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Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 95, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.  
Těším se na Vás

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

Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017
&

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 MSV 1400 výtisků, cena 19 000,-Kč.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 16 – září 2017

w w w . s y n v e n t i v e . c o m

Aktuální vydání Světa plastů číslo 16, MSV 
Brno 2017 k prohlížení, nebo ke stažení  
formátu pdf zde.

You may also download The World of 
Plastic No. 16 - 2017 in PDF HERE, eventu-
ally browse through it here.
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Plasty s vysokým obsahem abrazivních plniv a korozivní plasty
Neželezné kovy a nalepující se materiály
Snížení tření a zlepšení kluzných parametrů

PVD a DLC povlaky pro tváření kovů a vstřikování plastů 

infocz@ionbond.com | www.ionbond.com 

Povlakování máme v malíčku
Společnost Společnost Ionbond nabízí nejen nejvý-
konnější otěruvzdorné PVD, CVD a PACVD povlaky, 
povlaky s nízkým součinitelem tření či dekorativní 
povlaky, ale i povlakovací zařízení. Díky 40 povlako-
vacím centrům v 17 zemích Evropy, Severní Ameriky 
a Asie má společnost Ionbond jednu z největších 
sítí poboček na světě. Skupina Ionbond má cent-
rální sídlo ve Švýcarském Curychu a zaměstnává na 
tisícovku lidí po celém světě.
„Cílem společnosti je poskytovat jak vysoce kvalitní 
portfolio standardních povlaků pro řezné, obráběcí 
a tvářecí nástroje, tak i nabídnout specifická řešení na 
míru pro naše zákazníky vyrábějící OEM komponen-
ty,“ říká Jan Šůna, Country Manager společnosti Ion-
bond Czechia, který se stal průvodcem Světa Plastů 
po pobočce v Central Trade Parku D1 v Humpolci, 
jedné ze dvou poboček skupiny Ionbond v České re-
publice. Ionbond má mezinárodní zkušenosti při ře-
šení po obtížných a velmi specifických aplikacích a je 
připraven věnovat potřebný čas a energii ke splnění 
takto náročných požadavků na povlaky. „Ionbond 
pracuje vždy v těsné spolupráci se zákazníky, tak, aby-
chom společnými silami dostáli všem požadavkům 
zákazníka“ pokračuje Jan Šůna. Díky tomuto po-
stupu je Ionbond schopen do hloubky porozumět 
i mnohdy velmi specifickým požadavkům náročných 
trhů jako jsou letecký, lékařský či automobilový prů-
mysl anebo luxusní dekorativní aplikace. Ve všech 
těchto aplikacích je nutné mít během celého pro-
cesu povlakování kontrolu kvality na nejvyšší úrovni. 

Společnost proto klade 
vysoký důraz na kvalitu 
výrobků a investuje značné prostředky pro získání 
certifikátů kvality, jako jsou ISO/TS 16949, ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 13485 a AS 9100.
„Provádíme speciální povrchové úpravy materiá-
lů – povlakováním – pomocí technologií PVD, CVD 
a PACVD. V Čechách můžeme zákazníkům přímo 
nabídnout technologie PVD a PACVD, CVD pak 
zprostředkovaně v rámci naší sítě 40 poboček ve svě-
tě,“ přivítal Svět Plastů Jan Šůna, který nám v kostce 
vysvětlil postup při tomto způsobu „zušlechťování“ 
povrchu materiálu. „Technologie povlakování spočí-
vá v nanesení tenké vrstvy speciálního materiálu na 
povrch nástrojů či dílců. Dílci myslím součástky či 
chcete-li komponenty, například pro vás třeba dů-
ležité vstřiky, stejně tak to mohou být i komponenty 
motorů nebo jiných strojírenských agregátů a příslu-
šenství. Naše speciální povlaky ale výrazně zvyšují ži-
votnost a užitné vlastnosti i obráběcích nástrojů jako 
jsou vrtáky, frézy či výstružníky a nástrojů pro tváření 
a lisování. Díky našim povlakům mohou komponen-
ty a nástroje fungovat za podmínek, které jsou na ně 
v praxi kladeny,“ přibližuje technologické možnosti 
Ionbondu v praxi Jan Šůna.
„Pokud bychom se zaměřili na oblast, kterou se váš ča-
sopis zabývá, tak pro formy na plasty jsme schopni ře-
šit – i když u plastů je to poměrně náročná záležitost – 
vlastní kavity a součástky lisovacích nástrojů, jako 
jsou uzamykací lišty, vodicí lišty nebo vyhazovače. →  

http://svetplastu.eu/
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
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http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_16_WEB_MSV_2017.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_16_WEB_MSV_2017.pdf
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
http://www.ionbond.com
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→ Všechny tyto prvky jsme schopni zušlechtit úpra-
vou povrchu, tedy povlakováním,“ popisuje nabízené 
technologické možnosti Ionbondu pro plastikářský 
průmysl Jan Šůna.
Jak to funguje
PVD/PACVD povlakování se výrazně liší od klasic-
kých galvanických technologií, nástřiků a podobně. 
Tenká vrstva – povlak se nanáší na základní materiál 
(dílce/nástroje) v prostředí vysokého vakua ve va-
kuové peci – komoře. Do ní jsou vloženy zmíněné 
velmi dobře odmaštěné a vyprané nástroje či kom-
ponenty a za přítomnosti různých pracovních plynů 
se v komoře mezi katodou a anodou (zjednodušeně 
řečeno) zapálí obloukový nebo doutnavý výboj.
Z tzv. terčů o různém chemickém složení (Ti, Cr, TiAl, 
AlCr, WC, aj.) umístěných na katodách je výbojem 
erodovaný materiál „dopravován“ na základní ma-
teriál a díky přítomnosti reaktivních plynů (N2, C2H2 
a dalších) dochází k růstu různých typů povlaků 
(TiN, TiAlN, AlCrN, a-C:H…) Tímto procesem je pak 

možné řízeně vytvořit povrchovou tenkou vrstvu 
o tloušťce řádově desetin až jednotek mikrometrů, 
ve speciálních případech a aplikacích i více než deset 
mikrometrů. Tloušťka povlakované vrstvy pak záleží 
na tom, o jaké zařízení a jakou aplikaci se jedná. Na-
příklad u přesných nástrojů, např. výstružníků, může 
být tloušťka jen 1,0–1,5 mikrometru. U vysoce na-
máhaných tvářecích nástrojů, kde je třeba zachovat 
extrémně dlouhou životnost, se pak tloušťka vrstvy 
může pohybovat od osmi mikronů výše. Výhodou 
technologií Ionbondu je to, že nanášená vrstva je 
naprosto homogenní a s „podkladovým materiálem 
(nástrojem)“ nijak nereaguje. Vrstva je tedy naná-
šena na substrát (nástroj), který je tímto způsobem 
zušlechtěn.
„Po úpravě povrchu povlakováním se zásadně změ-
ní povrchová charakteristika materiálu. Zvýší se tím 
nejen životnost, ale zvyšuje se třeba i zatížitelnost ná-
strojů a komponent,“ upřesnil dále Jan Šůna. „A tak 
zatímco jste třeba vrtákem byli schopni vyvrtat dejme 
tomu dvě stě děr za nějakou časovou jednotku, při 

správném napovlakování upravený vrták vydrží vyvr-
tat třeba tisíc děr – za stejnou časovou jednotku! Tak 
může prudce narůst produktivita výroby spočívající 
v delší životnosti nástrojů při současném zvyšování je-
jich zatížitelnosti, zde třeba konkrétně řezné rychlosti.“ 
Ionbond dělí jím nabízené technologie a služby do 
několika segmentů.

Jsou to:
î obráběcí nástroje,
î tvářecí a lisovací nástroje,
î strojírenské komponenty,
î automobilové komponenty,
î motosport,
î letectví,
î dekorativní aplikace,
î medicínské aplikace.
Ionbond se v České republice věnuje jak velkosé-
riové produkci, tak i kusové zakázkové produkci. 
Typickým představitelem velkosériové výroby je 
povlakování komponent pro automobilový prů-
mysl (například pro vznětové motory VW Group 
v milionech kusů ročně). Strojírenské komponenty 
či obráběcí nebo tvářecí a lisovací nástroje jsou pak 
typickým příkladem kusové či malosériové produk-
ce dostupné kromě pobočky v Humpolci zejména 
v pobočce Dolní Bečva u Rožnova pod Radhoštěm.
„Technologické vybavení obou poboček je schopné 
postihnout přes 90 % potřeb trhu. V případě, že by 
nejvhodnější technologie pro danou aplikaci nebyla 
dostupná v ČR, je společnost schopná takovou zakáz-
ku realizovat v některé z poboček ve světě,“ komentu-
je možnosti Ionbondu Jan Šůna. „V případě, reálné 
potřeby trhu není problém tuto technologii přenést 
i sem, do ČR, aby bylo možné zakázky plnit co nej-
rychleji, s vyšší efektivitou a s co nejsnazší logistikou.“
„Typicky třeba nástrojárny u nás objednávají kusovou 
výrobu v počtu jednotek až desítek kusů, ale některé 
i malosériovou výrobu dejme tomu od dvou set kusů 
výše,“ informuje na závěr Jan Šůna. „Typickým pro-
duktem malosériové nebo kusové výroby třeba mo-
hou být vyhazovače pro plastikářkské linky.“
„Všem zákazníkům se za všech okolností snažíme vy-
hovět, neboť není malých zákazníků,“ uzavřel návště-
vu Světa Plastů v Humpolci Jan Šůna.

Nástroje pro třískové obrábění Strojní komponentyNástroje pro tváření a lisování

Automobilové komponenty Dekorativní aplikace Luxusní zboží

Společnosti BASF a Norilsk Nickel 
vstupují do výhradních jednání  
o spolupráci na výrobě bateriových 
materiálů pro automobilový průmysl
Společnosti BASF a PJSC MMC Norilsk Nickel 
(Nornickel) podepsaly memorandum o porozu-
mění. Tento krok může mít výrazný dopad na au-
tomobilový průmysl: v době, kdy odvětví posiluje 
a očekává se prudký nárůst produkce elektromo-
bilů, takto vstupují do výhradních jednání o spo-
lupráci velký dodavatel katodových materiálů 
a největší světový výrobce čistého niklu. Předmě-
tem spolupráce se mají stát dodávky surovin pro 
budoucí výrobu lithium-iontových baterií.
Jako první krok zamýšlí společnost BASF investi-
ce ve výši až 400 milionů eur, které mají pomoct 
vybudovat funkční síť vedoucích výrobních pod-
niků v Evropě. Prostřednictvím budoucí dohody 
obdržela BASF suroviny ze závodu Nornickel, jež

 se nachází ve finském městečku Harjavalta. Ze 
svých ruských dolů má Nornickel za tržní ceny 
rovněž zajistit bezpečné dodávky niklu a kobaltu. 
Do vzájemné spolupráce přináší Nornickel kro-
mě výsadního postavení na trhu se surovinami 
i bohaté zkušenosti s čištěním kovů a obchodo-
váním.
BASF je zavedeným dodavatelem katodových 
materiálů na asijských a severoamerických tr-
zích. Této pozice dosáhl díky společnosti BASF 
TODA Battery Materials LLC, sídlící v Japonsku, 
a výrobnímu podniku BASF v Elyrii (Ohio, USA). 
Spolupráce s firmou Nornickel umožní BASF dále 
pronikat na slibně se rozvíjející trh s katodový-
mi materiály v Evropě a využívat zde růstových 
příležitostí.

Strategická spolupráce posílí postavení a oboha-
tí odborné znalosti obou společností tak, že bu-
dou schopné zajistit optimalizovaný a bezpečný 
dodavatelský řetězec. Ten se bude orientovat na 
evropské výrobce baterií pro elektrická vozidla.
„Předpokládaná spolupráce s firmou Nornickel a vý-
stavba nových evropských závodů BASF na výrobu 
materiálů pro baterie povedou k vytvoření robust-
ního dodavatelského řetězce a společnosti BASF 
umožní rozšířit svou výrobu materiálů pro bate-
rie v celosvětovém měřítku,“ uvedl Kenneth Lane, 
vedoucí divize BASF Catalysts. „Tato spolupráce 
zároveň dobře zapadá do růstových strategií obou 
společností, jež se zaměřují na stále širší využití 
udržitelných technologií.“ → Po
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Investice do VISI Flow se vrátila  
už po prvním měsíci používání.

Společnost Formaplex Limited se sídlem  
ve Velké Británii, se zabývá převážně vývojem 
a výrobou hliníkových a ocelových vstřikova-
cích forem pro firmy z oblasti automobilového 
a leteckého průmyslu. Vyrábí také malé série 
výlisku s ukončenou výrobou, jako jsou úchyty 
a držáky, nárazníky a palubní desky. Dále do-
dávají formy a komponenty pro kompozitní 
materiály, realizují speciální obrábění, dokon-
čovací operace, barvení, flockování a komple-
tování součástí.

Společnost má více než 40 CNC strojů, včetně 3 
a 5osých a jsou schopni obrábět materiál o ve-

likosti 8x6.2x2m, čímž mohou pokrýt širokou 
škálu projektů. Dále disponuje 11. vstřikovací-
mi lisy, od 55 tun do 3500 tun. Specializují se 
na konstrukci forem, včetně vtokových analýz, 
řízení logistiky projektu ve výrobě, měření, tes-
tování forem, designu a výroby. Vyrábějí více 
než 400 forem každý rok. Mají tedy velmi širo-
ký záběr. Náklady na pořízení VISI se jim díky 
efektivitě tohoto softwaru vrátily už během 
prvního měsíce používání.
Technický ředitel Adrian Chapman vysvětluje, 
proč je VISI Flow od Vero Software pro jejich 
výrobu zásadní. „Simulace vstřikování je spo-
lehlivá a cenově efektivní a nabízí optimální 
podmínky lisování, jako jsou dobře vyvážené 
vtoky se symetrickými vzory plnění.“

VISI je uznáván jako jeden 
z předních světových softwaro-
vých CAD/CAM řešení pro kon-
strukci a výrobu vstřikovacích 
forem, postupových střižných 
nástrojů a elektrod. Nabízí je-
dinečnou kombinaci plošného 
a objemového modelování, 3D 
návrh forem a komplexní 2D, 
3D a 5-osých obráběcích stra-
tegií s vysokorychlostním ob-
ráběním.
„Speciálně hliníkové formy mo-

hou být poškozeny, pokud je zvoleno nevhodné 
místo plnění, v nesprávném sledu, nebo příliš 
velkým tlakem. Je velmi snadné při plnění formy 
poškodit její povrch. Ale VISI Flow nás upozorní 
na všechny potenciální výrobní problémy, jako 

jsou studené spoje nebo vzduchové kapsy. Nebo 
třeba na to, kde je nejlepší umístění vtoků.“ 
Vysvětluje Adrian Chapman. „Můžeme rychle 
analyzovat data od zákazníka a zjistit tak, kde 
bude tlak příliš vysoký, zda nebude materiál pří-
liš rychle tuhnout, jestli budeme potřebovat více 
než jeden vstřik a zda je vstřik správně umístěn 
a také ověřit proveditelnost zaformování poža-
dovaného plastového dílu. Po provedené analý-
ze víme co je potřeba změnit a jsme schopni zá-
kazníkovi správně poradit, jestli změnit tloušťku 
výlisku, materiál nebo to prostě celé předělat. „
Před samotným zahájením vstřikování plas-
tu do formy se ve VISI provede analýza, kte-
rá poskytuje stejnou úroveň kontroly jako na 
samotném vstřikovacím lisu. Simulace předví-
dají a mohou vizualizovat, jak bude výlisek po 
vstřikování vypadat a identifikovat tak všechny 
estetické problémy. VISI Flow poskytuje řadu 
analytických nástrojů, které mohou pracovat 
s mnoha proměnnými, jako jsou tlak, teplota, 
smykové napětí, zvrásněný povrch, orientace 
vláken, upínací síly a mnoho dalších.
„Pomocí nástrojů pro tvorbu dělící roviny jsme 
schopni rychle navrhnout jádro a dutinu. Ná-
sledně modelujeme šíbry, vyhazovače a další 
malé součásti - ať automaticky nebo ručně - 
a začleňujeme je do formy.“ Vysvětluje technic-
ký ředitel. „Ve VISI můžeme simulovat kinema-
tiku formy a opravit případné problémy dříve, 
než začneme obrábět drahý materiál. Máme tak 
jasně vymezené oblasti, kde by mohly nastat 
problémy. Můžeme takto předat našim zákaz-
níkům úplné a přesné informace o konstrukci 
formy a dokážeme jim tak poskytnout dynamic-
ký přístup ke všem jejich potřebám. Jakmile je 
forma kompletně zhotovena, následuje spousta 
testů a porovnávání, dokud není zákazníkem 
schválena a přijata.“
Společnost Formaplex Limited má nyní výrobní 
haly na třech místech v Hempshire, UK o roz-
loze 14.000 m2 a v letošním roce 2016 plánuje 

rozšíření o dalších 11.000m2. V oddělení kon-
strukce je také speciální metrologický útvar, 
kde se všechny díly pomocí nejnovější tech-
nologie CMM (souřadnicových měřících strojů) 
kontrolují a přeměřují. Tento útvar vede speci-
alista Grant Keates.
VISI hraje i v tomto procesu klíčovou roli, jeli-
kož zajišťuje absolutní přesnost a správnou to-
leranci. Konstrukce přípravků je velmi snadná 
a je možné ji provést ihned i z importovaných 
dat od zákazníka. „VISI zvládá bez sebemenších 
problémů načítat data od zákazníků v různých 
datových formátech, což je pro rychlost a kvalitu 
konstrukce velká výhoda.“ Tvrdí Grant Keates.
Dalším krokem je zaslání hotových dat do vý-
roby. I zde je místo pro VISI. Díky modulu VISI 
Machining s vestavěnými vyhlazovacími algo-
ritmy, je schopné vytvořit vysokorychlostní 
dráhy pro 3 a 5osé CNC stroje Doosan a Kondia 
ve velmi krátkém čase.
„Díky softwaru VISI prostě nemáme žádné 
problémy s konstrukcí a výrobou přípravků. 
Jednoduše jsme schopni udělat všechno, co po-
třebujeme. Oddělení specialistů na konstrukci 
se neustále vyvíjí. Každý rok řeší nějaké nové 
technologie a nyní zařazuje i zpracování plechu 
a svařování speciálních ocelí až po kovy jako je 
titan.“
Shrne-li Adrian Chapman celkové použití VISI 
ve společnosti, tak jeho závěr zní: „VISI nám po-
skytuje klíčové informace ve fázi návrhu a pod-
poruje kompletně celý proces vývoje a výroby 
formy, což v konečném důsledku zajišťuje vyso-
kou kvalitu produktu. I při velmi konzervativním 
pohledu na věc musím konstatovat, že během 
prvního měsíce používání VISI Flow, jsme díky 
analýzám a vylepšení pracovního procesu za-
mezili prostojům, opravám forem a plýtvání ná-
stroji a tím nejen snížili náklady na materiál, ale 
zároveň ušetřili spoustu výrobního času.“
Dalo by se tedy na závěr jednoznačně konsta-
tovat, že firma Formaplex Limited, UK díky VISI 
získala jednotné softwarové řešení pro CAE 
analýzy, konstrukci forem a CNC obrábění. Sní-
žila náklady na konstrukci a získala optimální 
lisovací podmínky pro vyvářené vstřikování se 
symetrickým plněním a také možnost vysoko-
rychlostního frézování pro 3 a5osé CNC obrá-
běcí centra Doosan a Kondia. A navíc návrat-
nost investice do VISI byla už po prvním měsíci 
používání!

http://visi.cz/
http://www.nexnet.cz/
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Přítomnost společnosti HRS�ow na letošním MSV Brno ve stánku 
25 v hale G1 bude zaměřena na technologii vstřikovacích 
systémů FLEX�ow One se servopohonem, u které není zapotřebí 
doplňková řídicí jednotka během vstřikovacího procesu, a na 
nový sortiment plně kompaktních trysek se zmenšeným 
konstantním vnějším průměrem po celé jejich délce. Vzhledem k 
nově vyvinutým přítlačným blokům je lze použít k lepšímu 
zajištění podpory topného systému ve formě, zatímco nová sada 
pro zabezpečení závitů zamezuje poškození šroubovaných 
trysek topného systému při demontáži.

Vstřikovací systémy FLEX�ow One se servopohonem pro jehlou 
uzavíratelné trysky, poprvé uvedené na veletrhu K2016, mají 
jednoduchý hnací modul, který nahrazuje jinak nezbytnou řídicí 
jednotku. Ve svém současném provedení je tento modul dodáván 
s výchozím nastavením, při kterém je jehla otevírána a zavírána v 
plném rozsahu. Za pomoci inteligentního externího rozhraní 
(External Smart Interface, ESI), které se připojí za tímto účelem, 
lze pro konkrétní aplikace individuálně nastavit zdvih a rychlost 
jehly, v případě potřeby i ve více krocích. Za pomoci tohoto 
rozhraní ESI lze individuálně naprogramovat až 24 jehel (trysek) 
na jeden systém. Po uložení těchto parametrů do hnacího 
modulu je systém připraven ke plynulé výrobě kvalitních vstřík-
ovaných dílů bez řídicí jednotky.

Jako doplňkový bezpečnostní faktor oproti hydraulickým topným 
systémům se v době výroby nastaví maximální kroutící moment 
pro servomotor. Po dosažení této hodnoty provede elektronika 
odstavení a zamezí tak poškození topného systému a formy a tím 
i dlouhé a nákladné době odstávky výroby. Kromě toho jsou 
všechny systémy FLEX�ow One propojeny s bezpečnostním 
rozhraním (Safety Interface Box, SIB), které za účelem zajištění 
bezpečných pracovních podmínek komunikuje s řídící jednotkou 
vstřikovacího stroje.

FLEXIBILNĚ PROGRAMOVATELNÉ,
LZE PROVOZOVAT BEZ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Passion for 
expertise

HRS�ow Slovakia - Czech Republic
SNP 56/54 Nová Dubnica, 018 51 Slovakia.
Mob. +421.910.910949 • slovakia@hrs�ow.com

> External Smart Interface, ESI

> přítlačným blokům 

> plně kompaktních trysek
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ŘEŠENÍ VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ  PRO SLOŽITÉ APLIK ACE
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http://www.hrsflow.com
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→ „Pro společnost Nornickel tento projekt zname-
ná příležitost k upevnění pozice na trhu s mate-
riály pro dobíjecí baterie. Tento cílový trh, který 
vykazuje značný potenciál a rychlý růst, si přeje-
me zásobovat produkty z niklu a kobaltu. Odvětví 
elektrických vozidel má přispívat k udržitelnému 
rozvoji. BASF je dlouholetým a důvěryhodným 
partnerem firmy Nornickel a vedoucím dodava-
telem chemických produktů pro automobilový 
průmysl. Rozšířená spolupráce s firmou BASF nám 
umožní posílit naši pozici předního světového 
výrobce niklu a nabízet zákazníkům ty nejlepší 
produkty v nejvhodnější podobě,“ řekl vedoucí od-
dělení prodeje, obchodu a logistiky společnosti 
Nornickel Sergej Batechin.
Závod Nornickelu ve finském městečku Harja-
valta se ideálně hodí na vertikálně integrovanou 
výrobu katodových materiálů pro evropský trh. 
Několik výrobců bateriových článků v Evropě již 
oznámilo, či dokonce zahájilo výstavbu výrobních 
podniků na baterie pro elektromobily a míst-
ní výroba katodových materiálů představuje  

důležitý krok v rozvoji tohoto odvětví. Posílení 
regionálního dodavatelského řetězce pro bateri-
ové materiály v Evropě zároveň sníží riziko doda-
vatelského řetězce výrobcům bateriových článků 
a automobilů.

O divizi BASF Catalysts
Divize BASF Catalysts je předním světovým 
dodavatelem katalyzátorů. Skupina nabízí vý-
jimečné odborné znalosti ve vývoji techno-
logií chránících kvalitu vzduchu, produkuje 
paliva pro celý svět a zajišťuje efektivní výro-
bu širokého spektra chemikálií, plastů a dal-
ších položek včetně technologicky pokročilých 
materiálů pro baterie. Za pomoci špičkových 
platforem v oblasti výzkumu a vývoje, nadše-
ní pro inovace a hlubokých znalostí drahých  
i obecných kovů dosahuje divize BASF Catalysts 
jedinečných, originálních řešení, na nichž staví 
úspěšnost zákazníků. Další informace o divizi na-
leznete na adrese www.catalysts.basf.com.

O společnosti Nornickel
PJSC MMC Norilsk Nickel je diverzifiko-
vaná důlní a hutní společnost, největ-
ší světový výrobce čistého niklu a palladia 
a přední producent platiny, kobaltu, mědi 
a rhodia. Společnost dále produkuje také  
zlato, stříbro, iridium, selen, ruthenium a telur. 
Výrobní jednotky společnosti zahrnují polární 
divizi, která se nachází v průmyslovém okrsku 
Norilsk na sibiřském poloostrově Tajmyr, těžební 
a metalurgickou společnost Kola, která se na-
chází na stejnojmenném poloostrově v evrop-
ské části Ruska, i závod na zpracování niklu ve 
finském městečku Harjavalta. Akcie společnosti 
Nornickel jsou kotovány na moskevské a petro-
hradské burze. Prostřednictvím OTC Nornickel 
obchoduje v USA a na burzách v Londýně a Ber-
líně. Další informace o společnosti naleznete na 
adrese www.nornik.ru.

www.quick-mold-change.com/cz

Kompletní řešení pro  
rychlou výměnu forem
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Lidé jsou rozděleni v názorech na to, jak bude 
vypadat budoucnost v oblasti použití robo-
tů. Zatímco někteří je vidí jako humanoidní 
stvoření, která nám budou brát práci, mnozí 
je považují za fascinující a sní o budoucnosti 
s roboty.
Ve společnosti KUKA máme velmi jasnou vizi: 
roboti by měli lidem pomáhat, ne naopak. Mo-
hou lidem usnadnit jejich práci a zbavit je ne-
příjemných nebo neergonomických úkolů. Čin-
nosti prováděné lidmi by se měly omezit pouze 
na ty, které vyžadují jejich schopnosti, jako je 
způsobilost učit se, využívání zkušeností, smys-
lové vnímání, tvořivost, improvizace atd. Robo-
ti mohou doplnit tyto unikátní lidské vlastnos-
ti silou, opakovatelností, rychlostí, přesností 
a kvalitou. Například smartphony a počítače 

jsou již součástí každodenního života pro nás 
všechny. Účetní také již nepřidávají sloupce čí-
sel ručně, ale používají k tomu stroje.
Pro firmu KUKA znamená spolupráce člověka 
s robotem (HRC) také odpovědnost. Lidé musí 
být vždy ústředním tématem - roboti mohou 
pomáhat lidem, ale nikdy je nesmí ohrozit. 
Musí proto splňovat nové bezpečnostní po-
žadavky. Existují samozřejmě různé způsoby, 
jak tyto potřeby řešit. Rozlišujeme přitom mezi 
bezpečnostními funkcemi, které chrání lidi při 
práci s robotem, a úkoly, které dělají bezpeč-
nějším robota samotného.
Jak bezpečná je oblast kolem robota? Jaké ná-
stroje se na robotu používají? To jsou otázky, 
které musíme také řešit. Nevěříme, že je správné 
nechat rozhodnutí bezpečnosti robotického → 

Budoucnost robotiky – spolupráce člověka s robotem
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 Periferní zařízení TopStar 
● Roboty ● Tahače vtoků ● Dopravníky  
● Nasávače ● Drtiče ● Granulátory ● Sušky 
● Odvlhočovače ● Temperační zařízení  
● Volumetry ● Gravimetry 

      

 
Výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku 

                                    

www.hph-fine.cz 
 

   

   

 

http://www.catalysts.basf.com
http://www.nornik.ru
www.quick-mold-change.com/cz
https://www.meusburger.com/
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
http://www.hph-fine.cz
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FRIMO Group GmbH 
 +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

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

→ systému pouze integrátorům nebo koncovým 
uživatelům – našim zákazníkům. Nejsme spokojeni, 
dokud nemáme jistotu, že robot je bezpečný v kon-
krétní aplikaci. Přemýšlíme také o tom, jak blízko 
člověka se robot pohybuje, protože téměř všech-
ny standardní roboty můžete použít v oblasti HRC 
aplikací nebo naopak.
Existují čtyři základní varianty:
• Robot se zastaví, když je otevřena bezpečnost-

ní brána. Vše, co je pro tuto variantu potřeba, 
je bezpečnostní vstup (v případě nutnosti bez-
pečnostní relé), který zastaví robota, když někdo 
vstoupí do oblasti.

• Pokud má být robot ovládán ručně, je kromě 
bezpečného vstupu zapotřebí ještě třípolohový 
vypínač a monitorování rychlosti. (V některých 
případech může být požadováno také bezpečné 
sledování orientace nástroje).

• Pokud lze použitím jednoho bezpečnostního 
senzoru určit polohu člověka, rychlost robo-
ta může být snížena v závislosti na vzdálenosti 
mezi ním a člověkem, aby se zajistilo, že robot 
je vždy v klidu, když se člověk dostane do jeho 
blízkosti. Pro tuto variantu potřebuje robot 
funkci bezpečné monitorování rychlosti a vstup 
pro tlačítko nouzového zastavení. Základem 
všech současných robotických systémů HRC je 
vyhýbání se kolizím.

• Největší výzvou a skutečnou podstatou spo-
lupráce mezi člověkem a robotem je kontrola 
jejich vzájemné kolize (kontrola síly a její ome-
zení). To znamená, že robot je schopen komuni-
kovat s člověkem, ten se ho může dotýkat, vést 
ho a dokonce s ním mít i kolizi. Při použití funkcí, 
jako je bezpečná detekce kolize nebo bezpeč-
né monitorování sil, musí být zajištěno, že síly 
a tlaky nepřekročí definované, bezpečné limity 
v případě kolize, bez ohledu na aktuální situaci 
na robotizovaném pracovišti. Krátce řečeno, že 
robot prostě člověku neublíží.

Jakmile je aplikace robota přesně definována, zů-
stává otázkou, zda robot poskytuje všechny po-
žadované bezpečnostní funkce. Společnost KUKA 
nabízí ve svých robotech následující funkce: bez-
pečná detekce kolize, monitorování bezpečné síly, 
bezpečné pracovní a chráněné prostory, sledování 
polohy a rychlosti, chráněné vstupy a výstupy, de-
tekce bezpečného nástroje a sledování jeho orien-
tace, zajištěné přepínání stavu umožňující změnu 
mezi bezpeč-
nostními stra-
tegiemi v rámci 
konkrétní apli-
kace.
S p o l e č n o s t 
KUKA má 
všechny tyto 
bezpečnos tn í 
funkce certifi-
kovány podle 
norem DIN EN 
ISO 13849 PLd 
Cat 3 a DIN EN 
62061: SIL 2. 
Bezpečnos tn í 
funkce jsou se-

staveny z řady komponent, jako jsou bezpečnostní 
snímače, vyhodnocovací elektronika, komunikační 
a řídicí jednotky. Každá součást přispívá k celkové 
bezpečnosti a musí být samostatně certifikována.
Dalším krokem je bezpečná konfigurace robota 
v jeho pracovním prostoru. Logicky se nabízí otáz-
ka: Jsou bezpečnostní funkce, jako detekce kolize 
nebo monitorování síly, účinné v pracovním pro-
storu robota? Co když je přesnost měření omeze-
ná nebo nelze měřit v určitých bodech pracovního 
prostoru robota? Je pak dostatečně zajištěna bez-
pečnost?
Z toho plyne, že velmi důležitá je přesnost měření 
síly v bezpečnostní technologii. Pokud je například 
nastavena limitní hodnota na 120 N, není dostateč-
né, aby robot byl schopen spolehlivě měřit pouze 
s malou přesností (např. 110 či 130 N). Pokud robot 
měří s malou přesností, pak to může vést k omeze-
ní rozsahu použití s ohledem na bezpečnost pra-
coviště.
Odolnost samotného robota by měla být také zo-
hledněna. Citliví, kolaborativní roboti jsou vybaveni 
měřicí technikou, musí však být také robustní. Je 
proto důležité vědět, jak dlouho robot v aplikaci 
vydrží pracovat a také jak byl testován - bez zatíže-
ní, s částečným nebo plným zatížením.
V neposlední řadě by měl robot absolvovat zkouš-
ku havárie tzv. „crash test“, jak se provádí ve spo-
lečnosti KUKA. To je jediný způsob, jak zjistit, zda 
jsou roboti stále bezpeční i po přetížení nebo při 
samotné havárii. Jak již bylo uvedeno výše, lidé se 
nyní hodně zaměřují na spolupráci mezi lidmi a ro-
boty. Všechny důležité otázky však musí být vyřeše-
ny nejpozději při analýze rizik konkrétní robotické 
aplikace. To je vždy mnohem jednodušší, pokud 
robot obsahuje certifikované bezpečnostní funkce. 
Bezpečnost aplikace je také nutné doložit znač-
kou CE, která je požadována směrnicí o strojních 
zařízeních. Pokud je však označení CE pro aplikaci 
nesprávně a neoprávněně uděleno, existuje velké 
riziko odpovědnosti, včetně té osobní, v případě 
úrazu či jiné mimořádné události.
Odpověď na otázku, která je řešena v úvodu tohoto 
článku, je, že roboti jsou stroje a lidé jsou vždy od-
povědní za jejich bezpečný provoz. Není třeba, aby 
se někdo obával spolupráce mezi člověkem a robo-
tem, pokud jsou zavedena definovaná bezpečnost-
ní opatření a dodrženy platné bezpečnostní normy 
v této oblasti.

LEONA® dokáže nahradit i kov
PA6.6, PA6.6/6I  PRO NÁROČNÉ I BĚŽNÉ APLIKACE OD ASAHI KASEI

Plasty LEONA® dodává 
RADKA International

Vynikající kvalita povrchu a UV stabilita, 
vysoká teplotní odolnost, zvýšená pevnost 
a tuhost, zpracovatelnost i při nízké teplotě 

taveniny, vysoká houževnatost.

Fakuma

Hala A6, 
stánek 6315

www.radka.cz

http://www.frimo.com/
http://www.radka.cz
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vstřikolisy     chladící zařízení
vstřikovyfukovací stroje
servis, školení a poradenství
sklad strojů i náhradních dílů
periferní zařízení

s.r.o.

VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ
V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Dovolujeme si Vám představit firmu DATRIA s.r.o. 
- silnou, dynamicky se rozvíjející, moderní českou 
společnost, čerpající z více než 20ti letých zkuše-
ností v oboru a působící jak na trhu plastikářském, 
gumárenském, leteckém či automotive průmyslu. 
Spolupracujeme s významnými dlouhodobě ověře-
nými zahraničními společnostmi, díky kterým Vám 
nabízíme vynikající poměr mezi vysokou kvalitou a 
přijatelnou cenou. Díky rozsáhlému produktovému 
portfoliu můžeme našim zákazníkům nabídnout 
ucelený výrobní program a plně tak vyjít vstříc jejich 
požadavkům na kvalitní technologie. Samozřejmos-
tí je pro nás rychlý a kvalitní servis.

Portfolio produkce:

Mlýny, drtiče, pulverizéry

Revoluční kapalina pro přenos 
tepla a chladu využívající  
technologie NANO-THERMO™

Kompaundační linky  
Strunové granulátory

Hliníkové plechy a svitky 
Zubová čerpadlaTepelně izolační deky

Šneky, komory, zpětné ventily.

Extruzní linky na profily 
Jednošnekové a dvoušnekové extrudery 
Extruzní linky na trubky a trubičky

http://www.applastic.cz/
http://www.datria.cz
http://www.td-is.cz
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 222 012 111 | www.csobleasing.cz

ČSOB Leasing partner ČMZRB v programu OPPIK Expanze.

Využijte výhodné projektové 
financování s veřejnou podporou
 
Spojte se s námi a kontaktujte Centrum 
dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Více informací k získáte na csobleasing.cz nebo 
na e-mailu dotace@csobleasing.cz

Využijte výhodné projektové 
f á í
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Budoucnost, která má jméno 222 012 111 | www.csobleasing.cz

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 %.

  Unikátní služby FLEXI splátka
a AUTOPILOT asistence.

  Balíček pojištění KOMPLEX.

Úroková 
sazba od

 2,89 %

ČSOB Leasing, a. s. Na Pankráci 310/60, 
140 00 Praha 4, e-mail: info@csobleasing.cz  Nejedná se o návrh smlouvy.

CSOBL kampaň Autopůjčka 2017_inzerce A5_210x148_v1.indd   1 10.04.17   15:07
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Jsme připraveni na individualizaci vašich požadavků
ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností 
Československé obchodní banky, členem sku-
piny ČSOB a významné nadnárodní skupiny 
KBC. Poskytuje finanční služby podnikatelům 
i soukromým osobám, v oblasti financování 
osobních, užitkových a nákladních automo-
bilů, strojů, zařízení, technologií, investičních 
celků a výpočetní techniky.
Již tradičně se ČSOB Leasing účastní říjnového 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 
Společný stánek skupiny ČSOB bude k naleze-
ní v pavilonu „Z“.

Hledáme chytrá řešení – inovujeme  
produkty
Brněnský veletrh je vyhledávanou událostí jak 
mezi dodavateli, jejichž zájem o aktivní účast 
rok od roku roste, tak mezi koncovými klienty 
a širokou veřejností. Organizátoři lákají ná-
vštěvníky na prezentace úzce spojené s Prů-
myslem 4.0, což je téma často skloňované 
nejen technologickými, ale i finančními institu-
cemi. Potenciál byl jednoznačně identifikován 
u plně automatizovaných a robotizovaných 
pracovišť. Budoucnost je v digitalizovaných 
výrobních procesech, využívajících strojní se-
stavy s maximální efektivitou a účelností.
Stejně tak, jako inovují procesy technologové, 
snaží se o inovaci i finanční instituce. V ČSOB 
Leasingu máme rádi výzvy. Se zrychlujícím se 
během technologických procesů se i my sna-
žíme zrychlit proces zpracování – posouváme 
výkonnost a efektivitu naší práce na maximum.
Příkladem je inovovaný program Strojař, při-

nášející zákazníkům modulární individualiza-
ci finálního finančně-poradenského řešení,  
jinými slovy - vhodný produktový mix, včetně 
všech doplňkových služeb.

Šetříme váš čas i peníze – program  
Strojař v praxi
Díky úzké spolupráci s dodavateli technolo-
gií si můžeme dovolit nabídnout zákazníkovi 
variabilitu v nastavení parametrů smlouvy dle 
jeho představ. Na základě výstupů investiční-
ho poradenství je možné dohodnout odklady 
splátek, připravit sezonální kalkulace dle vývo-
je cash flow klienta. Samozřejmostí je výhodné 
pojištění na míru. Pokud klient preferuje užívá-
ní stroje před jeho vlastnictvím, nabízíme ope-
rativní pronájmy strojírenských technologií. 
Financujeme i použité technologie a generální 
opravy použitých strojů a zařízení. Rychlé vy-
řízení smlouvy jsme schopni garantovat díky 
široké síti regionálních poboček.
Co se týče spolupráce s dodavateli, nabízíme 
kompletní řešení při financování skladových 
strojů. Přistupujeme k dodavatelským kupním 
smlouvám, což vede ke zrychlení procesu uza-
vření smlouvy se zákazníkem.
Od konkurence nás odlišuje nabídka služeb  
Centra dotačního poradenství, které zahrnu-
jí informační servis o novinkách a dotačních 
výzvách cílených dle podnikatelského zamě-
ření klienta, posouzení projektového záměru, 
zpracování dotační žádosti a další konzultační 
činnost v průběhu hodnocení žádosti a reali-
zace projektu. Přínosem pro klienta je zejména 

kombinace dotačního poradenství a financo-
vání investice pod jednou střechou. 

Expandujte s námi
Strojírenskými společnostmi je hojně využívá-
na dotační podpora v gesci Ministerstva prů-
myslu a obchodu – Operační program Pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK).
Za zmínku rozhodně stojí aktuální výzva pro-
gramu OPPIK-Expanze, který sice není „klasic-
kým“ dotačním programem, přesto ale může 
významně pomoci. Ve spolupráci s ČMZRB 
nabízí ČSOB Leasing podnikatelům ve zpra-
covatelském průmyslu*, stavebnictví či ob-
chodu kombinaci financování s dotační pod-
porou do úroku. Zákazník získává od ČMZRB 
financování až do výše 45 % z pořizovací ceny 
předmětu s 0 % úrokem, odklad splátek dle 
schválení ČMZRB až na 3,5 roku a finanční pří-
spěvek k doprovodnému financování od ČSOB 
Leasing k úvěru od ČMZRB (platí pro okresy 
s nadprůměrnou nezaměstnaností).

* nevztahuje se na průmysl syntetických vláken

https://www.csobleasing.cz/
https://www.csobleasing.cz/
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a �exibilní ovládaní průtoků trysek
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V jihočeské metropoli vyrostlo nové Technologické 
centrum skupiny KUBOUŠEKwww.technologicke-centrum.cz 

Nové Technologické centrum 
KUBOUŠEK

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.

Otevíráme
v září 2017

v Českých Budějovicích

Novotný - Chlazení, s.r.o.,  U Cukrovaru 792, Slatiňanyt: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení, 
temperace a stlačeného vzduchu.

Skupina KUBOUŠEK patří mezi přední dodavatele vstřiko-
vacích strojů a periferních zařízení v průmyslu zaměřeném 
na zpracování plastu a měřicích přístrojů a systémů.
Průlom v novém pojetí dodavatelského zajištění výrobního 
procesu skupinou KUBOUŠEK nastává v září 2017 otevře-
ním Technologického centra. Díky dlouholetým zkušenos-
tem a nepřetržitému sledování trendů a požadavků trhu si 
i ti nejnáročnější zákazníci přijdou na své. V reálné podobě 
jsou představovány inovativní technologie vstřikování, au-
tomatizovaná pracoviště a moderní kontrolování kvality. 
Technologické centrum tak přináší nový pohled na vývoj, 
výrobu a kontrolu na jednom místě. Zákazníkům otevírá 
široké možnosti využití nejen při zavádění a optimalizaci 
výroby, ale i možnosti zajištění překlenovací výroby.
Čtyři základní benefity pro zákazníky
Technologické centrum KUBOUŠEK nabízí zákazníkům 
čtyři základní benefity. Jedním je poskytnout zákazníkům 
možnost vyzkoušet si inovativní technologie vstřikování, 

které se teprve rozšiřují na trhu. Zákazníci tak uvidí užitnou 
hodnotu technologií na vlastní oči a lépe si představí jejich 
výhody pro svou výrobu.
Druhým benefitem je podpora aplikačních inženýrů. Zákaz-
níkovi pomohou s rozjezdem a testováním nového výrob-
ního projektu a optimalizací nového či stávajícího výrobní-
ho procesu. „Zavádění nové výroby často přináší nečekané 
komplikace a nechtěná zdržení. My nabídneme zákazníkovi 
možnost odladění své výroby v našem Technologickém cen-
tru a ve své lisovně už plynule přejde z jedné výroby na dru-
hou“, vysvětluje Petr Falc, vedoucí Technologického centra 
KUBOUŠEK.
V době dodávek „just in time“ velká část na-
šich zákazníků pracuje s riziky spojenými s ne-
čekanými výpadky výrobních strojů a tech-
nologií nebo naopak skokovým navýšením 
objednávek od svého odběratele. Technologické cent-
rum nabídne našim zákazníkům možnost využití kapacit 

pro překlenovací výrobu potřebnou ke zvládnutí těchto  
neočekávaných špiček.
Díky možnostem Technologického centra rozšíří KUBOU-
ŠEK nabídku školení, kurzů a vzdělávacích programů.
Hydraulické i elektrické stroje
Skupina KUBOUŠEK dodává na český a slovenský trh vstři-
kovací stroje a automatizaci KraussMaffei. Z jejich nabídky 
jsou v Technologickém centru zastoupeny téměř všechny 
řady, včetně novinky z roku 2016 – plně elektrického stroje 
PX. „Elektrický stroj PX vyniká svou přesností, rychlostí a efek-
tivností při srovnání spotřeby energie a účinnosti“, shrnuje 
výhody Vít Kořínek, vedoucí divize KraussMaffei.
Největším strojem v Technologickém centru je hydraulický stroj 
KraussMaffei GX 451 – 2000 s uzavírací silou 4500 kN a naopak 
nejmenším je stroj CX 80 – 380 s uzavírací silou 800 kN.
Automatizace podle konceptu Průmysl 4.0
Trendem poslední doby v celém průmyslu je automatiza-
ce, která bývá často spojována s koncepcí Průmysl 4. 0. →  

i zdroj kvalifikovaných pracovníků, s jejichž nedostatkem se 
nyní potýkáme“, doplňuje Velíšková.
O skupině KUBOUŠEK
Historie skupiny KUBOUŠEK sahá do roku 1990. V této 
době firma obchodovala jako první smluvní partner v Čes-
koslovensku s měřicími přístroji Mitutoyo. V roce 1991 
došlo k rozšíření činnosti v oboru plastikářského průmyslu 
a v roce 1996 došlo k navázání spolupráce s naším v sou-
časnosti největším partnerem, německým výrobcem vstři-
kovacích strojů KraussMaffei.
Dnes skupina působí v rámci svých obchodních firem v Čes-
ké republice (KUBOUŠEK s.r.o.), na Slovensku (KUBOUŠEK 
SK, s.r.o.) a v Polsku (KUBOUSEK Polska sp. z o.o.). Techno-
logické centrum a Vzdělávací centrum spravuje společnost 
KUBOUŠEK Systems s.r.o., která je technologickou podpo-
rou výše uvedeným obchodním firmám. Kalibrační služby 
akreditované laboratoře a management kvality poskystuje 
společnost KSQ spol. s r.o. Metodické řízení a podporu 
v oblasti řízení financí, marketingu, strategického rozvoje, 
lidských zdrojů, IT a hospodářské správy zajišťuje mateřská 
společnost KUBOUŠEK EU holding a.s.

požadovanou teplotu ve velmi krátkém čase několika sekund 
dosahuje u výlisků vysokého lesku a otiskovosti formy až na 
97 % oproti standardním 50 procentům“, vysvětluje Falc.
Druhá technologie – MuCell – je založená na fyzikálním 
pěnění dílu a je možné ho využít přibližně u 60 % projektů 
v automobilovém průmyslu. „Plast je vstřikován společně 
s dusíkem v superkritickém stavu. Tím dochází ke značným 
úsporám materiálu a snížení hmotnosti výlisku při zachování 
pevnosti. Stroj pracuje s menší uzavírací silou a celý výrobní 
cyklus je rychlejší“, vypočítává výhody Falc.
Propojení s univerzitami a zdroj kvalifikovaných 
pracovníků
Význam vybudování Technologického centra dokazuje 
i fakt, že o spolupráci projevili zájem i některé vysoké školy, 
či technicky zaměřené střední školy. „V tuto chvíli probíhají 
jednání s Jihočeskou univerzitou, Vysokou školou technickou 
a ekonomickou v Českých Budějovicích a Technickou univer-
zitou v Liberci. Pro zimní a letní semestr máme vyčleněny 
kapacity našich odborníků, kteří jsou připraveni v případě zá-
jmu přednášet pro studenty“, říká Tereza Velíšková, vedoucí 
Vzdělávacího centra. „Od spolupráce se školami si slibujeme 

→ V současné době jsou v Technologickém centru  
KUBOUŠEK tři plně automatizovaná pracoviště. „Na stroji 
GX máme jednoduchou aplikaci typu Pick and Place, kde 
chceme ukázat snadné propojení šestiosého robota ABB IRB 
4600 se strojem a jeho rychlou obsluhu. Na stroji PX bude 
lineární robot KraussMaffei LRX 100 společně s optickou ka-
merou SensoPart vyhodnocovat každý výlisek a v případě tzv. 
‚zmetku‘ zastaví pracoviště a dá signál obsluze ke kontrole“, 
vysvětluje aplikační inženýr Marek Návara.
Třetí automatizace se týká také kontroly kvality, kdy šestiosý 
robot ABB komunikuje s optickým měřicím přístrojem Met-
rios a na základě vyhodnocení kvality rozděluje výrobky 
mezi bezvadné nebo vadné kusy.
Další ukázky automatizace budou přibývat postupem času. 
Zejména ve spojení s lineárními roboty Sepro. Již v brzké 
době bude v Technologickém centru ukázka spojení robota 
Sepro 5X-35 s dopravníkem MTF.
High-endové technologie vstřikování
V Technologickém centru KUBOUŠEK jsou představeny 
také dvě high-endové technologie vstřikování. „RocTool je 
technologie, kde se pomocí indukčního nahřívání forem na 

http://www.hrsflow.com
http://www.novotny-chlazeni.cz
https://www.biesterfeld.com/
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RadiciGroup Performance Plastics se výrazně zaměřuje na materiály PA 610, PA 612 a PA 510, 
které splňují požadavky nejen na vysokou úroveň technických vlastností, ale reagují rovněž na 
stále větší poptávku po produktech vyrobených z čistě či částečně biologických zdrojů.

Polyamidy společnosti RadiciGroup s dlouhým řetězcem  
z biologických derivátů pro technické aplikace

Pánové Erico Spini, marketingový manažer 
pro Evropu a pan Nicolangelo Peduto, ře-
ditel R&D představili novou řadu důležitých 

speciálních produktů. „Některé výrobky jsou pro 
RadiciGroup zcela nové a jiné jsou již nějakou dobu 
v nabídce,“ zdůraznil pan Erico Spini, „ale nejdů-
ležitější je, že poptávka trhu se přesouvá na nové 
specifické produkty a my jsme připraveni uspokojit 
jakýkoliv zvláštní požadavek klientů. I v oblasti au-
tomobilového průmyslu, který je nejnáročnější z hle-
diska technických vlastností, jsme nalezli některá ře-
šení, jež odpovídají požadavkům na nutnost skloubit 
udržitelnost s výbornými vlastnostmi výrobků.“

Společnost RadiciGroup Perfomance Plastics roz-
šířila svou výrobní řadu s obchodním označením 
Radilon® o některé produkty na bázi PA 610 (Ra-
dilon® D), PA 610/66 (Radilon® CD), PA 612 (Radi-
lon® DT), které jsou ideální pro systémy dopravy 
paliva, vzduchu či oleje a vyznačují se vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi, výbornou zpracovatel-
ností, nízkou absorpcí vody a dobrou rozměrovou 
stálostí vůči klasickým PA 6 nebo PA 6.6 mají tyto 
polyamidy rovněž vysokou chemickou odolnost, 
což je klíčová vlastnost pro specifická použití v 
oblasti automobilového či neautomobilového 
průmyslu.

Zajímavou oblastí neautomobilového průmyslu 
pro uplatnění těchto výrobků, na nichž společnost 
RadiciGroup Performance Plastics momentálně 
pracuje, je oblast vodního hospodářství, kde změ-
ny norem omezují (nebo budou v budoucnu ome-
zovat) použití klasických polyamidů. Díky vynikající 
odolnosti proti hydrolýze, minimální absorpci vlh-
kosti a vynikající zpracovatelnosti se zdají být vý-
robky na bázi LCPA ideálním řešením vůči ostatním 
nabízeným produktům na trhu.
Nelze zapomenout na trh „extruze“. Pro tento 
poslední případ byl vyvinut a homologován výro-
bek Radilon® DT22, PA 6.12, používaný v odvětví 
osobní péče (například vlákna pro zubní kartáčky 
či aplikátory pro nanášení řasenky) díky jeho vyni-
kající zpracovatelnosti, tvarové paměti či chemické 
odolnosti. DT 22 byl navržen s cílem nabídnout 
trhu výrobek s konkurenční výhodou spočívající ve 
zlepšené odolnosti proti abrazi.

PA 6.10 se obvykle používá pro výrobu mono-
vláken pro průmyslové využití, například pro 
papírenské stroje (PMC), a to díky své jedinečné 
chemické odolnosti a schopnosti tvarové paměti, 
které zvyšují jeho životnost; lze jej využít rovněž 

při výrobě hadic vhodných pro přepravu benzínu 
v palivových potrubích, a to především díky jeho 
inherentní odolnosti proti výbuchu.  
„Spojení inherentních vlastností LCPA a speciálního 
složení již ve fázi polymerizace,“ prohlásil pan Ni-
colangelo Peduto, „nám dává možnost uspokojit 
stále větší počet klientů. Kombinace know-how 
během počáteční polymerizace a technologie kom-
paundace na konci výrobního řetězce představuje 
silnou konkurenční výhodu, která nám umožňuje 
držet krok s trendy současného trhu při vyvíjení stále 
kvalitnějších produktů.“

RADICIGROUP – Se svými 3.000 zaměst-
nanci, obratem 946 milionů Eur v roce 2016 
a sítí výrobních a obchodních společností 
se sídly v Evropě, Severní a Jižní Americe a 
Asii je dnes skupina RadiciGroup světovým 
lídrem v oblasti výroby širokého spektra 
chemických meziproduktů, polyamidových 
polymerů, technopolymerů, syntetických 
vláken či netkaných vláken. Tyto produkty 
jsou výsledkem vynikajícího chemického 
know-how koncernu a vertikální integrace 
do výrobního řetězce polyamidů, vyvinuté 
pro použití v rámci mnoha průmyslových 
odvětví, mezi která patří: AUTOMOBILO-
VÝ PRŮMYSL – ELEKTRONICKÝ/ELEKTRO-
TECHNICKÝ PRŮMYSL – SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 
- ODĚVY - NÁBYTEK - STAVEBNICTVÍ – DO-
MÁCÍ SPOTŘEBIČE - SPORT. Na počátku 
strategie koncernu RadiciGroup stojí velké 
úsilí věnované inovaci, kvalitě, uspokojení 
klientů a tématům sociální a ekologické 
udržitelnosti. Díky svým obchodním jed-
notkám, jako jsou Specialty Chemicals, 
Performance Plastics a Synthetic Fibres & 
Nonwovens (Performance Yarn, Comfort 
Fibres, Extrusion Yarn), představuje kon-
cern RadiciGroup jednu z nejširších průmy-
slových struktur, zahrnující rovněž oblast 
textilních strojů (ITEMA), elektrické energie 
(GEOGREEN) a hotelnictví (SAN MARCO). 

P e r f o r m a n c e  P l a s t i c s PA6, PA 6.6, PA 6.10, PA6.12,
PPA and other High temperature PA

PA 6.6 and other high temperature PA

Special and long fibre reinforced PA

Post-industrial recycled PA6 and PA6.6 PA and PBT Flame retardants

TPEsPOM

PBT and PET

 
EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN PERFORMANCE PLASTICS 

http://www.radicigroup.com/en/corporate/plastics/profile
http://www.radicigroup.com/en/corporate/plastics/profile
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 
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TECH newsTECH news
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 
23. 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. 
Pokud byste měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv 
vám nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.
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