
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 1 - 09. 05. 2022

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

07/2022 - 09. 05.

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.)
Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21.–22. 9.)

č.1/2022 – FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín vyjde 13. května (uzávěrka 11. 4.)
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno, PLASTKO Zlín vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

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

Spolupráce 2022 - klikni zde

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 1 - 18. 10. 2021

Addiplast group, specialista na:
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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

Od galvanovny k firmě nabité 
technologiemi
Společnost ALFA CHROM servis byla založena v roce 1991 a vznikla z galvanovny.
Cesta ke společnosti současného formátu ale nebyla lehká.

Vše vznikalo postupně, protože galvanovna 
jako taková, byla zaměřená na svoji produkci 
a v oblasti oprav a rozměrových korekcí dílů 
forem nabízela nanesením tvrdochromu pouze 
omezené možnosti.
 
Ta je dána fyzikálními vlastnostmi vylučované 
vrstvy tvrdochromu a její tvrdostí. Hlavně však 
způsobem, jakým je vylučována. „Chrom, to 
není jako když namočíte díl do barvy, vylučuje se 
úplně jinak než třeba zinek nebo nikl. Vylučuje se 
především na místech, s proudovou koncentrací. 
A to v je podstatě velká nevýhoda tvrdochromu,“ 
říká Aleš Koutný, jednatel společnosti ALFA 
CHROM servis. Ten nám odpověděl i na další 
otázky.

Svět Plastů (SP): A jak jste tyto nevýhody 
řešili?

Aleš Koutný (AK): Postupně jsme se tento 
jev snažili eliminovat a v roce 1993 se mi 
podařilo získat americkou technologii lokálního 
pokovení – Selective Plating. Tato technologie 
umožňuje vyloučení požadovaného kovu do 
poškozeného místa, a to za podmínek teploty 
okolí a nikterak metalurgicky neovlivňuje základní 
materiál nanášené součásti. Toto nabízí možnosti 
oprav poškozených válců, hydraulických pístnic, 
kulových ventilů atd. v mnoha případech přímo 
ve stroji, bez nutnosti demontáže poškozené 
součásti. Jako každá technologie, i tato má svoje 
limity, a ne vždy jsme ji mohli efektivně a úspěšně 
aplikovat. pokračování na str. 2
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pokračování
Toto jsme později doplnili technologií tzv. 
studených mikronávarů. Jde o japonskou 
technologii, elektrodu lze přirovnat 
k mikrobodovací svářečce, kde svařovací 
elektroda připomíná propisovačku, kterou 
pracovník drží v ruce – ale místo náplně je tam 
titanová elektroda, která de facto naboduje 
speciální plátkovou slitinu, planžetu, do 
poškozeného místa. Kromě planžety to může být 
i drát, prášek či speciální ocelová vata. Používají 
se různé tvrdosti oceli, měkké i tvrdé, záleží na 
aplikaci.

SP: Pokud víme, šli jste ale dál.

AK: Tuhle technologii jsme získali, ale protože 
jsem dělal v nástrojárně, zjistil jsem, že rozměrové 
korekce chromem většinou nejdou úplně přesně 
dělat. Proto jsem hledal další technologie, 
které by byly schopny toto nahradit a vylepšit. 
Postupně jsme začali zkoušet různé navařovací 
přístroje technologií mikro TIG v ochranné 
atmosféře argonu. Vyzkoušeli jsme řadu přístrojů 
a jako nejlepší jsme vyhodnotili japonské zařízení, 
které využíváme již několikátou generaci.
Asi kolem roku 1998 se objevili první 
mikronavařovací lasery. Tehdy jsem koupil první 
dva.
Díky získaným technologiím začal pomalu 
vznikat obor oprav a modifikací forem. Začali 
jsme si budovat vlastní know-how. V té době jsme 
pracovali pro našeho významného zákazníka – 
Magnu Liberec. Zde jsme pracovali jako externisté 
na provoze prevencí a opravně forem, kde jsme 
řešili různé požadavky na optimalizaci a opravy. 
Měli jsme zde vlastní vybavené pracoviště 
a kolegové se tam střídali v týdenních cyklech. 
Takto jsme fungovali asi 15 let.
Na základě těchto zkušeností a získaných 
informací o tom, co vlastně naši zákazníci 
potřebují, vznikla myšlenka na vlastní provoz. 
Tento nový projekt jsem připravoval po dobu 
pěti let.
Největším problémem bylo přesvědčit nějakou 
banku na zafinancování tohoto projektu. Už jsem 
si připadal jako lidový vypravěč, když jsem po 
dvacáté vysvětloval, že to, co chci uskutečnit, má 
hlavu a patu, a že je to do budoucna perspektivní 
směr. Musíme na to ale mít odpovídající zázemí 
a technologie.

Nebudeme se muset prát o kapacity lisů, nebo 
jeřábu u zákazníka, ale zákazníci budou jezdit 
k nám!
Navíc jsme zjistili, že výrobci forem nemají 
kapacitu a mnohdy ani zájem provádět následný 
after sale servis nad rámec smluv a záručních 
podmínek. Nemají zájem provádět optimalizace 
a modifikace. Rovněž nebylo efektivní dopravovat 
přes půl Evropy tam a zpět 35 tun těžké formy. 
Tímto jsme tehdy objevili mezeru na trhu, kterou 
jsme chtěli vyplnit.
Podařilo se mi přesvědčit analytika v bance PPF, 
přijel k nám tehdy na zbořeniště mezi břízky 
a kopřivy. Řekl jsem mu: tady to bude stát. A on 
řekl, že se mu to líbí. Věci se daly do pohybu 
a za sedm měsíců stála na zbořeništi nová hala 
s jeřáby a základním vybavením. Mohli jsme 
prakticky znovu začít.

SP: Hala vám ale začala být malá…

AK: To byl rok 2014 a já jsem si ani nedokázal 
představit co nás ještě čeká. A proto loni v dubnu 
začala přístavba, takže nyní máme v podstatě 
dvojnásobnou kapacitu, další dva padesátitunové 
mostové jeřáby se dvěma kočkami. Máme 
5D obráběcí centra, která dokážou obrobit 
čtyřmetrové kusy, EDM, frézku na výrobu 
grafitových elektrod, 3D měřicí centrum Wenzel, 
dva tušírovací lisy, ten větší na formy do 60 tun 
a nově připravený základ na tušírovací lis na 
formy do 80 tun. Myslím, že to odpovídá tomu, 
co chceme nabízet zákazníkům. Hala je hotová, 
zkolaudovaná a začíná sloužit svému účelu.

SP: Co je z vašeho pohledu nejdůležitější 
službou, kterou firmám nabízíte?

AK: Cílem je zákazníkovi nabídnout možnosti 
modifikací. Není to tak, jako u moderních aut, 
kde musíte po 15 nebo 20 tisících kilometrech do 
servisu. Tady to funguje jinak, i když podobně. 
Velcí hráči si zadávají výrobu forem v Asii: 
Číně, Koreji. Tam se formy vyrobí a vyzkoušejí, 
udělají se první výlisky a přejímka. Výlisky pak 
putují k zákazníkovi, který je připomínkuje. 
Pokud je vše v pořádku, forma se zabalí 
a odesílá k zákazníkovi. Většinou však není ve 
stavu schopném sériové produkce a je nutné 
provést tzv. second stage. A to je naše parketa, 
kterou nabízíme. Jde o přípravu formy pro 
sériovou výrobu. Pospojujeme vodní okruhy, 

zkontrolujeme hydrauliku, udělá se tušírovací 
obraz a další operace. Je rovněž téměř pravidlem, 
že je nutné formu ještě dodatečně slícovat, 
protože od výrobce je slícování nedostatečné 
a v sériové produkci by se forma mohla zadřít. 
Jsou tam i přestřiky a v řadě případů se forma 
bude připravovat pod dezén, to znamená, že 
lisovaný díl ponese nějaký vzor.
To ale není všechno. Zákazník sice ukázkové 
výlisky má tři měsíce před tím, než forma 
dorazí – protože to je zhruba doba převozu 
lisu z Číny – ale udělá si tak zvaný cubing, to je 
zkouška zástavbových dílů. Pokud tedy máte 
obložení A- nebo B-sloupků, prahy, strop či 
třeba palubní desku, tak se to zastavuje do holé 
karoserie. A když se zjistí, že to tam jde těžko, 
hrká to tam, nebo na A-sloupku jsou třeba 
viditelně proznačená žebra z opačné strany, musí 
se tyto nedostatky odstranit. Máme k dispozici 
vlastní tým CAD/CAM, programátory, operátory, 
speciální SW. Naši kluci určitý díl mohou upravit, 
překonstruovat, modifikovat, aby to vyhovělo 
požadavkům zákazníka.

SP: K tomu, aby ten váš orchestr hrál dobře, 
potřebujete mít šikovné lidi. Máte je a máte 
jich dost?

AK: To je věčné téma. Řekl bych, že tým 
šikovných lidí máme, podařilo se nám ho sestavit 
tak, aby pracoval maximálně efektivně a účelně. 
Samozřejmě to chtělo nějaké ladění za běhu. 
A jak říkám – je to nekonečný proces.

SP: Říkal jste, že jste měli problém tak před 
půl rokem. Už je to za vámi?

AK: Už konec předloňské roku byl velmi vágní. 
A na to navázal i loňský rok. Zhruba jsme se 
dostali na polovinu našeho obratu. Vznikla nám 
díra v cashflow, v plnění, nejsme ale v červených 
číslech. Ono se toho vlastně sešlo víc – stavěli 
jsme především z úvěru, ale aby nám byl uvolněn, 
museli jsme injektovat i naše peníze. První rok 
covidu jsme nějak zvládli, ale pak došlo k tomu, 
že jsme neměli práci, a investice byly potřeba na 
dokončení přístavby haly. Je to dost těžké, když 
vám do kapes nic neteče. Nicméně už druhý 
měsíc nám zakázky opět rostou, ale zatím ne 
tak, jak bychom si představovali. Můj odhad je 
takový, že ještě tak půl roku – pokud nepřijde nic 
horšího – nám chybí do návratu na plánované 
objemy odpovídající roku 2019.

SP: Kde všude operujete?

AK: Jsme firma, která dělá službu průmyslové 
povahy. Takže de facto jsme servis. Naši 
službu provádíme většinou pro české pobočky 
nadnárodních společností v okruhu Česko, 
Slovensko, Polsko Německo, Maďarsko.
Věřím, že letošní rok bude rokem návratu na 
předchozí pozice. Poslední období tomu lehce 
nasvědčuje, takže s optimismem…
A vrátíme vám formu do formy.

SP: Děkujeme za rozhovor!

https://www.slechta.com
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Pro každého zpracovatele termoplastů je 
naprosto nezbytné porozumět tomu, jak 
tyto látky při zpracování proudí/tečou. 

Dozvíte se zde o časové závislosti vlastností 
toku a dalších důležitých charakteristik.
Reologie je věda, která se věnuje zkoumání 
a modelování deformačních vlastností látek, 
zejména vzájemné závislosti deformace, napětí 
a času. Kořeny má v zákonech pružnosti a vis-
kozity, navržených Hookem a Newtonem na 
konci 17. století.
Taveniny termoplastických polymerů mají širo-
ké použití v mnoha moderních průmyslových 
procesech při výrobě velkého množství před-
mětů. Používají se, protože je relativně levné 
a snadné tvarovat je do složitých tvarů v roz-
taveném stavu. Musíme však porozumět tomu, 
jak proudí při zpracování [1].
Faktory ovlivňující tokové chování polymeru
Polymery jsou pro reologickou charakterizaci 
složitými materiály, protože existuje mnoho 
faktorů, které ovlivňují jejich tokové vlastnosti.
Mezi těmito faktory je zejména teplota zpra-
cování, rychlost toku, doba zdržení a další. 
Kromě toho reologické vlastnosti polymerů 
leží někde na rozmezí kapaliny a pevné látky. 
To vede k výrazné časové závislosti vlastností 
toku a dalších důležitých charakteristik, z nichž 
některé jsou diskutovány níže.
Důležité reologické vlastnosti polymerů
Je dobře známo, že viskozita taveniny je kritic-
ky závislá na teplotě. Snížením teploty formy 
lze pro zpracování zjistit minimální teplotu (zá-
roveň tedy maximální viskozitu taveniny), při 

které ještě může proces probíhat, aniž by se 
objevily povrchové vady. Snížení teploty formy 
šetří energii a může zkrátit dobu cyklu, proto 
je velmi užitečné porozumět teplotní závislosti 
viskozity taveniny.
Je známo, že taveniny polymerů při vytlačová-
ní vykazují expanzi po výstupu z trysky. Toto 
zvětšení objemu souvisí s velikostí elastické 
deformace při stlačení materiálu na vstupu. 
Dále je třeba vzít v úvahu, že zvětšení objemu 
extrudátu závisí na délce trysky, kterou je ma-
teriál vytlačován při konstantním průtoku. Jiný-
mi slovy polymerní taveniny vykazují časovou 
závislost, protože materiál „zapomíná“ pružnou 
deformaci aplikovanou na vstupu matrice. Čím 
delší čas materiál stráví v trysce, tím menší je 
expanze. Elasticita taveniny může mít také váž-
né důsledky pro mnoho dalších polymerních 
procesů, jako jsou:
- Vyfukování, kde tloušťka stěny vyfukované 

součásti závisí na stupni expanze, ke kterému 
došlo během procesu vytlačování před uza-
vřením formy.

- Vakuové tvarování nebo tvarování za tepla, 
kde si polymer musí zachovat určitý stupeň 
pružnosti, aby se zabránilo prohýbání mate-
riálu, než je tažen vakuem přes matrici pro 
tvarování za studena.

Jak popsat chování polymeru při toku taveniny
Vlastnosti zpracování polymeru také závisí na 
koncentraci lubrikantů, změkčovadel, plniv a dal-
ších složek ve zpracovávané směsi. Z našeho 
krátkého přehledu lze odvodit, že charakterizace 
chování toku polymeru bude pravděpodobně 
vyžadovat sofistikované a všestranné přístrojové 

vybavení. Z pohledu reologa lze to ko vé chování 
polymeru rozdělit do tří složek: smykové a taho-
vé toky, které se vyznačují odpovídajícími visko-
zitami a elastickým chováním, které je charakte-
rizováno měřením modulů nebo poměrů 
expanze. K úplné charakte rizaci materiálu je za-
potřebí přístrojové vybavení, které má schop-
nost zjišťovat tyto parametry v potřebném roz-
sahu teplot a rychlostí smyku/protažení.
Moderní laboratorní reologické testovací pří-
stroje NETZSCH nabízíme ve dvou rozsáhlých 
kategoriích - rotační reometry Kinexus a kapi-
lární reometry Rosand. Kromě toho i další pří-
strojové vybavení pro termickou analýzu, jako 
je diferenciální skenovací kalorimetrie DSC, dy-
namická mechanická analýza DMA a termome-
chanická analýza TMA, umožňuje získat cenné 
poznatky o vlastnostech materiálů.

Více můžete najít na našich stránkách: Analy-
zing & Testing - NETZSCH Analyzing & Testing.

Reologie tavenin termoplastů 

Udělejte si úplný obrázek 
o polymerních materiálech

Termická analýza 
i reologie od 
fi rmy NETZSCH.

Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology
Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

Literatura:
[1] Rheology Testing of Polymers and the 
Determination of Properties Using Rotati-
onal Rheometers and Capillary Extrusion 
Rheometers (azom.com)
Překlad, úprava textu a kontakt pro ČR a SR:
RNDr. Miroslav Kule
NETZSCH Česká republika s.r.o.
Miroslav.kule@netzsch.com
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/

VÝHODY TiM  
OD FIRMY STRACK

 Výhradní zastoupení
pro Českou republiku

a Slovenskou republiku
www.strack.cz

VMM s.r.o.
Tel.: +420 59 661 86 72

www.strack.cz

î		Dokumentace	všech	údajů	o	nástroji	přímo	
na	nástroji/stroji/síti.

î		Záznam	cyklů,	provozních	hodin	 
nebo	údajů	ze	senzorů.

î		Integrovaný	plánovač	údržby	 
pro	optimalizaci	údržby.

î		Snížení	nákladů	na	údržbu	a	opravy	včetně	
nastavení	limitů	předběžného	varování	 
včetně	dokumentace	o	údržbě.

î		Software	pro	vizualizaci	přímo	na	TiMlogu.

î		Pohledy	pro	různé	uživatele,	které	lze	 
přizpůsobit	a	vybavit	oprávněními.

î		Uživatel	si	zachovává	suverenitu	dat	–	 
NEcloudové	řešení.

î		Volné	rozhraní	API	(Application	Programming	
Interface)	–	rozhraní	pro	připojení	 
nadřazených	systémů.

î  TiMlog	V1	je	nezávislý	na	místě	(předpokladem	
je	integrace	do	příslušné	podnikové	sítě).

î  TiMlog	V2	je	vhodný	pro	monitorování	 
a	dokumentaci	několika	nástrojů	na	jednom	
nebo	více	strojích.

î		Synchronizace	TiMlog	V2	přináší	vysoké	
zabezpečení	dat.

î  TiMtags	jsou	nezávislá	na	stroji	a	mohou	být	
spojeny	s	každým	TiMlog	V2.
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Gorilla Machines s.r.o. uvádí: 
Komplexní systémy centrální 
dopravy VISMEC

nosného media. Důkazem je 10x delší interval 
nutného čištění filtru ve srovnání ostatními 
konvenčními filtračními jednotkami (Testováno 
ve VW-Germany)!
Filtrační jednotky jsou koncipované jako 
jednoduché, nebo zdvojené, samostatně stojící, 
nebo na společném rámu s dmychadlem. 
U zdvojeného provedení je možné volit mezi 
ručním, nebo automatickým přepínáním 
filtračních jednotek v případě zanesení filtru 
umožňující výměnu/čištění filtru za kontinuálního 
provozu. Volitelně je možné filtrační jednotky 
vybavit čidlem hladiny prachu v zásobníku.
Automatické čištění filtru implozí je standardem 
u všech provedení!

Odlučovače materiálu:
Všechny odlučovače Vismec jsou vyrobeny 
z nerezové oceli s možností instalace průhledné 
vložky z borosilikátového skla.
Díky modulární konstrukci lze příruby pro 
připojení vakua a materiálu libovolně nastavovat 
v rozmezí 360°.
Vstup materiálu je vybaven materiálovou klapkou 
z nerezové oceli – možno nahradit materiálem 
odolným proti opotřebení pro případ dopravy 
abrazivních materiálů.
Dokonalé odloučení přepravovaného materiálu 
od nosného média standardně zajišťuje nerezové 
síto, volitelně je možné toto síto nahradit látkovým 
filtrem, nebo sestavou látkových rukávových filtrů 
pro případ dopravy materiálu s vysokým podílem 
prachu. Odlučovače s látkovým, nebo rukávovým 
filtrem jsou standardně vybaveny systémem 
čištění filtru tlakovým vzduchem, v případě 
odlučovače se sítem je tato výbava volitelná. 
Spolehlivé vypouštění materiálu zajišťují robustní 
klapky s vnějším těsněním, které nepřichází 
do kontaktu s přepravovaným materiálem 
a eliminují tak možnou kontaminaci. Průměr 
vypouštěcí klapky lze pro hůře tekoucí materiály 
navýšit ze standardních 80mm na volitelných 
150mm, případně zvolit variantu s pneumaticky 
ovládaným motýlkovým ventilem.
Vakuový ventil vybavený filtrem vstupního 
vzduchu zabraňuje kontaminaci materiálu během 
imploze po ukončení sacího cyklu.

Srdcem systémů centrální dopravy VISMEC je 
centrální řídící mikroprocesorová jednotka 
FW 50 umožňující řízení až 48 odběrných 
míst spolu s jedním zdrojem vakua 
a možností nouzového záložního systému. 
Propojení systému zajišťuje protokol Visnet- 
Bus-communication. Ovládač FW50 je 
vybaven 6-řádkovým (fulltext) podsvíceným 
displejem s rozhraním v českém jazyce 
pro snadné použití a provoz. Příprava pro 
připojení na nadřazený systém Vismec 
supervising je samozřejmostí.

Zdroje vakua:
Široká škála dmychadel od jedno-, dvou-
, tří- stupňových dmychadel s postranními 
kanály až po zubová dmychadla pro náročné 
aplikace. Volitelné vybavení motoru dmychadla 
frekvenčním měničem šetří energii, zvyšuje 
životnost dmychadla a umožňuje vhodně 
upravovat dopravní rychlost materiálu tak, 
aby nedocházelo k tvorbě prachu, potažmo 
andělských vlasů. Volitelně je možné zdroj vakua 
vybavit například ochranou pro práci ve vysokých 
teplotách, nebo upravit pro speciální materiálové 
aplikace.

Centrální filtrační jednotky:
Samostatnou kapitolou jsou unikátní 3-zónové 
filtrační jednotky, které vynikají vysokou 
efektivitou odloučení prachových částic z proudu 

Široká škála volitelného příslušenství od 
dodatečně montovaných vizuálních a zvukových 
alarmů, přes snímače hladiny materiálu 
v odlučovači až po provedení pro vysoké teploty 
je samozřejmostí.

Další aktivní prvky systému centrální 
dopravy:
Automatické propojovací stoly VISMEC umožňují 
plně automaticky připojit až 24 typů materiálů 
k až 22 strojům. Všechny součásti, které přicházejí 
do styku s materiálem jsou vyrobeny z nerezové 
oceli vysoce odolné proti abrazi. Horní i spodní 
otočné rameno pracující v rozmezí 360° umožňují 
využít nejkratší cestu mezi polohami ramene 
při změně trasy a zkracují tak čas potřebný 
k přepojení tras na nezbytné minimum.
Automatický propojovací stůl může být 
instalován s osou otáčení jak ve svislé, tak ve 
vodorovné poloze.

Pro dopravu vysušených vysoce navlhavých 
materiálu je vhodné použít systém, který používá 
jako nosné médium suchý vzduch. Vhodné 
jsou pro tyto aplikace systémy s vloženým 
zdrojem suchého vzduchu (DRY FEED), případně 
systémy s uzavřeným okruhem.

Vážící kroužky HALO jsou segmenty vybavené 
tenzometrickým snímačem instalované mezi 
násypku a odlučovač materiálu a umožňují 
sledovat tok materiálu systémem v reálném čase.

Ing. PAVEL TULÁČEK
jednatel
Tel.: +420 602 718 580
E-mail: tulacek@gorillamachines.cz
Web: www.gorillamachines.cz
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tí zahrnuje také snadnou instalaci. Easytherm 
obsahuje interní dohlížecí systém kontrolující 
správnou instalaci a propojení elektrické fáze 
ovlivňující rotaci čerpadla správným směrem.

Připraven na Chytrou výrobu

Nový Easytherm přidává konektivitu, praktič-
nost a snadnost použití. Otevíratelný čelní pa-
nel obsahuje vestavěnou komunikační desku, 
jenž umožňuje propojení s ostatním vybave-
ním ve výrobě. Kabeláž je chráněna speciálním 
krytem, jenž předchází náhodilému rozpojení. 
Easytherm je spojen s ostatními stroji, či zá-
kaznickým supervizním systémem díky široké 
řadě možných propojení. Nabízí se Ethernet, 
 Modbus, Profibus, Profinet, Powerlink, Devi-
ceNet a proudová smyčka. Easytherm integru-

je otevřené standardy, jako je OPC-UA server 
a je samozřejmě připraven pro použití ve Win-
factory 4.0, supervizním software společnosti 
Piovan.

Vybavení

Easytherm je možné na přání vybavit mnoha 
žádanými prvky. Nejběžnější je přímé měření 
průtoku pomocí vírového průtokoměru typu 
Vortex pro ty aplikace, kde je nutno držet ma-
ximální přesnost a stálý dohled nad procesní-

mi parametry. Dalšími prvky jsou měření tlaku 
v okruhu, řízení pomocí připojeného externího 
teplotního čidla, automatické vypouštění for-
my, jenž pomůže zkrátit čas pro výměnu ná-
stroje a také možnost volby mezi společným 
a separátním okruhem napouštění vody do 
okruhu formy.

Temperace formy je zásadním prvkem ve 
výrobě plastových výrobků. Proces musí 
být stálý, přesný a spolehlivý, jelikož 

 přímo ovlivňuje výrobní náklady a kvalitu finál-
ního výrobku.

Temperační zařízení modelové řady Easytherm 
je z pohledu životního cyklu výrobních strojů 
stále novinkou, přestože jeho vznik je datován 
do roku 2017. Standardně se vyrábějí modely 
v atmosférické verzi pro maximální temperač-
ní teploty do 90 °C, a pak dvě řady přetlako-
vých modelů pro pracovní teploty do 140 °C 
a do 180 °C. Všechny zařízení používají jako 
pracovní medium vodu a jsou charakterizová-
ny osazením vyspělou technologií, robustností 
a jednoduchostí obsluhy společně se širokou 
nabídkou komunikačního propojení s ostatní-
mi stroji ve výrobě a se supervizními systémy.

Easytherm obdržel v roce 2019 prestižní oceně-
ní IF Design Award.

Robustní a inovativní konstrukce

Temperační stroj musí pracovat spolehlivě 
v každém výrobním prostředí. Výrobce se roz-

hodl v konstrukci pro řešení bez kompromisů, 
tedy pro zabudování špičkových spolehlivých 
komponentů s vysokým výkonem. Proto je po-
užita ucelená řada čerpadel pro široké spekt-
rum aplikací za účelem maximálního průtoku 
a vysokého tlaku. Pro vysoké provozní teploty 
jsou k dispozici take provedení s magnetickou 
spojkou. Protiběžná topení nejsou v kontaktu 
s provozní kapalinou, takže nehrozí riziko ko-
roze, nebo zanesení topných elementů a tím 
snížení výkonu. Pro rychlou a efektivní fázi 
chlazení je použit mosazný deskový výměník. 
Díky těmto řešením je zařízení extrémně rychlé 

jak ve fázi topení, tak ve fázi chlazení. V případě 
potřeby údržby vše urychlí jednoduše odníma-
telné boční krycí panely. Všechny varianty jsou 
vyráběny v totožném kompaktním tvaru těla 
stroje. Bylo myšleno také na ergonomii, kde 
integrované vysunovací čelní madlo a zesílená 
pojezdová kolečka umožní snadný a bezpečný 
pohyb strojem.

Snadné použití a řízení

Temperační stroje jsou obvykle umístěny po-
blíž vstřikovacího lisu, velmi často s omeze-
nými možnostmi přístupu pro obsluhu, jenž 
provádí kontrolu chodu stroje, či změnu pro-
vozních parametrů. Easytherm řeší tuto proble-
matiku celkovou změnou návrhu řídících prvků 
a umožňuje řízení vzdáleným přístupem. Je zde 
TFT displej 4.3" s vysokým jasem a silným chro-
matickým kontrastem pro perfektní viditelnost 
údajů zobrazených na displeji. Celé řízení je 
chráněno temperovaným sklem s 6 dotyko-
vými kapacitními tlačítky pro snadný přístup 
k hlavním funkcím. Navigace je řešena pomocí 
vhodného kruhového ovladače. Snadné použi-

Nyní pro procesní teploty až do 180 °C
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Panasonic (původně společnost Matsushita 
s centrem v Japonsku) byla hlavně v Evropě 
a Americe známá jako inovativní výrobce kvalitní 
spotřební elektroniky. Zaměření společnosti je 
však daleko širší a jednou z oblastí, kde vývoj 
produktů a řešení jde velmi rychle kupředu, je 
průmysl.

Pro zdůraznění a jasného vyhranění průmyslově 
orientovaných divizí společnost představuje nové 
logo Panasonic Industry, které bude zastřešovat 
veškerý vývoj a prodejní kanál na průmysl 

orientovaného portfolia od mikrospínačů, přes 
servomotory až po řídící systémy a roboty.

Ve své image kampani „IN“ se zaměří na hru 
s touto předložkou a pro začátek oslovuje 
své průmyslové zákazníky s citátem „Your 
Committed Enabler“. Na novém webovém 
portálu je k dispozici celé portfolio průmyslově 
orientovaných produktů a řešení.

https://industry.panasonic.eu/cs

Your Committed Enabler

Panasonic s jasným zaměřením
na průmysl

https://industry.panasonic.eu/cs%0D
https://industry.panasonic.eu/cs
https://www.piovangroup.com
https://www.rosler.com
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Odborný seminář: Řešení pro technologické nádrže
Dne 28. 4. 2022 proběhl ve Fabrika Hotelu v Humpolci odborný seminář pro zákazníky Röchling 
Engineering Plastics, s.r.o. Seminář byl zaměřen na materiály pro výrobu technologických zařízení 
pro chemický průmysl a úpravu vody, jako Polystone® (PP, PE, PVDF), Trovidur® nebo Polystone® 
CubX. Zároveň byla představena nová verze programu RITA® (Röchling Integrated Tank building 
Assistant) pro výpočty nádrží z termoplastů.

Semináře se zúčastnilo cca 50 odborníků z řad zákazníků. Specializované přednášky zastřešovali 
Ing. Jan Michalíček a Ing. Igor Mikulčík z oddělení technického marketingu společnosti Röchling, 
pozvání přijali i prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. z ČVUT a doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc. z výzkumného 
vědeckého centra CEITEC VUT v Brně.

RITA® 5.0
RITA® 5.0 je zcela nově vyvinutá verze programu pro výpočet nádrží založená na nejnovějších 
technologiích, která kombinuje osvědčené výhody úspěšného softwaru s řadou dalších nových 
užitečných funkcí.

Polystone® CubX® - Nové možnosti při výrobě nádrží
Oproti standardním homogenním deskám nabízí materiál výjimečné vlastnosti vhodné především 
pro výrobu nádrží. Produkt vyniká svou tuhostí (podélnou i příčnou), nízkou hmotností, 
vysokou chemickou odolností, má výborné tepelně-izolační vlastnosti, je velmi dobře svařitelný 
i s homogenními deskami. Dostupný ve variantě PP, PE100-RC, PPs.

www.roechling.com/cz

radicigroup.comAdline

RADICIGROUP | HIGH PERFORMANCE POLYMERS

Radilon® Adline 
3D PRINTING FILAMENTS

Praktické nástrojařské postupy
v termínu 16. 5. 2022

Školení pro seřizovače 
vstřikovacích strojů
v termínu 23.–26. 5. 2022Školení je vhodné především pro 

pracovníky údržby a oprav forem. 
Provádíme pro skupinu 5 až max. 8 
účastníků.

https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-
postupy/

Školení je vhodné pro budoucí 
seřizovače a seřizovače se základními 
znalostmi.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-serizovace-
vstrikovacich-stroju-4-denni/

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html

TECH news

ensingerplastics.com

Your Partner for High-Performance Plastics

http://www.roechling.com/cz
http://www.roechling.com/cz
https://www.radicigroup.com/en/products/applications/additive-manufacturing/overview
https://libeos.cz/
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-serizovace-vstrikovacich-stroju-4-denni/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-serizovace-vstrikovacich-stroju-4-denni/
https://svetplastu.eu/
https://www.ensingerplastics.com
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EXTRUSION
TECHNOLOGIES

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., č.p. 1, 533 32 Čepí, tel.: +420 466 797 011, e-mail: info@boco.cz, www.boco.cz

CERTIFIKOVANÝ INTEGROVANÝ 
SYSTÉM ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI 
FRIMO
Certifikace integrovaného systému řízení
ve společnosti FRIMO vytváří synergie pro udržitelný úspěch

orientované na budoucnost. A integrované, aby 
bylo možné využít co nejvíce synergií a efektivně 
využívat zdroje. Pro všechny zúčastněné je 
obchodní úspěch více než kdy jindy závislý na 
odpovědném přístupu k dostupným zdrojům 
z ekonomického, ekologického a sociálního 
hlediska.

‚Jsme hrdí na to, že jsme překonali obtíže 
pandemie a mohli se ucházet o recertifikaci 
našeho systému řízení kvality podle normy ISO 
9001:2015 v roce 2021, stejně jako o certifikaci 
našich procesů ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce podle normy ISO 45001:2018 a ochrany 
životního prostředí podle normy ISO 14001:2015. 
Certifikace jsou součástí našeho podnikání ve 
společnosti FRIMO již více než 25 let, ale jen 

Skupina FRIMO je předním vývojovým 
a systémovým partnerem v mezinárodním 
automobilovém průmyslu. Jejím hlavním cílem 
je optimálně plnit extrémně vysoké požadavky 
zákazníků, které v tomto odvětví převládají. Vedle 
nekompromisní kvality nabývají na významu 
robustní procesy v oblasti bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a životního prostředí, které musí 
být pro zákazníky a obchodní partnery rovněž 
doložitelné a prokazatelné.

Proto se také společnosti FRIMO zaměřila na 
tyto aspekty a byl zahájen další rozvoj v souladu 
s požadavky integrovaného systému řízení.

Vedení společnosti FRIMO zde zaujímá jasné 
stanovisko. „Považujeme za svou podnikatelskou 
odpovědnost vytvořit rámec pro další rozvoj 
společnosti FRIMO v oblasti kvality, zdraví, 
bezpečnosti práce a životního prostředí. 
Integrovaný systém řízení nám dává možnost 
plně využívat synergie ve větší komplexnosti 
našeho podnikatelského prostředí. Tyto 
optimalizované procesy budeme zavádět ve 
všech našich závodech v duchu konceptu 
One FRIMO, a to i v mezinárodním měřítku,“ 
zdůrazňuje Dr. Christof Bönsch, generální ředitel 
společnosti FRIMO Group GmbH, a dodává: 
„Považujeme to za další logický krok k důsledné 
orientaci na zákazníka.

Procesy týkající se kvality, zdraví, bezpečnosti 
práce a životního prostředí tak byly dále 
optimalizovány v rámci jednoho ambiciózního 
projektu a úspěšnost implementace byla v roce 
2021 završena certifikací. Byly tak splněny 
podmínky pro zajištění toho, aby všechny 
podnikové procesy probíhaly v souladu s normami 
v rámci trvale udržitelné podnikové politiky 

stěží se jedná o rutinu,“ říká Matthias Stauffer, 
odpovědný za systémy řízení a procesy ve 
společnosti FRIMO GmbH.

Několikadenní audity provedli auditoři 
certifikačního orgánu TÜV Rheinland. Vydané 
certifikáty mají platnost tři roky. Certifikace 
potvrzuje sebevědomí společnosti FRIMO při 
nakládání s kvalitou výrobků, bezpečností, 
udržitelností a procesy zaměřenými na zákazníka.

„To však neznamená, že můžeme polevit,“ 
zdůrazňuje Stauffer a dodává: ‚Integrovaný 
systém řízení je pro nás zároveň povinností 
neustále reflektovat naše výrobky a služby na 
globální úrovni a zlepšovat je.‘

zleva: Matthias Stauffer, FRIMO GmbH
Pascal Füchtenhans, TÜV Rheinland Cert GmbH
Dr. Christof Bönsch, CEO, FRIMO Group GmbH

https://www.boco.cz
https://www.frimo.com/
http://www.pharis.cz
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Svět plastů-TECHnews mediální partneři konference

Ve spolupráci s našimi partnery si Vás dovolujeme pozvat na odbornou konferenci 

Účastníci této odborné konference budou seznámeni s novými trendy v oblasti zpracování plastů vstřikováním. 
Cílem je předat zájemcům široké spektrum odborných informací a seznámit je i s praktickými poznatky a 
novinkami z tohoto odvětví. Kromě toho budou mít možnost navázat nové kontakty a setkat se mimo jiné i s 
našimi zahraničními partnery.

Konference se uskuteční 26.5. - 27.5.2022. Místem konání akce bude velmi příjemné a klidné prostředí OREA 
Hotelu Devět skal v obci Milovy.

Na seminář se již nyní velmi těšíme a pečlivě pracujeme na jeho přípravách.

Svět plastů_TECHnews jsou mediální partner Semináře - PLASTY 2022 

6. TECHNOLOGICKÝ SEMINÁŘ - PLASTY 2022
Společnost SPECTRA spol. s r.o. pořádá pro své zákazníky a obchodní partnery již 6. ročník technologického 
semináře – PLASTY 2022. Akce je určená především pro vedoucí pracovníky v oblasO údržby forem, vedoucí kvality, 
technology a vedoucí výroby. 

https://jansvoboda.cz/
https://www.spectrachemie.cz/
https://www.compuplast.cz
https://www.engelglobal.com/cs/cz?utm_source=svetplastu-eu&utm_medium=newsletter-banner&utm_campaign=30jahre-cz
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

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

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 
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-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

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

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

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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TECH news - 4 - 10. 1. 2017

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.
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