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Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 2018 1400 výtisků, cena 19 000,-Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,-Kč.
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Přeneseme Vaše požadavky do vhodného m

mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018
PA 6, PA 6.6, PA 6.10, PA blendy,
PPA, PK, PAEK

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 93, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás
POM, PPS, LFRT, PBT, PBT-HI, PET,
PCT, LCP, TPC-ET, PE-UHMW

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů
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Včetně na míru přizpůsobené logistické kon

Stále se můžete přihlásit!

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz
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Sloučeniny polyamidu 6.6 jsou z důvodu již po léta trvajícího
nedostatku surovin na trhu dostupné pouze omezeně a jejich
ceny průběžně stoupají. Proto se společnost K.D Feddersen CEE
GmbH společně s firmou AKRO-PLASTIC ujaly úkolu modifikovat
PA6 do podoby jeho atraktivní alternativy, která by dosahovala
srovnatelných vlastností jako PA6. 6.

Vý vojová novinka firmy AKRO-PLASTIC ve vztahu k náhradě PA6.6 se nazý vá
AKROMID® B+. Zesílený 50% skelnými vlákny dosahuje v kondicionovaném stavu tento kompaund při 80 °C týchž pevnostních
vlastností jako upravený PA6.6 GF50 (napětí
na mezi pevnosti 115 MPa). Rovněž tuhost
upraveného materiálu je téměř na stejné
úrovni jako u PA6. 6. Nov ý typ modifikovaného polymeru PA6 se cenově pohybuje
mezi PA6.6 a PA6 a nabízí tak značný potenciál k úsporám. Portfolio kompaundů
AKROMIDu® B+ zesílených skelnými vlákny
v rozmezí od 30 % do 50 % je připraveno ke
vzorkování a typ s 60 % zpevňujících skelných vláken následuje v brzké době.
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Průžez chladícím potrubím vyrobeným z Akromidu B+

Společnost K.D. Feddersen
CEE GmbH naleznete na
veletrhu v hale G1,
stánek č. 006

3. 9. 2018
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Termická analýza NETZSCH – moderní
nástroje pro charakterizaci polymerů

Web: www.draeger-a.at

NETZSCH Česká republika s.r.o.

Každý výrobce a zpracovatel polymerů každodenně řeší otázky, týkající se kvality, složení, oxidační stability,
www.netzsch.com
stupně vytvrzení, obsahu aditiv a další. Přístroje zahrnované do oblasti termické
analýzy Vám v tom mohou
velmi efektivně pomoci. Měřením tepelných efektů (skelný přechod, bod tání, rozklad), tepelně – fyzikálních,
termomechanických a viskoelastických vlastností a dalších veličin můžete zjistit více o vašich surovinách
nebo produktech. Tato data pak použijete nejen v oblasti kontroly kvality, ale i ve vývoji materiálů, analýze
závad a chyb a optimalizaci výrobních procesů.

Polymery můžeme obecně rozdělit do tří skupin – termoplasty, elastomery a termosety.
Termická analýza se používá pro určení vlastností u všech tří skupin.
Nejpoužívanějšími termoanalytickými metodami jsou diferenční skenovací kalorimetrie
(DSC), termogravimetrie (TGA), termomechanická analýza (TMA, DIL), dynamická mechanická analýza (DMA), měření tepelné a teplotní
vodivosti (LFA, HFM) nebo dielektrická analýza

(DEA). Výsledky měření termické analýzy lze
s výhodou kombinovat s dalšími výstupy – například MFI, mechanické zkoušky.
Metodou číslo jedna pro polymery je DSC (Diferenční skenovací kalorimetrie), která měří
teplotní efekty fázových přeměn – stanovíme
teplotu tání, skelného přechodu, stupeň zesíťování, obsah krystalické fáze, měrné teplo,
oxidační stabilitu.
TGA (Termogravimetrie) dává informace o složení a teplotní stabilitě polymerů a jejich směsí,
dále o obsahu plniv nebo aditiv. Plynné složky po tepelném rozkladu je možné analyzovat
metodami hmotnostní spektrometrie (QMS)
nebo infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FTIR).
DSC a TGA pokrývají přibližně 80 % aplikací
analýz polymerů. Jsou to metody jednoduché
a dobře automatizovatelné.
Dilatometrie DIL a termomechanická analýza
TMA zkoumá roztažnost látek v závislosti na
teplotě. DMA (Dynamická mechanická analý-

za) ještě přidává informace o elasticitě a viskoeleastickém chování, únavových vlastnostech,
tečení a relaxaci.
DEA (Dielektrická analýza), měří vytvrzování
pryskyřic v závislosti na čase a teplotě, nejen
v laboratoři, ale i on-line v provozu.
LFA (Laser/Light Flash Analysis) měří teplotní
vodivost materiálů, v pevném stavu nebo tavenině. Z této informace lze vypočítat tepelnou
vodivost. Tepelnou vodivost izolačních materiálů můžeme měřit pomocí přístrojů HFM.
Společnost NETZSCH Gerätebau GmbH se
specializuje na termickou analýzu již více než
50 let, nejen všechny tyto přístroje vyrábí, ale
ve svých laboratořích vývíjí aplikace pro jejich
využití a případně měří vzorky pro zákazníky.
Další informace nejen o těchto přístrojích
a aplikacích pro analýzu polymerů najdete na
webových stránkách:
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/
en/materials-applications/polymers/

Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulický válec s přírubou
Pro montáž do rozměrově omezeného prostoru nabízí Meusburger
exkluzivně a s okamžitou platností kompaktní hydraulické válce s montáží
s přírubou. Díky této konstrukci je možná montáž ve velmi krátkém
čase, připojovací šrouby jsou součástí dodávky. Kromě toho systémem
odstupňované průměry vrtání chrání těsnění při montáži.
Kompaktní a inteligentně řešená konstrukce nového
válce s přírubou od Meusburgera umožňuje minimální zástavbové rozměry a tím i maximální flexibilitu v konstrukci formy. Montáž může být realizována s dosednutím na přírubu nebo zapuštěním. Pro
montáž se do desky dělá dvoustupňové vrtání. Tento
způsob zamezuje při montáži poškození O-kroužků
na hraně kolmého vrtání. Pístnice s dvojitým těsněním a přídavným stíracím kroužkem zaručuje čistý

chod a standardně zabudované těsnění FKM (Viton®)
umožňuje použití až do teploty 180°C. Optimálně
řešená kalená a broušená pístnice zaručuje dlouhou
životnost. Pomocí odtlačovacího závitu je možné válec velmi rychle a jednoduše demontovat. Tento nový
hydraulický válec s přírubou E 7048 se dodává ve
čtyřech různých konstrukčních velikostech vždy pro
3 různé zdvihy. CAD-data jsou k dispozici ke stáhnutí
v digitálních katalozích Meusburger.

Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulický válec s přírubou

ŠMÍD a spol., s.r.o. – Váš partner pro vstřikování plastů a pryží
Na vlečce 357, 25218 Úhonice, www.smid-a-spol.cz

Navštivte nás na veletrhu
PLASTEX – stánek č.40/G1
TECH news
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Nezahrávejte si s bezpečností!

Vzduchem chlazený kompaktní chladič

www.staubli.cz/connectors

Stäubli investuje do rozvoje ve střední Evropě
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.

Pardubická pobočka společnosti Stäubli přivítala ve svém sídle
vzácnou návštěvu v podobě nejvyššího vedení této švýcarské
společnosti. Delegace v čele s CEO Rolfem Strebelem strávila
v České republice tři dny plné intenzivních jednání s lokálním
managementem doplněné o návštěvy několika klíčových zákazníků.

HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

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

Pardubickou centrálu Stäubli pro střední a východní Evropu navštívilo vedení ze
Švýcarska včetně CEO Rolfa Strebela.

Pokračování na straně 4

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2018
Konstrukce vstřikovaných dílů
v termínu 17. - 19. 9. 2018
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů
a konstruktéry vyškolených v jiných oborech.
n Rozdělení plastů.
n Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
n Vliv přísad na vlastnosti.
n Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
n Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní
zpracovatelské technologie.
n Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
n Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
n Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
n Přesnost plastových dílů.
n Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
n Vady plastových dílů.
n Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí
počítačové simulace.
n Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.
Vlastnosti a metody zkoušení plastů
v termínu 26. – 27. 9. 2018
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o
vlastnostech a zkoušení plastů (nákup materiálu, technologie,
konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj).
n Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární
struktura ve vztahu k tokovým vlastnostem taveniny
a užitným vlastnostem výrobku.

TECH news

Partner školení:
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ÚSILÍ.
Na plno a s vášní děláme to, co
dobře umíme, a proto vyvíjíme
high-tech řešení a přetavujeme
je do jedinečného spektra
průmyslových technologií. Jsme
pevně přesvědčeni, že technika
budoucnosti vyžaduje vysoce
kvalifikované a aktivní zaměstnance. Proto jsme již více než 50
let pro Vás v pohybu.

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html
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Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
Reologické vlastnosti plastů, využití reologických
metod v oblasti vstupní a výstupní kontroly
plastů, resp. plastových výrobků.
Využití polarizační mikroskopie k hodnocení
kvality plastových dílů na základě studia
morfologické struktury plastu.
Využití termických analýz - metody DSC
k hodnocení struktury a vlastností plastů.
Hodnocení fyzikálních vlastností plastů hustoty, smrštění dílů.
Hodnocení mechanických vlastností plastů
za standardních teplot i za bodu mrazu.
Metody hodnocení tvarové stálosti plastů
za vysokých teplot, stanovení přechodových
teplot plastů a jejich význam v praxi.
Hodnocení hořlavosti plastů.
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ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Během svého pobytu v Pardubicích se ředitelé jednotlivých
divizí André Lucchetti (Fluid Connectors), Franco Delvecchio
(Electrical Connectors) a Gerald Vogt (Robotics) zajímali o plány dalšího rozvoje firmy ve střední a východní Evropě, jednom
z klíčových regionů pro Stäubli v globálním měřítku.
Pozitivní trend vývoje a zájem zákazníků o vysoce kvalitní řešení pro automatizaci a usnadnění výroby dokazuje rostoucí
počet zaměstnanců, kterých dnes Stäubli v České republice,
na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku,
Chorvatsku a Srbsku zaměstnává více jak 80, stejně jako obrat
přesahující půl miliardy korun. O dobré finanční kondici společnosti a důvěře vedení svědčí i další plánované investice do
personálu a zázemí včetně přestěhování kanceláře v Bukurešti
nebo připravované stavby nového firemního sídla v Pardubicích, kterou během této návštěvy potvrdil i finanční ředitel
skupiny Stäubli Carsten Gottschall.

www.frimo.com
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MAPRO MÁ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO

Pokračování ze strany 3

î vstřikování plastů
î automatizaci výroby

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
na stánku společnosti MAPRO spol. s r.o.
Najdete nás v pavilonu G1 stánek č. 35

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2018
Základní pravidla výkresové dokumentace
v termínu 6.–7. 9. 2018
Školení je určeno pro pracovníky nevýrobního sektoru obchodu, ekonomiky, vedení společnosti apod.
n Normalizace
n Druhy čar
n Zobrazování
n Pohledy
n Řezy, průřezy
n Zjednodušování a přerušování obrazů
n Měřítko
n Kótování
n Úprava výkresového listu
n Tolerance - předpis přesnosti, tvaru, rozměru a polohy,
drsnost povrchu
n Výkres sestavy, svařence, celku
n Praktická část
Elektrické vodiče v automobilech
v termínu 13.–14. 9. 2018
Školení je pro konstruktéry, technology montáže a elektromontéry.
n Přehled materiálů pro vodiče, měď, hliník, olovo, mosaz, bronz,
nikl, zlato, stříbro, platina atd.,

n Koroze jako hlavní degradační činitel, mechanizmus koroze kovů, vlastnosti korozních vrstev z pohledu el. obvodu, vliv napětí obvodu na korozi,
ochrana proti korozi
n Kontakty a svorky (rozebírané bez proudu v obvodu), princip elektrického
kontaktu, kritéria pro minimalizaci přechodového odporu a dlouhou životnost, vlastnosti elektrické a mechanické, galvanické pokovení elektrických
kontaktů
n Kontakty relé a stykačů, spínání/vypínání kontaktu pod proudem: přehled
základních jevů, východiska a omezení pro konstrukci kontaktů, zapínací
proudy a jejich vliv na funkčnost kontaktu, hašení oblouku při vypínání,
vliv oblouku na kontakty, kategorie zátěží, volba materiálu kontaktů (výběr
typu relé), zhášecí komory
n Použití kostry jako vodiče, železo, ocel, nerez atd.,
n Izolace vodičů, PVC, Cross-linked, silikon, gumová izolace, odlišnosti PVC,
Cross-linked PE, vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní stabilita, vliv
prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej atd.
n Laky a barvy jako izolace vodičů.
n Nepevné dielektrické materiály, gely, pasty atd.
n Plasty - vázací pásky, kryty el. komponentů, přehled používaných plastů:
Nylon 6/6, PA66, ABS atd., vlastnosti elektrické a mechanické a teplotní
stabilita, vliv prostředí na životnost - UV, teplota, tlak, vlhkost, kyseliny, olej
atd.

ABB a Kawasaki vytvořily první společné rozhraní
pro kolaborativní roboty

Společnosti ABB a Kawasaki Heavy Industries, které patří ke světové špičce v oblasti průmyslové automatizace
a robotiky, na veletrhu Automatica v Mnichově představily první společné operační rozhraní pro kolaborativní roboty.

Společné rozhraní přispěje k řešení problému
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,
s nímž se potýká řada odvětví. Například v Japonsku je pětina pracovníků méně než 10 let
před důchodovým věkem.
Poptávka po kolaborativních robotech roste
rychleji než již tak prudce rostoucí trh průmyslových robotů, neboť snadno ovladatelné roboty
otevírají možnosti pro nové uživatele. Kolaborativní roboty mohou programovat a ovládat i lidé
bez speciální kvalifikace. To malým a středním

podnikům pomáhá vyhnout se dlouhému procesu učení, který je tradičně s průmyslovými
roboty spojený.
Kolaborativní roboti (koboti), které může ovládat téměř každý, mohou nahradit chybějící pracovní síly. Ve výrobním závodě mohou pracovat téměř kdekoli bez bezpečnostních zábran,
a díky tomu se ideálně hodí pro nasazení při
náhlém a neočekávaným vzestupu poptávky.
„Nové a moderní provozní rozhraní vyhovující
oborovým normám urychlí již tak rychlý nástup
kolaborativních robotů,“ uvedl Per Vegard Nerseth, výkonný ředitel ABB Robotika. „Mnohým
novým výrobcům poskytne pružnost a škálovatelnost. Pracovníkům v průmyslu pak přinese zajímavější práci.“
Rozhraní je výsledkem spolupráce mezi společnostmi ABB a Kawasaki, která byla oznámena v listopadu 2017. Cílem spolupráce
je sdílet vědomosti a podporovat výhody
kolaborativní automatizace, zejména dvouramenných kolaborativních robotů. Předmětem spolupráce je i jednoduché rozhraní

mezi člověkem a robotem, které využívá intuitivní navigace a ikon, podobně jaké známe ze smartphonu.
Yasuhiko Hashimoto, výkonný ředitel a prezident pro strojírenství a robotiku Kawasaki Heavy Industries uvedl: „Jsme hrdí, že jsme tento
první velký krok uskutečnili společně s ABB a je
naprosto příznačné, že do nové éry kolaborativní
automatizace vstupujeme spoluprací. Kolaborativní roboty budou pro společnost velkým přínosem. Výroba díky nim bude pružnější a efektivnější a naše výrobní závody si i přes stále větší
nedostatek pracovních sil udrží produktivitu.“
Vedle pokračujícího vývoje operačního rozhraní
se spolupráce soustředí i na další témata, jako
jsou například společné bezpečnostní normy.
Tradiční průmyslové normy se zakládají na letech praxe za velmi speciálních podmínek. Cílem kolaborativní automatizace je vyvinout
bezpečnostní normy, které zaručí bezpečnost
práce, ale zároveň umožní zcela nové způsoby
spolupráce bez zbytečného omezování mnoha
přínosů kolaborativních robotů.

—
Nová éra robotiky
MSV Brno, 1. – 5. 10. 2018
Výstaviště Brno
Stánek 095, pavilon P
TECH news

-4-

3. 9. 2018

BASF rozširuje portfólio polyesterov
odolných voči hydrolýze
n
n

Ultradur® HR novej generácie s vylepšeným
spracovaním a vyššou tekutosťou
Po prvý raz aj v oranžovej farbe pre
komponenty v elektrických vozidlách

V automobilovom priemysle narastá dopyt po
vysokoúčinných snímačoch na rozšírenie elektrickej mobility a autonómneho riadenia. Spoločnosť
BASF preto ďalej rozširuje ponuku termoplastických polyesterov odolných voči hydrolýze. Rozšírený sortiment radu Ultradur® HR (HR = z angl.
„hydrolysis resistant“, teda odolný voči hydrolýze) obsahuje Ultradur® B4330 G6 HR High Speed,
čo je zvlášť tekutá a laserom označiteľná trieda
s 30-percentným spevnením zo sklenených vlákien, Ultradur® B4330 G10 HR, ktorý predstavuje
typ s 50-percentným obsahom sklenených vlákien, a Ultradur® B4331 G6 HR – novú generáciu
s optimalizovanými vlastnosťami spracovania. Ultradur® B4331 G6 HR je odteraz v ponuke v bezfarebnej verzii, ako čierny variant označiteľný
laserom a taktiež v oranžovej farbe pre komponenty v elektrických vozidlách.

materiály PBT (PBT = polybutyléntereftalát), ktoré
je zvlášť vhodné používať v náročných podmienkach. Zabezpečujú tak dlhú životnosť a vynikajúcu prevádzkovú spoľahlivosť automobilových
komponentov. Triedy HR majú okrem toho značne vysokú odolnosť voči alkalickým roztokom,
ktoré spôsobujú praskanie korózie pod tlakom.
Platí to aj pre novú triedu Ultradur® B4331 G6 HR,
ktorá sa vyznačuje podstatne vyššou stabilitou
taveniny a tekutosťou. Ultradur® B4331 G6 HR
pri spracovaní nevykazuje žiadne zvýšenie viskozity, ani ak je vystavený pôsobeniu vyšších teplôt
po dlhší čas – čo je výborný základ pre stabilné
a ľahké spracovanie. Materiál je možné zafarbiť aj
na oranžovo (RAL 2003) pre výrobu vysokonapäťových zásuvných konektorov do elektromobilov.
Vďaka nezvyčajne vysokej odolnosti materiálov
PBT voči plazivým prúdom je možné vysokonapäťové zásuvné konektory vyrobiť aj menšie,
pričom budú stále odolávať vyššiemu napätiu
v elektrických vozidlách. To vedie k úsporám
v oblasti nákladov aj hmotnosti komponentov.
Séria Ultradur® 4330 G6 HR, ktorá je už v ponuke
s 30 percentami sklenených vlákien, je rozšírená
o zvlášť tekutý a laserom označiteľný Ultradur®
B4330 G6 HR High Speed bk15045. Táto trieda umožňuje ľahko vyrábať tenkostenné diely
a komponenty, ktoré vykazujú vysoký pomer zatekania k hrúbke steny.

Nový Ultradur® B4330 G10 HR je plnený sklenenými vláknami v objeme 50 %. Preto ho možno
spracovať na komponenty, ktoré sú súčasne
Ponukou jednotlivých tried produktu Ultradur® vystavené vlhkosti aj vysokým teplotám (160°C,
HR prináša spoločnosť BASF vysoko odolné krátkodobo až 180°C) a zachovávajú si vysokú

tuhosť, ako sú napríklad riadiace moduly v potrubí s plniacim vzduchom. V teplotnom rozmedzí
140°C až 180°C dosahuje materiál takmer úroveň vlastností polyfenylénsulfidu (PPS), ktorý sa
zvyčajne používa pri tomto druhu aplikácií.

Pre vybrané automobilové aplikácie vyvinula spoločnosť BASF produkt Ultradur® B4450 G5 HR.
Polybutyléntereftalát je vystužený 25 percentami sklenených vlákien, zodpovedá požiadavkám
smernice RoHS a obsahuje retardéry horenia.
Možno ho zafarbiť svetlými farbami a popisovať
označiť laserom. Vďaka nízkym hodnotám zahmlievania podľa emisnej skúšky VDA 278 je vhodný na použitie v interiéroch automobilov a na
kryty riadiacich jednotiek. Tento novo vyvinutý
materiál sa vyznačuje odolnosťou voči hydrolýze, spomaľovaním horenia, vysokou odolnosťou
voči plazivým prúdom a nízkou hustotou dymu.
Tento profil vlastností je zameraný aj na elektrické
vozidlá, ktoré majú značne vysoké nároky na bezpečnosť a omnoho vyššie prúdy než v bežných
hnacích sústavách.

Od uvedenia na trh vyvinula spoločnosť BASF
vyše desať tried produktu Ultradur® s modifikáciou HR, ktoré sú vystužené sklenenými
vláknami v objeme 15 %, 30 % a 50 %, sú zvlášť
tekuté, označiteľné laserom, majú úpravu voči
nárazom a laserovú priehľadnosť, alebo spomaľujú horenie. Typické aplikácie možno nájsť
predovšetkým v automobilovej elektronike,
napr. ako kryty riadiacich jednotiek, konektory, snímače, ale aj nabíjacie zásuvky, kryty
akumulátorov alebo konektorov vo vysokonapäťovom obvode elektrických vozidiel.

Firma MG PLASTICS s.r.o. rozšiřuje nabídku plastů
o nové speciální materiály

Firma MG PLASTICS se doposud zabývala výhradně prodejem materiálů od jednoho z největších specialistů na výrobu TPE
materiálů na bázi SEBS, a tím byly produkty s obchodním názvem THERMOLAST výrobce KRAIBURG TPE. Každý rok ve
spolupráci s tímto výrobcem uváděla na trh nově vyvíjené řady materiálů, které tento segment trhu neustále posouvaly dále.
Základní filozofií firmy MG PLASTICS s.r.o je poskytování uceleného obchodního a technického servisu s velmi rychlou dodávkou materiálů, a je známa
hlavně jako kompetentní partner při vývoji nových
výrobků a aplikací. Této pozice firma dosáhla především díky úzké spolupráci s technickým a obchodním oddělením společnosti KRAIBURG TPE.

úroveň ve vývoji, výrobě speciálních plastů a jejich nejmenších množství. Firma RIA-POLYMERS je zátechnického servisu, která by optimálně doplnila kazníky vysoce oceňována za její silné technické
a vývojové oddělení, které je připraveno navrhnout
dosavadní spolupráci s firmou KRAIBURG TPE.
Nového partnera našel MG PLASTICS s.r.o v ně- materiály přesně podle požadavků od mechanicmecké firmě RIA-POLYMERS GMBH sídlící ve městě kých vlastností až po požadavky na jejich zpracování.

Zimmern o.R. Jedná se o výrobce, který se speciali- Více informací najdete na stránkách
zuje na materiály pro náročné aplikace, jako high- www.mgplastics.cz.
Po úspěšných 11 letech se firma MG PLASTICS s.r.o. -performance materiály, polymerní blendy a masNavštivte nás na veletrhu
rozhodla rozšířit sortiment nabízeného zboží o dal- terbatche snižujících smykové tření.
Plastex Brno, galerie G1,
ší speciální materiály. Základním parametrem pro Materiály tohoto výrobce jsou používány ve
stánek č.106
vyhledání nového partnera byla vysoká odborná všech oblastech průmyslu a jsou vyráběny již od
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Posuňte se dál díky našemu know-how a inovačním technologiím v novém Technologickém centru, které
je dalším článkem k poskytování komplexní péče o zákazníka. Otestujte zde inovativní technologie a postupy
výroby na základě standardů budoucnosti zapadajících do koncepce Průmysl 4.0.

Skupina KUBOUŠEK představí na MSV trendy v průmyslu
zcela inovativním www.technologicke-centrum.cz
pojetím stánku
Skupina KUBOUŠEK Technologies and Instruments (KTI) vystavuje na
MSV v Brně nepřetržitě již 27 let. Letos přivítá zákazníky zcela novým
pojetím své expozice v pavilonu G1, jehož cílem je představit široké
možnosti Technologického a Vzdělávacího centra KUBOUŠEK.

Centrála skupiny KTI v Českých Budějovicích s vlastním Technologickým a Vzdělávacím centrem

Skupina KUBOUŠEK Technologies and Instruments
(KTI) vystavuje na MSV v Brně nepřetržitě již 27 let.
Letos přivítá zákazníky zcela novým pojetím své
expozice v pavilonu G1, jehož cílem je představit
široké možnosti Technologického a Vzdělávacího
centra KUBOUŠEK.

blíže k zákazníkům na naše trhy. Nabízíme zde
kompletní portfolio našich produktů v reálném provozu s možností testování, překlenovací výroby na
strojích KraussMaffei, které jsou vybaveny inovativními technologiemi a pečlivě zvoleným periferním
zařízením. Zákazníci zde tak mají možnost využít
služeb našich obchodních týmů a specialistů, aplikačních inženýrů, projektantů a konstruktérů pro
své projekty,“ představuje novinku Ivan Kuboušek,
prezident skupiny KTI.
Souběžně s výstavbou Technologického centra
otevřela skupina KUBOUŠEK i vlastní Vzdělávací
centrum, jehož široké spektrum odborných školení
a přednášek využívají zákaznici z celé České republiky i ze Slovenska. „Kromě standardních školení na
obsluhu a údržbu strojů, robotů, periferních zařízení
i měřicích přístrojů nabízíme i rozšířené spektrum
technologických školení, která realizujeme ve spolupráci s předními českými odborníky ze světa plastů.
Obsazenost kurzů nám jasně ukazuje, že touto nabídkou jsme se vydali správným směrem,“ doplňuje
Tereza Velíšková, vedoucí Vzdělávacího centra.

Na veletržním stánku v Brně není možné během
krátké návštěvy zákazníkům toto vše jednoduše
představit.
„Proto přicházíme s konceptem virtuálního veletržního stánku. V rámci požadavků kladených na
celý trh nástupem Průmyslu 4.0 jsme se rozhodli,
že veletržní stánek použijeme pouze jako moderátorské pracoviště a prostor pro setkání se zákazníky. Formou on-line přenosů jim nabídneme
přístup přímo do našeho Technologického centra.
Náš stánek bude oknem do naší centrály s Technologickým a Vzdělávacím centrem včetně pracovišť péče o zákazníka jednotlivých divizí skupiny
KUBOUŠEK. Týmy našich specialistů v kombinaci
s prezentacemi a dokumentací umožní detailnější
pohled na exponáty i do jejich vnitřních prostor
a v případě potřeby i on-line zodpoví konkrétní
otázky charakteru, které žádná veletržní expozice
nikdy neumožní,“ vysvětluje myšlenku nového
veletržního konceptu Ivan Kuboušek.
Pomocí pečlivě rozmístěných kamer v Technologickém a Vzdělávacím centru a on-line propojení se specialisty v Českých Budějovicích,
získá návštěvník stánku G1 v Brně ucelený obraz o kompletním know-how a možnost seznámení se s hydraulickým a elektrickým strojem
KraussMaffei, high-endovými technologiemi
vstřikování, automatizovanými pracovišti a vzdálenou správou a sběrem výrobních dat. Zákazníci
také budou moci nahlédnout do prostředí, kde
probíhá vzdělávání a školení.
Společnost KUBOUŠEK bude tradičně vystavovat
i v pavilonu F, kde se zaměří na kontrolu kvality
a metrologii. Expozice bude zahrnovat i výběr nejnovějších a nejžádanějších měřicích technologií.
Luděk Čekal, obchodní ředitel KTI, k tomu dodává: „Tak, jak jsou naši zákazníci zvyklí, nabízíme jim
možnost přinést na veletrh své vlastní výrobky, na
kterých si mohou vyzkoušet přesnost našich přístrojů. Navíc nabízíme možnost dodání s potřebnými
kalibračními listy, které jsou obvykle vyžadovány
pro získání certifikátů kvality.“
„Už jen z výše uvedených důvodů se letos vyplatí
zastavit se na našich stáncích G1 a F na MSV Brno.
Těšíme se první říjnový týden na vaši návštěvu,“ zve
návštěvníky veletrhu Čekal.
www.kubousek.com
Technologické centrum KUBOUŠEK:
www.technologicke-centrum.cz

Zákaznické dny v Technologickém centru KUBOUŠEK

Odborné kurzy ve Vzdělávacím centru KUBOUŠEK

„Po více než třicetiletých zkušenostech a deseti letech výstavby a vývoje jsme minulý rok v Českých
Budějovicích otevřeli vlastní Technologické centrum.
Tímto řešením jsme naše obchodní partnery přivedli

Unikátní online propojení
Technologického centra s MSV Brno
MSV Brno 1. - 5. 10. 2018
expozice KUBOUŠEK v pavilonech G1 a F
TECH news
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Plně automatická optimalizace
vývoje produktu

PLASTY GABRIEL s.r.o

Varimos® je zkratka „virtual and real injection moulding optimisation
system“ – a jedná se o automatickou optimalizaci kompletní technologie
vstřikování plastů, od optimalizace konstrukce dílu, přes optimalizaci
konstrukce vstřikovací formy až po optimalizaci samotného vstřikovacího
procesu. Systém Varimos® doprovází celý proces vývoje produktů, od
návrhu dílů až po jejich sériovou výrobu.
Se systémem Va- Příklad využití: Zajištění kruhovitosti dílu
rimos® je možné,
cíleně a naprosto automaticky,
dosáhnout určité
vlastnosti produktu, např. rozměrové
stálosti, pomocí řízení vstřikovacího procesu,
konstrukce dílu a vstřikovací
formy. Výsledkem je díl, který splňuje všechny definované znaky kvality a proces, který je
hospodárně optimalizován a zaručuje maximální produktivitu.
U podélně vstřikovaného dílu mohlo být,
pomocí nasazení systému Varimos®, ukázáno, že kruhovitosti dílu v jeho středu a na
konci cesty tečení nemůže být dosaženo jen
pomocí variace technologických parametrů. Změna teploty chladícího média má sice
vliv na kruhovitost, ale ve středu dílu opačným způsobem než na jeho konci. Proto je
nutné oddělit vliv stejných technologických
parametrů na konkurenční znaky kvality
(v našem případě kruhovitost). Z tohoto důvodu byl temperační systém upraven tak,
že byly do temperačního okruhu, v oblasti konce dílu, přidány dvě temperační věže
s cílem ovlivnit kruhovitost dílu pouze na jeho konci. Po optimalizaci
polohy těchto temperačních věží, jejich
průměrů a vlastností temperačního média, jeho teploty a průtoku, v daném temperačním okruhu bylo dosaženo požadované kruhovitosti dílu po celé jeho délce.
Toto je pouze jedna z možností využití systému Varimos®. Další možnosti využití tohoto
systému pro plně automatickou cílenou optimalizaci celého procesu vývoje plastových
dílů a jejich kontrolované výroby jsou popsány na www.cadmould.cz.

TECH news

Původní a optimalizovaný (vpravo) temperační systém pro zajištění kruhovitosti. (Obr.: Simcon)

Optimalizace kruhovitosti dílu pomocí zlepšeného temperačního systému. Vlevo stav před úpravou
temperačního kanálu, vpravo po zlepšení temperačního kanálu. (Obr.: Simcon)

PLASTY GABRIEL s.r.o
Prodej a podpora programů Cadmould® 3D-F a Varimos®
Analýza procesu vstřikování plastů
Optimalizace konstrukce plastového dílu, formy a technologických parametrů
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Panasonic: Miniaturní senzory řady EX
Největší překážkou při výrobě miniaturizovaných průmyslových fotoelektrických senzorů je optimální
kombinace optické a elektronické části do jednoho výrobku. Vzhledem k velikosti hlavně optiky se jedná
o jeden z nejsložitějších požadavků dnešního průmyslu.
Skutečnost, že společnost Panasonic dokáže tuto výzvu překonat, je dána dlouholetými zkušenostmi s vývojem fotoelektrických senzorů pro automatizaci.
Schopnost společnosti Panasonic vyrábět miniaturní senzoriku byla nedávno opět prokázána a to
vývojem celosvětově nejmenšího optického senzoru s vestavěným zesilovačem - senzorem EX-Z.
Přestože je pouzdro pouze 3 mm hluboké, vše bezpečně uvnitř: optika, elektronika, LED indikátory
a tranzistorový výstup. Průmysl má vysoké nároky, ale nízká spotřeba a krytí IP65 vyhovuje většině
aplikací průmyslové výroby. Také vynikající odolnost proti vibracím a nárazům je důležitou vlastností
pro použití v náročných podmínkách.
Panasonic nabízí více než 2000 různých fotoelektrických senzorů. Senzory řady EX jsou vhodné zejména pro přesnou detekci objektů, kde prostor pro instalaci je velmi omezen. Všechny tyto senzory
mají velmi malé rozměry a dokáží s vysokou přesností rychle detekovat i ten nejmenší objekt.

Synthos a.s. plánuje výstavbu produkce XPS
Synthos a.s. plánuje vybudovat novou výrobní jednotku pro
výrobu XPS (extrudovaný polystyren) s roční kapacitou 220 000 m3.
V současné době probíhají přípravné práce k zahájení investice
a získání stavebního povolení. Výrobní jednotka bude postavena
ve výrobním závodě v Osvětimi.
Ve výrobním procesu budou kromě
tradiční suroviny (PS) využívány recyklované
materiály
z odpadového hospodářství styrenových plastů, což je v souladu s koncepcí cirkulární ekonomiky a předpoklady
Strategie pro plasty Evropské unie.

Vývoj výrobní kapacity XPS je reakcí na potřeby trhu a zákazníků. Střední Evropa se vyznačuje vysokým tempem růstu trhu XPS. Rychlost růstu
poptávky po deskách XPS je vyšší než u tradičního polystyrenu. Výstavba
nové výrobní linky pro desky XPS umožní zvýšit prodej a podíl na trhu,
zejména na polském, českém, slovenském a německém.

XPS (extrudovaný polystyren), prodávaný pod obchodní značkou Synthos
XPSPrime, je moderní tepelně izolační materiál, který získal široké uznání
ve stavebnictví a jeho popularita na trhu se neustále zvyšuje. Extrudovaný polystyren XPS Prime se charakterizuje velmi dobrou tepelnou izolací, odolností proti vlhkosti a vysokou životností. Díky uzavřené celulární
vnitřní struktuře vykazuje řadu jedinečných vlastností, které jsou velmi užitečné při konstrukci a výstavbě. Kromě použití v obytných a komerčních
stavbách se desky XPS Prime primárně používají k izolaci při výstavbě
kolejí, parkovišť, silniční infrastruktury a přistávacích drah a dalších ploch,
na kterých je vyvíjen velký tlak.

Synthos a.s. je největším výrobcem XPS ve střední Evropě. Od roku 2012
zůstává lídrem na polském a českém trhu v počtu prodaných desek a tržním podílů. V současné době je celková výrobní kapacita výrobní jednotky
v Polsku a České republice 400 000 m3 za rok.
Několik faktorů podporuje realizaci investice. Nejdůležitější z nich jsou:
dobré tržní vyhlídky, znalost technologií a trhů, konkurenční výhoda vyplývající z integrace surovin, recyklovatelnost a nízké náklady na energii, Synthos plánuje další rozšíření své výrobní kapacity na celkovou kapacitu
stejně jako logistická optimalizace.
800 000 m3 / rok. Pro další expanzi je zváženo umístění v České republice.
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VISI – přesvědčivé řešení
Meindl-Köhle Umform – und Systemtechnik, bavorský výrobce nástrojů s dlouhodobou tradicí říká,
že pro jeho úspěch jsou dvě důležité věci: průmyslově zaměřená technologie, jako je softwarové
řešení VISI pro střižné nástroje a programování čtyř a pětiosých CNC strojů.

Odborné kurzy ve Vzdělávacím centru KUBOUŠEK

Společnost začala vyrábět přesné nástroje již v roce
1928. V roce 1990 doplnila nástrojovou divizi o výrobu samotných výlisků. Ve svém závodě v Landsbergu
se zaměřuje na výrobu frézovaných a velmi složitých
plechových dílů pro řadu průmyslových odvětví. Oddělení nástrojárny používá VISI pro konstrukci, CAE
analýzy pro simulaci a NC řízení frézovacích a erozivních strojů, na nichž se vyrábí tvářecí a postupové
střižné nástroje.
Ve výrobě je zde zaveden flexibilní obráběcí systém,
což znamená, že není rozdíl mezi výrobou prototypu,
zakázkovou výrobou, výrobou upínek nebo výrobou
nástroje.
Heinz Kleber, generální ředitel, říká: „Jako úspěšný dodavatel pro automobilový průmysl se musíte prakticky
denně zlepšovat. Naši klienti oceňují naši kreativitu
a flexibilitu, s oporou v obchodní kontinuitě a odborných znalostech, které jsme získali v průběhu desetiletí.“
Dále dodává, že využívání VISI od Vero Software na
všechno od CAD po CAM znamená, že firma dokáže
nabídnout vše pod jednou střechou – od prototypu
až k sériové výrobě.
Její klíčové prostředky v této oblasti jsou frézování,
broušení a erozivní obrábění, což vede ke konstrukci,

výrobě a montáži 12 až 15 velkých lisovacích
a postupových střižných nástrojů ročně. Šest obráběcích strojů Mazak se systémem výměnných
palet a posuvem až 1250 mm v ose x tvoří srdce
jejích frézovacích operací. Pro větší díly, až 3,5 m,
používají frézku MECOF.
Specializovaný software
Výroba nástrojů se provádí zejména na tříosém HURCO VMX42, zatímco malá frézka Kunzmann se používá v tréninkovém workshopu. Tři drátořezy, řízené
systémem Fanuc, spojené s hloubičkou, tvoří další
důležitou součást výroby nástrojů. Nejmodernější lisy,
ohýbací a střižné stroje a robotem řízené 3D laserové
navařování doplňují řadu strojů pro výrobu nástrojů.
Heinz Kleber říká: „Specializace VISI na dané odvětví
průmyslu a modulární software, umožňující pokrýt
veškeré požadavky a servis německého prodejce Mecadat, byly klíčovými faktory v rozhodnutí použít pro
návrh a výrobu nástrojů právě VISI. Jednalo se zkrátka
o nejpřesvědčivější řešení. Velice se nám líbí proces pracovního postupu a struktura menu ve VISI, jelikož systém funguje tak, jak naši konstruktéři přemýšlejí. VISI
poskytuje kompletní škálu funkcí potřebných pro plasty
a zpracování plechu, což nám umožňuje maximálně
využít 3D konstrukční data.“
Modul Advanced Modelling obsahuje podle jeho názoru řadu funkcí, které jsou velmi cenné pro výrobu.
Zejména k nim patří možnost kompenzovat odpružení plechových součástí.
„Již při předběžných jednáních, jsou očekávání našich
klientů vysoká. Například pokud jde o konzistentní
rozměrové tolerance součásti v rámci celé dodávky,“
uvědomuje si Kleber. „Použití VISI k simulování komponent před výrobou nám umožňuje se zavázat k přesnosti a kvalitě dle jejich požadavků. Díky VISI víme s jistotou, zda něco bude fungovat nebo ne a umožňuje
nám poskytovat technicky spolehlivé informace ve fázi,
ve které nebyly v minulosti k dispozici.“

Komplexní kniha o vstřikování plastů

Vše pod jednou střechou
Kromě hlavního využití VISI Blank, což je výpočet rozvinů pro tvářecí nástroje, je používán také během fáze
naceňování.
Karl Sichinger, vedoucí výroby nástrojů, k tomu říká:
„Zákazník může obvykle dodat 3D CAD model, který
importujeme do VISI. Díky VISI Blank pak získáme velice
rychle rozvin. Pomocí FEM (Metoda konečných prvků),
vytvoříme rozviny a zvýrazníme problémové oblasti, ve
kterých může dojít ke zvlnění nebo k roztrhnutí.“
Jakmile zákazník objednávku potvrdí, je k vytvoření
modelu použit modul VISI Modelling. Poté se pomocí
VISI Progress generuje 3D návrh střižného pásu, extrapolují se ohýbací fáze a začne se vytvářet sestava.
Ve chvíli, kdy je návrh dokončen, jsou automaticky
vytvořeny výkresy a předány na oddělení výroby
nástrojů. Tým technologů vygeneruje NC kód, který
bude uložen na serveru, z něhož si data načítají obsluhy strojů na dílně.
Meindl-Köhle má tři CAM pracovní stanice vybavené
VISI pětiosým obráběním na síťové licenci, což znamená, že VISI může být použito na kterémkoli místě
v rámci celé společnosti.
„VISI znamená, že můžeme poskytnout vše pod jednou
střechou, od prototypu k sériové výrobě,“ konstatuje Heinz Kleber. „Vždy se snažíme zajistit konzultace
v nejranější fázi projektu, abychom mohli přenést
naše odborné znalosti na konstrukci dílů a jejich montáž. Vzhledem k funkcím, které nabízejí VISI Progress
a Advanced Modelling v kombinaci s CAM workflow, se
výrazně zlepšila naše schopnost pružně a rychle reagovat na požadavky zákazníků.“
K výhodám, které firmě používané technologie přinesly, Heinz Kleber podotýká: „Máme mnohem raději pracovní postup a strukturu menu ve VISI. Systém funguje
tak, jak naši konstruktéři přemýšlejí. VISI poskytuje kompletní škálu funkcí potřebných pro plasty a zpracování
plechu, které nám umožní využít hodnotu 3D designu.“
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V nakladatelství Grada vydal Ing. Lubomír Zeman knihu Vstřikování plastů, čímž revidoval
a aktualizoval podobně laděný titul vydaný o bezmála 10 let dříve. Jarní křest na brněnské
konferenci Plasty a Formy 2018 má kniha i autor zdárně za sebou.
„Jsem rád, že v Gradě můžeme vydat knihu svou odborností hodnotnou pro profesionály z praxe, kterým
tímto pomáháme v orientaci v jejich oboru. Stejně
tak ale bude kniha prospěšná studentům připravujícím se na budoucí zaměstnání v průmyslových a
technologických oborech. Rád připomínám i morální hodnotu takových knih, které příštím generacím
uchovávají dnešní znalosti,“ doplňuje Lukáš Pokorný
z Redakce technické literatury nakladatelství Grada.

Technologie vstřikování termoplastů je jednou z
nejrozšířenějších technologií zpracování plastů se
zásadním významem například při výrobě automobilů všech kategorií, v elektrotechnice, elektronice,

TECH news

matematickými simulacemi, konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem.
Dále se zabývá vstřikováním kompozitních materiálů, technologiemi Rapid Prototypingu, hodnocením
jakosti a zkoušením výstřiků, údržbou a opravami
forem, vadami výstřiků a způsoby jejich odstraňoJednotlivé kapitoly knihy mapují výrobu výstřiků vání, problematikou měření barvy a lesku výstřiků,
z termoplastů a zabývají se zejména požadavky emisním a pachovým chováním výstřiků, měřením
kladenými na výstřik, návrhem materiálu výstři- teploty termokamerami.
ku, designem a konstrukcí výstřiků podle zásad Do 14. 10. je knihu Vstřikování plastů možné
technologičnosti konstrukce výstřiků z termo- zakoupit na www.grada.cz s 20% slevou,
plastů při zachování jejich jakostních a funkč- pokud při objednávce zadáte heslo PLAST.
ních vlastností, návrhem zaformování výstřiků,
při výrobě spotřebního a sportovního zboží, v průmyslu obalů atd. Kniha se snaží komplexně popsat
celý proces výroby výstřiků z termoplastů, a to jak v
teoretické, tak zejména v praktické rovině, a rozšířit
tak obecného poznání o výrobě předmětů, které
jsou námi běžně používány.
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