ weight control
Zajistit trvale vysokou a ničím nenarušovanou 
kvalitu výroby tvarových dílů – to je cíl každého, 
kdo působí v oblasti vstřikování plastů. Bohužel 
k tomu nestačí jen přesně pracující vstřikovací 
stroj. Na proces má vliv rovněž kolísání okolních 
podmínek nebo vlastností surovin či opotřebení 
formy. V jejich důsledku může být nutné průběž-
ně upravovat jednotlivé parametry. Software iQ 
weight control umožňuje automaticky detekovat 
odchylky a vyrovnávat je ještě v rámci stejného 
pracovního cyklu. Tímto způsobem se zvyšuje 
stálost procesu a reprodukovatelnost a výrazně 

kritické procesní parametry (CPP, critical process 
parameters), které mají vliv na CQA. Odborníci 
tyto kritické parametry vstřikování plastů určují 
na základě datových listů a empirických hod-
not srovnatelných procesů vstřikování plastů. 
U kritických konstrukčních dílů, jako jsou např. 
funkční prvky systému přívodu léčiv, se při ur-
čení procesních mezí používá statistické pláno-
vání experimentu (DoE). U většiny použití je pro 
určení povoleného okna parametrů dostatečné 
zjednodušené plánování, které je založeno na 
empirických hodnotách. Pokud se CQA nachází 
v přijatelných mezích, je možné nastavení rozsa-
hů parametrů, ve kterých je povoleno přizpůso-
bení procesu. Kromě toho se v této fázi kontro-
luje stabilita procesu.

Regulace procesních parametrů v reálném čase
Asistenční systém iQ weight control je regulační 
software v reálném čase, který procesní para-
metry přizpůsobuje ještě během probíhajícího 
cyklu, aby byla zajištěna konstantně vysoká 
kvalita dílu. Software porovnává vstřikovací tlak 
nad polohou šneku s křivkou referenčního tlaku 
a identifikuje odchylky od vstřikovaných objemů 
a viskozity. Díky automatickému přizpůsobe-
ní bodu přepnutí, profilu vstřikování a dotlaku 
se požadované odchylky vyrovnávají vstřik za 
vstřikem. Ve strategii validace musí být jako CPP 
důsledně stanoveny bod přepnutí a hodnota 
dotlaku.
Mezní hodnoty bodu přepnutí a dotlaku urče-
né v DoE se v řízení CC300 vstřikovacího stroje 
ENGEL přebírají pomocí softwaru iQ weight con-
trol jako mezní hodnota pro regulaci procesu.  

se snižuje zmetkovitost. Výsledkem je vyšší pro-
duktivita při konstantně vysoké kvalitě produktu.
Inteligentní asistence je důležitým znakem 
takzvané chytré továrny, která popisuje cíl Prů-
myslu 4.0. Společnost ENGEL již brzy vsadila na 
trend digitalizace a propojení výrobních proce-
sů a dnes nabízí celou řadu vyspělých a již mno-
honásobně osvědčených produktů. Modularita 
přístupu inject 4.0 společnosti ENGEL přitom 
podnikům na zpracování plastu velmi usnadňu-
je použití nových možností. Již jednotlivá řešení 
jako je iQ weight control nabízí vysoké využití.
Evropská norma a americký zákon
Evropské a americké standardy se v mnohém 
shodují. Přesto je potřeba dbát na rozdíly: ame-
rické požadavky na dokumentaci jsou vyšší 
a také logické seskupování dokumentů norma 
EN ISO 13485 nezná. Opačně pak požadavek 
Evropanů na spokojenost zákazníka a neustá-
lé zlepšování QM ‑systému překračuje nároky  
21 CFR part 820. Dále se výrazně liší zacházení se 
stížnostmi a oznamování. Certifikaci ISO‑13485 
neuznává FDA jako důkaz konformity s požadav-
ky 21 CFR part 820. V rozporu s ISO 13485 neexis-
tuje také certifikace podle 21 CFR Part 820.

Inteligentní asistenční systémy, které umožňují lepší 
plánovatelnost, bezpečnost a stabilitu výroby, nabízí 
nové šance, avšak v oblasti výroby přípravků lékařské 
techniky si vyžadují nové způsoby myšlení, aby byly 
integrovány do souboru pravidel, který je akceptován 
auditory.

Řízení vstřikovacího stroje je stále inteligentnější.  
Pomocí asistenčních systémů, jako je iQ weight control, 
se proces vstřikování plastů reguluje plynule sám.

Software iQ weight control společnosti ENGEL 
automaticky vyrovnává výkyvy surovin a okolních 
podmínek ještě před výrobou zmetků.

Raw Material, 
Drying

Ambient
temperature

Temperature control, 
media supply

Clamping behaviour
of non-return valve

Na stálost procesu vstřikování plastů a tím také kvalitu konečného produktu mají vliv nejrůznější faktory.

Sw
itc

ho
ve

rp
oi

nt
/v

ol
um

e
(c

cm
)

Ho
ld

in
g 

pr
es

su
re

(b
ar

)

Cycle    

Základem validace procesů s dynamickou regulací 
je definice procesních oken pro následně seřizované 
procesní parametry.
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KRAIBURG TPE nabízí nová řešení, která se 
zaměřují na zpracování plastu v oběhovém 
hospodářství.

Nová řada materiálu pro výrobu exteriérových 
součástí automobilů s vysokým podílem recy-
klovaných složek ze zdrojů průmyslového zpra-
cování.
Aby bylo i v budoucnu v rámci evropské produk-
ce OEM umožněno využití optimálního materi-
álu pro exteriéry automobilů, nabízí KRAIBURG 
TPE novou řadu produktů. Významným znakem 
je minimálně 20% podíl recyklovaných složek ze 
zdrojů průmyslového zpracování, který splňuje 
vysoké nároky přímých dodavatelů a dlouhodo-
bě přispívá k rozvoji v oblasti zpracování plastu 
v oběhovém hospodářství.
Na první pohled jsou strategie udržitelného 
rozvoje evropské produkce OEM tak rozdílné, 
jak rozdílná je nabídka – při bližším pozorování 
však všechny spojuje základní myšlenka: Podpo-
ra budování udržitelného systému hospodářství 
a snižování emisí CO2. Plasty zde hrají rozhodují-
cí roli, neboť opakované použití materiálů velice 
dobře zapadá do tohoto záměru. Pro podporu 
produkce OEM při prvních krocích tímto smě-
rem představuje KRAIBURG TPE novou řadu 
materiálových složení pro exteriéry automobilů, 
díky níž mohou dodavatelé vyrábět konstrukční 
díly v obvyklé a požadované kvalitě.

Termoplastické elastomery otevírají nej-
různější možnosti ve vývoji nových pro-
duktů a zpracování tak, aby byla výroba 

co nejefektivnější i pro Vás. Nové aplikace 
v automobilovém průmyslu, zaměřujícím se 
na elektromobilitu, exteriérové aplikace s nej-
vyššími nároky na UV odolnost a estetiku, 
nové materiály do interiérů reflektující tren-
dy přání zákazníka na individuální barevné 
nastavení a materiály s extrémně nízkou hus-
totou a výbornými deformačními vlastnostmi. 
Nové série na 2 K aplikace s polyamidy do ex-
teriéru. To a mnohem více jsou novinky v ma-
teriálovém portfoliu firmy KRAIBURG TPE.
V současné době, kdy automobilový trh pro-
chází transformací a vznikají nové aplikace 
a s nimi spojené nové požadavky a nároky 
na materiály, je důležité mít partnera, jehož 
materiály prochází neustálým vývojem a jsou 
vždy připraveny splnit i ty nejnáročnější poža-
davky zákazníků. Nabízíme nejen vysoce kva-
litní a speciálně upravené materiály, ale také 
poskytujeme jedinečnou úroveň komplexního 
zákaznického servisu a možnosti vývoje zcela 
nových směsí TPE materiálů.
Materiály z řady THERMOLAST® M byly spe-
ciálně vyvinuty pro aplikace v lékařském, 

farmaceutickém a diagnostickém sektoru. 
Tyto materiály mohou být dokonce používá-
ny v přímém kontaktu s tělesnými tekutinami 
a krví. Kvalita, bezpečnost a spolehlivost jsou 
ve zdravotní technice absolutní nutností. TPE 
pro lékařské aplikace: plnění nejvyšších stan-
dardů kvality a odpovědnosti je nutností na 
trhu s lékařskou a farmaceutickou technolo-
gií. Proto má společnost KRAIBURG TPE za-
veden systém řízení kvality, který zajišťuje 
soulad s nejpřísnějšími požadavky na vývoj, 
výrobu a zacházení s lékařskými plasty (MGP).
Technická řešení využívající skvělých vlast-
ností polypropylenu se speciálními skel-
nými vlákny to je doménou společnosti  
RIA POLYMERS, jejíž produkce se plně sou-
středí na požadavky zákazníka, a tak je možné 
dle specifických potřeb dodávat materiál, kte-
rý je vyvinut pro konkrétní aplikaci. Materiály 
na bázi polypropylenů, které nižší hustotou 
a skvělou pevností již nyní tvoří budoucnost 
technických dílů, dříve zpracovávaných z po-
lyamidů. To jsou základní výhody materiálů, 
které lze nasadit na náročné aplikace. Spe-
ciální typy blendů kombinující vhodné vlast-
nosti amorfních a semi ‑krystalických polyme-
rů a poslední dobou populární polyketony. 

Vysoce pevnostní materiály na amidové bázi 
(PAX) například pro aplikace nahrazující ko-
vové díly a na extrémně namáhané části. To 
vše jsou materiály, které RIA POLYMERS dělá 
přímo na míru zákazníkům.
Pro více informací neváhejte kontaktovat MG 
PLASTICS s.r.o.

Zredukované chytré řešení a vysoká kvalita 
– tržní oblast obalových materiálů a desig-
nu se nachází ve fázi změny. Vyžadovány 

jsou takové materiály, které provází výrobce na 
jejich cestách. Novou řadou materiálů nabízí  
KRAIBURG TPE řešení vyhovující těmto poža-
davkům: TPE podstoupil další vývojovou fázi 
navazující na požadavky současného trhu a vý-
sledkem je série produktů vyznačující se výji-
mečnými povrchovými vlastnostmi a navíc za 
atraktivní cenu.
Na globální úrovni dochází ke změně náhledu, 
kdy je myšlenka „méně znamená více“ podporo-
vána vědomým a dlouhodobě vyhlížejícím rozho-
dováním při nakupování. Zákazníci se zaměřují na 
vývoj, design a podněcují tak k hledání nových 
řešení. Ať již se jedná o kompletní obaly nebo 
jejich části anebo o konstrukční prvky – poža-
davky související s použitím plastových součástí 
se zvyšují a vyžadována jsou řešení, která chrá-
ní přírodní zdroje a nabízí dodatečnou přidanou 
hodnotu v podobě vynikajících povrchových 
vlastností. Z tohoto důvodu již nyní nabízí TPE  
KRAIBURG termoplastické elastomery (TPE), kte-
ré jsou vhodné především tam, kde je vyžadová-
na povrchová plocha s optimalizovanými kluz-
nými vlastnostmi. V popředí jsou jednoznačně 
obalové materiály pro kvalitní kosmetické výrob-
ky, ale i přímé doplňující složky spotřebních pro-
duktů např. z oblasti elektroniky nebo výrobků 
pro domácnost. Uvedení produktů na trh je pod-
pořeno tím, že Smooth Touch TPE splňuje běžné 
podmínky v potravinovém průmyslu.

KRAIBURG TPE se intenzivně zaměřil na budoucí 
požadavky evropské produkce OEM a nyní pre-
zentuje novou řadu produktů RC/UV. Cílem je 
zajistit díky minimálně 20% a maximálně 40% 
podílu recyklovaných složek ze zdrojů průmy-
slového zpracování splnění vysokých požadav-
ků pro výrobu exteriérových částí automobilů 
v rámci produkce OEM, jako je např. odolnost 
proti povětrnostním podmínkám nebo kvalita 
povrchu. Díky tomuto řešení budou mít doda-
vatelé možnost nahradit současné konstrukční 
díly rovnocennými produkty z recyklovaného 
termoplastického elastomeru (TPE) a přispět tak 
k rozvoji zpracování plastu v oběhovém hospo-
dářství.
Bylo docíleno hlavního záměru vývoje: maxi-
málního podílu recyklovaných složek v každém 
rozsahu tvrdosti. Přilnavost k polypropylenu 
umožňuje výrobu dílů z jednosložkových i dvou-
složkových komponent. Díky nízké hustotě no-
vých materiálů lze docílit nižší hmotnosti až 
o 25 % v porovnání s běžnými TPE. Vlastnosti 
nové řady produktů jsou jako komplexní balíček 
ideálním řešením pro přímé dodavatele, kteří 
jsou zaměřeni na ochranu životního prostředí.
Řada RC/UV je vhodná především pro exterié-
rové a podlahové části automobilů a prostory 
umístěné pod kapotou. Nové řešení je zamě-
řené na kryty chladičů, součásti vzduchových 

Nová série produktů KRAIBURG TPE je význam-
ným krokem: nově vyvinutá série se zakládá na 
recepturách a zkušenostech z oboru zdravotnic-
tví a splňuje požadavky v souvislosti s vynikající-
mi třecími vlastnostmi. Nové materiály jsou ide-
álním řešením pro různé tržní oblasti, kde jsou 
vyžadovány optimalizované kluzné vlastnosti 
povrchu a koncový uživatel bude mít k dispozi-
ci jedinečný, na omak příjemný výrobek. Navíc 
se série vyznačuje přilnavostí k polyolefinovým 
materiálům, jako je např. PP se snadným vyjí-
máním z formy. Všechny základní suroviny jsou 
testovány v souladu s nařízením REACH a směr-
nicemi RoHS. Dle specifických přání zákazníka je 
možné zajistit jakékoliv barevné provedení.

Přehled dalších předností Smooth Touch TPE:
î Dobré mechanické vlastnosti
î Velmi dobrá trvalá deformace
î Chemická odolnost
î Vhodné pro vícekomponentní vstřikování
î Materiály splňují
 î (EU) č. 10/2011
 î Mercosur No 39/19
 î GB 4806‑2016
 î US FDA CFR 21
 î DIN EN 71‑3
„Motivováni požadavky v souvislosti s designem 
a obalovými materiály jsme díky nově vyvinu-
tým složkám velice dobře připraveni na aktuální  

vodičů, kryty podběhů kol, odvodňovací lišty 
a ostřikovače skel.
Podrobnější technické údaje:
î Rozsah tvrdosti 50 ‑ 90 Shore A
î Podíl recyklovaných složek ze zdrojů průmyslo-

vého zpracování 20‑40 %
î Odolnost vůči ozonu a povětrnostním podmín-

kám dle požadavků produkce OEM
î Stabilnost při teplotě do 90 °C
„K prvnímu vykročení směrem k vyšší udržitel-
nosti automobilů je potřeba, aby byl průmysl na 
zpracování plastu zaměřen na oběhové hospo-
dářství nejen teoreticky, ale i prakticky. Žádána 
jsou řešení, která splňují vysoké standardy kvality 
v oblasti produkce OEM a lze zajistit spolehlivost 
a jistotu dodání“, říká Matthias Michl, vedou-
cí vývoje aplikací pro automobilový průmysl 
u společnosti KRAIBURG TPE. „Díky nové řadě 
RC/UV je KRAIBURG TPE schopen těmto náro-
kům vyhovět. Směrem k aktivní podpoře udrži-
telného rozvoje bychom chtěli kráčet společně 
s našimi zákazníky.“
Již nyní jsou tyto produkty dostupné v černé barvě.

i budoucí výzvy. Těšíme se na nové projekty zahr-
nující naši novou sérii Smooth Touch, především 
na ty, které budou vyžadovat nízké hodnoty povr-
chového tření“, dodává B. Eng. Eugen Andert ze 
společnosti KRAIBURG TPE.
THERMOLAST® K je již nyní k dispozici  
po celém světě.

Nová řada TPE s maximálním podílem recyklované složky Společnost MG PLASTICS s.r.o., zastupuje na českém  
a slovenském trhu KRAIBURG TPE GmbH & Co.KG  
a RIA POLYMERS GmbH představuje novinky  
a vývoj obou těchto společností

Dotek je doslova vyžadován:  
nové produkty od KRAIBURG TPE
Smooth Touch TPE pro  
obalové materiály a design

Obrázek: Smooth Touch TPE je nová řada produktů 
KRAIBURG TPE, která nabízí nové standardy povrcho-
vých vlastností materiálu (zdroj: KRAIBURG TPE) NOVÁ ŘADA TPE PRO POUŽITÍ V  

EXTERIÉRU S ADHEZÍ K POLYAMIDŮM

TPE S VYSOKÝM OBSAHEM  
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o.
Tel.: +420 724 357 078 
www.mgplastics.cz

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 8638 9810-0 
info@ kraiburg-tpe.com
www.kraiburg-tpe.com

Skvělá kombinace nízké hustoty a výjimečných 

mechanických vlastností předurčuje tento 

nadčasový materiál jako ideální řešení pro všechny 

aplikace, a to zvláště v náročném automobilovém 

průmyslu, kde jej lze užít jako náhradu širokého 

spektra polyamidů se skleněnými vlákny.

GET STARTED WITH 
OUR HIGH-FLYER.

www.mgplastics.czwww.ria-polymers.eu

   

http://www.mgplastics.cz/
https://www.engelglobal.com/
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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.
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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

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

SAXAKETON™
Polyketon

VYSOKÁ PRUŽNOST
A VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI OPOTŘEBENÍ

https://www.biesterfeld.com/
https://www.plastoplan.cz/
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Ceník inzerce 2022
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana  
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n součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
n distribuce on-line v pdf formátu

n periodicita – 1 x za tři týdny
n distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
 7000,-/měsíc

2/ Square 250x250 px 
 6000,-/měsíc

3/ Square button 125x125 px 
 5000,-/měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
 7000,-/měsíc
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34
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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.) 
 

Kolín, říjen 2021 
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé, 
 
opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a 
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu 
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít 
newsletter TECHnews. 
 

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl -  
ZDE  náhled Světa plastů číslo 24, speciál MSV Brno 2021 

 
 č.1/2022 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín  
vyjde 25.dubna (uzávěrka 1.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferencích, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních 
materiálů 
 
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 19. září (uzávěrka 22.8.)  jako speciál a mediální 
partner veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci 
ČR. Na Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a 
rovněž ze samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a 
pozvání na váš stánek. 

  
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T 
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější 
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních 
zákazníků.  
 
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu 
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským 
klastrem (www.plastr.cz). 
 
Objednávku zašlete laskavě na adresu: 
Svět plastů  – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4 
    
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu: 
mach@machagency.cz 
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci 

MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.  
           

       

http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_24_WEB_2021.pdf
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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 
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TECHTECH  news  
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

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.
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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.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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