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MSV Brno 8.–12. 11.–vaše expozice v plastikářské hale G1
Váháte nad účastí na veletrhu MSV Brno? Ať již z důvodu nákladů, nebo nejistých okolností.
Řešením je váš stánek v rámci společné expozice realizované mediálním partnerem veletrhu,

časopisem Svět plastů.
Volejte pro více informací – Petr MACH – 606 715 510

Svět plastů tentokrát vyjde před MSV Brno i před FAKUMA – 4. 10. , uzávěrka 17. 9.

Času je méně, než by se mohlo zdát, nenechávejte veletržní přípravu k MSV na září

Pro domluvu online a print inzertní spolupráce, případně vizuální návrh veletržní expozice volejte ihned 
MACH Petr _ 606 715 510, mach@machagency.cz

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem 
www.svetplastu.eu

č. 23 – květen 2021

www.sumitomo-shi-demag.eu

VÁŠ KONTAKT

Úspora energie.

* Spotřeba komerčně dostupného lisu: cca. 2,4kW/h. IntElect 50-110, doba cyklu 14,4 s,  

 hmotnost zdvihu 21,23 g PP, Spotřeba energie: 2,15kW/h. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Sumitomo (SHI) Demag  
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

K Bílému Vrchu 2912/3 193 00 Praha 9 Česká republika

Phone  +420 296 226 210
  +420 296 226 211Email  sdcz.info@shi-g.com

  sdcz.servis@shi-g.com

NOVÝ IntElect  Maximální výkon –  minimální spotřeba.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 23 - květen 2021
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 23- 2021
in PDF HERE.

PLASTIKA a.s.
Autoprůmysl hledá plně integrované dodavatele

Zvyšující se požadavky na náročné díly vedou k poptávce po dodavatelích s plně integrovanými vývojovými a výrobními procesy.

Už 65 let dodává PLASTIKA a.s. komplexní 
plastové díly. Vysoké nároky automobilního 
průmyslu vedly k integraci řady technologií 
zpracování plastů. Společnost letos zásadně 
rozšířila své možnosti v povrchových úpravách 
dílů.

V partnerství s dodavatelem technologie 
KOVOFINIŠ a.s. jsme v Ledči nad Sázavou 
postavili nový moderní závod pro galvanický 
pokov plastů. Nový provoz je integrován 

mezi stávajícími výrobními procesy PLASTIKY. 
Společnost tak plně integruje řadu stupňů výroby 
od vývoje dílů a výrobu forem přes tlakové 
vstřikování, povrchové úpravy až po finální 
montáž komplexních modulů. Esteticky náročné 
pohledové díly PLASTIKA zušlechťuje lakováním, 
laserovým potiskem, hot-stampingem nebo 
právě galvanickým pokovem.

Plně automatizovaná linka na galvanické 
pokovení plastů na bázi ABS a ABS/PC nabízí 
roční pokovenou plochu až 300 000 m2. Návrh 
linky zahrnuje nejnovější technologické poznatky, 
ve středoevropském regionu jde o špičkovou 
aplikaci.
 
Linka je navržena pro možnosti využití 
tradiční technologie šestimocného chromu 
i bezchromové předúpravy, plně v souladu 
s aktuální evropskou legislativou. Finální 
chromování pak probíhá v lázních s šestimocným 
i třímocným chromem. Na základě požadavků 
na jednotlivé díly galvanická linka umožňuje 
pokovení v lázních: mikroporézní nikl, 

mikrotrhlinkový nikl a saténový nikl. Společnost 
tak necílí pouze na dominantní automobilový 
průmysl, ale i na výrobky pro elektrotechnický 
průmysl, sanitární techniku a další obory. 
V rámci výstavby galvanické linky PLASTIKA 
a KOVOFINIŠ vyvinuli inovativní pracoviště 
svěšování pokovených dílů, které v jednom kroku 
s digitální podporou integruje proces svěšování 
a kontroly kvality pokovených dílů. Instalace linky 
byla dokončena v létě, od října pak budou z linky 
expedovány první sériové díly.

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
www.plastika.cz
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Společnost ENGEL opět roste
Krátce před začátkem sympózia live 
e-symposium 2021 zveřejnila pořádající 
společnost ENGEL optimistickou vyhlídku 
na současný obchodní rok. „Stav našich 
objednávek je na stejně vysoké úrovni jako 
v roce 2018“, říká CEO Dr. Stefan Engleder. 
„Regulérně nás to katapultovalo z krize.“ 
Současně však na rakouského výrobce 
vstřikovacích strojů a poskytovatele systémů 
čekají nové výzvy, především aktuální 
těžkosti v dodávkách surovin a komponent. 
„V době krize jsme se dále vyvíjeli“, dodává 
pan Engleder. „Všechny výzvy dobře 
zvládneme.“

Společnost ENGEL opět pracuje naplno, mimo jiné také 
v mateřském závodě v rakouském Schwertbergu.

V listopadu 2020 se situace změnila. Také 
poptávka z oblasti automobilového průmyslu 
se po dvou velmi těžkých letech opět zvýšila. 
Obchodní rok 2020/2021 tak nakonec dopadl 
k naší spokojenosti. Skupina ENGEL, která má po 
celém světě 6 400 zaměstnanců dosáhla obratu 
1,1 miliardy eur. Obrat v porovnání s loňským 
rokem sice opět poklesl o 15 procent, avšak 
v tomto obchodním roce společnost ENGEL opět 
počítá s růstem. „Pokud se rostoucí trend potvrdí, 
je reálné navýšení až o 20 procent“, říká CSO Dr. 
Christoph Steger.

Poptávka stoupá ve všech regionech
Regionální rozdělení obratu v ukončeném 
obchodním roce 2020/2021 odráží dopady krize. 
Obrat skupiny v Evropě dosáhl 45 procent, což 
je výrazně méně než podíl v loňském roce, kdy 
činil 54 procent. Z Ameriky to bylo 30 procent – 
v porovnání s 25 procenty v loňském roce – 
a z Asie 23 procent v porovnání s loňskými 20 
procenty. „K silnému oživení hospodářství došlo 
nejprve v Americe a Asii – a zde především 
v Číně“, říká pan Steger. „Mezitím nabrala dobrý 
kurz také Evropa.“

Stejně tak došlo k posunu rozdělení obratu podle 
odvětví. K výraznému nárůstu došlo především 
v oblasti Technical Moulding. Technical Moulding 
zahrnuje mimo jiné segmenty domácích potřeb, 
sportu, her a volného času, které během 
pandemie korony zaznamenaly po celém světě 
vyšší poptávku. Dále také vzrostl podíl oblasti 
Business Unit Medical. Plastové výrobky mají 
vysoký přínos v boji proti pandemii. Zakázky 
ovlivněné pandemí Covid-19 zpracovává 
společnost ENGEL od počátku pandemie s vyšší 
prioritou.

Schopnost plnit dodávky je zajištěna i přes 
nedostatek materiálu
„Plast je a zůstane materiálem budoucnosti – 
to se odráží v silně a především rychle rostoucí 
poptávce“, říká pan Steger. Dobrý stav zakázek 
nás ladí optimisticky, avšak přetrvává určitá 
nejistota, která komplikuje plánování. „Musíme 
se připravit na to, že trhy budou nestálé a budou 
od nás vyžadovat vyšší flexibilitu.“ „Na krize jsme 
připraveni“, dodává pan Stefan Engleder. „Naše 
světová výrobní síť a decentrálně posilněná 
technologie v prodeji, službách a používané 
technice nám pomáhá reagovat flexibilně.“
Pandemie Covid-19 ještě není za námi, zdůrazňují 
jednatelé společnosti ENGEL. Lockdown 
v jednotlivých zemích a cestovní omezení 
s předpisy karantény pořád ještě ztěžují 
každodenní podnikání. Největší výzvou jsou však 
v současnosti nedostatečné dodávky surovin 
a komponent. „Situace v zásobování pro nás 
bude v příštích měsících znamenat ještě určité 
zkoušky“, říká pan Engleder. Společnost ENGEL 
sice může díky své mezinárodní tovární síti 
a díky strategii Dual-Sourcing, která je již několik 
let osvědčená, zajistit světovou schopnost 
dodávky, pomyslné nůžky nákladů se však nadále 
rozevírají. „Trhy jsou přehřáté a tento efekt je 
posílen rostoucí inflací“, dodává pan Engleder. „To 
bude mít ve strojírenství vliv na ceny.“

Udržitelnost a digitalizace pohánějí růst
Inovace a současně také růst jsou aktuálně 
motivovány především těmito třemi tématy: 
udržitelnost, digitalizace a transformace 
automobilů. Všechny tři oblasti jsou vzájemně 
velmi úzce propojené. „Udržitelnost je možná 
jen s digitalizací“, tak zní základní myšlenka 
letošního sympózia ENGEL live e-symposium. 
„Digitalizace nám pomáhá využívat celý 
potenciál vstřikovacích strojů a díky tomu vyrábět 
efektivněji a s vyšší udržitelností,“ říká pan Stefan 
Engleder. „Pokud opravdu využijeme digitalizaci, 
pak se již politické cíle na snížení CO2 najednou 
nezdají tak nemožné.“ Inovativními produkty 
a technologiemi společnost ENGEL výrazně 

přispívá při budování oběhového hospodářství 
v oblasti plastů, které má výraznou úlohu při 
růstu udržitelnosti v plastikářském průmyslu.
Udržitelná mobilita je zase pohonem v oblasti 
transformace v automobilovém průmyslu. 
Nezávisle na tom, která alternativní technologie 
pohonu se dlouhodobě prosadí, bude podíl 
plastu v automobilech dále stoupat. Centrálním 
předpokladem udržitelné mobility zůstává lehká 
konstrukce, která vyžaduje inovativní řešení 
vstřikování plastů.

Síla v inovacích je základem úspěchu
Síla v inovacích je právě v této době plné výzev 
důležitým základem úspěchu a odrazovým 
můstkem při novém oživení hospodářství. „Také 
v uplynulých 18 měsících jsme stejně intenzivně 
pracovali na našem vývojovém cíli“, říká pan 
Engleder. Společnost ENGEL investuje každý rok 
70 milionů eur do výzkumu a vývoje. Na žebříčku 
vynálezců, který každoročně zveřejňuje rakouský 
patentový úřad, se společnost ENGEL stále 
řadí mezi deset nejlepších podniků s většinou 
přihlášek k patentu. V poslední zprávě za rok 
2020 obsadila společnost ENGEL čtvrté místo.
„S našimi produkty, technologiemi a řešeními 
jsme velmi dobře připraveni na to, abychom 
optimálně uspokojili dnešní a budoucí požadavky 
našich zákazníků“, zdůrazňuje pan Engleder. 
„Společně všechny naše výzvy dobře zvládneme.“
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Obrázky: ENGEL 

 
 
ENGEL AUSTRIA GmbH 
ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí 
veškeré technologické moduly pro zpracování plastů jako dodavatel z jediného zdroje: vstřikovací 
stroje pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o 
sobě konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní 
Americe a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým 
zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a 
nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní. 

„Také v měsících, které byly plné výzev, jsme stejně 
intenzivně pracovali na našem vývojovém cíli. To 
nám nyní přináší ovoce v oblasti digitální 
transformace, především z hlediska naší snahy o 
udržitelnost.“  

Dr. Stefan Engleder, CEO, skupina ENGEL 

„Plast je a zůstane materiálem budoucnosti – to se 
odráží v silně a především rychle rostoucí poptávce.“  

Dr. Christoph Steger, CSO, skupina ENGEL 
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„Plast je a zůstane materiálem budoucnosti – to se 
odráží v silně a především rychle rostoucí poptávce.“  

Dr. Christoph Steger, CSO, skupina ENGEL 

„Také v měsících, 
které byly plné výzev, 
jsme stejně intenzivně 
pracovali na našem 
vývojovém cíli. To nám 
nyní přináší ovoce 
v oblasti digitální 
transformace, především 
z hlediska naší snahy 
o udržitelnost.“

Dr. Stefan Engleder, CEO, 
skupina ENGEL

„Plast je a zůstane 
materiálem 
budoucnosti – to se 
odráží v silně a především 
rychle rostoucí poptávce.“

Dr. Christoph Steger, 
CSO, skupina ENGEL

Kniha o vstřikování termoplastů pro praxi
simulace • analýzy 

odstraňování vad • 3D tisk www.grada.cz

TECH news - 4 - 10. 1. 2017

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.

www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
www.engelglobal.com
https://www.biesterfeld.com/
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TiMlog V1 na nástroj.

TiMlog V2 na stroj.

TiMtag na nástroj.
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Nový dvoustupňový proces společnosti ENGEL
zvyšuje efektivitu recyklačních procesů

Přímé zpracování plastového odpadu

Stäubli položilo
základní kámen nového sídla

Nová metoda umožňuje společnosti ENGEL 
zpracování plastového odpadu ve vstřikování 
plastů přímo po rozemletí na vločky. Odpadá 
tak granulování – jeden kompletní procesní 
krok, a proto tato inovace výrazně zvyšuje 
účinnost nákladů při recyklaci plastů. Na 
svém sympóziu live e-symposium 2021 ve 
dnech 22. až 24. června společnost ENGEL 
poprvé odbornému publiku představí 
nový dvoustupňový proces a ukáže jeho 
velký potenciál. Tato nová metoda nabízí 
přednosti také při výrobě velmi velkých 
a silnostěnných dílů s vysokou hmotností 
vstřiku.

Pro zkrácení procesu recyklace je klíčové oddělení 
plastifikace a vstřikování do dvou na sobě 
nezávislých a navzájem velmi dobře sladěných 
procesních kroků. V prvním stupni se surovina, 
například plastové vločky pocházející ze sběru 
starého plastu, roztaví v obvyklém plastifikačním 

Firma Stäubli, globální lídr v oblasti konektorových 
řešení a průmyslové robotiky, z Pardubic řídí 
již od roku 2005 aktivity společnosti ve střední 
a jihovýchodní Evropě. Vzhledem k pokračujícímu 
rozvoji firmy rostou i prostorové nároky a stávající 
pronajímaná budova přestala vyhovovat, i proto 
podpořila mateřská firma investici do výstavby 
vlastního moderního sídla. „Nová budova nám 
poskytne více prostoru pro školení zákazníků 
a aplikační testy i reprezentativní zázemí pro 
semináře a další akce,“ doplňuje jednatel 
společnosti Václav Černý.

Přípravy projektu o jeden rok odložila pandemická 
situace, nicméně už na podzim se je podařilo 
obnovit díky zlepšeným obchodním výsledkům. 
Na začátku dubna započaly přípravné práce a od 
května jsou pak viditelné i první stavební pokroky 
pod vedením společnosti Chládek a Tintěra 
Pardubice, která zvítězila ve výběrovém řízení 
na generálního dodavatele stavby. Na slavnostní 
akci nemohl chybět ani průmyslový robot 
Stäubli TX2-60, který polil základní kámen lahví 
šampaňského.

„V neposlední řadě pak samozřejmě chceme 
vytvořit i atraktivní a příjemné prostředí pro 
naše zaměstnance a ukázat, že firma Stäubli je 
zajímavým zaměstnavatelem v rámci regionu,“ 
uzavírá Černý, který se již stejně jako ostatní 
zaměstnanci těší na zhruba stometrové stěhování 
do nových kanceláří – to by mělo proběhnout ve 
druhém čtvrtletí 2022.

Vedení pardubické pobočky švýcarské společnosti Stäubli dnes slavnostně zahájilo výstavbu nového firemního sídla, které během 
následujících deseti měsíců vyroste v sousedství stávající budovy v nově vznikající obchodní a průmyslové zóně Fáblovka. Základní 
kámen nové budovy pak pokřtil symbolicky jeden z robotů Stäubli.

šneku. Tavenina je pak odvedena do druhého 
šneku, aby byla ve druhém procesním stupni 
vstřikována do dutiny. Dvoustupňový proces 
umožňuje integraci filtru taveniny a jednotky 
odplyňování na straně vstřikování vstřikovacího 
stroje, takže získáme výrobky s konstantně 
vysokou kvalitou i ze znečištěných plastových 
vloček.
Díky této inovaci přispívá společnost ENGEL 
k rozvoji oběhového hospodářství pro plasty. 
Granulování recyklovaného mletého produktu je 
náročný proces nejen z hlediska energie, ale i po 
logistické stránce. Pokud je tento krok ušetřen, 
dochází ke zlepšení bilance CO2 a kromě toho 
výrazně klesají náklady na recyklaci.

Vyšší efektivita i u velmi velkých dílů
Alternativně ke vstřikovacímu šneku je možné 
kombinovat plastifikační šnek používaný 
k tavení s pístovým agregátem. V této variantě 
je dvoustupňový proces velmi účinný také pro 

zpracování velmi vysokých hmotností vstřiku 
až 160 kg s porovnatelně nízkou potřebou 
vstřikovacího tlaku. Dvoustupňový proces 
umožňuje kompaktnější design zařízení a nižší 
náklady na kus, než je tomu v obvyklém 
jednostupňovém plastifikačním a vstřikovacím 
procesu.

Pioneering Plastics

1996–2021
since 1990

25 let společně v Česku a na Slovensku
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K vyloučení dosavadních obvyklých nevýhod pístových vstřikovacích agregátů při změně 
materiálu vyvinula společnost ENGEL nový design pístu. Reologicky optimalizovaný hrot 
pístu podporuje rovnoměrný oplach pístu a umožňuje tak rychlou výměnu materiálu a barvy. 

Typickým použitím jsou kontejnery, palety nebo také velké fitingy. Již od hmotnosti vstřiku 20 
kg výrazně stoupá účinnost zpracování díky oddělení plastifikačního a vstřikovacího procesu.  

 

 
Cílem inovace je zpracování plastových vloček, které pochází například ze sběru starého plastu, bez 
granulování přímo ve vstřikování plastů.  

Obrázek: iStock 
 

Cílem inovace je zpracování plastových vloček, 
které pochází například ze sběru starého plastu, bez 
granulování přímo ve vstřikování plastů.

Na slavnostním zahájení nechyběl ani průmyslový robot 
Stäubli, který pokřtil stavbu.

Lokální tým Stäubli při zahájení stavby. Vizualizace nového firemního sídla z dílny 
architektonického Studia Libre.

Slavnostní zahájení výstavby nového sídla Stäubli.
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https://www.staubli.com/
https://technologicke-centrum.cz/cs/25-let-spoluprace-kubousek-kraussmaffei/?utm_source=technews&utm_medium=banner&utm_campaign=25let_KTI_KM
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A SERVIS FOREM

www.slechta.com

Digitální továrna 2.0 bude opět součástí 
Mezinárodního strojírenského veletrhu
Součástí letošního Mezinárodního 
strojírenského veletrhu, který se 
uskuteční na brněnském výstavišti od 8. 
do 12. listopadu 2021, bude i druhý ročník 
úspěšné expozice Digitální továrna 2. 0. 
Letošním tématem bude technologická 
transformace české ekonomiky.

Pandemie ukázala, že digitalizace je nezbytností – 
nikdo dnes nepochybuje o užitečnosti home 
office a vzdálených připojení na firemní systémy. 
Nicméně průmysl obecně se nachází na bodu 
přechodu. Nestačí jen technologická znalost 
a schopnost vyrobit určitý komponent či 
ideálně finální výrobek. Klíčová je schopnost 
inteligentní práce s daty, a to jak s interními, 
kde se s technologií spojuje datová věda 
a rozhodující schopností se stává dynamická 
optimalizace výrobního toku z hlediska rychlosti, 
kvality, individualizace produktu a minimalizace 
odpadů a zbytečných činností v reálném čase, tak 
externími, umožňujícími sledování, akce a reakce 
v tržním prostoru, vymezeném především 
digitálními prvky.

Česká ekonomika je z velké míry spojena 
s průmyslovou výrobou, a proto je nyní na 

rozcestí. Buď se podaří zvládnout technologickou 
transformaci srovnatelnou s ekonomicko-
politickou transformací raných devadesátých 
let, anebo se stane technologickým skansenem 
s narůstajícími ekonomickými a politickými 
problémy. Projekt Digitální továrna 2.0 chce 
ukázat cestu, jak tuto transformaci zvládnout. 
Snahou je, aby se Česká republika stala „laboratoří 
Evropy“, kde se nasazují, pilotují a úspěšně 
rozvíjejí nové technologie a s nimi spojené 
postupy průmyslové transformace vedoucí 
k vyšší efektivitě a ekologicky čistému průmyslu. 
Český průmysl potřebuje změnu od tradičních 
průmyslových podniků k „technologickým 
pilotům“ evropské ekonomiky a snahou expozice 
Digitální továrna 2.0 je tuto změnu rozběhnout. 
To vše v souladu s Národním plánem obnovy 
České republiky.

Expozice transformačních technologií
V rámci Digitální továrny 2.0 bude realizována 
prostorově propojená, tematicky strukturovaná 
expozice složená z ostrůvků vystavovatelů 
definujících jednotlivé komponenty digitální 
továrny. Firmy ukážou konkrétní případové 
studie ideálně s přímým propojením na aktivitu 
u referenčního výrobního subjektu. Připravovány 

jsou především tato témata: umělá inteligence ve 
výrobě, nová infrastruktura spojená s internetem 
věcí a 5G sítě, inteligentní robotika, nové firemní 
datové systémy, blockchain.

Digitální stage
Digitální stage je prostor navazující na expozici 
transformačních technologií, ve kterém 
vystavovatelé odprezentují před kamerou svá 
řešení. Aktivity na digitální stagi jsou moderovány 
a paralelně vysílány online. Následně je vše 
zpracováno do archivu, který je přístupný i po 
skončení akce.

Konference „Česká republika – průmyslová 
velmoc 2024?“
Druhý ročník mezinárodní konference 
bude zaměřen na otázku zvládnutí digitální 
transformace v pocovidové době a následné 
datové propojování firem vedoucí ke zvýšení 
efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. 
Konference bude zaměřena jak na definice 
strategických záměrů rozvoje ČR do budoucnosti, 
tak na případové studie úspěšných řešení 
a postupů s ekonomickými přínosy.

Jednací jazyky: 
čeština a angličtina

On-line přihláška a podrobné informace:
www.polymer-composites.cz 

Vložné na konferenci: 
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)  
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,  
obědy, občerstvení v průběhu konference  
a společenský večer.

Termíny:

•  přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) 
do 30. 7. 2021

•  potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel  
do 31. 8. 2021

•  přihláška propagačních aktivit   
do 15. 9. 2021

•  úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku   
do 15. 9. 2021

Kontaktní adresa:
pc2021@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.

pořádají

mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

26. – 27. října 2021

Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky  

s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie 

kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, 

výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

• vývoj materiálů a jejich vlastnosti 

• technologie zpracování 

• nanokompozity

• inovační aplikace 

• konstrukce a výpočty 

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

Firmy mají možnost propagace  
v jednoduchém výstavním prostoru,  
inzerce v pozvánce a ve sborníku  
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku  v ceně vložného

• umístění posteru  v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)  8 000 Kč

• inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč

• umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč

• distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč

MEZINáROdNÍ KONFERENCE

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021
SPOLEK PRO TECHNICKOU POdPORU  
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

Odborná skupina – Mechanika kompozitních 
materiálů a konstrukcí 
České společnosti pro mechaniku

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
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Představení nové knihy o vstřikování plastů
Ing. Lubomíra Zemana

Optimalizace 3D tisku za pomoci
termické a mechanické analýzy

Na český a slovenský trh 
po třech letech přichází 
nová odborná publikace 
o vstřikování plastů od 
Ing. Lubomíra Zemana. 
V nakladatelství Grada 
tak vychází kniha 
Vstřikování plastů 2: 
simulace, analýzy, 
odstraňování vad, 3D 
tisk – teorie a praxe, která 
na první díl obsahově 
plnohodnotně navazuje 
a rozvíjí jej o řadu témat.

Po úvodu do makromolekulární chemie 
a termické analýzy polymerních materiálů 
(včetně infračervené spektrometrie) se věnuje 
problematice zvyšování užitné a zpracovatelské 

vlastnosti vstřikovacích materiálů, popisuje 
jednotlivé technologie zpracování plastů, 
zabývá se i modifikacemi základní technologie 
vstřikování plastů a oblastí využití simulačních 
programů i interpretací výsledků simulací, včetně 
jejich využití pro optimalizaci procesu vstřikování 
termoplastů. Přínosná je i kapitola popisující 
praktické možnosti využití 3D tisku při výrobě 
prototypových výstřiků z termoplastů.
Nejrozsáhlejší (a prakticky zaměřenou) částí 
knihy je pak průvodce pro řešení problémů 
a odstraňování vad při vstřikování termoplastů. 
Do publikace je zařazen i rozsáhlý test čítající 
přes 200 otázek pro ověření odborných znalostí 
z oblasti vstřikování termoplastů. Odpovědi 
k testu čtenář nalezne ke stažení v profilu knihy 
na stránkách nakladatelství (www.grada.cz 
h t t p s : / / w w w . g r a d a . c z / v s t r i k o v a n i -
plastu-2-12094/).

Kniha je členěna do deseti detailních kapitol 
na rozsahu 448 stran. Jednotlivé okruhy témat 
doprovází barevné fotografie a schémata, díky 
čemuž je kniha velmi přehledná.
Kniha Vstřikování plastů 2 je určena studentům 
středních i vysokých škol technického zaměření. 
Hlavní důraz klade na praktické využití v přímé 
výrobě. Proto ji využijí technologové, seřizovači, 
konstruktéři vstřikovacích forem, manažeři 
z oblasti vstřikování termoplastů, apod.
V oboru vstřikování termoplastů se Ing. Lubomír 
Zeman věnuje publikační činnosti, pracuje jako 
konzultant, vypracovává znalecké posudky. 
Přednáší na odborných konferencích, seminářích, 
kurzech se zaměřením na zpracování plastů. 
Je členem přípravných výborů odborných 
konferencí, seminářů a kurzů. Aktuální kniha 
je jeho třetí publikovanou knihou na téma 
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Materiál DSC (Diferenční Skenovací Kalori-
metrie)

Reometr/ DMA
(Dynamická Mechanická Analýza)

TGA (Termogravimetrická Analýza)

ABS

•Nalezení optimální teploty pro 
tiskovou hlavu a pro vyhřívanou 
podložku z teploty skelného pře-
chodu. [°C]
•Stanovení času pro vytvrzení jedné 
tiskové vrstvy metodou izotermální 
krystalizace. [s]
•Zjistíme, jak pomalá rychlost 
chlazení musí být a nutnost izolace 
tiskárny proti rychlému vychladnutí 
(zvlnění výtisku). [°C/min]
•Obsah anorganických retardérů 
hoření [%]

•Delaminace je nežádoucí proces 
oddělení tiskových vrstev. DMA do-
káže namáhat výrobek a simulovat 
tak jeho skutečné použití. [Pa]
•Vzhledem k postupu tisku ve vrs-
tvách bude mít výrobek v různých 
směrech různé vlastnosti – ani-
zotropie. DMA umí toto změřit 
a porovnat. [Pa]
•Smršťování během příliš rychlého 
chlazení a stanovení vhodných 
podmínek tisku. [mm/s]

•Detekuje změnu na straně doda-
vatele filamentu (ABS grades).
•Stanovuje teplotní stabilitu fila-
mentu a také finálního výtisku. [°C]
•Stanovuje maximální možnou 
teplotu tiskové hlavy, aniž by do-
cházelo k degradaci. [°C]
•PC-ABS směs – nastavení doby 
a teploty sušení před tiskem. [min, 
°C]

PLA

•Optimální teplota vyhřívané 
podložky dle teploty skelného 
přechodu. [°C]
•Ověření potřeby chlazení při tisku. 
[°C]
•Ovlivnění vzhledu termochroma-
tické PLA pomocí teploty (neprů-
hledná antracitová šeď vs. Průsvitná 
bílá. [°C]

•Použití lubrikantu na tiskovou 
hlavu, např. vhodnost WD40.
•Měkké PLA vyžaduje pomalejší 
rychlost tisku. [mm/s]
•Orientace plniv a případná 
anizotropie jako modul změřený 
v patřičné orientaci. [Pa]

•Stanovení obsahu plniv – karbo-
nová vlákna. [%]
•Teplota ‚Glow in the Dark‘, tedy 
aby materiál zářil ve tmě je vyšší, 
než standardní tisková teplota pro 
PLA o cca 10°C. TGA prověří, zda 
již nejsme u teploty částečného 
rozkladu. [°C]

Nylon PA6

•Vliv vlhkosti je pro polyamid kritic-
ký a ovlivňuje teplotu skelného pře-
chodu a vlastnosti filamentu. DSC 
stanoví teplotu skelného přechodu 
exaktně pro daný filament. [°C]
•Ověření potřeby chlazení při tisku. 
[°C]

•Přilnavost k podložce, nutnost izo-
lační mezivrstvy při tisku pro různé 
materiály a podmínky tisku. [N]
•Hrozba delaminace výrobku při 
chlazení podložky. [Pa]
•Kompatibilita tisku na různé 
materiály podložky (kov Al, izolační 
pásky, skleněné podložky).
•Vliv vlhkosti na mechanické 
vlastnosti filamentu a také výtisku 
pomocí měření DMA s vlhkostní 
celou (DMA-RH). [%RH]

•Způsob a nutnost sušení materiálu 
z důvodu, že PA je značné hydro-
skopický.
•Vznik pěny na tiskové trysce je 
způsoben vlhkostí a filament musí 
být dodatečně vysušen. Teplo-
ta a doba sušení se optimalizují 
pomocí jednoduché TGA metody. 
[min@°C]
•Stejně jako DSC je TGA metoda 
vhodná pro stanovení obsahu 
retardérů hoření, a to organického 
nebo organo-kovového původu. 
Ideálně TGA ve spojení se spekt-
roskopickou koncovkou (MS nebo 
FTIR)

Materiály pro STL

•UV vytvrzování spolu s DSC 
pomůže stanovit rychlost posunu 
tiskové hlavy. [mm/min]
•Optimalizace vlnové délky 
(proměnný zdroj UV LED záření) 
a intenzity [nm, mW/cm2]

•UV-reologie pro popis procesu 
tuhnutí. Pozorujeme nárůst pev-
nosti/ modulu materiálů v závislosti 
na čase, vlnové délce, intenzitě 
a také teplotě.
•3D tisk biomateriálů

•Stabilita výtisku [°C]
•Obsah zbytkových těkavých látek 
[ppm]

Ing. Jaroslav Kolejka, TA Instruments – divize Waters, jkolejka@tainstruments.com
TA Instruments webová prezentace: www.tainstruments.com

www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
www.tainstruments.com
www.tainstruments.com
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FOR E-MOBILITY

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