
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 1 - 5. 4. 2021

TECHTECH  news  
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

05/2021 - 5. 4.

TECHTECH  news - 1 - 13. 1. 2020

TECHTECH  newsTECHTECH  news
01/2020 – 13. 1.

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Mediadata 2019 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2019 – klikni ZDE

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2020:
13.1. – 3.2. – 24.2. – 16.3. – 6.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27.4. – 18.5. speciál 
Konf. FORMY-PLASTY Brno – 8.6. – 29.6. – 7.9. – 28.9. speciál veletrh 
PLASTEX-MSV Brno – 19.10. – 9.11.– 30.11.- 14.12.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy 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.

Přeji Vám úspěšný rok 2020 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

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

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

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

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

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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Svět plastů č.1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17.4.) 
Svět plastů č.2/2020 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21.8.)

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

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23.4.)  
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2020 (20.–21.5.)

Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2020 (5.–9.10.)
Svět plastů č.1/2021 – konference Polymerní kompozity Tábor _ vyjde 17. května (uzávěrka 16. 4.)

Svět plastů č.2/2021 – MSV Brno _ vyjde 25. října (uzávěrka 4. 10.)

Mediální partneři veletrhu MSV BRNO 2021 (8.–12. 11.)
Mediální partneři mezinárodní konference

POLYMERNÍ KOMPOZITY Tábor 2021 (16.–17. 6.)

Spolupráce 2021 - klikni zde

62. Mezinárodní strojírenský veletrh
se přesunuje do listopadu

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se v letošním roce uskuteční mimořádně od 8. do 12. listopadu 2021. 
O přesunu ze zářijového termínu rozhodlo vedení společnosti Veletrhy Brno s ohledem na aktuální vývoj 
pandemie covid-19. Společně s MSV se ve stejném termínu budou konat také veletrhy Transport a Logistika 
a Envitech. Současně budou upraveny termíny dalších plánovaných akcí v podzimním období.

„Věříme, že ve druhé polovině roku se dostaví 
výsledky vakcinační strategie a dojde k postupnému 
návratu k normálnímu životu. Očekáváme, že 
v listopadovém termínu bude možné uspořádat 
MSV již bez výrazných omezujících opatření. Jedná 
se o klíčovou hospodářskou akci, která by měla 
napomoci firmám k představení inovací, nových 
technologií, a tím k návratu k ekonomickému růstu 
v postcovidové době,“ sdělil Jiří Kuliš, generální 
ředitel Veletrhů Brno. „Jedná se o strategické 
rozhodnutí, které má za cíl umožnit konání 
veletrhu za relativně standardních podmínek, 
byť ve svém důsledku znamená změnu termínů 
většiny na podzim plánovaných akcí,“ upřesnil 
Kuliš.

Přesun termínu je správné rozhodnutí
Přesun do pozdějšího termínu kladně hodnotí 
i vystavovatelé. „Z jednání s vystavujícími 
firmami a partnerskými svazy vyplynulo, že 
rozhodnutí o posunu do listopadu je správným 
krokem. Termín umožní firmám lepší přípravu, 
nekoliduje s žádnou jinou významnou oborovou 
akcí v zahraničí. Ve druhé polovině roku snad 

bude umožněno i cestování a bude tak možná 
mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků,“ 
uvedl Michalis Busios, ředitel Mezinárodního 
strojírenského veletrhu.

„MSV je nejdůležitější strojírenskou akcí ve střední 
Evropě a posunutí termínu do listopadu zvyšuje 
šanci na jeho konání v letošním roce. Členské firmy 
Svazu strojírenské technologie jsou připraveny se 
veletrhu zúčastnit a rozhodnutí považují za velmi 
rozumné,“ sdělil Oldřich Paclík, ředitel Svazu 
strojírenské technologie.

„Po loňské pauze považujeme za velmi důležité 
nejen pro veletržní průmysl, který pandemie 
těžce zasáhla, ale i pro návrat ke standardní B2B 
spolupráci, aby Mezinárodní strojírenský veletrh 
letos proběhl. I přes rychlý rozvoj digitalizace není 
v obchodních vztazích nad osobní setkání. Díky 
veletrhu mohou české firmy ukázat, jak využily 
čas od posledního MSV k inovacím a srovnávat 
se s mezinárodní konkurencí. Počítáme s tím, 
že navážeme na tradici a první den veletrhu 
zorganizujeme Sněm Svazu průmyslu a dopravy 

ČR,“ uvedla Dagmar Kuchtová, generální 
ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Osobní kontakt byznysu chybí
Ztráta osobních kontaktů v době pandemie 
potvrdila, že veletrhy jsou pro firmy 
nepostradatelnou obchodní prezentací. 
Obchodní a marketingový význam MSV 
prokázal i průzkum mezi vystavovateli, kteří 
vnímají strojírenský veletrh za firemně důležitou 
a nenahraditelnou prezentaci umožňující 
efektivní osobní jednání se stávajícími i novými 
zákazníky a partnery. „Vnímáme značnou 
poptávku firem po konání veletrhu a osobních 
setkáních na něm. Ukazuje se, že virtuální akce 
nemohou nahradit fyzický veletrh, který je založen 
na emocích a budování osobních vazeb,“ doplnil 
Busios.

Význam veletrhu zdůrazňují i tradiční 
vystavovatelé. „MSV nám chybí! Lepší poměr 
kontaktů v čase a prostoru se zkrátka nikde 
jinde nepotká. Je to pro nás vždy velmi důležitá 
společenská událost. pokračování na str. č.2
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Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.

BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd   1 31.03.16   12:46

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

MSV 2021

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2021.pdf
https://www.biesterfeld.com/
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VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o. 
Telefon: +420 775 370 888
www.mgplastics.cz

» WEB-SEMINAR  |  27.04.2021: 
www.kraiburg-tpe.com/en/web-seminar

pokračování
Tohle se nedá nahradit videokonferencí, webinářem 
ani online školením. Je to jako Vánoce. Jedenkrát 
za rok, s velkými přípravami, turbulentním 
průběhem a příjemným vstřebáváním všeho 
ještě nějakou dobu po skončení. Doufáme 
a věříme, že si veletrhy budeme zase užívat jako 
za „starých časů“,“ uvádí Gabriela Prudilová, 
marketingová manažerka firmy SCHUNK, která 
se MSV pravidelně účastní. Stejně hodnotí MSV 
i Country Managing Director ABB Czech Republic 
Vítězslav Lukáš: „I do budoucna považujeme 
účast na veletrhu jako důležitou a prestižní součást 
naší prezentace. Chceme být součástí události, 
která ovlivňuje celý náš průmysl a určuje nejnovější 

technologické trendy. Tradiční podzimní veletrh 
v Brně snese ta nejpřísnější měřítka v celosvětovém 
srovnání, máme zde příležitost být vždy svědky 
profesionálně řízené akce. Veletrh se v současnosti 
stal i významnou společenskou událostí.“

Význam MSV pro podnikání vystavovatelé 
potvrdili také v probíhajícím průzkumu. 
Deklarace účasti, která převyšuje 70 %, přispěla 
k rozhodnutí najít nový, pro vystavovatele 
přijatelný termín konání.

Uzávěrka pro vystavovatele na konci června
S posunem termínu do listopadu dochází 
i k úpravě podmínek účasti tak, aby byl pro 

vystavovatele vytvořen dostatečný časový 
prostor pro přípravu účasti. Příprava veletržní 
účasti včetně přípravy exponátů si vyžaduje 4–6 
měsíců. „Do června by měl být vývoj situace natolik 
jasný, že firmy budou moci rozhodnout o účasti 
včas a snad bez velkého rizika ztrát z investic do 
přípravy veletrhu. Proto jsme rozhodli o novém 
termínu pro podání přihlášek za zvýhodněných 
podmínek do 30. června,“ uvedl Busios.

Další změny veletržních termínů
Z důvodu změny konání MSV současně dojde 
k úpravě termínů plánovaných akcí v podzimním 
období. Změny budou postupně zveřejněny na 
webové stránce www.bvv.cz.

• Úvěr a leasing 
• Operativní leasing 
• Komplexní pojištění

Umíme vdechnout 
život vašim představám

www.csobleasing.cz
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Rösler představuje plně automatický
systém doplňování antistatika –
další milník pro kvalitu a bezpečnost procesu

S roboty KUKA proti pandemii

Elektrostatické náboje jsou běžným fyzikálním 
jevem, který je často důvodem obtíží v našem 
každodenním životě. I při tryskání plastovými 
médii, jako je např. polyamid, nevyhnutelně 
dochází k elektrostatickému náboji zrn tryskacího 
média, povrchů obrobků nebo prachových částic, 
takže se nakonec k sobě přilepí.

Specialisté na robotiku a automatizaci společnosti 
KUKA podporují boj proti pandemii COVID-19 
prostřednictvím inovativních přístupů. Roboti 
pomáhají provádět koronavirové testy a hodnotit 
je v laboratoři a automatizovat výrobu lékařských 
a ochranných pomůcek. I když pandemie 
způsobila určité omezení výroby, existují také 
společnosti, které naléhavě potřebují zvýšit svou 
výrobní kapacitu, například proto, že vyrábějí 
materiály pro koronavirové testy a ochranné 
prostředky, jako jsou obličejové masky. V této 
oblasti pomáhají automatizované výrobní 
procesy a automatizační technologie dosáhnout 
množství, která by v manuální výrobě nebylo 
možné – zejména s aktuálně platnými pravidly 
pro distancování se a omezení kontaktů.

Roboti KUKA tisknou ochranné pomůcky
Každých pět minut tisknou v severní Itálii roboti 
společnosti KUKA držáky pro ochranné štíty na 
obličej. Denně jich tak je vyrobeno více než 1000 
kusů. Za pozornost stojí skutečnost, že jejich 
výrobce, italská firma Caracol-AM, daruje část své 
produkce místním nemocnicím a institucím.
Kromě dalších ochranných prostředků rapidně 
vzrostla od počátku koronavirové pandemie 
poptávka po ochranných obličejových 
štítech. Společnost Caracol-AM využila svých 
zkušeností v oblasti aditivní výroby k vyvinutí 
automatizovaného řešení 3D tisku s roboty 
KUKA a změnu výrobního programu. Tiskne 
hlavové úchyty pro obličejové štíty. Navíc tisknou 
průmyslové 3D tiskárny opakovaně použitelné 
ochranné masky.
 
„V době mimořádné situace koronavirové 
pandemie chceme přispět a pomoci našimi 3D 
tiskárnami. Díky získaným zkušenostem na tomto 
poli jsme schopni rychle reagovat a adaptovat 
naši výrobu,” říká Francesco De Stefano, generální 
ředitel firmy Caracol-AM.
Robotické systémy a průmyslové tiskárny 
společnosti běží na plný výkon, aby vyráběly 
ochranné vybavení. Úchyty na hlavu, které tisknou 
roboty KUKA, jsou doplněny plexisklem na 
ochranu proti kapénkové infekci, jež společnost 
Caracol-AM nakupuje od partnerských firem.

Caracol-AM je již tři roky 
aktivní na poli aditivní 
výroby a zaměstnává 15 
lidí. „Naše roboty KUKA 
nám pomáhají vyrábět 
rychle a uspokojovat 
vysokou poptávku po 
ochranných pomůckách. 
Robotické systémy pracují 
nepřetržitě,” zdůrazňuje 
De Stefano.
Příklad z Itálie ukazuje, jak 
rychle lze moderní roboty 
převést na nové úkoly.
 
Automatizace pro laboratoř –
ulehčení personálu
I v českém prostředí roboty pomáhají zvládat 
nápor během pandemie. Ve fakultní nemocnici 
Na Bulovce v Praze podporuje lehký robot 
LBR iiwa od společnosti KUKA zaměstnance 
nemocnice při testování vzorků covid-19. 
Zkušební buňka Covid byla vyvinuta a uvedena 
do provozu Českým institutem informatiky, 
robotiky a kybernetiky (CIIRC). Robotická buňka 
má kapacitu 700 testů denně. V případě potřeby 
může pokračovat v provozu v noci.

To pak může bránit manipulaci s obrobky a jejich 
funkčnosti. Zavlečení prachu a tryskacích médií 
může způsobit vážné problémy v následujících 
výrobních operacích – od poruch zařízení po 
nefunkční elektrické součásti.
Po mnoho let byl tento problém překonáván 
přidáváním kapalných antistatických roztoků, 
které jsou dávkovány ze skladovacího zásobníku 
do tryskací komory pomocí trysek. Dávkované 
množství je ovládáno převážně přes časová relé, 
časovými spínači nebo časovacími funkcemi 
v PLC ovládání.

Automatické dávkování antistatika přináší 
významnou výhodu
Nyní je provozovatel zařízení nucen ručně 
doplňovat skladovací zásobník. Za tímto účelem 
se běžně smísí malé množství koncentrátu 
činné látky s relativně velkým množstvím vody. 
Hlavním problémem tohoto postupu je, že nelze 
trvale zajistit dosažení optimálního směšovacího 
poměru. Pokud není směšovací poměr správný, 
tak není zaručena spolehlivost procesu 
s ohledem na nedostatečné snížení prašnosti 
a zbytků tryskacím médií.
Odborníci firmy Rösler s vývojem „automatického 
antistatického dávkovacího zařízení“ přišli na to, 

jak tento problém překonat. Pro automatický 
proces přípravy antistatického roztoku zadá 
obsluha stroje, na jednoduše dotykovém panelu 
PLC, přesný směšovací poměr mezi koncentrátem 
a vodou. Jakmile je dosaženo minimální úrovně 
naplnění zásobníku, voda se automaticky doplní 
připojeným vodovodním potrubím. Dávkovací 
čerpadlo současně přidá přesné množství 
antistatického koncentrátu ze skladovací nádoby. 
Tím je zajištěno, že předdefinovaný poměr mezi 
vodou a antistatickým roztokem bude zachován 
během celého procesu tryskání. Výsledkem je 
enormní zvýšení spolehlivosti a kvality procesu. 
Chybné dávkování antistatického koncentrátu 
a manipulace s prázdnou skladovací nádobou 
jsou proto zcela vyloučeny.

Odjehlovací pásové tryskací zařízení
Rösler RSAB 470-T2+2 s integrovaným antistatickým 
dávkovacím zařízením

Dávkovací jednotka se samostatným zásobníkem zajišťuje 
stálý optimální směšovací poměr antistatika 
díky automatickému doplňování.

https://www.kuka.com/
https://www.rosler.com/
https://www.frimo.com/


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 4 - 5. 4. 2021

RADICIGROUP
HIGH PERFORMANCE POLYMERS
FOR E-MOBILITY

Ready to meet the new challenges and opportunities offered by electric
mobility, with an even greater focus on a sustainable approach. 

 
 

www.radicigroup.com

SPECIALTY POLYAMIDES AND
OTHER INNOVATIVE SOLUTIONS
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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.
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ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností 
Československé obchodní banky, členem 
skupiny ČSOB a významné nadnárodní 

skupiny KBC. Poskytuje finanční služby podni-
katelům i soukromým osobám, v oblasti finan-
cování osobních, užitkových a nákladních auto-
mobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních 
celků a výpočetní techniky.

Hledáme chytrá řešení – inovujeme produkty
Stejně tak, jako inovují procesy technologové, 
snaží se o inovaci i finanční instituce. Příkla-
dem je inovovaný program Strojař, přinášející 
zákazníkům modulární individualizaci finálního 
finančně-poradenského řešení, jinými slovy - 
vhodný produktový mix, včetně všech doplňko-
vých služeb.
Šetříme váš čas i peníze – program Strojař 
v praxi
„Díky úzké spolupráci s dodavateli technologií si 
můžeme dovolit nabídnout zákazníkovi variabili-
tu v nastavení parametrů smlouvy dle jeho před-
stav,“ říká Pavlína Šiknerová z Centra dotačního 
poradenství ČSOB Leasing.
Na základě výstupů investičního poradenství 
je možné dohodnout odklady splátek, připravit 
sezonní kalkulace dle vývoje cash flow klienta. 
Samozřejmostí je výhodné pojištění na míru. 
Pokud klient preferuje užívání stroje před jeho 
vlastnictvím, nabízí společnost ČSOB Leasing 
operativní pronájmy strojírenských technologií. 
„Financujeme i použité technologie a generální 

opravy použitých strojů a zařízení. Rychlé vyří-
zení smlouvy jsme schopni garantovat díky širo-
ké síti regionálních poboček,“ doplňuje Pavlína  
Šiknerová.
Co se týče spolupráce s dodavateli, nabízí ČSOB 
Leasing kompletní řešení při financování sklado-
vých strojů.
„Od ostatních společností nás odlišuje nabídka 
služeb Centra dotačního poradenství, které za-
hrnují informační servis o novinkách a dotačních 
výzvách cílených dle podnikatelského zaměření 
klienta, posouzení projektového záměru, zpraco-
vání dotační žádosti a další konzultační činnost 
v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. 
Přínosem pro klienta je zejména kombinace do-
tačního poradenství a financování investice pod 
jednou střechou,“ vysvětluje Pavlína Šiknerová
Expandujte s námi
Strojírenskými společnostmi je hojně využívána 
dotační podpora v gesci Ministerstva průmys-
lu a obchodu - Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Za zmínku rozhodně stojí aktuální výzva progra-
mu OPPIK-Expanze, který sice není „klasickým“ 
dotačním programem, přesto ale může význam-
ně pomoci. Ve spolupráci s ČMZRB nabízí ČSOB 
Leasing podnikatelům ve zpracovatelském prů-
myslu*, stavebnictví, obchodu, dopravě, sklado-
vání i cestovním ruchu finanční nástroj - kombi-
naci úvěrů, umožňující financování pořizované 
investice s 0% úrokem, tzn. bez vícenákladů. 
Díky bezúročnému úvěru ČMZRB a finančnímu 
příspěvku na úvěr ČSOB Leasingu klient ušetří 

úrok, který představuje celkově většinou cca  
6 - 15 % investice.
Expanze má i řadu dalších benefitů - např. 
možnost odkladu splátek až na 3 roky, absen-
ci výběrového řízení, minimum administrativy 
související s podáním žádosti. Podstatnou výho-
dou pro klienta je také mnohem rychlejší a lev-
nější administrace projektu oproti dotacím, do 
měsíce může dojít k uzavření úvěrových smluv. 
„Navíc, v ČSOB Leasingu zajistíme vše za klienta, 
a to zdarma, prostřednictvím Centra dotačního 
poradenství. Pro každého dokážeme najít cestu 
k úspoře nákladů,“ uzavírá Pavlína Šiknerová.
Pod programem lze pořídit veškeré technolo-
gie a stroje, je možno profinancovat pořízení 
či rekonstrukci budovy, za určitých podmínek 
i osobní a užitkové automobily.
Pro bezplatnou konzultaci mohou klienti využít 
specialisty z Centra dotačního poradenství.

Úvěr s nulovým úrokem? Ano!

 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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Kontakt:

Centrum dotačního poradentství  
ČSOB Leasing,

Tel.: 731 533 028, 736 513 554 
E-mail: dotace@csobleasing.cz

* nevztahuje se na průmysl syntetických vláken
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Závod společnosti Witte v Ostrově v se-
verních Čechách, který byl otevřen v roce 
2016, doplňuje dvacet kilometrů vzdálený 

závod v Nejdku a společně tvoří specializova-
né centrum pro výrobu jednotek dveřních klik 
s přidruženými technologickými moduly. Závod 
v Ostrově se zaměřuje zejména na vstřikování 
plastů, povrchovou úpravu a montáž.
Při navrhování nového závodu v Ostrově se 
společnost Witte Automotive rozhodla využít 
příležitosti k prozkoumání nových technologií 
zpracování plastů. Některé byly následně im-
plementovány i v závodě v Nejdku. Společnost 
Witte byla přesvědčena, že nejnovější zpracova-
telské inovace jsou tím nejlepším způsobem, jak 
zachovat přísné požadavky na kvalitu a zároveň 
zlepšit efektivitu procesů, a tím minimalizovat 
výrobní náklady.

Společnost Linde jako technologický 
partner pro inovaci založenou na využití 
technických plynů
Na základě pozitivních zkušeností ze spolu-
práce v německém výrobním závodu v Bitbur-
gu se rozhodující činitelé společnosti Witte 
Automotive opět obrátili na společnost Linde 
jako na technologického partnera pro nový 
projekt v České republice. Rozsáhlé zkuše-
nosti společnosti v oblasti technických plynů, 
strojírenství a s technologiemi pro aplikace 
plastů byly přesvědčivými faktory, hrajícími 
v její prospěch. Pod značkou PLASTINUM® na-
bízí společnost Linde široké portfolio techno-
logií, zařízení a služeb pro zpracování plastů 
za podpory plynů, a to vše za přínosu znač-
ného zvýšení kvality a účinnosti. Průmyslové 
plyny, jako je dusík (N2) a oxid uhličitý (CO2) 
podporují různé oblasti zpracování, které mají 
v plastikářském průmyslu široké využití: od 
vstřikování plastů s podporou plynu (GIM), po 
chlazení, napěňování anebo čištění. Společ-
nost Linde nabízí sofistikovaná řešení, spolu 
s doplňujícím know -how, pro podporu kaž-
dého kroku v řetězci zpracování. Prostřednic-
tvím získávání CO2, jako vedlejšího produktu 
z chemických procesů, pomáhá společnost 
Linde také zmírňovat globální oteplování. Za-
mezuje tím zbytečnému uvolňování nových 
emisí CO2.
Specifickým cílem závodu v Ostrově bylo op-
timalizovat výrobu vnějších dveřních klik. Na-
proti tomu v závodu v Nejdku byla pozornost 
zaměřena na řešení pro dveřní vstřikované 
mikro -pěnové výplně. David Svoboda, vedou-
cí výroby vstřikování plastů ve společnosti 
Witte Nejdek spol. s.r.o, vysvětluje, co bylo 
požadováno: „Hlavním cílem nových závo-
dů a nových způsobů zpracování pro nás bylo 
splnit vysoké požadavky našich zákazníků na 

kvalitu – jak OEM, tak Tier 1 – a zároveň za-
ručit vysokou úroveň efektivity, která by vedla 
ke zkrácení doby cyklu a k minimalizaci míry 
zmetkovitosti.“
Společnost Linde doposud implementovala 
v závodech Witte Automotive tři systémy pro 
zpracování plastů na bázi plynu: vstřikování 
plastů s podporou plynu N2 v závodě v Ostrově, 
tryskání sněhem CO2 v závodě v Ostrově a bo-
dové chlazení částí formy pomocí CO2 v závodě 
v Nejdku. V závodě v Nejdku také společnost 
Linde podporuje vstřikování mikro -pěny tech-
nologií MuCell® pomocí zásobování svazky tla-
kových lahví dusíku.

Zaostřeno na technologii vstřikování  
plastů PLASTINUM®

Společnost Witte Automotive vyrábí v závodě 
v Ostrově většinu klik jako duté díly s využitím 
technologie vstřikování plastů s podporou ply-
nu, zkráceně GIM. Tato metoda je zvláště účinná 
u dílů silnostěnných nebo složitých tvarů, pří-
padně u dílů s požadavkem na vysoce kvalitní 
povrchovou úpravu. Plyn je při vysokém tlaku 
vstřikován do roztaveného plastu, vytlačuje ta-
veninu z jádra dílu a tlačí ji proti stěně formy. 
Po ztuhnutí je plyn z dílu odveden. Plastové 
díly s dutým jádrem nabízejí oproti plným kon-
strukcím řadu výhod. Významné je snížení po-
třebných surovin, nižší hmotnost konečného 
produktu, větší stabilita procesu i vyšší rozmě-
rová přesnost. Další výhodou je eliminace po-
vrchových vad na místech, kde je větší množství 
materiálu.
Standardně je do plastové taveniny vstřikován 
plyn, dusík. Nejnovější vývoj však ukazuje, že 
CO2 vykazuje také velký potenciál. Má výrazně 
lepší chladicí účinek než dusík, což má za násle-
dek kratší doby cyklů. Kromě toho, na rozdíl od 
technologie vstřikování pomocí vody, není třeba 
díly sušit nebo se obávat problémů s prosako-
váním z formy. Několik zákazníků společnosti 
Linde již zavedlo vstřikování s podporou plynu 
CO2 do sériové výroby. Společnost Witte se však 
rozhodla pro konvenční technologii N2, protože 
v Německu toto řešení využívá již několik let.
Společnost Linde poskytla závodu Witte v Os-
trově mimořádně energeticky účinné řešení 
s nízkými nároky na údržbu, optimalizované pro 
dodávku vysokotlakého dusíku do vstřikovací-
ho stroje. Koncept je navržen tak, aby dodával 
dusík vysoké čistoty, vyžadoval minimální úsilí 
při čištění vstřikovačů plynu a tím zajistil nízkou 
míru zmetkovitosti.
Vrcholem technologie vstřikování plastů  
PLASTINUM je vysokotlaký „booster“ PRE-
SUS® N10, který je napájen kapalným dusíkem 
z kryogenního zásobníku. Před odpařením je 
kapalný dusík stlačen pomocí hydraulického, 
pomalu se pohybujícího pístu. To znamená, že 
spotřebuje ke zvýšení tlaku až o 90 % méně 
energie než běžné kompresory a současně jeho 
kapacita je nejméně pětkrát vyšší. Další výho-
dou je, že díly boosteru přicházející do styku 
s kapalným dusíkem neobsahují olej a eliminují 
tím riziko kontaminace plynu. Celý systém zvy-
šující tlak, včetně odpařovače a vyrovnávací ná-
doby, je nainstalován mimo provozní budovu, 
poblíž kryogenního zásobníku a nezabírá tak 
cenné místo ve výrobní hale.

Tryskání sněhem CO2 pomocí  
CRYOCLEAN® Snow
Při čištění vyrobených dveřních klik před laková-
ním, spoléhá společnost Witte na řešení CRYOC-
LEAN® Snow společnosti Linde. Technologie 
CRYOCLEAN Snow používá jako vysoce účinný či-
sticí prostředek pevný CO2 neboli suchý led. K ex-
panzi kapalného oxidu uhličitého, který vytvoří 
suchý ledový sníh se používají speciální trysky. 
Stlačený vzduch pak zrychluje sníh a vytryskne 
ho na povrch, který má být čištěn. Tyto „mikro-
exploze“ jemně odstraňují veškeré nečistoty, při-
čemž se sníh CO2 mění z pevného do plynného 
stavu – tento děj je známý jako sublimace. Velmi 
nízká teplota suchého ledu narušuje nečistoty, 
což podporuje i fakt, že základní materiály forem 
(kov) a nečistot (plast) se smršťují různě rychle.
Na rozdíl od jiných, často agresivních metod, jako 
je např. tlakové mytí nebo oplachování isopropa-
nolem, se CO2 po čištění vypařuje a nezanechává 
žádné zbytky. Skutečnost, že čištění pomocí CO2 
nevyžaduje žádná chemická rozpouštědla nebo 
vodu, z něj činí způsob obzvláště šetrný k život-
nímu prostředí. Tento způsob je vhodný jak při 
úpravě povrchu před lakováním, tak i při od-
straňování otřepů dílů a při čištění forem. Zvlášť 
výhodné je na čištění pomocí sněhu to, že není 
potřeba sundání formy ze stroje; ty mohou být 
vyčištěny, i když jsou ještě horké.
Booster PRESUS C50 od společnosti Linde zajis-
tí při čištění stabilní přísun oxidu uhličitého pod 
správným tlakem. Díky redundantní konstrukci 
a provozu na stlačený vzduch jsou tyto čerpadla 
mimořádně spolehlivá. PRESUS C50 je také vyso-
ce flexibilní díky automatickému nastavení hmot-
nostního průtoku dle aktuální spotřeby. Další 
z výhod je způsob zapojení boosteru, průtočně 
na jedné větvi, což snižuje náklady na instalaci 
v porovnání se zařízeními vyžadujících cirkulační 
oběhovou smyčku.
Zaostřeno na bodové chlazení forem  
PLASTINUM® Spot Cooling
V závodu Nejdek jsou nosné dveřní výplně vy-
ráběny vstřikováním mikro -pěny technologií Mu-
Cell. Společnost Linde dodává dusík do zařízení 
ve svazcích tlakových lahví s tlakem 300 bar. Fi-
nální montážní linku zásobují dva paralelně zapo-
jené stroje na vstřikování mikro -pěny. Toto uspo-
řádání výroby vyžaduje nejen trvale udržitelnou 
vysokou kvalitu produktu, ale také velmi vysokou 
míru výkonosti a tím i co možná nejkratší dobu 
chlazení. Rozhodujícím faktorem je zde rovno-
měrné rozložení teploty na povrchu stěn formy. 
Teplota forem je obvykle regulována vodou a ta 
je přiváděna speciálními kanály. V místech, kde je 
omezený prostor pro chladicí kanály, však kon-
venční způsob chlazení vodou nestačí. Obzvláště 
problematická bývají dlouhá a tenká jádra, jakož 
i další těžko přístupná místa. V těchto oblastech 
nemohou být vedeny běžné vodní chladicí kaná-
ly, což zapříčiní, že stěny formy se budou zahřívat 
na vysokou teplotu.
Kromě problémů během vyjímání výrobku z for-
my mohou tato horká místa způsobit i to, že díly 
budou mít poškozený nebo deformovaný povrch 
a jejich chlazení bude trvat delší dobu.
Proti těmto nežádoucím účinkům lze bojovat po-
mocí chladící technologie PLASTINUM Mold Spot 
Cooling, kterou společnost Linde vyvinula ve 
spolupráci s institucí Kunststoff -Institut Lüdens-
cheid (KIMW). Tento patentovaný proces využívá 
k ochlazování tenkých jader forem kapalný CO2. 
Technologie PLASTINUM Mold Spot Cooling 
obecně snižuje chlazení a dobu cyklu až o 50 %, 
v některých případech i více.
V závodě Witte v Nejdku jsou dveřní výplně vy-
ráběny ve formě skládající se ze čtyř kavit. Výzva 

zde spočívala v tom, že šroubové nálitky měly vý-
razné deformace. Kromě toho bylo cílem výrazné 
urychlení cyklu. Při implementaci technologie 
PLASTINUM Mold Spot Cooling byly do jádra for-
my vloženy úzké chladicí kanály, aby bylo umož-
něno chlazení pomocí CO2. Tím došlo k eliminaci 
deformace a doba cyklu se zkrátila o 14 %.
Technologie chlazení se skládá ze speciálních ka-
pilárních trubiček, které jsou vloženy do formy, 
PLC řídicí jednotky CO2, solenoidových ventilů, 
zásobníku na kapalný CO2 a z tlakového boosteru 
PRESUS C.
Shrnutí
Inovativní použití dusíku a oxidu uhličitého po-
mohlo společnosti Witte Automotive splnit nej-
vyšší požadavky na kvalitu a účinnost procesů 
při výrobě plastových dílů v závodech v Ostrově 
a Nejdku. Společnost Linde zde dovybavila běžné 
technologie zpracování plastů širokým portfoli-
em inovací a procesů požívajících inertní plyny.
Po zhruba třech letech provozu jsou praktické 
zkušenosti v místě provozu velmi pozitivní: „Stro-
je jsou zcela stabilní a přinášejí očekávané vý-
sledky,“ potvrzuje David Svoboda ze společnosti 
Witte Nejdek. „Naše rozhodnutí spolupracovat se 
společností Linde bylo založeno na vynikající tech-
nické způsobilosti společnosti v oblasti zpracování 
plastů a na jejích na míru připravených a optimali-
zovaných koncepcích dodávek plynu. Jsme si zcela 
jisti, že jsme se rozhodli správně. Mezi další poziti-
va patří vynikající spolupráce, profesionální řízení 
projektů a konstruktivní, otevřená komunikace.“

Splňuje nejpřísnější požadavky 
na kvalitu produktů a efektivitu 
procesů

Technologie na bázi využití technických  
plynů přinesla inovace ve zpracování  
plastů společnosti Witte Automotive

Zařízení technologie vstřikování plastů s podporou 
plynu PLASTINUM® v Nejdku: vysokotlaký booster 
PRESUS® N10, který je napájen kapalným dusíkem  
z kryogenního zásobníku. (Zdroj: Linde)

Při čištění dveřních klik, prováděném před jejich 
lakováním spoléhá společnost Witte na řešení 
CRYOCLEAN® Snow společnosti Linde - na fotografii 
typická klika před a po povrchové úpravě.  
(Zdroj: Witte Automotive)

Tým „plastikářů“ v závodě Witte v Nejdku: Jaroslav 
Houska, Martin Vaněk, David Svoboda, Kamil Hušek 
a Karel Zuška. (Zdroj: Witte Automotive)

Jedna z 5 milionů dveřních výplní, které společnost 
Witte Automotive každoročně vyrábí v závodě  
v Nejdku na jednom z mnoha vstřikolisů.  
(Zdroj: Witte Automotive)

Společnost Witte Automotive je technologickým lídrem v oblasti zabezpečení vozidel 
a pohodlných řešení k jejich odemykání a zamykání. Ať už se jedná o aerodynamické 
kliky nebo komplexní mechatronické zamykací systémy. Úspěch společnosti je 
založen na její schopnosti dokonale zpracovávat plasty. Toto dokládá řada řešení 
vyvinutých a zavedených ve spolupráci se společností Linde Gas. Využití dusíku 
a oxidu uhličitého hraje rozhodující inovativní roli v českých závodech ve společnosti 
Witte Automotive v Ostrově a Nejdku.
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Závod společnosti Witte v Ostrově v se-
verních Čechách, který byl otevřen v roce 
2016, doplňuje dvacet kilometrů vzdálený 

závod v Nejdku a společně tvoří specializova-
né centrum pro výrobu jednotek dveřních klik 
s přidruženými technologickými moduly. Závod 
v Ostrově se zaměřuje zejména na vstřikování 
plastů, povrchovou úpravu a montáž.
Při navrhování nového závodu v Ostrově se 
společnost Witte Automotive rozhodla využít 
příležitosti k prozkoumání nových technologií 
zpracování plastů. Některé byly následně im-
plementovány i v závodě v Nejdku. Společnost 
Witte byla přesvědčena, že nejnovější zpracova-
telské inovace jsou tím nejlepším způsobem, jak 
zachovat přísné požadavky na kvalitu a zároveň 
zlepšit efektivitu procesů, a tím minimalizovat 
výrobní náklady.

Společnost Linde jako technologický 
partner pro inovaci založenou na využití 
technických plynů
Na základě pozitivních zkušeností ze spolu-
práce v německém výrobním závodu v Bitbur-
gu se rozhodující činitelé společnosti Witte 
Automotive opět obrátili na společnost Linde 
jako na technologického partnera pro nový 
projekt v České republice. Rozsáhlé zkuše-
nosti společnosti v oblasti technických plynů, 
strojírenství a s technologiemi pro aplikace 
plastů byly přesvědčivými faktory, hrajícími 
v její prospěch. Pod značkou PLASTINUM® na-
bízí společnost Linde široké portfolio techno-
logií, zařízení a služeb pro zpracování plastů 
za podpory plynů, a to vše za přínosu znač-
ného zvýšení kvality a účinnosti. Průmyslové 
plyny, jako je dusík (N2) a oxid uhličitý (CO2) 
podporují různé oblasti zpracování, které mají 
v plastikářském průmyslu široké využití: od 
vstřikování plastů s podporou plynu (GIM), po 
chlazení, napěňování anebo čištění. Společ-
nost Linde nabízí sofistikovaná řešení, spolu 
s doplňujícím know -how, pro podporu kaž-
dého kroku v řetězci zpracování. Prostřednic-
tvím získávání CO2, jako vedlejšího produktu 
z chemických procesů, pomáhá společnost 
Linde také zmírňovat globální oteplování. Za-
mezuje tím zbytečnému uvolňování nových 
emisí CO2.
Specifickým cílem závodu v Ostrově bylo op-
timalizovat výrobu vnějších dveřních klik. Na-
proti tomu v závodu v Nejdku byla pozornost 
zaměřena na řešení pro dveřní vstřikované 
mikro -pěnové výplně. David Svoboda, vedou-
cí výroby vstřikování plastů ve společnosti 
Witte Nejdek spol. s.r.o, vysvětluje, co bylo 
požadováno: „Hlavním cílem nových závo-
dů a nových způsobů zpracování pro nás bylo 
splnit vysoké požadavky našich zákazníků na 

kvalitu – jak OEM, tak Tier 1 – a zároveň za-
ručit vysokou úroveň efektivity, která by vedla 
ke zkrácení doby cyklu a k minimalizaci míry 
zmetkovitosti.“
Společnost Linde doposud implementovala 
v závodech Witte Automotive tři systémy pro 
zpracování plastů na bázi plynu: vstřikování 
plastů s podporou plynu N2 v závodě v Ostrově, 
tryskání sněhem CO2 v závodě v Ostrově a bo-
dové chlazení částí formy pomocí CO2 v závodě 
v Nejdku. V závodě v Nejdku také společnost 
Linde podporuje vstřikování mikro -pěny tech-
nologií MuCell® pomocí zásobování svazky tla-
kových lahví dusíku.

Zaostřeno na technologii vstřikování  
plastů PLASTINUM®

Společnost Witte Automotive vyrábí v závodě 
v Ostrově většinu klik jako duté díly s využitím 
technologie vstřikování plastů s podporou ply-
nu, zkráceně GIM. Tato metoda je zvláště účinná 
u dílů silnostěnných nebo složitých tvarů, pří-
padně u dílů s požadavkem na vysoce kvalitní 
povrchovou úpravu. Plyn je při vysokém tlaku 
vstřikován do roztaveného plastu, vytlačuje ta-
veninu z jádra dílu a tlačí ji proti stěně formy. 
Po ztuhnutí je plyn z dílu odveden. Plastové 
díly s dutým jádrem nabízejí oproti plným kon-
strukcím řadu výhod. Významné je snížení po-
třebných surovin, nižší hmotnost konečného 
produktu, větší stabilita procesu i vyšší rozmě-
rová přesnost. Další výhodou je eliminace po-
vrchových vad na místech, kde je větší množství 
materiálu.
Standardně je do plastové taveniny vstřikován 
plyn, dusík. Nejnovější vývoj však ukazuje, že 
CO2 vykazuje také velký potenciál. Má výrazně 
lepší chladicí účinek než dusík, což má za násle-
dek kratší doby cyklů. Kromě toho, na rozdíl od 
technologie vstřikování pomocí vody, není třeba 
díly sušit nebo se obávat problémů s prosako-
váním z formy. Několik zákazníků společnosti 
Linde již zavedlo vstřikování s podporou plynu 
CO2 do sériové výroby. Společnost Witte se však 
rozhodla pro konvenční technologii N2, protože 
v Německu toto řešení využívá již několik let.
Společnost Linde poskytla závodu Witte v Os-
trově mimořádně energeticky účinné řešení 
s nízkými nároky na údržbu, optimalizované pro 
dodávku vysokotlakého dusíku do vstřikovací-
ho stroje. Koncept je navržen tak, aby dodával 
dusík vysoké čistoty, vyžadoval minimální úsilí 
při čištění vstřikovačů plynu a tím zajistil nízkou 
míru zmetkovitosti.
Vrcholem technologie vstřikování plastů  
PLASTINUM je vysokotlaký „booster“ PRE-
SUS® N10, který je napájen kapalným dusíkem 
z kryogenního zásobníku. Před odpařením je 
kapalný dusík stlačen pomocí hydraulického, 
pomalu se pohybujícího pístu. To znamená, že 
spotřebuje ke zvýšení tlaku až o 90 % méně 
energie než běžné kompresory a současně jeho 
kapacita je nejméně pětkrát vyšší. Další výho-
dou je, že díly boosteru přicházející do styku 
s kapalným dusíkem neobsahují olej a eliminují 
tím riziko kontaminace plynu. Celý systém zvy-
šující tlak, včetně odpařovače a vyrovnávací ná-
doby, je nainstalován mimo provozní budovu, 
poblíž kryogenního zásobníku a nezabírá tak 
cenné místo ve výrobní hale.

Tryskání sněhem CO2 pomocí  
CRYOCLEAN® Snow
Při čištění vyrobených dveřních klik před laková-
ním, spoléhá společnost Witte na řešení CRYOC-
LEAN® Snow společnosti Linde. Technologie 
CRYOCLEAN Snow používá jako vysoce účinný či-
sticí prostředek pevný CO2 neboli suchý led. K ex-
panzi kapalného oxidu uhličitého, který vytvoří 
suchý ledový sníh se používají speciální trysky. 
Stlačený vzduch pak zrychluje sníh a vytryskne 
ho na povrch, který má být čištěn. Tyto „mikro-
exploze“ jemně odstraňují veškeré nečistoty, při-
čemž se sníh CO2 mění z pevného do plynného 
stavu – tento děj je známý jako sublimace. Velmi 
nízká teplota suchého ledu narušuje nečistoty, 
což podporuje i fakt, že základní materiály forem 
(kov) a nečistot (plast) se smršťují různě rychle.
Na rozdíl od jiných, často agresivních metod, jako 
je např. tlakové mytí nebo oplachování isopropa-
nolem, se CO2 po čištění vypařuje a nezanechává 
žádné zbytky. Skutečnost, že čištění pomocí CO2 
nevyžaduje žádná chemická rozpouštědla nebo 
vodu, z něj činí způsob obzvláště šetrný k život-
nímu prostředí. Tento způsob je vhodný jak při 
úpravě povrchu před lakováním, tak i při od-
straňování otřepů dílů a při čištění forem. Zvlášť 
výhodné je na čištění pomocí sněhu to, že není 
potřeba sundání formy ze stroje; ty mohou být 
vyčištěny, i když jsou ještě horké.
Booster PRESUS C50 od společnosti Linde zajis-
tí při čištění stabilní přísun oxidu uhličitého pod 
správným tlakem. Díky redundantní konstrukci 
a provozu na stlačený vzduch jsou tyto čerpadla 
mimořádně spolehlivá. PRESUS C50 je také vyso-
ce flexibilní díky automatickému nastavení hmot-
nostního průtoku dle aktuální spotřeby. Další 
z výhod je způsob zapojení boosteru, průtočně 
na jedné větvi, což snižuje náklady na instalaci 
v porovnání se zařízeními vyžadujících cirkulační 
oběhovou smyčku.
Zaostřeno na bodové chlazení forem  
PLASTINUM® Spot Cooling
V závodu Nejdek jsou nosné dveřní výplně vy-
ráběny vstřikováním mikro -pěny technologií Mu-
Cell. Společnost Linde dodává dusík do zařízení 
ve svazcích tlakových lahví s tlakem 300 bar. Fi-
nální montážní linku zásobují dva paralelně zapo-
jené stroje na vstřikování mikro -pěny. Toto uspo-
řádání výroby vyžaduje nejen trvale udržitelnou 
vysokou kvalitu produktu, ale také velmi vysokou 
míru výkonosti a tím i co možná nejkratší dobu 
chlazení. Rozhodujícím faktorem je zde rovno-
měrné rozložení teploty na povrchu stěn formy. 
Teplota forem je obvykle regulována vodou a ta 
je přiváděna speciálními kanály. V místech, kde je 
omezený prostor pro chladicí kanály, však kon-
venční způsob chlazení vodou nestačí. Obzvláště 
problematická bývají dlouhá a tenká jádra, jakož 
i další těžko přístupná místa. V těchto oblastech 
nemohou být vedeny běžné vodní chladicí kaná-
ly, což zapříčiní, že stěny formy se budou zahřívat 
na vysokou teplotu.
Kromě problémů během vyjímání výrobku z for-
my mohou tato horká místa způsobit i to, že díly 
budou mít poškozený nebo deformovaný povrch 
a jejich chlazení bude trvat delší dobu.
Proti těmto nežádoucím účinkům lze bojovat po-
mocí chladící technologie PLASTINUM Mold Spot 
Cooling, kterou společnost Linde vyvinula ve 
spolupráci s institucí Kunststoff -Institut Lüdens-
cheid (KIMW). Tento patentovaný proces využívá 
k ochlazování tenkých jader forem kapalný CO2. 
Technologie PLASTINUM Mold Spot Cooling 
obecně snižuje chlazení a dobu cyklu až o 50 %, 
v některých případech i více.
V závodě Witte v Nejdku jsou dveřní výplně vy-
ráběny ve formě skládající se ze čtyř kavit. Výzva 

zde spočívala v tom, že šroubové nálitky měly vý-
razné deformace. Kromě toho bylo cílem výrazné 
urychlení cyklu. Při implementaci technologie 
PLASTINUM Mold Spot Cooling byly do jádra for-
my vloženy úzké chladicí kanály, aby bylo umož-
něno chlazení pomocí CO2. Tím došlo k eliminaci 
deformace a doba cyklu se zkrátila o 14 %.
Technologie chlazení se skládá ze speciálních ka-
pilárních trubiček, které jsou vloženy do formy, 
PLC řídicí jednotky CO2, solenoidových ventilů, 
zásobníku na kapalný CO2 a z tlakového boosteru 
PRESUS C.
Shrnutí
Inovativní použití dusíku a oxidu uhličitého po-
mohlo společnosti Witte Automotive splnit nej-
vyšší požadavky na kvalitu a účinnost procesů 
při výrobě plastových dílů v závodech v Ostrově 
a Nejdku. Společnost Linde zde dovybavila běžné 
technologie zpracování plastů širokým portfoli-
em inovací a procesů požívajících inertní plyny.
Po zhruba třech letech provozu jsou praktické 
zkušenosti v místě provozu velmi pozitivní: „Stro-
je jsou zcela stabilní a přinášejí očekávané vý-
sledky,“ potvrzuje David Svoboda ze společnosti 
Witte Nejdek. „Naše rozhodnutí spolupracovat se 
společností Linde bylo založeno na vynikající tech-
nické způsobilosti společnosti v oblasti zpracování 
plastů a na jejích na míru připravených a optimali-
zovaných koncepcích dodávek plynu. Jsme si zcela 
jisti, že jsme se rozhodli správně. Mezi další poziti-
va patří vynikající spolupráce, profesionální řízení 
projektů a konstruktivní, otevřená komunikace.“

Splňuje nejpřísnější požadavky 
na kvalitu produktů a efektivitu 
procesů

Technologie na bázi využití technických  
plynů přinesla inovace ve zpracování  
plastů společnosti Witte Automotive

Zařízení technologie vstřikování plastů s podporou 
plynu PLASTINUM® v Nejdku: vysokotlaký booster 
PRESUS® N10, který je napájen kapalným dusíkem  
z kryogenního zásobníku. (Zdroj: Linde)

Při čištění dveřních klik, prováděném před jejich 
lakováním spoléhá společnost Witte na řešení 
CRYOCLEAN® Snow společnosti Linde - na fotografii 
typická klika před a po povrchové úpravě.  
(Zdroj: Witte Automotive)

Tým „plastikářů“ v závodě Witte v Nejdku: Jaroslav 
Houska, Martin Vaněk, David Svoboda, Kamil Hušek 
a Karel Zuška. (Zdroj: Witte Automotive)

Jedna z 5 milionů dveřních výplní, které společnost 
Witte Automotive každoročně vyrábí v závodě  
v Nejdku na jednom z mnoha vstřikolisů.  
(Zdroj: Witte Automotive)

Společnost Witte Automotive je technologickým lídrem v oblasti zabezpečení vozidel 
a pohodlných řešení k jejich odemykání a zamykání. Ať už se jedná o aerodynamické 
kliky nebo komplexní mechatronické zamykací systémy. Úspěch společnosti je 
založen na její schopnosti dokonale zpracovávat plasty. Toto dokládá řada řešení 
vyvinutých a zavedených ve spolupráci se společností Linde Gas. Využití dusíku 
a oxidu uhličitého hraje rozhodující inovativní roli v českých závodech ve společnosti 
Witte Automotive v Ostrově a Nejdku.

Autoři a kontakty:
Ing. Radim Dostál
Aplikační inženýr – Tržní segment 
chemie a životní prostředí
Linde Gas a.s.
Kojetínská 2922/70,  
750 02 Přerov, Czech Republic
Phone +420.581.296.219  
Mobile +420.731.608.788
radim.dostal@linde.com 
www.linde -gas.cz

Ing. Andreas Praller
Senior expert společnosti pro 
plastikářský průmysl – Aplikační 
technologie EMEA
Linde plc – Linde Gas
Carl ‑von ‑Linde ‑Strasse 25,  
85716 Unterschleissheim, Německo
Telefon: +49‑89‑310 01 – 5654
Andreas.Praller@linde.com  
www.linde ‑gas.com/plastinum
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Termíny vycházení TECHnews 2021:
11.1. – 1.2. – 22.2. – 15.3. – 5.4._speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26.4. – 17.5._speciál Konf. FORMY-
PLASTY Brno – 7.6. – 28.6. – 6.9. – 27.9. - 18.10._speciál MSV Brno – 8.11.– 29.11.- 13.12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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