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Svět plastů + TECHnews – mediální partner konference PLASTKO Zlín,
konference FORMY Brno, veletrhu Plastex-MSV Brno.
Využijte naši přímou a aktivní účast na těchto zásadních plastikářských
akcích a buďte s námi přítomni pro všechny účastníky.
Svět plastů je umístěn do tašek s tiskovými materiály pro každého účastníka.
Využijte možnosti vkládané inzerce.

Nejoblíbenější barvy aut roku 2015
n Nejžádanější chromatickou barvou v Evropě je modrá
n Barvy používané v různých segmentech automobilového trhu se liší
Praha 8. února – Víte, jaká barva automobilů byla
v loňském roce na evropských silnicích nejčastější? Společnost BASF, lídr evropského trhu pro
rozvoj barev, uveřejnil zprávu European Color
pro automobilové OEM nátěry, v níž prezentuje
nejoblíbenější barvy roku 2015. Najevo vychází
celá řada zajímavých faktů. Například to, že majitelé menších automobilů jsou při výběru barvy
odvážnější, větší automobily mají povrch zase
častěji vylepšen speciálními efekty.
Evropským silnicím vévodí bílá
Napříč Evropou je nejfrekventovanější barvou
bílá. Od roku 2007 se počet bílých vozidel vyšplhal až na 30 %. S barvami se obecně řidiči drží
spíše při zemi. Na to odkazuje fakt, že až 75 %
nových automobilů je právě bílých, černých, stříbrných nebo šedých. Zatímco toto barevné rozmezí se v podstatě nemění, viditelná je změna na
poli chromatických barev. Zdaleka nejoblíbenější
chromatickou barvou na evropských silnicích je
modrá. To platí pro všechny typy vozidel. Oblíbené jsou také červená a hnědá, a to speciálně mezi
majiteli SUV. Červená je také častou volbou pro
malé a středně velké automobily.
Barvy však nejsou jediným způsobem, kterým
lidé vyjadřují svou osobnost – velké oblibě se těší
také speciální efekty.
Mark Gutjahr, šéf oddělení automobilového designu barev OEM v Evropě, říká: „Několik let se
nátěry rozdělovaly na jednobarevné, metalické
a perleťové. Díky našim speciálním efektům jsou
automobilové barvy komplexnější a nabízí více
možností. A to jsme ještě stále nevyčerpali všechny
možnosti.“ V roce 2015 byla více než polovina automobilů v Evropě vyrobena s luxusním nátěrem
s metalickými efekty a zhruba 16 % s perleťovými. Zvláště achromatické barvy, jako je černá,
bílá nebo stříbrná, lze pomocí efektů uzpůsobit
individuálním potřebám. Jen jeden ze tří vozů má
čistý jednolitý povrch, jde hlavně o malávozidla.

Analýza rozložení barev na evropském automobilovém trhu doplňuje takzvanou Color Trend
Book, kterou divize Coatings společnosti BASF
každoročně vydává. Ta prezentuje barvy, které se
stanou trendy v budoucnu, ale též podává informace o stavu současném.

dosáhla společnost BASF obratu přes 74 miliard
EUR a ke konci téhož roku zaměstnávala okolo
113 000 pracovníků. Akcie společnosti BASF jsou
obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS),
Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace o
společnosti BASF najdete na internetu na adrese
www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost
BASF SE, patří k předním firmám chemického
průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních
a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF.
O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V roce 2014 měla v České republice skupina
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí a pro- BASF 278 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši
dává vysoce kvalitní sortiment inovačních laků pro 741 milionů Eur. Další informace jsou uvedeny
OEM, hmoty pro opravu automobilových laků na internetové stránce www.basf.cz.
a technické laky, jakož i dekorativní
barvy. V segmentu laků a barev zaujímá BASF významnou tržní pozici v Evropě, Severní Americe, Jižní Americe
a regionu Asie a Pacifiku. V roce 2014
dosáhla divize Coatings společnosti
BASF celosvětově obratu cca 3 miliard
eur. Více informací naleznete na webové
stránce: www.basf-coatings.com.
O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie – a činíme tak již 150 let. Rozsah
našeho portfolia sahá od chemických
látek, plastů, přes speciální chemii
a produkty pro ochranu rostlin po ropné produkty a zemní plyn. Jako přední
světová chemická společnost spojujeme
hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností.
Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme našim zákazníkům reagovat
v téměř každém průmyslovém odvětví
na současné i budoucí potřeby společnosti. Naše produkty a řešení přispívají
k zachovávání zdrojů, zajišťování výživy
a zlepšování kvality života. Tento náš
přínos jsme shrnuli do našeho firemního záměru: Tvoříme svět chemie pro
trvale udržitelnou budoucnost. V roce 2014
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Případové studie robotů UR na konferenci TMI
Koncem ledna 2016 proběhl v Brně
již třetí ročník konference s názvem
Trendy v robotizaci a automatizaci, tentokrát zaměřený na představení novinek v oblasti robotiky
a automatizace výroby. Konference
se zúčastnilo více jak 16 firem zabývajících se robotizací a automatizací, které přednesly své příspěvky několika desítkám posluchačů
z řad odborné veřejnosti. Na této
konferenci samozřejmě nechyběla
ani liberecká firma Exactec, která je
distributorem a integrátorem dánských robotů Universal robots.

univerzální roboty, lze je nasadit téměř do jakékoliv
aplikace. Záleží jen na vaší fantazii pro jakou aplikaci roboty UR použijete. Za pomoci těchto robotů
můžete obsluhovat stroje, obráběcí centra či vstřikolisy. Roboty lze bez problémů využít také pro balení,
lepení, montáž, lakování a „pick and place“ aplikace. Pro své jednoduché programování, bezpečnost
a lehkou konstrukci jsou velice oblíbené jako pomůcka při výuce automatizace a to nejen na vysokých, ale

i středních školách. Své uplatnění nalezly také jako
„filmové hvězdy“ při natáčení reklamních spotů.
Až v devadesáti procentech aplikací pracují roboti UR
bez ochranných klecí a dalších bezpečnostních prvků. Většina aplikací, které byly na konferenci v Brně
představeny, pracuje ve třísměnném provozu, šest
až sedm dní v týdnu a doba návratnosti investice byla
obvykle cca 12 měsíců.

4.–5. května

Hotel Maximus Resort
Brno

POZVÁNKA NA KONFERENCI
Přednáška firmy Exactec byla zařazena do programu na druhý den
konference a nesla název Universal
robots a jejich uplatnění v praxi.
Přednášejícím byl Ing. Jan Tlučhoř,
který ve firmě působí na pozici sales and technical support. Cílem
přednášky bylo ukázat posluchačům, kde všude jsou roboty značky
Universal robots nejčastěji nasazovány, zmíněny byly i méně častá
nasazení.

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník tradiční konference Plasty a Formy 2016,
která se koná v příjmemném prostředí hotelu Maximus Resort (Hrázní 327/4a, Brno)

LETOS JIŽ PŘISLÍBILI ÚČAST TITO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Lubomír Zeman /

Petr Poledňák /

PŘESNOST A TOLERANCE PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

POŽADAVKY A FYZICKÁ REALITA

Jan Žák /

pan Paclt /

PRAKTICKÉ UKÁZKY NASAZENÍ A BENEFITY

PRŮBĚH TLAKU V DUTINĚ FORMY VE ZVTAHU

POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH OCELOVÝCH

PVT KŘIVKÁM

MATERIÁLŮ UDDEHOLM

Alon Naveh /

Pavol Alexy /

KOMPARACE HYDRAULICKÝCH A ELEKTRICKÝCH

PRAKTICKÁ INTERPRETACE TOKOVÝCH KŘIVEK

LISŮ, VÝHODY A ÚSPORY

PRO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PLASTOVÉ MATERIÁLY
a další ...

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: cepelkova@jansvoboda.cz

Roboty značky Universal robots
jsou na celosvětovém trhu již více
než 5 let a každým rokem jejich
oblíbenost stoupá. Produktovou
řadu UR robotů tvoří tři typy robotů - od nejmenší a zároveň nejnovější UR3, přes oblíbenou UR5,
až po největší UR10. Vzhledem
k tomu, že se jedná o opravdu

PARTNEŘI KONFERENCE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
®

KW9M: Jeden výrobek pro dohled
nad vyrobenou i spotřebovanou energií
Zjistěte více na:
www.panasonic-electric-works.cz
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Pružná výroba díky spolupráci
člověka s robotem
Robot lehké konstrukce KUKA spojuje vstřikové lití a aditivní výrobu

Použití robotu LBR iiwa umožňuje ve firmě Arburg maximální flexibilitu.

nápisy a symboly z plastu na výrobek a vytváří
z něj tak unikát. Systémový partner firmy KUKA,
společnost FPT, přitom umožnil automatizaci
systému freeformer.
Výroba individualizovaných kancelářských nůžek se na plastikářském veletrhu Fakuma 2015
stala vrcholnou prezentací ke stěžejnímu tématu Průmysl 4.0. Podílí se na ní: Robot KUKA
LBR iiwa (intelligent industrial work assistent),
celosvětově první sériově vyráběný citlivý robot
lehké konstrukce pro průmysl, který může spolupracovat bez ochranného prostoru s člověkem.
Robot propojuje vstřikové lití s aditivní výrobou.
Při počítačovém síťovém propojení stanic hraje
ústřední roli řídicí počítačový systém ARBURG
Leitrechnersystem (ALS).

svým individuálním laserově vypáleným DM kódem. Od tohoto okamžiku se výrobek samotný
stává nosičem dat a informací a dostává svoji
vlastní webovou prezentaci se všemi výrobními
a kvalitativními parametry. Následně odebírá robot KUKA LBR iiwa jednotlivé kancelářské nůžky
včetně držáků obrobku z dopravního pásu vstřikovací buňky.
Výrobek je identifikován skenerem prostřednictvím DM kódu a tím se spouští další výrobní krok.
Nůžky, které se mají individualizovat specifickým
nápisem zákazníka, předává robot LBR iiwa na
stroj freeformer. Ten komunikuje přes rozhraní
Euromap 67 s robotickým systémem a nanáší na
rukojeť nůžek nápis jako 3D geometrii z plastu.
Následně robot LBR iiwa individualizované nůžky
opět odebírá ze stroje freeformer a předává je na
závěrečnou kontrolu kvality.

V době Průmyslu 4.0 se rozvíjí koncept „Smart
Factory“. Dnes jsou poptávány automatizované,
síťově propojené a variabilní výrobní linky, pomocí
kterých lze rychle a pružně reagovat na stále kratší životní cykly výrobků. Na významu přitom stále
více získává otázka, jak lze zohlednit individuální
přání zákazníků v průmyslové sériové výrobě.
Robot LBR iiwa manipuluje kancelářskými
nůžkami na vstřikovacím stroji
Systémový partner firmy KUKA automatizuje Při pořizování objednávek na individualizované
aditivní výrobní systém pomocí robotu LBR iiwa kancelářské nůžky vytvářejí zákazníci na tableNěmecký strojírenský výrobce ARBURG vyvinul tovém počítači mimo jiné svůj osobní nápis na
plně automatizovanou výrobní linku počítačově rukojeť nůžek. Značka se tak digitálně zaznamekompletně síťově propojenou, pomocí které lze ná a uloží na čipové kartě. Karta je načteně na
sériově vyráběné výrobky vstřikového lití indivi- řídicím systému vstřikovacího stroje a začíná sédualizovat podle přání zákazníka přímo ve vý- riová výroba. Při ní se na čepele z ušlechtilé oceli
robní lince. K tomu účelu nanáší freeformer, adi- vkládané lineárním robotickým systémem nastřitivní výrobní systém firmy ARBURG, individuální kují plastové rukojeti. Každý výrobek je opatřen

Citlivé senzory momentů v kloubech zajišťují
bezpečnou spolupráci člověk-robot
Robot KUKA LBR iiwa hraje ústřední roli při individualizování sériové výroby. Vybaven sedmi
osami je robot lehké konstrukce velmi pohyblivý a může vstřikové lití optimálně propojovat
s aditivní výrobou. Jeho minimální vlastní hmotnost ve spojení s ideálním poměrem dosahu
a nosnosti ho předurčují pro mimořádně flexibilní výrobní koncepty. Se svým citlivým senzorovým systémem je robot LBR iiwa projektován pro
přímou spolupráci s jeho lidskými „kolegy“, může
také spolehlivě manipulovat citlivými výrobky
a nevyžaduje ochranný prostor. Díky tomu mohou kvalifikovaní dělníci v případě potřeby obrobky robotu i přímo předávat, což činí výrobu
ještě pružnější a minimalizuje potřebu místa.

Praha, 10. února 2016 – Universal Robots, lídr
v oblasti kola-borativních robotů, zintenzivňuje svoje aktivity na trzích ve střední a východní Evropě. Společnost oznámila, že otevře
kancelář v Praze, rozšiřuje svůj regionální tým
a hledá partnery pro spolupráci.

prvního robota UR na trh v prosinci 2008 dosahuje společnost výrazného růstu a její uživatelsky
přívětivé coboty se dnes prodávají ve více než 50
zemích po celém světě. Průměrná doba návratnosti nákladů na pořízení robotů UR je nejrychlejší
v odvětví a činí pouhých 195 dní. Společnost má
sídlo v dánském Odense, kde se odehrává i veškerý vývoj a produkce.

Universal Robots posiluje své
aktivity na trzích ve střední
a východní Evropě. Robotizace
pro malé a středně velké firmy.

Art”¹ , vzroste mezi roky 2015 a 2020 hodnota trhu
s kolaborativními roboty z 95 milionů dolarů na
více než miliardu dolarů. Vstupní bariéry investice do této technologie se každým rokem snižují
a podniky, které se rozhodly pro tuto moderní
cestu rozvoje, získávají, mimo jiné, vyšší efektivitu
a schopnost lépe nastavit objemy své produkce
Lokální strategie
podle aktuálních požadavků trhu, stejně jako vyšší
Dánský výrobce lehkých flexibilních kolabora- kvalitu svých produktů díky opakovatelným výtivních robotů vstupuje do roku 2016 s plány robním parametrům a standardizaci.
na rozšíření své působnosti na trzích ve střední
a východní Evropě. Expanze zahrnuje oznáme- Využití nových technologií, jako je automatizace
ní o budoucí kanceláři v Praze a vytvoření týmu výrobního procesu, zvyšuje adaptabilitu podnivyčleněného pro podporu trhů v regionu CEE. ků všech velikostí a odvětví na požadavky trhu,
Její důležitou součástí je i rozvoj partnerské- mimo jiné, na potřebu zlepšit výkon produkce,
ho kanálu, který umožní efektivně obchodovat záruky kvality a dynamiku změny. V roce 2014
v různých odvětvích průmyslové výroby.
byl v Evropě instalován rekordní počet nových
robotů – 45 559, což představuje 5 % nárůst
„Roboty od Universal Robots – díky jejich flexibi- v porovnání s rokem 2013². Tento nárůst byl
litě, jednoduché instalaci a rychlé návratnosti in- zvláště patrný v zemích střední a východní Evrovestice – jsou finančně dostupné výrobním pod- py. Trh pro roboty ve střední a východní Evropě
ni-kům všech velikostí, včetně malých a středně se během posled-ních několika let výrazně vyvelkých firem. Rozšiřuje-me síť našich partnerů, vinul. Roboticky nejvyspělejší zemí je Česká reabychom byli schopni firmám efektivně dodávat publika se svým 15. místem v žebříčku globálních
řešení automatizace výroby – bez ohledu na jejich prodejů robotů v roce 2014. Polsko, Maďarsko
velikost a odvětví, ve kterém působí,“ vysvětlu- a Slovensko jsou v této statistice hned za Českou
je Slavoj Musílek, manažer obchodu pro střední republikou.
a východní Evropu.
UNIVERSAL ROBOTS
Robotizace pro malé a středně velké společnosti Společnost Universal Robots byla průkopníkem
Robotizace se stává realistickou cestou k růstu, kolaborativní robotiky a zůstává lídrem trhu
už nejen pro velké pod-niky, ale stále častěji i pro a hlavním inovátorem v této inovativní technolomalé a středně velké firmy. Podle dat společ-nosti gii. Produktové portfolio zahrnuje kolaborativní
ABI Research, prezentovaných ve zprávě „Collabo- robotická ramena UR3, UR5 a UR10, pojmenovarative Robotics: State of the Market/State of the ná podle své nosnosti v kilogramech. Od vstupu
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¹ Collaborative Robotics: State of the Market/State of the Art,
červen 2015,
https://www.abiresearch.com/press/collaborative-robotics-market-exceeds-us1-billion-/
² Statistické oddělení IFR „World Robotics Industrial Robots 2015“
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Stäubli představuje Stäubli Robotics Suite 2016
Počítačový software pro vývoj robotových aplikací a údržbu
S příchodem nového roku uvádí Stäubli na trh
novou verzi svého robotového studia Stäubli
Robotics Suite 2016, která přináší řadu důležitých vylepšení, jako jsou manipulace s díly, automatický výpočet parametrů zatížení, možnost
umístění dodatečné zátěže na rameno robota,
propojení vstupů a výstupů mezi robotem a virtuální buňkou, natáčení videozáznamů a mnoho
dalších.
Stäubli Robotics Suite je vývojové prostředí na
platformě Windows a usnadňuje vývoj robotových aplikací. Je to ideální pomocník pro různé
způsoby programování robotů Stäubli, ať už
pomocí vlastního programovacího jazyku VAL 3,
předpřipravených softwarových balíčků VALproducts nebo při využití otevřeného rozhraní uniVAL pro řízení robotů Stäubli pomocí standardních průmyslových řízení a PLC.
Výkonný nástroj usnadní práci
Tento výkonný software s intuitivním ovládáním obsahuje dva moduly uzpůsobené různým
požadavkům a potřebám uživatelů robotů:
Development Studio a Maintenance Studio. Základní funkce programu jsou dostupné všem uživatelům zdarma po instalaci, pro využití pokročilejších nástrojů je nutné jednorázově zakoupit
jednu z těchto licencí.
Development Studio je softwarový nástroj pro
vývoj robotických aplikací a tvorbu 3D simulací.
Vestavěné funkce obsahují přenos souborů mezi
počítačem a kontrolérem robotu, vizualizaci
Obr.: Stäubli Robotics Suite 2016

TECH news

ramene v 3D zobrazení a samozřejmě spouštění a úpravu VAL 3 aplikací. Kromě toho je
Development Studio vybaveno výkonným VAL
3 editorem, který nabízí našeptávač funkcí a
umožňuje zvětšení textu při psaní kódu, dále
pak online ladění aplikace krok za krokem a automatické formátování dokumentu.
Maintenance Studio poskytuje pokročilé funkce
pro provádění diagnostických operací. Nabízí
kompletní vzdálený přístup ke kontroléru s 3D
vizualizací reálného
robotického
systému v SRS2016.
Robot může být řízen ze vzdáleného
počítače s vizuální
zpětnou vazbou v
reálném čase o jakékoliv operaci, kterou
operátor provede na
ručním ovládacím
panelu. Pro vizualizaci je možné načtení 3D buňky robota,
která byla již dříve
vytvořena v Development Studiu.
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Stäubli Robotics Suite 2016 Road Show
Pro zájemce o bližší seznámení s tímto softwarem
si Stäubli připravilo na začátek března 2016 třídenní
Road Show, která zahrnuje postupně workshopy v
Pardubicích, Kuřimi a Praze. Program workshopů budou kromě představení SRS2016 tvořit zejména praktické ukázky práce se studiem a díky testovacím licencím budou mít možnost vyzkoušet si tyto funkce i ti
účastníci, kteří se s vývojem robotických aplikací teprve seznamují a dosud nevlastní licenci. Bližší informace
k jednotlivým workshopům a registraci naleznete na
webových stránkách www.staubli.cz/robotics.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Stäubli Systems, s.r.o.
Michal Scholze
Tel.: +420 463 034 107
E-mail: m.scholze@staubli.com
www.staubli.cz/robotics
Stäubli: textilní stroje, konektory a průmyslové
roboty
Stäubli je globálním dodavatelem mechatronických řešení ve třech oborech: textilní stroje,
konektory a průmyslové roboty. S více než 4000
zaměstnanci najdete pobočky Stäubli v 25 zemích
a obchodní zastoupení ve více jak 50 zemích po
celém světě.
www.staubli.cz
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FORMY Brno) – 26.4. (vydání konf. FORMY Brno) – 17.5. – 7.6. – 28.6. – 6.9.
– 27.9. (vydání PLASTEX-MSV Brno) – 18.10. – 8.11. – 29.11. – 13.12.
Uzávěrka je vždy v pondělí předchozího týdne.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.
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