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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 MSV 2019 1400 výtisků, cena 19 000,– Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,– Kč.

TECH news &

mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 91, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás
5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

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

Inovace
3.–7. 10. 2016 HASCO
MSV 2016

IMT 2016

2016
BrnoMSV
– Výstaviště

www.bvv.cz/plastex
Technika
normalizovaných dílů pro formy a nástroje.
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Významně rozšířená nabídka výrobků z ploché
oceli se zhruba 2 000 novými rozměry se vyznačuje vysokou přesností a kvalitou povrchu.
Nové výrobky, jako jsou ploché vyhazovače
s prodlouženou délkou listu, přinášejí celou
řadu inovativních řešení pro plně funkční vyhazování výlisků z forem. Kompaktní, přesně
gravírovaná značkovací razidla umožňují čisté
a jasné odformování.

Rozmanitou nabídku komponentů pro temperaci dotváří nové vysoce pružné a tvarově stabilní
EPDM hadice bez zkrucování s pevnou vložkou
ze syntetické tkaniny a vysokoteplotní PFA hadice z perfluoroalkoxy kopolymeru (PFA) s pevným
silikonovým pouzdrem. Další novinkou v oblasti temperace jsou bezpečnostní rychlospojky pro vysoké teploty a rozvodné bloky pro
flexibilní vytváření temperovacích okruhů.
Stavový indikátor nastavitelný bez použití nářadí ukazuje různé stavy nástroje pomocí
pružného a jednoznačného značení a jasných
barevných kódů. Díky osvědčeným blokovacím
válcům Z2302 s mechanickým snímáním koncové polohy je nyní možné provádět aplikace až
Svet Plastu Sprache: CZ
do teploty 180 Magazin:
°C.
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portálu HASCO 24 hodin 7dní v týdn
–
–
–
–

MSV 2019
Najdete nás v pavilonu V, stánek č. 147.
Těšíme se na Vás!

www.hasco.com

Inovace HASCO

Další zajímavou novinkou je šroubovací tryska
Vario Shot. Tato tryska je základem systémů připravených k montáži, které se dimenzují, konstruují a vyrábějí individuálně podle
Technika horkých vtoků
požadavků zákazníka. Můžeme garantovat
Při použití horké strany HASCO s jednonárovněž jednoduché montážní a demontážsobným jehlovým uzávěrem se mohou užiní práce v nástroji, stejně jako absenci netěsregulátor
překvapí
vysovatelé v první řadě spolehnout na vysokou Vícezónový
ností a zachování optimální neměnné teploty.
funkčností,
rozsáhlými
diagnosticúčinnost a bezpečnost kompletního systému, kou
kými možnostmi 1
a uživatelským kom- Na webové stránce společnosti HASCO www.
Anz_100000_A5q_CZ.indd
který je připraven jak k připojení, tak k výrobě.
fortem. Intuitivní dotykový a ovládací hasco.com máte rychlý a jednoduchý přístup
Nabídku horkých vtokových kanálů nyní do- monitor zjednodušuje uživateli ovládání od ke všem našim novinkám a kompletní nabídce
plnila nová generace regulačních přístrojů. samého začátku na všech úrovních navigace. výrobků na celém světě.

Od nástroje k Budoucnost
povrchu je v úsporách
IMG jako optimální technologie pro výrobu povrchů automobilových
interiérů – specialisté FRIMO a Galvanoform tvoří úspěšnou alianci.

Jsme schopni přizvat k řešení zvlášť složitých
Snížení investic a provozních nákladů je
každodenní starostí provozně-technického
problémů i field engineery ze společnosti
Principiálně existují pro tuto technologii otiskováoddělení každé společnosti. A myníVám
ExxonMobil.
Navíc Vám můžeme nabídnout
dezénu dva podobné procesy. Při IMG tváření
je
i pravidelnou analýzu používaného oleje
můžeme pomoci ušetřit. Jsme jediným
vtažena vakuem do (negativní) kavity pouze samotv laboratořích
Mobil
Serv Lubricant
Analysis,
autorizovaným distributorem olejů a ná
maziv
klasického
vakuového
tváření jsou
zde zkombinofólie. Takto vyrobené fólie mohou být dále opatznačky Mobil pro Českou republiku.řeny
Našenosným dílem prostřednictvím kašírování,
a tím i vány
neustále
kontrolovat
jeho kvalitu
s optickými
přednostmi
dle náročných trendů
povrchů,“ vysvětluje
společnost začala svou činnost na českém
včasvýroby
odhalitmoderních
případné poškození
stroje. Dipl.-Ing.
zadního zapěnění, zadního nástřiku, popř. čizadSchäfer,
vedoucí
technického projede ve
trhu v roce 2012 coby mateřská společnost
maziva Mobil
SHC
odpovídají
ním nalisováním. Při druhém postupu, IMG Oleje
kaší- aReinhard
FRIMO in Freilassing.
těm nejnáročnějším
kritériím současného
německé společnosti Maier Group fungující
rování, probíhá obojí v jednom kroku, přičemž
výrobního
a jejich
již 100 let. Díky každodenní komunikaci
se
bylo možné
splnitpoužívání
komplexní nástrojařské výotisknutí dezénu je v zápětí následováno zakaší- Aby procesu
zvy,
spolupracuje
FRIMO již mnoho
let úzce s firprokazatelně
snižuje
energetickou
náročnost
zákazníky se nám podařilo vyladit všechny
rováním fólie na nosný díl. „Ekonomické výhody
Galvanoform.
Její po
historie
sahá
až do roku
výrobymou
při prodloužení
doby,
kterou
může
klíčové technické i logistické záležitosti
1956,naplno.
kdy zahájila výrobu niklových nástrojů pro
k dokonalosti.
stroj běžet

Design interiéru s vysoce kvalitním vzhledem
představuje pro uživatele osobních automobilů jeden z hlavních parametrů jejich hodnocení
daného modelu. Interiér tak logicky patří mezi
stěžejní faktory při výběru a pořizování vozu. Na Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
technologie interiérových dílů jsou proto kladeny
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029
enormní nároky, které běžné tepelné tváření fó- e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
lií často nedokáže splnit. Mezi tyto nároky patří
např. nízký stupeň roztažení dezénu, sjednocení
vzhledu sousedících dílů, vylisování airbagového
loga přímo na fólii, či případně umístění rozdílných dezénových zón na jeden díl.

Co spoj
je neroz

plastové díly. V průběhu nadcházejících desetiletí
se pak Galvanoform vyvinul v předního dodavatele
galvanických nástrojů pro automobilový a letecký
průmysl. Ředitel firmy Jürgen Obergföll poznamenámá na konto IMG: „Hlavní výzvy spočívají v tom,
že geometrie jsou stále složitější a že při nich hraje
důležitou roli hospodárnost. To znamená, že nelze
zvolit určitou velikost nástroje, ale při konstrukci se
musí dbát na co nejmenší spotřebu fólie v nástroji,
pro který je galvanická skořepina určena.“

Společnost FRIMO řeší tyto požadavky tzv. IMG
(In Mould Graning) technologií, která spojuje výhody tepelného tváření s požadavky na optimální
vzhled povrchů, a to bez nechtěného roztažení
dezénu. Při IMG procesu je dezén přenesen na
fólii až během samotného tváření, popř. kašírování. Nástroj s tvářecím dezénem je přitom porézní
(vzdušně prodyšný).
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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

Úspora času ve vývoji i výrobě
Inovace dle požadavků trhu
Individuální řešení normalizovaný
Vysoká kvalita, flexibilita a hospod

EXTRUSION
TECHNOLOGIES
BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., Čepí 1, 533 32, tel.: +420 466 797 011, e-mail: info@boco.cz, www.boco.cz
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Ekonomické, procesně stab
9. 9. 2019
S inovativní technologií FRIM

Test odprašovača Vismec DR 30
BRIGHT MINDS,

BRINGHT LIGHTS.

Lis M9
n
n
n
n
n

Na lis M9 bolo nainštalované odprašovacie zariadenie Vismec DR30 s prietokom 40 kg/h.
Materiál polykarbonát (PC) Makrolon.

Ďalej budú prezentované čiastočky, ktoré boli zachytené odprašovacím zariadením.
Bolo použité mikroskopické zariadenie pre zväčšenie.
Skúšané počas výroby (projekt 1129).

Vyhodnotenie odpadu na M9

Ako môžeme vidieť na grafe, tak odpad sa
pohyboval v priemereVyhodnotenie
od 4,3% a viac.odpadu na M9
Vyhodnotenie
Po nainštalovaní odprašovača
odpadodpadu
klesol na M9
približne na 1,69 %.

n

n

Zachytené množstvo
prachu
Lis M9 - Makrolon
(PC) 8 g

n

Lis M9 - Makrolon (PC)
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Boli zachytené čierne
čiastočky v čírom materiály.
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Test odprašovača Vismec DR 30
BRIGHT MINDS,

BRINGHT LIGHTS.

Lis M30
n
n
n

Odprašovač bol nainštalovaný na lis M30
Materiál použitý pri výrobe Ultem (PEI).
Projekt 1032.

Vyhodnotenie
n

n

Po vykonaní analýz sme zistili, že úspora
pri materiáli Ultem (PEI) bola za 3 dni
približne 201,6 Eura.

Pri materiáli Makrolon (PC), kde bol
odprašovač nasadený 42 dní bola úspora
za túto dobu približne 93,22 Eur

		
		
		
Vyhodnotenie odpadu na M30
n
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Na grafe je vidieť, že odpad
s klesajúcou tendenciu.
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Boli zachytené čierne
čiastočky v čírom materiály.
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(Po 12 mesiacoch nájmu je zariadenie za 0 Eur.)

Celková cena odprašovacieho
zariadenia je 6953,80 Eur.

Návratnosť pri PC materiáli je približne
8,5 roka.

n Návratnosť pri PEI materiáli je približne
3,5 mesiaca.
Priemerne od 4,23 % a po nainštalovaní
odprašovača odpad klesal na priemernú
Vyhodnotenie odpadu na M30.
hodnotu 2,01 %.
Záver
Zachytené množstvo prachu 15g
n Po týchto prepočtoch je zrejmé,
Lis M30 Ultem (PEI)
že odprašovacie zariadenie Vismec DR30
je najvhodnejšie používať na lisoch, na
• Na grafe
vidieť, že Ultem
odpad s klesajúcou
ktorých
ide jemateriál
(PEI) z dôsledku
tendenciu.
zníženia
odpadu a najrýchlejšej návratnosti.

6

n

Cena za prenájom odprašovacieho
zariadenia Vismec DR30 je 695,40/mes.
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Zariadenie
DR30
je%použiteľné
len
• Priemerne
od 4,23
a po nainštalovaní
na lisy
do 260 ton.
odprašovača
odpad klesal na priemernú

hodnotu 2,01 %.
V prípade
dopytu po zariadení s väčším
prietokom existuje väčší model DR40
Zachytené množstvo
prachu80
15gkg materiálu
so •schopnosťou
odprášiť
za hodinu.
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Od nástroje k povrchu

HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

IMG Nástroje

Odpovědí na výzvu minimalizovat roztažení dezénu,
které je nevyhnutelným průvodním jevem klasického
tepelného tváření, je negativní otiskové tváření. Použitím porézních niklových nástrojů, jež jsou opatřeny
povrchovými strukturami, je zaručeno optimální přenesení dezénu na zpracovávanou fólii. Patentovanou
technologií je vyrobena 3 – 6 mm silná niklová skořepina vycházející z reálného modelu (tzv. belederungsmodelu). Ten je počalouněn kůží, případně i se
zdobnými švy, nebo může být alternativně opatřen
technickým dezénem. Galvanickým procesem vyrobená niklová skořepina je integrována do temperovaného, vakuem prodyšného nástroje. Její první
vrstva je z tvrdého niklu o 42 – 50 HRc. Počet mikropór, jejichž průměr se pohybuje v rozmezí 0,15 –
0,20 mm, je variabilní a lze jej přizpůsobit geometrii
finálního dílu. IMG nástroje pro zpracování zpravidla
bezdezénových TPO folií jsou nejčastěji používány
pro výroby dveřních obložení, přístrojových desek,
schránek spolujezdce atd. Možné je také současné
kašírování nebo následující procesy jako zadní zapěňování, což umožňuje zlepšovat ekonomiku výrobního procesu.
Dlouhá cesta

Na příkladu palubní desky osobního vozu je možné
představit, kolik know-how obou firem FRIMO i Galvanoform se ukrývá v jednom IMG nástroji. Na počátku
je společností FRIMO provedena studie proveditelnosti, ke které Reinhard Schäfer dodává: „Při analýze
zpracovatelnosti dílů jsou používány sofistikované počítačové simulace, z nichž vyplynou doporučení na polohu dílu či tvar upínacího rámu a dále umožní výpočet
spotřeby a protažení fólie, tak aby bylo možné stanovit
efektivní a stabilní proces.“ Pokud je zajištěna teoretická
vyrobitelnost dílu IMG technologií, projekt je zahájen
konstrukcí modelu pro potažení koženkou (dále belederungsmodelu), který zpravidla odpovídá pozitivnímu modelu budoucího dílu. „Již během zhotovování belederungsmodelu vzniká souběžně tzv. podpěrná
skořepina, což urychlí celý proces výroby nástroje,“ doplňuje Jürgen Obergföll. Následuje výroba přibližně
9 mm silného silikonového negativu (zrcadlový otisk
belederungsmodelu), z nějž se zhotoví mateřský model (pozitivní) z epoxidové pryskyřice. Tento mateřský model odpovídá 1:1 belederungsmodelu, včetně
všech odchylek. „Na základě tohoto pozitivního modelu se proto stanovují oblasti pro korektury dezénu, aby
byl optimalizován finální výsledek. Obzvláštní výzvou
jsou přitom opravy technických dezénů, které jsou značně složitější než kožené dezény,“ dále rozvádí Jürgen
Obergföll. Tyto korektury provádějí u firmy Gavanoform speciálně kvalifikování gravírníci.
Zásadní význam

Po opravě dezénu je odebrán další silikonový otisk
modelu, z nějž je opět vyroben tzv. galvanický model. Ten je následně připraven pro galvanický proces.
Na nevodivý materiál je nástřikem nanesena tenká
stříbrná vrstva a model je poté umístěn do galvanické lázně jako katoda. V této lázni dochází k depozici
niklu z anod na katody (=galvanický model). U tohoto
procesu je pomocí speciálních parametrů vytvořena

TECH news

Co spojíme,
je nerozdělitelné!
porézní struktura. Tyto póry mají průměr na povrchu
jen 0,15 mm a trychtýřovitě se rozšiřují. Jejich prostřednictvím je v hotovém nástroji nasávána fólie na
povrch galvana, čímž je otisknut kýžený dezén.

SPOLEČNÉ

ÚSILÍ.

Podle velikosti vany nástroje může galvanický proces,
který v některých případech probíhá ve více krocích,
trvat několik týdnů. Jakmile je galvanoskořepina hotová, následuje přeměření a kalibrace. „Vznikne tak měřící protokol, který potřebujeme pro předání cílovému
zákazníkovi,“ vysvětluje Schäfer a doplňuje: „V automobilovém průmyslu má zpětná sledovatelnost Ekonomické,
a doku- procesně
Na plno
a sperfektní
vášní děláme
stabilní,
spojení. to, co
mentace zásadní význam.“
S inovativní technologií
FRIMO
dosáhnete
nových
dobře
umíme,
a proto
vyvíjíme
při svařování plastů. Spolehněte se na
V závěrečné fázi výroby nástroje je dutina hranic
vyplněna
high-tech
řešení
a
přetavujeme
zkušenosti
vzduchově prodyšným pryskyřičným materiálem.
To technologických specialistů.
je do jedinečného spektra
je důležité, aby nástroj vydržel vysokou zátěž v sériové
produkci. V úplném závěru je hotová niklová skořepina
průmyslových technologií. Jsme
zastavěna na ocelový rám. „Tento rám konstruuje FRIMO
pevně přesvědčeni, že technika
společně s firmou Galvanoform. Podstavu nástroje stavíbudoucnosti vyžaduje vysoce
me paralelně s galvanickou depozicí,“ uvádí Schäfer.
kvalifikované a aktivní zaměstPředtím než Galvanoform odešle nástroj do firmy FRInance. Proto jsme již více než 50
MO, proběhne test vakua a zákaznická přejímka. „Pokud
zkoušky proběhnou úspěšně, projektová spolupráce našich
let pro Vás v pohybu.
firem je ukončena“, vysvětluje Jürgen Obergföll. IMG náFRIMO Group GmbH |
+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com
stroj je následně zkompletován ve firmě FRIMO. „Úloha
spočívá v přesném uložení této skořepiny vůči spodnímu
nebo hornímu nástroji. Poté je celý nástroj zkompletován
a připraven v laboratorním zařízení pro předpřejímku
záFRIMO_Anzeige_Fuegen_190x270mm_TSCH_160204.indd 1
kazníkem,“ objasňuje Schäfer. Přitom dochází ke vlastnímu odzkoušení pomocí odpovídajících parametrů
ohřevu fólie, výrobě prvních dílu a případné optimalizaci
nastavení. Teprve potom následuje integrace do sériového nástroje a finální odladění ve výrobní zákaznické
lokaci, čímž se uzavře přejímka.

www.frimo.com

Individualizace na vzestupu

Výhledy do budoucna odhalují, že technologie IMG
bude v automobilovém průmyslu stále více v kurzu. I ve
vozech v nižší než střední kategorii budou stále růst očekávání na kvalitu interiéru.

„Automobilky kladou stále vyšší požadavky na pohledové
a haptické vlastnosti interiéru. To vede k tomu, že např.
dveřní obložení, která se dodnes vyrábí klasickým tepelným tvářením, nyní přecházejí – případně částečně – na
IMG, aby lépe pasovala k přístrojovým deskám. Stále více
také ale vnímáme tendenci trhu směřující k prohlubující
se individualizaci. A právě v souladu s tím je technologie IMG perfektní odpovědí na požadavky na designovou
svobodu automobilek,“ uzavírá téma Reinhard Schäfer.
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ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ
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                   Navštivte nás na veletrhu MSV 2019 v Brně, 7.–11. října, pavilon F, stánek č. 085
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Sušárny VISMEC –
špička v oboru
Firma GORILLA MACHINES s.r.o. je dodavatel periferií pro
plastikářské provozy s důrazem na individuální řešení.
regenerovat už při teplotě cca 160°C, což je
výrazně nižší hodnota oproti standardním
250-320°C. To s sebou nese výrazně nižší
energetické nároky jak na ohřev vzduchu
v regenerační větvi, tak na následné chlazení voštinového vysoušecího válce, kdy
pro dosažení optimální provozní teploty
stačí chlazení pouze částí procesního vzduchu (část vzduchu odvedena z procesní
větve ještě před průchodem procesním topením - jak je patrné z přiloženého schématu sušení). Vysoušedlo tak nepřichází
do kontaktu s vlhkým vzduchem z venku
a není tak snižována jeho účinnost ještě před samotným sušením. Z toho plyne
i další výhoda, kdy zařízení nevyžaduje přívod chladící vody.

Další technická řešení v podobně přímého(!) pohonu voštinového válce
krokovým motorem (spolehlivost + variabilní rychlost otáčení), nebo osazení procesního i regeneračního dmychadla frekvenčními měniči (variabilní
hodnoty průtoků vzduchu) umožňují spolu s vyspělým řízením dosáhnout
optimálních parametrů sušení vzhledem k aktuální spotřebě materiálu. To
Je nám ctí oznámit spolupráci s tak významným hráčem na poli dopra- ve výsledku znamená úsporu cca 40% energie oproti srovnatelným sušárvy a sušení materiálu, jakým je firma Vismec. Vismec je mladá dynamic- nám při zachování kvality výstupu.
ky se rozvíjející firma, jejíž výrobky jednoduše vystihují slova INOVACE Samozřejmostí jsou nastavitelné provozní režimy zabraňující například:
a ÚČINNOST. Díky této filosofii, nepřetržitému výzkumu a vývo- teplotní degradaci na ni náchylných materiálů (PA, PC.), přetopení, slepení
ji na poli technologii pro zpracování plastů si během pár let do- amorfních a BIO materiálů v důsledku teplotního šoku, nebo použití nevykázala vydobýt respekt i úspěchy mezi předními světovými sušeného materiálu a podobně.
výrobci periferií.
Sušící sestavy jsou koncipovány modulárně, je tak možné nejen volně

Příkladem úspěšného aplikovaného vývoje je unikátní materiál pro výrobu kombinovat zdroje suchého vzduchu různých výkonů s různými objemy
voštinových vysoušecích válců používaných v sušárnách VISMEC řady DP sušících sil a volit jejich vzájemné uspořádání, ale sestavy i dále doplňovat
o položky z široké škály volitelného příslušenství (autonomní systémy doa DW.
Použití vysoušedla ve formě voštinového válce je výhodné svou bezpraš- pravy materiálu, systémy vážení v reálném čase, systémy sběru dat apod.)
Samozřejmostí je pak možnost propojení jednotlivých zařízení plně v souností. Sušárny využívající tento systém je tak možné provozovat i v čistých
ladu s principem Intustry 4.0
provozech bez dalších úprav oproti systémům využívajícím vysoušedlo ve
formě granulátu (granulát je tvořen z 30% jílem sloužícím jako pojidlo, Výsledkem je výkonné, úsporné a spolehlivé zařízení splňující ta nejpřískteré časem degraduje, rozpadá se a je zdrojem prachu). To v čem je však nější kritéria. Přesvědčte se o jeho kvalitách i Vy!
Ing. Pavel Tuláček
tento materiál unikátní je teplota regenerace! Tento materiál totiž dokáže

Spolužák robot
Praktické řešení výuky programování průmyslových robotů nabízí společnost KUKA v rámci projektu ready2_
educate. Vysoká škola v Karlsruhe používá v této souvislosti čtyři školící buňky, ve kterých se učí budoucí inženýři
řídit automatické pomocníky.
Od zimního semestru 2018 mají studenti možnost přicházet do styku s nejmodernějšími průmyslovými roboty v robotické laboratoři, která je
k dispozici pro všechny fakulty. V rámci nově zavedeného projektu „Průmyslová robotická laboratoř“ se jeho účastníci učí samostatnému řízení
a programování robotů KUKA. „Teorii je možno
vyzkoušet si zde přímo v praxi a získat tak praktické vědomosti, které jsou na pracovním trhu velmi

RÖchling
Industrial
Empowering industry
TECH news
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Kvalifikační požadavky ve věku průmyslu 4.0
stoupají. Potřeba zprostředkovat studentům
komplexní souvislosti staví nové požadavky také
na výuku a vzniká tak poptávka po jejích nových
konceptech. Důležité jsou především hluboké a
praktické znalosti z oboru robotiky a automatizace. Vysoká škola techniky a ekonomie v Karlsruhe
proto připravuje budoucí inženýry na požadavky
průmyslu dnešní doby i zítřka.

Follow us
on:

More
information
here:
www.roechling-industrial.com
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Technické plasty + naše zkušenost
= VAŠE JISTOTA
POLOTOVARY A DÍLY
Z TECHNICKÝCH PLASTŮ
KDO JSME:
Výrobce litého alkalického polyamidu
Výrobce litých polyuretanových elastomerů
Majitelé moderní obrobny plastů
NABÍZÍME:
Technické plasty ve formě polotovarů (tyče, trubky,
desky, bloky,…) lité tvarové díly i obráběné výrobky.
V případě potřeby vyrábíme formy pro lití tvarových
výrobků.
NAŠE VÝHODY:
• jsme výrobci
• pružnost a rychlost
• zajišťujeme individuální řešení dle požadavků
zákazníků (vlastní konstrukce)
• možnost kusové /malosériové i velkosériové výroby
• zajišťujeme i renovace – náhrady starých bandáží

JIŘÍ SEDLÁČEK
HOLDING GROUP

PolyPLASTY, s. r. o., divize Jaroměř
Hradecká 315 Hradecká 315
551 01 Jaroměř
E-mail: prodej@polyplasty.cz
Telefon: 491 841 300
TECH news

-7-

9. 9. 2019

Pokračování ze strany 6

Spolužák robot
žádané,“ říká profesor Dr. Christian Wurll z fakulty hospodářských věd. Otevřenou robotickou laboratoří si vysoká škola udržuje svoji atraktivitu.
Výuka probíhá ve čtyřech výukových buňkách
KUKA typu ready2_educate, které jsou vybaveny
tak, aby si studenti osvojili základy robotiky. Výukový program je zaměřený speciálně na školy,
univerzity a podniková vzdělávací zařízení. Každá
buňka je vybavená malým robotem KUKA typu
KR 3 AGILUS a kompaktní řídící jednotkou KR C4.
V důsledku vysoké míry flexibility a preciznosti je
tento univerzální robot vhodný pro řadu nejrůznějších úkolů. Dodává se s univerzálním chapadlem a řadou obrobků, jako jsou krychle a kolíky. Připravený je rovněž výběr školících aplikací.
Úkoly obsažené ve výukovém materiálu, který je
k dispozici, se dělí na tři vzájemně na sebe navazující stupně obtížnosti.

Výukové buňky KUKA podporují spolupráci

„Výukové buňky KUKA pomáhají pochopit komplexní technologie a procesy průmyslu 4.0,“ dodává profesor Wurll. Studenti rozdělení do malých
skupinek se učí programovat roboty pomocí
variabilního výukového programu sestaveného
z teoretických i praktických bloků. V poslední třetině semestru musí každá skupina ukázat
v samostatném projektu, co se naučila. Studenti
přitom musí uplatnit vědomosti z ostatních přednášek, jako je informatika a technická mechanika.

V rámci předmětu robotika dostane v každém
roce přibližně 200 studentů ze všech fakult možnost pracovat s výukovými buňkami. Kurzy připravené společností KUKA umožňují studentům řešení takových úkolů jako je paletizace a depaletizace
krychlí a tvorba trajektorií kolem složitých ploch
a kontur. Realizovat lze rovněž řízení externích
periferií a řešení složitých situací. Jako nástavbu
na tyto úkoly programovali studenti v zimním semestru 2018/2019, například deskovou hru Vier
Gewinnt. V hracím režimu „Člověk versus robot“
pohybuje robot všemi hracími kameny podle zadání uživatele v rámci hrací strategie implementované prostřednictvím robotického jazyka KUKA
KRL. Kromě získání bodů pro závěrečné bakalářské nebo doktorské zkoušky zde stojí v popředí
především mezioborová výměna znalostí. „Prostřednictvím této vzájemné výměny jsou studenti již
během studia uváděni do práce v interdisciplinárním týmu,“ zdůrazňuje profesor Wurll. Kromě toho
mají studenti možnost získat po složení zkoušek

od společnosti KUKA oficiální certifikát o výuce.
„Tyto certifikáty mají v řadě firem značnou váhu,“
potvrzuje profesor Wurll.
Průmyslová robotická laboratoř se setkává
u studentů s nadšením

Velký zájem o KUKA roboty se zřetelně projevil
již během úvodního představení v době semestrálních prázdnin. Zpětná vazba od studentů byla,
poté co se přesvědčili o kvalitě výukových buněk,
velmi pozitivní. „Nadšení studentů vyvolala především rozmanitost úkolů, která umožňuje uplatnit
kreativní přístup,“ dodává profesor Wurll. V plánu
je nyní také rozšíření buněk o témata „Průmyslové zpracování obrazů“ a programování robotů
pomocí open source systému nazývaného „Robot
Operating System“. Dlouhodobě budou profitovat z nových výukových center KUKA nejen studenti a vysoká škola, ale rovněž i průmyslové podniky, které se mohou těšit na nový kvalifikovaný
a pro praxi vyškolený inženýrský dorost.

BASF vyvinula nový proces výroby
metanolu šetrného ke klimatu
n
n

Tým odborníků BASF zažádal o udělení patentu nového výrobního procesu
Za pomoci BASF technologie OASE® na úpravu plynu by se celý proces měl
obejít bez emisí oxidu uhličitého

Ludwigshafen – 13. června 2019 – Výrobní procesy nejdůležitějších základních chemických látek
jsou zodpovědné za přibližně 70 % emisí skleníkových plynů v chemickém průmyslu. Experti
z BASF intenzivně pracují na nových technologiích, které emise z těchto procesů výrazně snižují.
Společnost tuto práci zastřešuje svým ambiciózním programem Carbon Management. Jedním

z prvních viditelných úspěchů v této oblasti je
nový proces výroby metanolu bez emisí skleníkových plynů. Projektový tým, který je za něj
zodpovědný, nyní žádá o jeho patentování.

Za použití speciálních katalyzátorů se syntetický plyn přeměnil na surový metanol, který
se dal po vyčištění dále zpracovat. Nový proces BASF umožňuje vytvořit syntetický plyn
částečnou oxidací zemního plynu, která neMetanol se běžně vyrábí ze syntetického ply- generuje žádné emise oxidu uhličitého. Nánu, který se dosud získával ze zemního plynu, sledné kroky, jako je syntéza metanolu a dea to pomocí páry a autotermální reformace. stilace, je možné provést téměř beze změny.

Intelligent Testing
Zwick Roell CZ s.r.o.
Podnikatelská 6, 612 00 Brno

TECH news

-8-

9. 9. 2019

BASF vyvinula nový proces výroby
metanolu šetrného ke klimatu
plyny tak, aby bylo možné oxid uhličitý plně
využít. Aby se zajistilo, že uhlík obsažený v CO2
se neztratí a že může být znovu použit pro
syntézu metanolu, je nutné oxid uhličitý přivést zpět na začátek procesu, k čemuž je potřeba další vodík. I ten chce BASF vyrábět bez
emisí oxidu uhličitého, například pyrolýzou
metanu, která je dalším projektem výzkumného programu Carbon Management.
Nová kapitola v historii metanolu

„Jsme optimističtí. Věříme, že náš přístup šetrný ke klimatu lépe přizpůsobí syntézu metanolu
požadavkům 21. století,“ řekl projektový manažer Dr. Maximilian Vicari z divize Intermediates společnosti BASF. „Téměř 100 let od první průmyslové výroby této důležité chemické
látky pomocí vysokotlakého procesu společnosti
BASF nyní přebíráme vedení a píšeme novou
kapitolu v historii metanolu.“ Vicari odhaduje,
že to bude trvat asi 10 let, než se začne nový
proces využívat v průmyslovém měřítku.

Výhody nového procesu potvrdila i stu- optimálním řízení procesu. Tyto proudy oddie, kterou provedla BASF společně s Linde padních toků se skládají z metanu, oxidu uhelEngineering.
natého, oxidu uhličitého a vodíku. V procesu
Klíčovým momentem bylo vyřešení proble- Oxyfuel se tyto plyny spálí pomocí čistého
matiky slučování a zpracování toků odpad- kyslíku, což má za následek malý objem spalin
ních plynů, které vznikají při syntéze a desti- s vysokým obsahem oxidu uhličitého. OASE®
laci metanolu a kterým nelze zabránit ani při proces od BASF poté dokáže pročistit kouřové

Metanol je jako základní chemický prvek důležitým výchozím materiálem pro výrobu mnoha produktů v různých hodnotových řetězcích
BASF. Odvozené produkty jako formaldehyd,
kyselina octová nebo metylaminy jsou z hlediska objemu velmi důležité. Další důležité
deriváty zahrnují metyl-terc-butyleter, metylmetakrylát, propylalkoholy a silikony. Metanol
slouží také jako nositel energie a používá se
i jako surovina pro chemickou přeměnu na jiná
paliva nebo palivové přísady.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019

Odborná skupina – Mechanika kompozitních
materiálů a konstrukcí
České společnosti pro mechaniku
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Jednací jazyky:
čeština a angličtina
Simultánní překlad zajištěn!

mezinárodní konferenciza mezinárodní konferencí
Ohlédnutí
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019
Polymerní
kompozity 2019
pořádají

On-line přihláška a podrobné informace:

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro
prezentaci studentských, magisterských
a doktorských vědecko-výzkumných prací.

www.polymer-composites.cz

Firmy mají možnost propagace
v jednoduchém výstavním prostoru,
inzerce v pozvánce a ve sborníku
3950 Kč
Další ročník tradiční mezinárodní konference ci Technologie
a aplikace, 9 v sekci Materiály, Příspěvky
jednotlivých
sekcích
byly věnovány
a formouv distribuce
firemní
literatury:
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)
Cílem konference
seznámit
účastníky
Polymerní
kompozityjese
uskutečnil
ve dnech 15.- vlastnosti,
a 4 v srámci
firemních
pre- zejména
advanced
pojiv s vys příspěvkyzkoušení
účastníků konference
přiloženým
CD,
• prezentace
příspěvkumateriálům nav bázi
ceně vložného
s nejnovějšími
poznatkyLH
z oblasti
obědy, V
občerstvení
v průběhu
konference
16. května
v prostorách
Hotel technologie
Dvořák v Tá- zentací.
posterové
sekci
bylo představeno 5 sokou
tepelnou
pevnost• umístění
posteruodolností a vynikajícími
v ceně vložného
kompozitních
výzkumu
a společenský
večer.škol a výzkumných pracovišť. ními charakteristikami v kombinaci s uhlíkovými
boře.
Konferenci materiálů,
pořádal Spolek
proa vývoje,
technickou prací
z vysokých
• výstavní prostor (panel a stůl)
8 000 Kč
výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
podporu a propagaci polymerních kompozitů ŠestTermíny:
firem využilo nabídky prezentace formou vlákny
a pokrokovým technologiím, zejména
pro
• inzerce v programu (formát A5, barevně)
5 000 Kč
ve spolupráci
s Odbornou
skupinou Mechanika výstavního prostoru.
sériovou výrobu a speciální aplikace. VýznamTématické zaměření
konference:
• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně)
7 000 Kč
15. – 16. května 2019
Česká republika, Tábor

kompozitních
materiálů
a konstrukcí, SYNPO
• vývoj materiálů
a jejich vlastnosti
Pardubice,
Havel
Composites Svésedlice, STTA
• technologie
zpracování
Plzeň
a ČVUT, fakultou strojní a Střední průmy• nanokompozity
slovou
školou strojní a stavební Tábor. Jednání
• inovační aplikace
otevřel starosta města Tábor, který nad akcí pře• konstrukce a výpočty
vzal záštitu. V krátkém vystoupení projevil potěšení, že se Tábor stal místem konání významné
Partneři konference:
mezinárodní akce a seznámil účastníky se zajímavostmi města a půvabného okolí.

Konference se zúčastnilo 96 odborníků z ČR,
Slovenska, Maďarska (zástupci spolupracující
asociace EMSz), Německa, Rakouska, Polska,
Ukrajiny, Itálie, Anglie, Francie a Turecka. Bylo
prezentováno 24 příspěvků – 2 plenární přednášky, 2 v sekci Konstrukce a výpočty, 7 v sek-

TECH news

Vložné na konferenci:

• přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov)

Ozdobou
konference
byly obě plenární předdo 31. 1.
2019
nášky:
Příspěvek „Mýty a realita ve vlastnostech
• potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel
a aplikacích
kompozitních materiálů ve strodo 28. 2. 2019
jírenství“ autorů Prof Růžičky z FS ČVUT a Ing.
• přihláška propagačních aktivit
Uheradoz28.
fy 2.CompoTech
Plus podrobně rozebral
2019
několik základních aspektů použití polymerních
• úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku
kompozitů
často jako nezaměnitelných materido 31. 3. 2019
álů v konkurenci s tradičními kovy. Druhá pleKontaktní
adresa:
nární
přednáška
Prof. Schledjewského z Monpc2019@polymer-composites.cz
tanuniversität
Leoben „Infuzní a injektážní
technologie – široká škála univerzálních a perMísto konání a rezervace ubytování:
spektivních zpracovatelských technologií“ byla
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
perfektním
přehledem
přednostech
a probléwww.lhdvoraktabor.cz;
+420o381
212 221
mech
využití
uzavřených technoloUbytování
neníjednotlivých
hrazeno z vložného.
gií pro moderní výrobu kompozitních dílů.
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ným a vítaným přínosem konference bylo kromě
• umístění loga na obálce sborníku
6 000 Kč
vlastního
odborného programu setkání
odborní• distribuce propagačních materiálů
1 500 Kč
ků z řady pracovišť a zemí při neformálních diskusích a při vydařeném společenském večeru, na
kterém má i významný podíl bezchybná organizace a kulinářské zázemí hotelu Dvořák. Vysoce
bylo oceněno i simultánní tlumočení přednášek
zajištěných filologickými experty fy TYDA, s níž
organizátoři konference spolupracují již řadu
ročníků.
Konference PC 2019 byla jak přednášejícími, tak
účastníky zhodnocena velmi příznivě jak z hlediska odborné náplně, tak průběhu akce, je pravděpodobné, že příští ročník PC 2021 se bude
konat opět v Táboře.
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RadiciGroup se připojila k projektu
„Operation Clean Sweep“
Ne rozptylu prachu a granulátu ve všech závodech obchodní sekce High Performance Polymers
Formálním podpisem takzvaného „pledge“
se v minulých měsících všechny výrobní závody obchodní sekce High Performance
Polymers postupně připojily k projektu Operation Clean Sweep, což je mezinárodní program podporovaný obchodními sdruženími
z celého světa pro boj proti rozptylu prachu
a plastového granulátu do okolního prostředí, se zvláštním důrazem na manipulaci
výrobků počínaje jejich vstupem do závodu
zpracovávajícího suroviny až po výstup polotovarů určených pro klienty.

„Rozptyl plastového granulátu,“ zdůraznil
Danilo Micheletti, provozní ředitel společnosti RadiciGroup High Performance
Polymers, „je problém, který náš sektor řeší
zvyšováním povědomí a postupným začleňováním a vyhodnocováním iniciativ, jež od
podniků účastnících se hodnotového řetězce
vyžadují konkrétní závazky. I náš koncern přijal tuto výzvu dosahující globálních rozměrů
a připojil se k řadě projektů ve společenském
rámci, mimo jiné i k projektu Operation Clean
Sweep“.
Operation Clean Sweep (OCS) je průmyslový
program, který zahrnuje celý výrobní řetězec
včetně přepravy a logistiky. RadiciGroup High
Performance Polymers se rozhodla, že se
dobrovolně připojí k tomuto projektu v rámci
své politiky Udržitelnosti koncernu.
Pět základních fází, na které se dělí OCS,
v sobě nenese celý program, nýbrž stimuluje
zúčastněné podniky, aby „byly stále ve střehu“ a kladly si nové a nové cíle:

î Commitment: jedná se o formální závazek
podniku.

î Assessment: prostřednictvím inspekce se

posoudí situace v podniku, analyzují se výrobní linky, sklady, sila a vnější prostory.

î Upgrade: stanoví se zlepšovací opatření za

účelem snížení případného rozptylu zjištěného během auditu.

î Raise awareness: poučí se zaměstnanci, dodavatelé a přepravci, aby věnovali zvýšenou
pozornost tomuto tématu.

î Follow Up: je nutno znovu navštívit firmu za

výrobních závodů a kulturní odlišnosti zemí, ve
kterých působíme.“

„Ve všech našich výrobních závodech po celém
světě,“ vysvětlil pan Micheletti, „jsme ukončili
fáze commitment a assessment, a i když jsme
přijali mnohá opatření, všimli jsme si, že je zde
stále prostor ke zlepšování. Nyní pracujeme
na třetí a čtvrté fázi OCS (Upgrade a Raise
Awareness), řídíme se pokyny programu a spolupracujeme s obchodními sdruženími. Jsme
přesvědčeni, že fáze zlepšení povědomí osob
je základem pro dosažení stále ambicióznějších cílů, a proto hodláme připravit tréninkové
programy ad hoc týkající se této problematiky,
s ohledem na specifické vlastnosti jednotlivých

Příležitost k prohloubení projektu Operation Clean Sweep a tématu mikroplastů bude
rovněž v rámci veletrhu K-Messe Düsseldorf 2019, což je nejdůležitější událost plastového a gumárenského průmyslu konaná
jednu za tři roky v Düsseldorfu (Německo).
Setkání je naplánováno na 22. října v 11.30
hodin (stánek RadiciGroup - hala 6 B10),
během kterého bude otevřen workshop
s názvem „Zero Pellet Loss“, na nějž
se můžete zaregistrovat na stránkách
http://www.opcleansweep.eu/

účelem následného auditu, který má ověřit,
zda skutečně došlo ke snížení rozptylu.
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