TECH

12/2018 – 15. 10.

news
TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

 Personální inzerce v TECHnews
cesta jak obsadit poptávané pozice v plastikařině

 Vaše tiskové zprávy v TECHnews
publikování možné ZDARMA

TECHnews vyjde ještě 5.11., 26.11. a 5.12.

více možností na poslední straně, nebo volejte 606 715 510

V nové hale na výrobu
inteligentních světlometů
v Rychvaldu dává Varroc
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Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

Nová výrobní hala přinese nových 200 pracovních míst a upevní pozici
společnosti Varroc jako klíčového zaměstnavatele v regionu.
Hala o rozloze více než 7 000 m2 je vybavena nejmodernějšími
výrobními technologiemi.

www.svetplastu.eu
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Aktuální vydání Světa plastů číslo 18,
Plastex-MSV 2018 k prohlížení, nebo
ke stažení ve formátu PDF ZDE.
You may also download The World
of Plastic No. 18 - 2018 in PDF HERE,
eventually browse through it here.
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Výroba i testy inteligentních světel

Klíčovou součástí nového objektu bude po kompletním náběhu výroby pět linek. Včetně plně automatických vstřikovacích lisů pro výrobu plastových komponentů, hard coat linky, v níž se povrch
ztvrzuje lakem jako ochrana před UV zářením,
a linky pro kompletaci světlometů. Součástí je
pokročilé sledování toku materiálů i inteligentní řízení logistiky. „Nové prostory, resp. celkové
strategické rozšiřování výrobních a testovacích
kapacit v rychvaldském závodu jasně ukazují, jak
důležitý je pro naši firmu severomoravský region,
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Otevření v pořadí již páté výrobní haly o rozloze více než 7 000 m2 vybavené špičkovými
technologiemi 3. tisíciletí umožní společnosti
Varroc Lighting Systems nabídnout práci s vyšší
přidanou hodnotou až 200 zaměstnancům jak
se středoškolským, tak vysokoškolským vzděláním. Rozšířením výrobních kapacit v duchu
současného trendu Průmyslu 4.0 posílil lídr
v oblasti vnějšího osvětlení pro automobilový
průmysl schopnost vyrábět a obsluhovat linky
rychleji, beze ztrát a celkově navýší produkci
o 1 milion světlometů ročně.

jak investice ovlivňují jeho budoucí konkurenceschopnost a prosperitu a jak je důležité inovovat
a využít naplno potenciál nových technologií. Optimalizace provozu je v souladu se strategií Varroc
Excellence System,“ říká Todd C. Morgan, senior
viceprezident globálního vývoje produktů.
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Zajímavostí haly je prediktivní údržba zařízení
díky průběžnému sběru dat z jednotlivých technologií. Moderní budova je navíc díky důmyslnému systému světlovodů, vzduchotechniky a využití odpadního tepla energeticky úsporná. „V hale
se budou vyrábět jak zadní svítilny, tak inteligentní přední světlomety s technologií LED a Matrix,
takzvaná adaptivní dálková světla. Po náběhu
všech linek a výrobního programu bychom v řádu
několika měsíců měli dosáhnout produkce celkem

až 1 milionu světlometů ročně,“ říká Radim Černý, a uplatnění u nás najdou například inženýři kvality, procesní
ředitel závodu Rychvald.
K výrobnímu a vývojovému testování světelných inženýři, mistři či vedoucí pracovních týmů,“ doplňuje s tím, že pro nové zájemce
technologií slouží v Rychvaldu špičkový fotometo zaměstnání je připravena možnost rekvalifikace
rický sál vybavený nejnovějším goniometrem a dala adaptační zaškolovací plán, aby se již v řádu někošími přístroji určenými pro testy. Pro prezentaci
lika týdnů mohli stát součástí rodiny aktuálně více
nejpokročilejších světelných technologií používá než 3 000 zaměstnanců Varroc Lighting Systems
společnost novinku, která je produktem vlastního v České republice. „Najít kvalitní kandidáty pomáhá
vývoje, tzv. ADB demobox. Jedná se o uživatelsky i právě probíhající náborová kampaň Ukažte se v leppřívětivé zařízení s dotykovou obrazovkou, jejímž ším světle,“ uzavírá Ema Macourková.
prostřednictvím lze ovládat světelné technologie
jednotlivě.
Region šikovných inženýrů

Celkový počet zaměstnanců závodu v Rychvaldu
se po úplném náběhu linek v hale MG vyšplhá na
přibližně 800, čímž Varroc upevní pozici klíčového
regionálního zaměstnavatele. „Kromě dělnických
profesí nabízíme uplatnění právě i na pozicích s vyšší
přidanou hodnotou,“ upozorňuje Ema Macourková, HR manažerka závodu. Jde o odborníky a lidi
s vyšším technickým vzděláním. „Trvalou perspektivu

BASF přichází s bedněním
vyrobeným pomocí 3D tisku
n
n

Technologii 3D tisku lze nově využít na bednění pro stěny
nebo fasády s integrovanými vzory
Vytištěné 3D bednění a betonové odlitky předvedli aplikační
technici BASF na konferenci v Zürichu
li praktické využití 3D tisku při výrobě bednění
a betonových odlitků.

Tuto novou aplikaci umožňují inovativní systém
a speciálně uzpůsobené betonové materiály.
Betonové přísady a spárovací hmoty od Master
Builders Solutions®, které byly optimalizovány
pro plnění vytištěných bednění, lze již dnes nasadit při stavebních projektech.

Na první Mezinárodní konferenci o betonu a digitální výrobě, která se konala od 9. do 13. září
ve švýcarském Zürichu, představila společnost
BASF univerzální portfolio svých inovativních
řešení pod značkou Master Builders Solutions®.
Technici BASF účastníkům mimo jiné předved-
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s progresivními menšími
firmami, jako BigRep či
Materialise, a do technologie investujeme značné prostředky. Například
v červenci 2018 jsme oznámili akvizici veškerých akcií společností Advanc3D
Materials GmbH a Setup
Performance SAS. Zároveň
zakládáme vlastní podniky, jako je BASF 3D Printing Solutions. Všechny zmíněné subjekty mají
jeden společný jmenovatel a tím je 3D tisk,“ vysvětluje jednatel BASF spol. s r.o. Filip Dvořák.

3D tisk je výrobní postup, během nějž obrobky
vznikají po vrstvách v počítačem řízeném procesu. Tímto způsobem se dají vytvářet velmi složité
tvary, a to včetně bednění pro betonové lití. Při 3D
tisku se produkuje bednění pro stěny nebo fasády s integrovanými vzory, které konvenční cestou Firma BASF 3D Printing Solutions sídlící v Heidelnelze vytvořit vůbec nebo jen se značným úsilím. bergu, divize BASF Construction Chemicals a oddě„BASF si plně uvědomuje potenciál 3D tisku lení inovací NOWlab berlínského start-upu BigRep
nejen ve stavebnictví, také proto spojujeme síly v rámci projektu validace prokázaly technickou
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BASF přichází s bedněním vyrobeným...
jednoduchá geometrie současných staveb. „Kromě
nespočetných možností šablon jde vytištěné bednění
použít také na nepravidelné organické tvary nebo
obtížné spojovací prvky, které jsou potřeba při betonáži,“ říká Sebastian Dittmar, vedoucí německého přísadách do betonu společnosti Masters
oddělení aplikačních technologií v Master Builde- Builders Solutions naleznete na adrese:
rs Solutions®. „Prvek fasády se nejdříve naskenuje www.master-builders-solutions.basf.com.
a následně jej
lze přesně reprodukovat díky 3D
tisku. Tímto způsobem je možné
vyrobit
téměř
proveditelnost řady betonových bednění za pomoci jakýkoli potřebný
tvar,“ uvádí Sevelkoformátového 3D tisku.
bastian Dittmar.
Možné aplikace této nové technologie prakticky
neznají hranic, zejména pokud jde o výrobu bedně- Další informace
ní s komplexnějšími tvary, než jaké nabízí relativně o inovativních

Najměte si

R O B O TA
JAKO PRACOVNÍKA

Vítejte
ve světe
RoboTollingu!
Společnost Optik Instruments nabízí FTIR
a Ramanovy spektrometry, jakož i mikroskopy německého výrobce BRUKER. Uplatňujeme
mnohaleté zkušenosti s aplikací high-end, R & D,
rutinních i procesních přístrojů ve vědě, laboratořích a průmyslu.
V oblasti plastů nachází naše přístroje využití
především pro rychlou kontrolu kvality – tj. kontrolu chemického složení vstupních i výstupních
materiálů. Dále lze naše přístroje dobře uplatnit
pro identifikaci neznámých plastů a plniv a pro
analýzu defektů a materiálových vad.

Jsme distributorem pro Česko, Slovensko,
Slovinsko a Chorvatsko, kde kromě distribuce zajišťujeme i technický servis a odborné
poradenství.
Ing. David Matoušek
Aplikační specialista
Optik Instruments s.r.o.
E-mail: david.matousek@brukeroptics.cz
Tel.:   + 420 607 177 455
Web: www.brukeroptics.cz

Co je RoboTolling
Cesta k automatizaci pomocí kolaborativních robotů placených
na základě odpracovaných hodin s neomezenou zárukou po
celou dobu RoboTollingu. Bez úvodních investic.
Rychlost nasazení 1-6 týdnů
2 měsíční výpovědní lhůta

„Zaškolení“ robota
Kontrola a monitoring

Rob4Job s.r.o.

Národních hrdinů 891
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
info@rob4job.com
www.rob4job.com

www.najmirobota.cz

—
Průmyslové roboty ABB
Řešení vyšší kvality
a flexibility v oblasti
zpracování plastů
TECH news
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Společnost Röchling nabízí bezkonkurenční portfolio extrudovaných, lisovaných a litých desek, tyčí a profilů z PP, PEHD, PE-HMW,
PE-UHMW, PVC, PA (vč. modifikace splňující normu EN 45545), POM, PEEK, PET, PVDF atd.
1.7.2017 došlo ke sloučení společností Röchling Engineering Plastics, s.r.o. a Röchling Machined Plastics, s.r.o., čímž se
REP CZ stalo také kompetentním partnerem v oblasti obrábění a řezání plastových polotovarů. Produkty jsou na obráběcích
strojích zpracovávány dle Vašich požadavků. Díky široké škále obráběcích linek mohou být i velkoobjemové plastové
polotovary obráběny s maximální přesností. Dle Vaší výkresové dokumentace vyrobíme díly od jednoho kusu až po velké série
z materiálů a polotovarů z portfolia Röchling Group.

Senzory Panasonic s přidanou hodnotou – IO-Link

Panasonic implementuje IO-Link do jednotlivých výstupů je jednou z nevýhod nutnost připojení parametrizace šetří čas, protože funguje současně
Polystone®
PPs šedý výměna).
zařízení (konfigurace,
výrobních řad senzorů. Zesilovače senzoru s op- každého jednotlivého senzoru samostatně. Díky pro několik
& Polystone® PPs
EL černýfunkce autoVestavěná
tickými vlákny (FX-550L), snímače tlaku (série DP- standardizované technologii IO-Link jsou senzory î Funkce autodiagnostiky:
-100L) a měřicí senzory (řada HG-C1000L) nyní mo- (schopné IO-Link komunikace) spojeny přes jedno diagnostiky od společnosti Panasonic poskytuje
specifické signály. To uživatelům ušetří potíže
hou komunikovat přes IO-Link.
komunikační vedení.
s vlastní implementací obdobné funkce diagnosKromě standardních výhod poskytovaných IO-Link,
Řídící komunikační jednotka IO-Link
tiky samotných senzorů Panasonic.
jako jsou externí parametrizace a jednoduchá výLubX®
AST
barevný
Řídící
jednotka
IO-Link
tvoří
spojení
mezi
příslušî Efektivita stroje: Značně se zlepšuje efektivita stroměna zařízení, nabízejí senzory Panasonic s IO-Link
SUSTAPEEK
ným senzorem a komunikační páteří. Slouží jako je, protože všechny hodnoty a parametry lze v reintegrovanou funkci autodiagnostiky.
Tato funkce
Výrobní program:
profily, desky, hotové díly
v tloušťce
1 – 10 mm
připojenydesky
různé
senzory.
IO- álném čase číst a centrálně zpracovávat.
obsahuje pro každý typ snímače předdefinované rozbočovač, kde jsou Kalandrované
-Link master pak pracuje s příslušnou komunikační
úrovně výstrah.
Polystone®
P Flex
následující
typy komuniPolystone®
Play-Tec®
Materiály Foamlite®
Senzor automaticky vysílá varovný
signál, když
je sběrnicí. K dispozici jsou
kačních jednotek IO-Link:
ohrožena jeho správná funkčnost,
například
Vynikající
flexibilita když
FX-550L detekuje snížení intenzity světla na přijíma- î EtherCAT (obj. č.: IOLINK-ETHERCAT-MASTER)
či. Funkce automatické diagnostiky šetří čas, protože î Profinet (obj. č.: IOLINK-PROFINET-MASTER)
si tuto funkci nemusí implementovat uživatelé sami. î EtherNet/IP (obj. č.: IOLINK-ETHERNET-IP-MASTER)
Díky standardizované technologii IO-Link mohou Výhody technologie IO-Link:
uživatelé snadno integrovat senzory na příslušnou î Snížení nákladů: Standardizované připojení pokomunikační úroveň.
Široké M12
barevnéusnadňuje
spektrum
S inovativním povrchem cubic grain
mocí kabelů s konektory
instalaci
a zjednodušuje správu skladových zásob.
Úroveň senzoru
V případě senzorů s běžným způsobem přenosu î Snížení času a úsilí: IO-Link senzory lze připodat prostřednictvím digitálních nebo analogových jit rychlým a snadným způsobem. Centrální

Společnost Röchling nabízí bezkonkurenční portfolio extrudovaných, lisovaných a litých desek, tyčí a profilů z PP, PEHD, PE-HMW,
PE-UHMW, PVC, PA (vč. modifikace splňující normu EN 45545), POM, PEEK, PET, PVDF atd.
1.7.2017 došlo ke sloučení společností Röchling Engineering Plastics, s.r.o. a Röchling Machined Plastics, s.r.o., čímž se
REP CZ stalo také kompetentním partnerem v oblasti obrábění a řezání plastových polotovarů. Produkty jsou na obráběcích
strojích zpracovávány dle Vašich požadavků. Díky široké škále obráběcích linek mohou být i velkoobjemové plastové
polotovary obráběny s maximální přesností. Dle Vaší výkresové dokumentace vyrobíme díly od jednoho kusu až po velké série
z materiálů a polotovarů z portfolia Röchling Group.

Polystone® PPs šedý
& Polystone® PPs EL černý

LubX® AST barevný

SUSTAPEEK

Výrobní program: profily, desky, hotové díly

Kalandrované desky v tloušťce 1 – 10 mm

Polystone® P Flex
Vynikající flexibilita

Polystone® Play-Tec®

Materiály Foamlite®

Široké barevné spektrum

S inovativním povrchem cubic grain

Obrábění na CNC a konvenčních strojích

Obrábění na CNC a konvenčních strojích

Nejširší nabídka produktů nejen pro strojírenství

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Röchling Engineering Plastics, s.r.o.

Zákaznický servis pro střední a východní Evropu
Sekce polotovary
Tel.: +420 381 200 275
Fax: +420 381 200 283
sales@roechling-plastics.cz

Sekce obráběné díly
Tel.: +420 381 200 289
Fax: +420 381 200 283
valerie.faustova@roechling-plastics.cz

www.roechling.com
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
Plánovaná školení z oboru zpracování
plastů pro rok 2018
Röchling Engineering Plastics, s.r.o.

Lepení v automobilovém průmyslu
n Pnutí ve vstřikovaných
výrobcích
Zákaznický servis
pro střední a východní Evropu
Partner školení:
v termínu 1. 11. 2018
n Plnění a problematika family
Sekce obráběné díly
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebouSekce polotovary
a vícenásobných forem
znalosti lepení plastů (manažerské pozice, vývoj,Tel.: +420
Tel.: +420 381 200 289
381 200
275při vstřikování
n Využití
DOE
news
konstrukce, technology, seřizovače). Součástí škon Možnosti
horkých vtoků, nastavení teplot, vady
Fax: +420 381 200 283
Fax: +420
381 200 283
Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
lení je i diskuse nad tématy a výrobními problémy.
horkých
vtoků
valerie.faustova@roechling-plastics.cz
sales@roechling-plastics.cz
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html
n Lepidla používaná v automobilovém průmyslu
n Dimenzionální optimalizace horkých vtoků
n Příprava povrchu
a studených vtoků
pochopení problematiky různých metod svařování
n Možnosti nanášení lepidel
n Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, konstrukn Způsoby vytvrzení
n Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů
ce, technology, seřizovače).
n Použití a rizika lepidel
vstřikování na přesnost
n Technologie svařování plastů, výhody nevýhody
n Zaměřeno na “lepidla s rychlou fixací” hot-melt, n Procesní okno
jednotlivých metod.
kyanoakrylát, UV lepidlo, 2 slož. MS polymer,
n SPC
n Svařování horkým tělesem
2 slož. PUR
n Využití a možnosti čidel ve formách
n Svařování topnou spirálou
n Vady lepených spojů, nedestruktivní zkoušení
n Rychlá výměna forem
n Svařování horkým plynem
Stabilní proces vstřikování plastů
n Správné sušení dle typu sušárny a zbytkového
n Svařování extruderem
v termínu 5. - 7. 11. 2018
obsahu vlhkosti
n Svařování infračerveným paprskem
Školení je vhodné pro technology a vývojové
n Správné nastavení technologických parametrů
n Svařování laserem
pracovníky.
dle stroje (typ šneku, materiál, velikost dílu…)
n Vysoko-frekvenční svařování
n Speciální vlastnosti plastů (životnost, stabilita,
Technologie svařování plastů
n Svařování ultrazvukem
degradace při procesu, zdravotní nezávadnost), v termínu 21. 11. 2018
n Svařování třením
reologie polymerů
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou
n Vibrační svařování

TECH

www.roechling.com

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029
e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
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Pohled na linku
PREZENTUJE KOEXTRUZNÍ CHILL ROLL
LINKU NA 3-5 VRSTEV S JEDNÍM
DVOUŠNEKOVÝM A DVĚMA
JEDNOŠNEKOVÝMI EXTRUDERY VČETNĚ
DLOUŽÍCÍ MDO JEDNOTKY

Hlavní parametry vysokorychlostní koextruzní linky
TŘÍVÁLEC
Šířka válců 900 mm

Nastavení výšky válců z kontrolního panelu

Průměr válců 600 mm

Temperační jednotka pro každý válec

Servopohony pro každý válec zvlášť

Výkonné chladící zařízení

EXTRUDÉRY

Je pro nás velkým potěšením prezentovat jednu z největších dodávek firmy LABTECH Engineering v její vice
jak 35. leté historii. Jedná se o vysokorychlostní koextruzní Chill Roll linku, která byla dodána a úspěšně
zprovozněna letos v červenci u německého zákazníka Klöckner Pentaplast. Tato linka je skutečným
milníkem ve vývoji laboratorních, testovacích a výrobních linek. Jen samotné odlaďování parametrů linky
trvalo více jak jeden rok. V konečném výběrovém řízení byla za dodavatele zařízení mezi velkou
evropskou konkurencí vybrána firma Labtech Engineering, která jako jediná byla schopna nabídnout linku
s požadovanými parametry, kvalitě a za cenu, kterou zákazník do výběrového řízení stanovil jako limitní.

Dva jednošnekové extrudéry
s průměrem šneků 30 a 40 mm
26 mm dvoušnekový extrudér se
zubovým čerpadlem
Gravimetrické dávkování všech
složek do všech extrudérů
ovládané z centrálního pultu

Linka je navržena na možnost zpracování polymerů od polyolefinů až po materiály jako např. PET atd.
Součástí linky jsou dva jednošnekové a jeden dvoušnekový vytlačovací stroj, Feed Block, plochá vytlačovací
hlava a moderní design tříválce s průměrem válců 600 mm. Na konci linky je umístěna dloužící MDO
jednotka pro podélnou orientaci výrobku a automatická dvoustanicová navíječka.

Věž s vysokorychlostním mixérem
pro dvoušnekový extrudér
Extrudéry umístěny na podestě

Zákazník byl dle jeho slov doslova fascinován tím, jak linka vypadá a hlavně funguje při jejím prvním
testování přímo ve výrobní hale Labtechu v thajském Bangkoku. Vysoce oceňovali inženýry, kteří linku
navrhli, ale také ostatní zaměstnance, kteří se na kompletní výrobě linky podíleli.
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FEED BLOCK A HLAVA S EVAKUACÍ

MDO JEDNOTKA PODÉLNÉ ORIENTACE

Největší MDO
jednotka,
kterou jsme
vyrobili

Feed Block na 3-5
vrstev a hlava
s evakuací
namontovány na
tyčích k podpěrnému
rámu

S válci o průměru
350 mm

VYSOKORYCHLOSTNÍ NAVÍJEČKA S AUTOMATICKOU VÝMĚNOU NÁVINŮ

UNIKÁTNÍ OVLÁDÁNÍ CELÉ LINKY Z LCD
Ovládání linky
na dotykovém
displeji PLC
značky
Siemens.
Tato unikátní linka byla úspěšně uvedena do provozu
letos v červenci ve firmě Klöckner Pentaplast týmem 7
Zahrnuje
gravimetrické
dávkovače
a dvoušnekový
extrudér

techniků přímo z LABTECH Engineering. Nemalý podíl na instalaci a úspěšném zprovoznění
linky měli i 4 technici přímo od KlöcknerPentaplast. Ze strany zákazníka obdržel tým mnoho
komplimentů a gratulací za profesionálně odvedou montáž linky a zejména za
bezproblémovou a dle požadavků bezvadně fungující a také vypadající výrobní linku.
and they were very pleased with the machine, giving us the highest compliments for an

Labtech Engineering Co., Ltd.

extremely well done line and great installation work by our team which they said was truly
Bangpoo Industrial Estate, 818 Moo 4, Soi 14B, Sukhumvit Road, Praksa, Muang, Samutprakarn 10280,
outstanding.
Thailand | Tel.: 66-2-709-6959 | Fax: 66-2-710-6488 and 89,
E-mail: labtech@labtechengineering.com | Website: www.labtechengineering.com

Kompletní linka zahrnující vytlačovací stroje, tříválec, MDO jednotku a automatickou navíječku
procuje v tzv. „closed loop“ módu. Zubové čerpadlo pracuje jako master pohon jak pro dvoušnekový
extrudér tak i pro oba jednošnekové. Společně s inženýry Klöckner Pentaplast byl pro tyto účely
vyvinut speciální řídící software.
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Váš kompetentní partner pro technické
plasty v České republice a na Slovensku.
K.D. Feddersen CEE GmbH
Member of the Feddersen Group

office.cee@kdfeddersen.com
www.kdfeddersen.com
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