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10 bodů, které snižují
ziskovost lisoven

POZVÁNKA NA KONFERENCI

FORMY
A PLASTY
Brno 2017

Ačkoliv vstřikování plastů má tradici od roku 1909, kdy vznikla první umělá hmota (nitrát celulozy, neboli umělá slonovina)
stále se dá říct, že vstřikování plastů jako takové není technická
disciplína, ale spíše umění. Někdo vstřikuje díly perfektní a jinde to ze stejné formy prostě nejde. Reakcí na tuto skutečnost
jsou velmi striktní pravidla, zvláště v oblasti automotive, které
velmi tvrdě předepisují nejen technologické podmínky vstřikování, ale dokonce i povolené stroje. Je to reakce na to, že opakovatelnost podmínek a hlavně výsledků i při technicky shodných
strojích je ze stejné formy velmi rozdílná.

Efektivita práce je často užívaný termín při hodnocení vyspělosti průmyslových zemí.
Ale v čem tato efektivita spočívá a proč jsou v efektivitě práce tak velké rozdíly?
Je efektivita naší výroby v porovnání s vyspělými průmyslovými státy tak nízká, jak se občas uvádí?

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT?
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY?
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?

Trend toho, že vstřikování plastů je spíše umění se rozhodl změnit
John Bozzeli z firmy Scientific Molding. Vyvinul metodu vstřikování
na technickou viskózní křivku, která zajišťuje dosažení optimálních
podmínek vstřikování a jejich přenositelnost ze stroje na stroj.

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017,
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

Metoda Vstřikování na Technickou Viskózní Křivku = metoda VTVK

TECH news

17.-18. května 2017 / Maximus Resort, Brno
ÚČAST PŘISLÍBILI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identiﬁkace místa úniku.
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
Ermanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu,
nejčastější chyby a prevence.
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie
ergie lisovna-nářaďovna,
aneb 1+1 je více než 2.
A další…

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Zde je na místě podotknout, že technická viskózní křivka je zjednodušené matematické zobrazení viskozity materiálu. Technická
viskózní křivka má jiné matematické pozadí a reflektuje reálnou
každodenní praxi vstřikoven plastů.
Nejedná se tedy o kinematickou viskózní křivku, ani o dynamickou viskozitu. Jejich definice je vedená jinak a kvůli způsobu měření a interpretaci těchto standardně používaných křivek se příliš
nehodí pro vstřikování. Jednoduše lze říci, že standardní viskózní
křivka není v souladu se standardními vstřikovacími rychlostmi,
a proto je její použití pro technickou praxi vstřikování plastů
omezené.
Proč tedy použít technikou viskózní křivku, jejíž definice nenajdeme v žádné normě? Aplikace metody vstřikování na technickou
viskózní křivku totiž udělá z vašich vstřikovacích strojů reometr.
Není tedy nutné dokupovat speciální a drahé stroje, které naměří
normovanou, ale prakticky nepoužitelnou křivku. →

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz
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Polypropyleny plněné skleněným vláknem
PRO NÁROČNÉ APLIKACE NEJEN V AUTOMOBILOVÉM ODVĚTVÍ

Vysoká tuhost • nízká hustota • atraktivní cena • více

Z materiálu jsou
vyráběny Front End
díly pro vozy Škoda
Kodiaq, Superb,
Fabia

>

RADKA Pardubice, www .radka.cz

10 bodů, které snižují
ziskovost lisoven

Elektrické versus hydraulické
vstřikovací lisy

→ Tato metoda naměří technickou viskozitu, která je přesná a použitelná pro

váš materiál, na vašem stroji, a dokonce reaguje na reálné provedení formy.
Cílem aplikace této metody je dosáhnout optimálního bodu na technické viskózní křivce tak, aby bylo dosaženo optimální viskozity materiálu, bez ekonomicky nevýhodného navýšení vstřikovacích tlaků. Optimální viskozita nám
v tomto případě zajistí perfektní naplnění dutiny, optimální řízení procesu, kdy
i větší zásah do technologických podmínek bude mít jen malý vliv na chování
výsledného výstřiku. Díky shodnému chování plastového materiálu bude lisovna produkovat méně zmetků, zajistí se kratší cyklové časy a tím vyšší výnosy lisoven. Celý vstřikovací postup se stane robustnější, odolnější vůči změnám
a chybám a celkově se stane ekonomicky výhodnější.
Při takto definovaných výhodách je asi jasné, že po této metodě ihned sáhne
každý manažer a bude prosazovat nasazení této metody do vlastní lisovny
plastů. Takže proč je v nadpisu 10 bodů, které snižují ziskovost lisoven?
Díky výraznému rozšíření aplikace této metody na trhu v USA, je možné vysledovat jisté, nutno říci opakované trendy, které aktivně brání korektnímu
nasazení nejen metody vstřikování na technickou viskózní křivku. Tyto body
nesouvisí přímo s aplikací metody VTVK, ale mají obecný přesah a podepisují pod sníženou ziskovost lisoven. Při nasazení této metody tedy dochází ke
zvýraznění popsaných rysů. Body budou postupně popsány s přihlédnutím
aplikace této metody, ale mají obecný přesah.
1) Nedostatečné proškolení pracovníků. Metoda vstřikování na technickou viskózní křivku je velmi jednoduchá. Její nasazení je velmi rychlé.
Stejně jako se vším platí, že v jednoduchosti je krása. Ale často se stává, že z důvodu nedostatečných znalostí pracovníků, kteří nevidí celkový obraz technických a technologických zákonitostí, ale vidí pouze
malý výsek celé skládačky, se špatně interpretují výsledky a začínají se
hledat „rychlá řešení“ namísto řešení technicky správného. Do značné
míry je to dáno tlakem na výrobu. Ovšem primárním důvodem jsou, jak
bylo zmíněno výše, nedostatečné teoretické znalosti pracovníků, které
jsou zapříčiněny neexistujícím plánem osobního vzdělávání ve firmách.
Jednoduše řečeno – nestačí poslat pracovníky na jedno školení.
Je nutné školit, přeškolovat a certifikovat zaměstnance dlouhodobě, mít zpracovaný krátkodobý, i dlouhodobý plán školení a pravidelně zaměstnance posílat na trénink technických a obecných
znalostí. Asi všichni známe citát: „Opakování je matka moudrosti“.
Zobecněný přístup je zhruba tento. Změny při technologii vstřikování jsou
nahodilé a chaotické, bez hlubších znalostí teorie vstřikování a chování materiálu. Firmy obětují čas a peníze do nesystémových, krátkodobých řešení. Tato
krátkodobá a technicky vadná řešení jsou podporována špatnou interpretací
výsledků vstřikovacího procesu a nekorektního vyložení naměřených veličin.
Jako typická ukázka přístupu ke školení pracovníků může posloužit tento
rozhovor výkonného ředitele (CEO) s ředitelem ekonomickým (CFO).

Více a další body se dozvíte na konferenci FORMY-PLASTY Brno 2017
Ekonomický ředitel se ptá výkonného: „Co se stane, když pošleme naše
zaměstnance na školení, zaplatíme jim ho a oni pak odejdou“?
Výkonný ředitel se zamyslí a odpoví. „Otázka zní, co se stane, když naše
pracovníky na školení nepošleme a oni nám tu zůstanou“.
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Většina firem při se při výběru vstřikovacích lisů zaměřuje na značku,
vybavení, provozní vlastnosti a hlavně na cenu, která jde ruku v ruce
s těmito požadavky. Dle mého názoru by však před všemi těmito
úvahami padnout to hlavní rozhodnutí, které jak se později ukáže má
největší vliv na ekonomiku projektu a to je rozhodnutí mezi základní
koncepční konstrukcí stroje a to je rozhodnutí mezi plně elektrickými
stroji, jako například FANUC Roboshot, nebo hydraulickými stroji.
V následujících řádcích bych chtěl poskytnout krátký návod, či spíše
podnět k otevření očí při posuzování zda elektreický či hydraulický stroj.
Pro porovnání koncepcí jsem kritéria rozdělil do následujících bodů:
î pořizovací cena
î účinnost, rovná se spotřeba
a provozní náklady
î přesnost a opakovatelnost procesu
î čistota prostředí
î hlučnost
î chlazení
î potřeba kapacity elektrické sítě,
transformátoru, čtvrthodinového maxima
î olejové hospodářství
Pořizovací cena, model mnoha nákupčích, hraje ve prospěch hydraulických strojů, ovšem i v tomto případě bychom měli porovnávat stejně technicky vybavené stroje. Například, pokud vezmeme k porovnání
základní hydraulický stroj, s jedním čerpadlem, cena mezi stroji bude
propastná, propastný ovšem bude ale také rozdíl ve výkonech strojů.
V případě, že vezmeme ke srovnání hydraulický stroj na vyšší technické úrovni, ceny se budou rychle sbližovat. Účinnost, krátké slovo které
má ale dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku projektu. Elektrické stroje
jsou vůči hydraulickým úspornější o 50 – 70%, přená hodnota úspory je
vždy závislá na zpracovávaném materiálu (hodnota měrného tepla). →
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Elektrické versus hydraulické vstřikovací lisy
→ Tyto procenta jsou počítána ze spotřeby pohonů a spotřeby ohřevu vstřikovací jednotky,
nezahrnují se do nich periferie, jako například
horké vtoky a temperační jednotky. Lze take
uvádět úsporu až 80%, ta je ovšem počítána
pouze z pohonů na stroji.
Zde je jednoduchý příklad při použití stroje FANUC Roboshot 250 tun, zpracovávaný materiál Durethan PA 6.6, váha výlisku 84 gramů, čas
cyklu 40s
î spotřeba 5,36 kW/h
î vytíženost stroje 90% tj. 7 884 hodin
î cena 1kW/h 2,5,– Kč
î počítáno s úsporou 60%
î spotřeba elektrický stroj 42 258 kWh/rok tj.
105 645,– Kč/rok
î spotřeba hydraulický stroj 105 645 kWh/rok
tj. 264 112,– Kč/rok
î úspora 158 467,– Kč/rok
Přesnost a opakovatelnost procesu. V tomto bodě vychází lépe elektrický stroj, protože
z fyzikálního principu přenosu energie a rychlosti regulační odezvy je elektrický princip
přesnější a rychlejší, z tohoto tím pádem vyplývá menší z tohoto tím pádem vyplývá menší zmetkovitost při použití elektrického vstřikovacího stroje a možnost optimalizace a tím
pádem zkrácení času cyklu Opět uvedu krátký
příklad pro stejný stroj a za stejných podmínek
jako v předešlém případě
î zkrácení času cyklu o 10%
î standardně vyrobeno kusů 709 560

î se zkráceným časem cyklu 788 400
î vyrobeno navíc kusů 78 840
î snížení zmetkovitosti o 2%
î standardně vyrobeno kusů 709 560
î s nižší zmetkovitostí vyrobeno kusů 723 751
î vyrobeno navíc kusů 14 191
Čistota prostředí – z tohoto hlediska je jednoznačně výhodnější elektrický lis a to z důvodu
“nepotřeby” hydraulického oleje, který je hlavním znečišťovatelem stroje a okolního prostředí
v případě použití hydraulických lisů.
Hlučnost – opět jsem nucen vyzdvihnout výhody elektrických strojů. a to jak už prostřednictvím exaktního měření, tak osobním porovnáním (ten, kdo stál v lisovně s hydraulickými
a potom s elektrickými stroji, jistě ví o jakém
rozdílu je řeč).
Chlazení – opět konstatuji, výhodu elektrických
strojů, u nichž je třeba pouze chlazení násypné
zóny vstřikovací jednotky. Hydraulický stroj,
už z principu relativně malé účinnosti přenosu
energie působí jako malý výrobník tepla a toto
teplo je třeba odvést a k tomu potřebujeme další energii, která stojí nemalé náklady.
Potřeba kapacity elektrické sítě, transformátoru, čtvrthodinového maxima – v tomto bodě je jednoduché srovnání, pokud mám
nižší nároky na spotřebu strojů, nižší nároky na
spotřebu strojů, nižší nároky na spotřebu pro
chlazení, automaticky se nabízí nižší potřeba
nasmlouvané kapacity elektrické energie, potažmo potřeba menšího výkonu transformátoru, nehledě na potřebu, nebo spíše nepotřebu

hlídání maximálního odběru elektrické energie
v časovém úseku, například při rozběhu lisovny po odstávce. Všechny tyto body generují
úsporu nákladů. Znovu tedy konstatuji velkou
výhodnost elektrických strojů.
Olejové hospodářství – v případě použití
elektrických strojů odpadá potřeba olejového
hospodářství. Z důvodu ochrany životního prostředí jsou nároky jak stavební, tak provozní na
olejové hospodářství vysoké. Je zde také možnost havárie a to zejména při manipulaci s oleji.
Tato starost a náklady u elektrických strojů plně
odpadá. Opět musím konstatovat výhodu elektrických strojů.
Závěr – mým záměrem nebylo prezentovat
elektrické stroje jako úžasné a vše řešící. Záměrem je vyvolat diskuzi a tím pádem “přinutit”
zodpovědné pracovníky k tomu, aby si našli čas
ke shromáždění konkrétních firemních dat a nákladů a provedení kalkulace, která přesně odpovídá konkrétním specifickým podmínkám té
které výrobní společnosti. Jsem přesvědčen, že
po provedení těchto kalkulací se v drtivé většině
projektů tito lidé rozhodnou pro plně elektrické
vstřikovací stroje a tím se take rozhodnou získat
velkou konkurenční výhodu na trhu.
Václav VÁVRA
Sales Representative ROBOSHOT
FANUC Czech s.r.o.
kancelář: +420 234 072 900
mobil: +420 775 317 768
fax: +420 234 072 910
http://www.fanuc.cz

Automatická optimalizace VARIMOS®

Virtuální a reálný systém VARIMOS® dokáže zvládnout úkol, jehož uskutečnění není v reálných silách
konstruktéra, technologa či plastikářského odborníka: objektivně navrhnout takové konstrukční a technologické řešení výroby, která zajistí nejlepší možné,
předem definované, kvalitativní výsledky. VARIMOS® tvoří dvě základních částí – virtuální a reálná.
VARIMOS® Virtual automaticky navrhne optimální
konstrukční a technologické řešení výroby. Během
návazného postupu lze s využitím systému VARIMOS® Real nastavit proces vstřikování na zvoleném
vstřikovacím stroji, provést vzorkování a reálnou
optimalizaci. Reálný VARIMOS® může také sloužit
k 100 % kontrole sériové výroby. VARIMOS® Virtual
a VARIMOS® Real mohou uživatelům pomáhat jako
samostatný optimalizační systémy.

Do simulačního procesu vstupují dvě skupiny
dat:
1. Kvalitativní kritéria, která musí být splněna,
aby výrobek odpovídal konstrukčnímu zadání; např. splněné tolerance rozměrů, dodržená rovinnost dílu, požadovaný průběh plnění,
vyhovující vzhled atd. Do kvalitativních kritérií
můžeme také zahrnout ekonomické požadavky jako např. dobu vstřikovacího cyklu, přídržnou sílu atd.
2. Rozsah konstrukčních úprav a rozsah technologických parametrů. VARIMOS® automaticky
vypočítá a navrhne úpravy konstrukce a nastavení technologických parametrů (v rámci
zadaných rozsahů), u nichž budou objektivně
zajištěny co nejlepší výše uvedené kvalitativní
kritéria. Jaké parametry můžeme zadat k auPracovní, převážně automatický postup práce
tomatické optimalizaci? Jsou to například
v softwarovém systému VARIMOS® Virtual sestává
tloušťka stěn výrobku, poloha vtoku, veškeré
z následujících kroků:
technologické parametry včetně profilu plnění, profilu dotlaku a podmínek temperace
(rychlost průtoku a teplota temperančního
média).

Jedním z nejvýznamnějších a praxí stěží dosažitelným výsledkem je nalezení takových kvalitativních kritérií, aby stanovené, významné rozměry a vlastnosti dílu ležely co nejvíce ve středu
tolerančního rozsahu, viz obrázek Automatické
vystředění stanovených parametrů. Dalším pozitivním důsledkem optimalizačního výpočtu je
zlepšení stability výroby, snížení kvalitativní „citlivosti“ výrobku např. na změně šarže materiálu.

Automatické vystředění stanovených parametrů v jejich tolerančním
poli: zvýšení stability výroby

Práci v systému VARIMOS® Virtual se pokusíme přiblížit na jednom jednoduchém příkladu.
Úkolem optimalizace bude dosažení maximální
rovinnosti výrobku (krytu z ABS), resp. zajištění →

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení,
temperace a stlačeného vzduchu.
t: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz
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Novotný - Chlazení, s.r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany
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Automatická optimalizace VARIMOS®
→ průhybu stěn v požadovaných tolerancích. Byla
umožněna variace tloušťky žeber v povoleném
rozsahu a automatické stanovení optimální polohy
vtoku:

tvaru) ležely ve středu technologického okna, ve
středu tolerančního rozsahu.
Vypočítané kvalitativní parametry, v našem případě
především deformace, představují zároveň maximálně dosažitelnou rozměrovou přesnost v rámci
povolených konstrukčních a technologických úprav:

Analyzovaná konstrukce má splnit toleranční rozměrové požadavky, které přibližuje tento obrázek:

Systém VARIMOS® Virtual zpracuje veškeré zadané
Dále byla povolena variace některých technologic- podklady se základním cílem: navrhnout takové pakých parametrů včetně stanoveného rozsahu teplot rametry tloušťky stěn, polohy vtoku a technologie,
temperační vody:
aby sledované kvalitativní hodnoty (zvl. rovinnost

Systém VARIMOS® poskytuje uživateli
î automatickou, cílenou optimalizaci plastových
výrobků, vstřikovacích forem a technologie,
î prověření simulačních podkladů během
reálného testování a příp. úpravu vstřikovacích
podmínek,
î pokles vývojových a výrobních nákladů,
î stabilizaci výroby při změně výrobních šarží,
teplot okolního prostředí apod.
î rychlejší dosažení sériové výroby,
î možnost 100 % automatické kontroly
vstřikování.
Jiří Gabriel
Plasty Gabriel s.r.o., www.cadmould.cz

Nezahrávejte si s bezpečností!

Pozvánka na
Technology
Days 2017
www.staubli.cz/connectors

Používejte originální díly Stäubli.

Není žádným tajemstvím, že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.
Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.

Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika - Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

5.–9. června 2017 – od 9 do 17 hod
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Univerzita Pardubice
Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Doubravice 41
533 53 Pardubice

Vážení obchodní partneři,

oboru, máte se rozhodně na co těšit! Zároveň
pro Vás připravujeme i bohatý doprovodný
program ve formě tematických prezentací.
Více informací a bližší program Vám rádi zašleme v průběhu května – stačí se zaregistrovat
na našich stránkách. Účast na této ojedinělé
akci včetně drobného občerstvení je pro předem přihlášené zdarma.

dovolujeme si Vás pozvat na jedinečný červnový týden plný nejmodernějších technologií z oblasti automatizace - Technology Days
2017. Tuto ucelenou přehlídku nových řešení
pro Vás připravujeme ve spolupráci společností Stäubli, Beckhoff, Pilz, Schunk, Elcom,
Eola a Lascam, to vše za podpory Univerzity
Pardubice a Elektrotechnické asociace České Hlavní lákadla Technology Days 2017:
î Stäubli Smart Factory - nová řada robotů
republiky.
TX2 pro spolupráci s člověkem, koncept
výrobní linky v duchu Industry 4.0
Celý týden bude probíhat formou výstavy, kde
každá z výše uvedených společností představí î Industrial PC Beckhoff a snadné řízení
své novinky - a jelikož se jedná o lídry ve svém
robotů Stäubli přes uniVAL plc

www.engelglobal.com

Těšíme se na osobní setkání s Vámi
na Technology Days 2017 – www.staubli.cz

ENGEL CZ slaví 25 let!

4919.02 ENG ANZ SPL image 193x40 cz 170404.indd 1
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î bezpečné hlídání pracovních zón kolem
robotu pomocí Pilz SafetyEYE
î chapadla a uchopovače Schunk
pro automatizaci
î automatická buňka Elcom pro vizuální
kontrolu výrobků s robotem FAST picker TP80
î představení bin picking aplikace ve spolupráci firem Eola a Photoneo
î kinematické transformace na portálovém
manipulátoru s lineárními osami Beckhoff
î technologie pro laserové čištění kovových
dílů od společnosti Lascam
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LABIMEX CZ
Veletrh FOR SURFACE je pro naši firmu LABIMEX
CZ s.r.o. významnou možností prezentace zkušebních přístrojů a zařízení, která dodáváme zákazníkům v České a Slovenské republice.
Pod jednou střechou zde návštěvníci naleznou
jistě mnoho nových informací o široké problematice povrchových úprav, technologiích a zkušebních metodách.
Základním sortimentem firmy LABIMEX CZ je
pak zkušební technika pro hodnocení kvality
a trvanlivosti – životnosti materiálů použitých
pro povrchovou úpravu a případně materiálů
samotných.
Do našeho základního sortimentu patří zkušební
komory pro vytvoření umělého klimatu, kterému

jsou pak podrobovány zkušební vzorky nebo
celé výrobky:
î Korozní komory solné, kondenzační, kombinované, cyklické
î Komory pro sluneční simulaci a UV testery
î Teplotní komory, klimatické komory
î Komory pro testy odolnosti vniknutí prachu
a vody
î Ozonové komory
Pro kompletní sortiment environmentálních komor poskytujeme servisní a kalibrační služby laboratoří s akreditací ČIA, ISO 17025
Další součástí sortimentu je pak problematika
bezpečnosti pracovního prostředí, dodáváme:
î Detektory hořlavých a toxických plynů

î Ventilační systémy
î Průmyslové vysavače
Přijďte a využijte všech možností, co veletrh nabízí, těšíme se na Vás, rádi poskytneme informace o našich strojích a službách. Setkání s Vámi
nám bude na druhou stranu vždy velkým poučením pro další práci.
Dr. Ing. Milan Pražák
technický ředitel
LABIMEX CZ s.r.o.
Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4
+ 420 241 740 120
info@labimex.cz
www.labimexcz.cz

Nový krycí lak s přírodním tužidlem
pro automobilový průmysl
n Spolupráce společností Audi, BASF a Covestro
n Úspěšný výsledek v reálných podmínkách
n Exponát Audi Q2 jako zlatý hřeb Veletrhu European Coatings Show
Münster a Leverkusen, Německo – 21. dubna 2017 – Výrobci a dodavatelé z oblasti automobilového průmyslu soustavně usilují o snížení energetické spotřeby a emisí CO2 ve výrobě.
Projektový tým
tvořený zaměstnanci Audi,
diBASF_Ultracom2016Anz
190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd
1
vize BASF Coatings a společnosti Covestro nyní
překonal novou hranici: v Ingolstadtu byl za reálných podmínek poprvé použit krycí lak s přírodním tužidlem na testovacím exempláři vozu
Audi Q2.
BASF vyvinul tento krycí lak pomocí přírodního
tužidla Desmodur® eco N 7300 od společnosti
Covestro. Rovných 70 % z celkového obsahu uhlíku v tužidle pochází z obnovitelných surovin, díky
čemuž inovace redukuje spotřebu fosilních paliv.
Nový lak, jenž představuje vrchní vrstvu krytí, poskytuje vyšší odolnost proti poškrábání, lesklý vzhled,
ochranu před slunečním zářením a povětrnostním
podmínkám.
Kvalitní i ekologický produkt zároveň
„Nový krycí lak pomáhá našim zákazníkům dosahovat jejich cílů na poli udržitelnosti, ne však za cenu

TECH news

horší kvality či menšího výkonu,“ uvádí Dr. Matthijs
Groenewolt, vedoucí pracovník oddělení vývoje krycích a svrchních laků společnosti BASF.
Dr. Markus Mechtel, šéf marketingu pro automobilová krytí ze společnosti Covestro, dodává: „Používání obnovitelných surovin ve výrobě přírodních tužidel
znamená úsporu fosilních paliv. Při růstu biomasy se
navíc zachytává CO2.“ Díky přírodním surovinám je
dále možné odstranit některé kroky výrobního procesu, což rovněž snižuje emise CO2.
Slibné výsledky testů
„Zapojení přírodních surovin do produkce automobilových krytí je stále ještě v plenkách,“ říká Thomas
Heusser, vedoucí oddělení materiálů a technologií
výrobních procesů ze společnosti Audi. „Testovací
aplikace nového laku na vozy naší značky přinesla
slibné výsledky a splnila veškerá očekávání. Ačkoli
některé zkoušky, jež si žádá schvalování plného nasazení krytí ve výrobě, ještě nebyly dokončeny, všechny tři zúčastněné subjekty učinily velký krok směrem
k větší udržitelnosti automobilového krytí a jeho výroby. Konkrétně automobilka Audi se tímto projektem
chopila úlohy průkopníka na poli automobilového
průmyslu,“ optimisticky dodává Thomas Heusser.
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Radost v obchodě Audi s barvami a laky (Ingolstadt, Německo) – zleva
Dr. Matthijs Groenewolt, vedoucí pracovník oddělení vývoje krycích
a svrchních laků ze společnosti BASF, Dr. Markus Mechtel, šéf marketingu

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 automobilových laků
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 2016 dosáhla divize Coatings
společnosti BASF celosvětově obratu cca 3,2 miliard
eur. Více informací naleznete na webové stránce:
www.basf-coatings.com.
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Setkání zákazníků společnosti
Meusburger se povedlo
Společnost Meusburger pro své zákazníky a klienty uspořádala road show, na kterém předvedla
novinky z formařiny a lisovací techniky, ukázala
zajímavosti z oblasti dílenských potřeb, hovořilo
se o efektivní konstrukci, výrobě forem a lisovacích nástrojů a stranou nezůstala ani problematika
plnění forem. Akce se konala v pátek 21. dubna
v krásném prostředí zámku v Dětenicích.

rok, a dále pak ještě i montážní vzduchový stůl.
Celou akci pak pro Svět plastů zhodnotil Miroslav
Horna, regionální obchodní manažer pro Českou republiku a Slovenskou republiku společnosti Meusburger Georg GmbH & Co KG. Jako velký úspěch akce
hodnotil velkou účast zájemců, kterých se tu sešlo
přes stovku. Jako nejzajímavější novinky společnosti
Meusburger na tento rok pak pan Horna zmínil například převodovku pro etážové formy, dále pak vysokoteplotní hadice E 2187 IsoTemp. „Ty jsou schopné
současně odolávat vysokým teplotám i tlakům a kombinují osvědčenou techniku s novodobým silikonovým
pláštěm,“ doplnil Miroslav Horna. „Jejich největším přínosem je izolace a ochrana před popálením díky přímo nanesenému silikonovému plášti. Dále pak vlastně
i provedení hadic samotných, kdy právě díky nanesenému silikonovému vnějšímu plášti nemůže dojít ke
zranění z důvodu vyčnívajících drátů a opletení vnitřní vysokotlaké hadice. Tyto hadice jako celek pak mají
velmi vysokou životnost a nabízejí v praxi maximální
flexibilitu. Pod pojmem flexibilita si lze představit to, že
hadice snesou i velmi malé rádiusy při jejich umístění,
v tom je současně i jejich vysoká přidaná hodnota.“
Velmi zajímavé jsou pak i komponenty na vysokotlaké
vstřikování hliníku, které společnost Meusburger nabízí. „Dále bych zmínil ještě třeba i kalkulátor řezných
podmínek pro obráběcí nástroje, který je integrován do
našeho online katalogu,“ uzavřel Miroslav Horna.
Po skončení přednáškové části akce byli hosté pozváni
k návštěvě Dětenického zámku a celý program uzavřelo posezení v proslulé Středověké krčmě, kde za
svitu svíček mohli zakusit styl obsluhy z dávných dob.
Obsluha zde návštěvníkům tyká a po krčmě se pohybují středověcí rytíři, fakíři, tanečnice a muzikanti, kteří
zajišťují program a pobavení návštěvníků.
O hosty se zde výborně postaral sehraný team společnosti Meusburger Georg GmbH & Co KG, složený
z paní Leony Rutarové a pánů Miroslava Horny, Jakuba Janíčka, Miroslava Kotrče, Jaroslava Nalezínka,
Michala Palečka, Jiřího Rečka, Luďka Tichého a Petra
Vašíčka, díky jejichž perfektně zorganizovanému dni
se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace ze svého
oboru, vyměnili si poznatky s kolegy a navázali nové
kontakty.

Na akci přivítal všechny hosty pan Miroslav Horna,
regionální obchodní manažer pro Českou republiku a Slovenskou republiku Meusburger Georg
GmbH & Co KG, v sále Dětenického zámku. Na jeho
projev pak navázal Luděk Tichý prezentací novinek
pro rok 2017 z formařiny a lisovací techniky.
Nástroji VISI pro efektivní konstrukci a výrobě forem
a lisovacích nástrojů se poté věnovali Jaroslav Zahradník a Milan Pozzi ze společnosti NEXNET. Ti přiblížili konstrukční CAD/CAM systém VISI, sloužící ke
konstrukci forem od návrhu výlisku až po jeho zaformování. Ve svém vystoupení přiblížili vlastnosti VISI
Mould, kompletního řešení pro konstrukci nástrojů,
založeném na inteligentní automatizaci. Konstruktérům nabízí pohled v reálném čase na to, jak změny
komponent ovlivní návrh nástroje a provádí automaticky uživatele procesem vývoje formy a procesem
konstrukce kompletní formy na základě praktických
zkušeností. VISI Flow je pak nástroj pro simulaci vstřikování plastů. Počínaje konstruktérem konečného dílu
přes konstruktéra formy až k technologovi vstřikování,
všichni tito zúčastnění dostávají užitečné údaje díky
patentované technologii Vero pro simulaci vstřikování. Díky tomu pak mohou vytvářet levné a spolehlivé
vstřikovací formy a optimalizovat podmínky vstřikování. Další součástí je pak VISI Progress, představující
řešení pro návrh a výrobu vstřikovacích forem. Ve své
přednášce Jaroslav Zahradník a Milan Pozzi vyzdvihli
klady při nasazení systému VISI a možnost efektivního
návrhu výroby s možností přesné konstrukce formy.
Na vystoupení pánů ze společnosti NEXNET poté navázal zástupce z liberecké společnosti Tanitech s.r.o.,
který návštěvníky seznámil s problematikou plnění forem. Před závěrečnou diskuzí ještě vystoupil Petr Vašíček ze společnosti Meusburger Georg GmbH & Co
KG, který více přiblížil nový upínací systém H1000
Magazin:
Svet Plastu
Sprache:
CZ Format: 193x40+3mm
a další novinky v tomto
upínacím
systému
pro tento
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Dynamicky
a s vášní.

Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.
Zpracování PUR
Flexibilní řezání
Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

FRIMO Group GmbH
+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

Thema: Verzugsarme Weiterverarbeitung
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Komplexní podpora Vašeho podnikání
ČSOB Leasing, dceřiná společnost ČSOB, patří již více jak 20 let mezi tradiční
poskytovatele finančních služeb na tuzemském trhu.
Klienti se s námi setkávají již bezmála
čtvrt století, což je dostatečná doba na to,
abychom získali povědomí o preferencích
a potřebách koncových zákazníků i dodavatelských subjektů. Získané zkušenosti
jsou úročeny v nabídkách na míru - dokážeme se přizpůsobit aktuálním finančním
možnostem klienta i nečekaným situacím,
které podnikání přináší. Ne náhodou je
ČSOB Leasing v několika po sobě jdoucích
obdobích stále na pozici leasingové jedničky.
Co nás čeká v roce 2017?
Obecně, napříč sektory českého průmyslu, je
očekáván nárůst poptávky ze strany koncových klientů a tím pádem i nárůst realizovaných obchodů. Zástupci jednotlivých sektorů
se shodují v tom, že situace na trhu je nadále značně ovlivněna poskytovanou dotační
podporou - zmiňován je pokles zájmu klientů v rámci minulého roku, kdy bylo otevřeno
a vyhodnoceno minimum relevantních dotačních titulů. Vyhodnocení OP PIK - Technologie
bylo vyhlášeno až v prosinci 2016, výběrová
řízení u podpořených projektů aktuálně probíhají. Realizace obchodů, objednávky strojů
a související financování, je očekávána ve II.
a III. čtvrtletí letošního roku.

automobilový průmysl, kde je jasně defino- „na klíč“ zajistit správu vozového parku podnivaná příležitost v nových typech vozů jed- katelského subjektu, spolupracujícím dodavaBudoucnost,
máskladů,
jméno
notlivých značek. Nový vůz znamená nové telům nabízíme
komplexníkterá
financování
díly, nové díly představují nové stroje pro vozidel i výrobních technologií. V kombinaci
jejich výrobu, tzn. zakázku pro dodavatele
s financováním investice poskytujeme služby
plastikářských technologií. Zajímavý je v tomdotačního
poradenství.
CSOBL
kampaň
Autopůjčka 2017_inzerce A5_210x148_v1
to kontextu např. deklarovaný rozvoj elektroVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVý
mobility.
S využitím optimalizace dostupných produktů
Vzájemná kooperace dodavatelského sub- se klientovu poptávku snažíme vždy uspokojit
jektu a finanční instituce je pro obě strany a vstřícnost se nám vyplácí. Klienti se k nám
přínosem. Zatímco prodejci výrobce či doda- vracejí s požadavky na financování následvatele technologií klientovi detailně předsta- ných investic a doporučují nás dál. Výjimkou
ví vytipovaný stroj, obchodní zástupci ČSOB nejsou případy, kdy prostřednictvím skupiny
Leasing jsou připraveni nabídnout zákazníČSOB zajišťujeme veškeré klientovy investice
kovi optimální finanční řešení, a to včetně
- od nemovitosti, přes technologické vybavení
zajímavé nabídky pojištění prostřednictvím
ČSOB Leasing pojišťovacího makléře, dceřiné až po osobní vůz. Vše samozřejmě s kompletspolečnosti ČSOB Leasing a jednoho z nej- ním pojištěním.

větších pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR.
Znalost techniky a současná nabídka finanční Zkušenost je nesdělitelná služby umožňuje skutečně komplexní obsluhu přijďte se přesvědčit!
klientů.
Zastavte se na některé z našich 13 poboček,
podívejte se na www.csobleasing.cz, informujProfinancujeme vstřikolis i automobil
te se a vyzkoušejte, co nabízíme. Kontaktujte
ČSOB Leasing poskytuje úplnou nabídku
produktů. Do našeho portfolia patří jak úvěr nás telefonicky nebo prostřednictvím e-maimnoha forem, tak finanční leasing a stá- lu. Vyškolení obchodní zástupci Vám poradí
le populárnější operativní leasing doplněný s volbou toho nejvhodnějšího produktu jak
Každá akce vyvolává reakci
Plastikářský průmysl je úzce navázaný na škálou služeb podle přání klienta. Dokážeme v oblasti financování, tak v oblasti pojištění.

Úroková
sazba od
%

2,89

S naší výhodnou sazbou vám úrok na nový vůz
nepřeroste přes hlavu. Seznamte se s Autopůjčkou!
Účelová půjčka na nová i ojetá
auta (maximálně do 7 let stáří).
Výhodná úroková sazba od 2,89 %.
ČSOB Leasing, a. s. Na Pankráci 310/60,
140 00 Praha 4, e-mail: info@csobleasing.cz

Budoucnost, která má jméno
CSOBL kampaň Autopůjčka 2017_inzerce A5_210x148_v1.indd 1

Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
TECH
news

Unikátní služby FLEXI splátka
a AUTOPILOT asistence.
Balíček pojištění KOMPLEX.
Nejedná se o návrh smlouvy.

222 012 111 | www.csobleasing.cz
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Passion for
expertise

Horký systém s jehlami ovládanými
servomotory pro přesné, jednoduché
a flexibilní ovládaní průtoků trysek
hrsflow.com
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elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2017:

10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál Konference FORMY Brno
30. 5.–20. 6.–12. 9.–3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10.–14. 11.–5. 12.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
1 500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových adres kompetentních osob.
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