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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 vyjde před MSV Brno – 25. 10. , uzávěrka 4. 10.

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.

Skupina RadiciGroup, vysoce výkonné
inovace pro elektromobilitu
Skloubit technické a environmentální 
vlastnosti, to je výzva pro celé odvětví 
elektrické mobility, ve kterém se pohybuje 
rovněž skupina RadiciGroup se svými 
schopnostmi a čtyřicetiletou zkušeností ve světě 

technopolymerů, kdy nabízí speciální polyamidy 
a inovativní řešení.

Silnou stránkou skupiny je vertikální integrace 
v dodavatelském řetězci výroby polyamidů, 
která umožňuje kontrolovat a optimalizovat 
jednotlivé fáze výrobního procesu, a to od 
chemických meziproduktů až po kompaundy, 
s cílem maximalizovat jejich vlastnosti.

Tým  R & D  skupiny  RadiciGroup  High 
Performance Polymers je připraven podpořit 
automobilový průmysl a dopravu při vývoji 
vyspělých řešení s ohledem  na  životní 
prostředí  a  bezpečnostní  standardy, které 
tato cesta elektrifikace vyžaduje. Snížení 
hmotnosti je strategií pro zvýšení dojezdu 
elektrických vozidel, proto se náhrada kovových 
materiálů těmi polymerovým stává klíčovým 
faktorem s ohledem na zachování odolnosti 
a výkonu po celou dobu životnosti vozidla, která 
je delší než u tradičního vozidla.

Portfolio  skupiny  RadiciGroup  je  široké 
a  stále  se  vyvíjí. Zahrnuje materiály pro 
bateriové systémy (víka bateriových modulů, 
separátory, koncové desky a nosné rámy), 
elektronické výkonové systémy (invertory, 
konvertory) či nabíjecí infrastruktury (nabíjecí 
zástrčky a zásuvky). Mezi povinné vlastnosti 
polymerových materiálů určených pro tyto 
aplikace jsou nehořlavost,  elektrická 
izolace,  mechanická  a  chemická  odolnost 
a  zachování  vlastností i při delší tepelné 
expozici. pokračování na str. 2

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
https://www.radicigroup.com/
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pokračování
Na své cestě, kdy se konkrétně podílí na snížení 
dopadu elektrických vozidel, nabízí skupina 
RadiciGroup rovněž řešení  z  biologických 
či  recyklovaných  zdrojů a díky službě 
CAE Computer-aided-engineering zvažuje 
proveditelnost jednotlivých návrhů již v prvních 
fázích projektu.

Odkaz na sekci HPP 
https://www.radicigroup.com/it/corporate/
plastics/profilo
Odkaz na video 
https://www.radicigroup.com/it/news-media/
video/advanced-solutions-for-e_mobility-63588
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K.D. Feddersen distribuuje
v Evropě materiál POKETONETM

od výrobce Hyosung Chemical

Od roku 2015 prodává K.D. Feddersen 
Ueberseegesellschaft mbH se svou obchodní 
jednotkou Polymers & Compounding Technology 
zejména extruzní polyketonové typy materiálů 
od Hyosung Chemical pro kompaudační průmysl.

Zástrčky pro různé aplikace vyrobené 
z POKETONETM (foto s laskavým svolením Hyosung 
Chemical).

Navíc k tomu jsou všechny typy polyketonových 
materiálů patřící Hyosung POKETONETM nyní 
dodávány také prostřednictvím společnosti 
K.D. Feddersen GmbH & Co. KG s regionálním 
zastoupenímí v Německu a Evropě. Tímto 

Distributor plastů, společnost K.D.Feddersen se sídlem v Hamburgu, rozšiřuje své portfolio o materiál polyketon.

technickým plastem se distributor zaměřuje 
speciálně na technické a aplikační poradenství.

„Polyketone je jedinečný polymer a materiály 
z něj vyrobené jsou všestranně použitelné“ 
říká Hermann Legatzki, vedoucí produktového 
managementu společnosti K.D. Feddersen. 
„POKETONETM je vynikajícím doplňkem našeho 
sortimentu technických plastů na bázi PA, POM 
nebo PBT.“

Dokonce i suroviny olefín a CO a jejich použití 
pro polymerizaci jsou unikátní. POKETONETM je 
univerzální, má různá schválení včetně FDA, KTW, 
WRAS, a proto může být použit i v aplikacích pro 
styk s potravinami, pitnou vodou a kosmetické 
obaly nebo hračky. K dispozici jsou také 
nehořlavé typy s certifikací UL. Je také nutné 
zdůraznit jeho dobré tribologické vlastnosti 
a vysokou chemickou odolnost. Vynikající jsou 
také bariérové vlastnosti polyketonů vůči plynům 
a uhlovodíkům ve srovnání s jinými polymerními 
materiály. Tento materiál je také velmi dobrou 
alternativou pro automobilový průmysl, 
v elektrotechnice a elektronickém průmyslu a ve 
strojírenství.

U K.D. Feddersen jsou k dispozici různé 
polyketonové kompoundy od korejského 
výrobce, a to buď v černé barvě, nebo v naturu 

pro případné další obarvení. Ve spolupráci s AF-
Color, dceřinou společností AKRO-PLASTIC 
GmbH, lze nabídnout i individuální barevná 
řešení.

Ozubená kola vyžadují vynikající kluzné vlastnosti, 
které poskytuje polyketon (foto s laskavým 
svolením Hyosung Chemical).

Distributor: Plastoplan s.r.o.
www.plastoplan.cz

SAXAKETON™
Polyketon

VYSOKÁ PRUŽNOST
A VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI OPOTŘEBENÍ

https://www.radicigroup.com/it/corporate/plastics/profilo
https://www.radicigroup.com/it/corporate/plastics/profilo
https://www.radicigroup.com/it/news-media/video/advanced-solutions-for-e_mobility-63588
https://www.radicigroup.com/it/news-media/video/advanced-solutions-for-e_mobility-63588
https://kdfeddersen.com/
https://povlakovani-ionbond.cz/
http://www.plastoplan.cz
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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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LOGeco expanduje na Slovensko. 
Spojí síly se skupinou SIPOX HOLDING
Etablovaná česká skupina LOGeco – výhradní 
majitel  revoluční,  unikátní  a  moderní 
technologie  na  zpracování  odpadu 
ERVOeco  –  se  spojuje  prostřednictvím 
dceřinky  ERVOECO  SIPOX  s  přední 
slovenskou  firmou  SIPOX  HOLDING.  Cílem 
je  zajistit  co  nejefektivnější  a  nejrychlejší 
dodávku  jednotek  ERVOeco  na  Slovensko, 
ale i zároveň do celého světa a uspokojit tak 
velký zájem o tato zařízení.

„Spolupracovat se strategickým partnerem 
v každé zemi, kde LOGeco připravuje výstavbu 
desítek jednotek, je náš cíl. Jsme rádi, že jsme se 
na Slovensku spojili s tak silným partnerem, který 
nám pomůže kultivovat odpadový byznys do 
ekologické podoby u našich nejbližších sousedů 
i ve světě. Zajistíme tak dostatečnou kvalitu 
výroby, servisu a dodávek
zařízení ERVOeco do České a Slovenské republiky, 
ale i na globální trh. Expandujeme především 
na trhy, které mají velký potenciál nebo na 
trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou,“ 
říká Miroslav Šilhan, generální ředitel a majitel 
společnosti LOGeco.

Společnost LOGeco tak vztyčila svou vlajku 
v dalším státu světa. Výrobu své technologie 

svěřila do rukou zkušených slovenských kolegů. 
Firmu ERVOECO SIPOX s.r.o. přivítala moderní 
a ekologická skupina LOGeco jako dceřinku. 
Jednotky se částečně vyrábí, ale především 
kompletují na Slovensku. Hlavním cílem obou 
firem je zrychlit výrobu, která už dnes probíhá 
v obou státech najednou, a zároveň i rozšíření 
obchodních možností do dalších zemí světa.

„Jedná se o synergii silných hráčů z různých 
zemí za účelem vytvoření symbiózního celku na 
trhu ekologických technologií. Typický příklad 
globalizace trhu, kdy se moderní a inovativní 
společnost spojí se silným hráčem z jiné 
oblasti, aby díky nim vznikly nové myšlenky 
a technologie, ale hlavně aby měli přínos pro 
lidstvo,“ dodává Jozef Majský, spolumajitel 
SIPOX HOLDING.

Aktuálně LOGeco vyjednává mimo jiné 
s USA, Německem, Senegalem, Ruskem nebo 
například Angolou. ERVOeco umí zpracovat 
odpad – tedy veškeré organické materiály (např. 
netříděný komunální odpad, plasty, pneumatiky, 
průmyslové odpady nebo biomasu) – a mnoho 
dalšího a „vyrobit“ z něj palivo nebo suroviny, 
které jsou znovu využitelné pro výrobu nových 
produktů. Tato technologie je jednou z variant, 

jak ekologicky řešit skládkování nebo hromadění 
odpadu coby největší globální problém 
lidstva, a to ruku v ruce s udržitelnou cirkulární 
ekonomikou. Skupina LOGeco vnímá a aktivně 
podporuje potřebu udržitelného přístupu 
a globální společenskou odpovědnost.

Cena jednotky se přitom pohybuje kolem 50–
90 milionů korun dle požadovaných modulů 
a potřebám investora. Jednotka je totiž modulární 
a nabízí také kontejnerové řešení. Nyní jedná 
LOGeco s dalšími státy o výstavbě svých jednotek 
v EU, USA, Africe nebo na asijských trzích.

Spolumajitel SIPOX HOLDING Jozef Majský ml. (vlevo)
a generální ředitel LOGeco Miroslav Šilhan.

Piovan Supervizní so�ware pro
chytrou výrobu 

https://www.ervoeco.com/
https://www.piovan.com/en/winfactory4_0/?utm_source=czech-mag&utm_medium=website_banner&utm_campaign=winfactory4_0&utm_content=banner
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Společnost JELÍNEK ‑TRADING spol. s r.o. 
tento rok oslaví již 30 let úspěšné existen‑
ce na trhu. Zakladatelem firmy je Ing. Otto 

Jelínek, který se v roce 1991 pustil do podni‑
kání spolu se svou manželkou jako obchodník 
s plasty, ale i s kancelářskými potřebami nebo 
např. džínami. Firma zaznamenala raketový 
růst, ale i velké propady a usilovné vracení se 
na v minulosti už dobyté pozice. Firma je pros‑
tě jako život sám – nejen dává, ale i bere.
Během své existence, jak firma rostla, postup‑
ně přibývaly další provozy k centrále ve Zlí‑
ně. První sídlo firmy bylo v panelovém domě. 
V místnůstce bez okna, kde byl původně jen 
šicí stroj, se objevil dálnopis a později fax, po‑
čítač, klávesnice a jehličková tiskárna, to vše 
dovezené z Vídně.
Provoz v Olomouci – Křelově se primárně za‑
měřuje na recyklaci plastových materiálů, kte‑
ré vykupuje a z nichž jsou zde pak vyráběny 
drtě, regranuláty a kompaundy. Ty nabízí svým 
obchodním partnerům, nebo je firma sama 
jinde zpracovává. Obchodování s plasty, kte‑
ré dalo firmě do názvu TRADING, je i nadále 
velmi aktivní a důležitou součástí společnosti. 
Tento provoz má zajímavou historii s bývalými 
pronajatými provozovnami v Kojetíně (1992), 
Hulíně (1995) a první, ale nyní už prodanou 
akvizicí ve Štípě u Zlína (1994). Vše jinde reali‑
zované, se nakonec, po druhé a zatím největší 
akvizici v roce 2000, přesunulo do Křelova.
Provoz ve Vrbně pod Pradědem byla akvizice 
třetí, dokončená na konci roku 2002. Kompos‑
téry zde vyráběné byly zajímavým produktem 
a další plastové díly, například části židlí, kli‑
matizací a chladících pultů také. Vstřikolisovnu 
v potížích firma tedy koupila a během několika 
let ji společně s nadšenci z Vrbna pod Pradě‑
dem dostala na několik roků i do role nejvý‑
konnějšího lídra společnosti. V roce 2020 ale 
vytvořil největší zisk po delší době opět pro‑
voz v Křelově. Součástí provozu ve Vrbně pod 
Pradědem je i certifikovaná Kalibrační labora‑
toř, která firmám nabízí cejchování a údržbu 
jejich měřicích přístrojů, které jsou zapotřebí 
k dosažení a udržení maximální kvality výroby.

Dalším oborem jsou technologie pro průmysl, 
které zajišťuje provoz ve Zlíně. Firma komple‑
tuje magnety a vyrábí magnetické separátory, 
ale i odprašovače. Čtvrt století má exkluzivní  

zastoupení německé firmy MESUTRONIC pro 
Česko a Slovensko; dodává její detektory 
a separátory magnetických i nemagnetických 
kovů a zajišťuje autorizovaný servis. Dalšími 
prodejními artikly jsou potrubí, spojovací prv‑
ky, odsávání, dopravníky a optické třídiče od 
různých výrobců. V mnoha případech firma 
funguje i jako systémový integrátor na klíč, 
protože je schopna zájemcům poradit s návr‑
hem, realizací i s dodávkou potřebných kva‑
litních dílů, které zaručí dlouhodobý a hladký 
provoz bez závad. Zároveň se postará o na‑
montovaní kompletní technologie.
Rok 2020 působení firmy zásadně neovlivnil, 
naopak se JELÍNEK ‑TRADING podařilo dosáh‑
nout největšího zisku za posledních pět let. 
V uplynulém roce také pomohl zakladateli 
jeho syn Otto Jelínek ml. zaregistrovat spo‑
lečnost u Asociace malých a středních pod‑
niků jako Rodinnou firmu a získat osvědčení 
číslo 388.
Svět plastů (SP): Z úvodu víme, že vaše řešení 
poskytujete na klíč. Co je ale, podle vás, nej-
větší přidanou hodnotou vaší firmy?
Otto Jelínek (OJ): Tato otázka míří hlavně na 
zlínský provoz. Kromě výběru toho nejlepší‑
ho, co je momentálně v oblasti nejrůznějších 
technologií k dostání, jsme schopni provést 
návrh a instalaci, případně servisní zásahy 
v řádu hodin, aby provoz u našeho partnera 
nebyl omezován dlouhodobou odstávkou ne‑
funkčního zařízení. Rozsah použití námi dodá‑
vaných technologií je velmi široký a pokrývá 
nejen plastikařinu a gumařinu, ale i potravi‑
nářství, textilní, dřevařský, chemický průmy‑
sl a zpracovatelský průmysl obecně. Velmi  

přínosná je spolupráce s projektanty a společ‑
nost stále hledá další na spolupráci, protože 
navržené řešení potom od počátku využívá 
všech výhod jednotlivých komponent propo‑
jených do funkčního celku a dosahuje se sy‑
nergického efektu.
SP: Zmínil jste také, že zaregistrovat společ-
nost jako rodinnou firmu vám pomohl syn?
OJ: Ano, dokončuje právě studium podnikové 
ekonomiky a managementu na Masarykově 
univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko ‑správní 
a zatím se ještě lišíme titulem. Doufám, že 
brzy bude mít titul stejný jako já a stejný, 
jak měl i jeho už nežijící děda. Syn je prostě 
Otto Jelínek III. Můj otec pracoval celý život 
v plastikářském průmyslu na dvou místech – 
ve Výzkumném ústavu gumárenské a plasti‑
kářské technologie, kde jsem i já dělal deset 
let výzkum plastů a potom jako technický 
náměstek v Technoplastu Chropyně. Syn od 
konce střední školy vystřídal v naší firmě ně‑
kolik různých postů – aktuálně má na starost 
controlling a začíná se věnovat marketingu 
a PR. Všechny seminární práce, bakalářskou 
i diplomovou aplikoval na aktuální témata ře‑
šená v naší firmě.
SP: Pro ty, co se v tom tak úplně neorientu-
jí, jaký je vlastně rozdíl mezi regranulátem 
a kompaundem?
OJ: Jednoduše řečeno regranulát je recyklát, 
vyrobený většinou z jednodruhového plasto‑
vého odpadu na jednošnekovém vytlačovacím 
stroji a má mírně snížené hodnoty fyzikálně‑
‑mechanických vlastností. Kompaund v recyk‑
lačním prostředí je granulát vyrobený opět vět‑
šinou z jednoho plastu, ale obsahuje úmyslně  

přidaná plniva a modifikační přísady. Vyrábí 
se na dvoušnekových vytlačovacích strojích, 
kde je dosaženo maximálně možné homoge‑
nizace, tedy rovnoměrného promíchání všech 
komponent. Konečný výrobek a jeho aplikace 
v praxi rozhodují o tom co je potřeba použít.
SP: Z plastového odpadu jste schopni vytvo-
řit regranulát, který je stoprocentně využi-
telný nebo při jeho výrobě vzniká nějaký od-
pad, který je třeba zlikvidovat? Regranulace 
je tedy 100% ekologický proces?
OJ: To jsou vlastně dvě otázky. Takže z logic‑
kého hlediska odpověď na tu první je, že při 
každé výrobě vzniká odpad. Jde o odpad z od‑
padů, ale ten, který se vůbec nevyužije, před‑
stavuje minimální část v řádu setin procenta. 
Především jde o odpad z filtrace roztaveného 
plastu s velkou koncentrací zachycených ne‑
čistot. Jinou část odpadu tvoří nájezd výroby, 
kdy není vyráběn ještě regranulát stoprocent‑
ní kvality – ten se ale prodá za nižší cenu nebo 
zužitkuje jinak.
Druhou otázku umí zodpovědět odběratelé 
regranulátu. Ale protože i my vyrábíme vstři‑
kováním, víme, že velmi malá část odpadu 
vznikne také při nájezdu výroby, kdy jsou ještě 
ne úplně dostříknuté výrobky, nebo podle po‑
žadavků na kvalitu není optimální povrch. Tyto 
nepovedené výrobky jsou vyřazeny, podrceny 
a znovu zpracovány. Takže regranulace a zpra‑
cování regranulátů jsou v rámci cirkulární eko‑
nomiky ekologickými procesy téměř na 100 %.
obr.regranulační linka
SP: Do lisovaných výrobků se regranulát 
přidává pouze v omezeném množství nebo 
může sloužit celý pro následné lisování dílů. 
Nebo jinak, jaký procentní podíl regranulátu 
je možné využít k míchání do „nové“ lisovací 
směsi?
OJ: Už jednou jsem zmínil, že aplikace v praxi 
rozhoduje o tom, co je potřeba použít. Také 
jsem zmínil, že regranuláty mají slabší mecha‑
nické hodnoty. Typickým využitím polypropy‑
lenových (PP) regranulátů v barvách terakota, 
hnědá a antracit jsou květináče. Výrobci se 
rozhodují podle velikosti výrobku a někdy 
i podle náročnosti daného trhu. Určitě jde 
velmi často použít pouze 100 % PP regranu‑
látu. Čím větší výrobek je a čím náročnější je 
zákazník, tím více originálního plastu se po‑
užije. Může to být přídavek od 5 až do 30 %. 
Pokud jde třeba o výrobu přepravek, tak jsou 
mnohem vyšší nároky na pevnost a přídavek 
originálu může být 30 až 50 %. Nebo se do‑
konce u velmi náročných aplikací dostáváme 
do přídavku menší části regranulátu do větši‑
ny originálního polymeru.
SP: Existuje nějaké omezení barevnosti pro 
lisované produkty ze zpracovaného odpadu? 
Na svých stránkách máte poměrně širokou 
nabídku barevného provedení granulátu…
OJ: Začnu odpovídat úplně jinak, než byste če‑
kali. Plastový odpad, přestože se o něm mluví 
jako o nezvládnutelném fenoménu, nikdo ne‑
vyrábí na zakázku. Ale protože jsme lidé ro‑
zumní, víme, že nic není nezvládnutelné. Takže 
těžce – obtížně – zvládnutelné plastové odpa‑
dy jsou jednorázové výrobky, s nimiž uživatel 
naloží nezodpovědně a ty se potom hroma‑
dí po celé naší krásné planetě – na eliminaci 
tohoto odpadu se pracuje na dvou frontách: 
preventivně ‑legislativně, aby vůbec nevznikal, 
ale využívá se i zpracování náročnými recyk‑
lačními postupy.
Plastové odpady, s nimiž uživatelé nakládají 
zodpovědným způsobem se ocitají ve žlutých 
kontejnerech, a to zejména v Evropě a v Čes‑
ku zvládáme výborně. U nás ale dost pokul‑
háváme v recyklaci směsného plastového 

odpadu, kterému se globálně říká poeticky 
„post ‑consumer“. My zpracováváme část ta‑
kového odpadu, zejména HDPE v řádu sto‑
vek tun a vyrábíme z něj sami černé a zelené 
kompostéry. Pořizujeme si nyní sami techno‑
logii optického třídění abychom byli schopni 
vytřídit všechny barvy a nabídnout je napří‑
klad výrobcům uzávěrů na PET lahve nebo vý‑
robcům přepravek a podobných výrobků, aby 
splnili povinnost použít velký obsah recyklova‑
ného plastu v jejich výrobcích a plnit postupně 
narůstající požadavky v rámci Evropské unie. 
Budeme schopni dodat bílé, modré, červené, 
zelené, oranžové, žluté a černé regranuláty.
Třetí skupinou plastových odpadů jsou ty, 
které pochází z výroby a nazýváme je tech‑
nologické nebo průmyslové. Tak se dostáváme 
k naší skutečně široké nabídce nejrůznějších 
barev PP regranulátů a mimo již výše zmíněné 
barvy, jde i např. o mechově zelenou, limet‑
kově zelenou, tyrkysovou, béžovou, světle še‑
dou, fialovou, dopravní modř, blankytně mod‑
rou, růžovou aj., i na zakázku vyvíjené barvy 
podle vzorníku RAL nebo PANTONE. Z kva‑
litního odpadu dokážeme vyrobit jakoukoliv 
barvu. Jenže se vrátím k počátečnímu povzde‑
chu. Výrobci se maximálně snaží, aby u nich 
žádný odpad nevznikl a pokud vznikne, aby 
si ho sami zpracovali. Takže tímto jsou naše 
možnosti omezené kvantitativně.
SP: Linky na výrobu recyklátu provozujete 
pouze u vás nebo tuto technologii nabízíte 
i zákazníkům? Je o ni zájem?
OJ: Ano, regranulační a kompaundační lin‑
ky provozujeme pouze u nás. Ale dali jste mi 
dobrou otázku a možná s tím něco v budouc‑
nu podnikneme.
SP: Podívejme se na vstřikolisovnu. Co může-
te zákazníkům nabídnout? Že jim vylisujete 
vy sami výrobek? Nebo podle jejich představ 
navrhnete formu a vyrábíte u vás zboží pro 
něj? Nebo jste schopni pokrýt kompletní za-
kázku s návrhem formy, dodávkou a montáží 
potřebných technologií přímo u něj s tím, že 
se účastníte i rozběhu výroby?
OJ: Pokud do toho vnesu trochu humoru, tak 
odpovím: „No tak určitě …“ Ale vážně. Pro zá‑
kazníky dokážeme navrhnout jak, výrobek, 
tak formu a na vše, včetně výroby určité sé‑
rie předložit kalkulace. V případě dohody 
pak dokážeme vše zajistit v potřebné kvalitě.  

Nejčastěji však jde o spolupráci, při níž zákazník 
už má vlastní formu. My mu však splníme všechny  
představy o kvalitě, termínech a cenách výro‑
by. Četné jsou i případy, kdy si zákazník u nás 
objedná i výrobu formy a dlouholetou výrobu 
podle průběžně předkládaných objednávek, 
přičemž podle dohody držíme na skladě vždy 
určité minimální množství, které dokážeme 
ihned dodat. U zákazníků aktivně nepůsobí‑
me, ale oni to ani nepožadují, maximálně jim 
dodáme formu a tím to skončí.
SP: Na svých stránkách tvrdíte, že jste měli 
během let jen jednu reklamaci při výrobě 
plastových dílů. To zní velmi dobře. Čím je to 
dané, v čem vidíte vaši profesionalitu a kva-
litu výroby?
OJ: Děkuji za upozornění. Určitě to ale bude‑
me muset upravit. Pokud to byla někdy prav‑
da, tak už není. Profesionalita vysoká je, velmi 
nízké reklamace jsou stále pravda a tzv. vnitřní 
ztráty, což jsou výrobky vyřazené v interním 
procesu kontroly kvality také. Víte, hlavní ale 
je udržet zákazníka spokojeného a vždy do‑
kázat rychle vyřešit jeho požadavky. Zákazní‑
ci zejména ocení to, že dokážete rychle rea‑
govat. Věřte nebo ne, ale my dodnes nejsme 
certifikovaní podle norem ISO 9000. Ale mu‑
sím ihned dodat, že máme zavedené postu‑
py přesně podle požadavků ISO 9001. Máme 
hodnocení dodavatelů i zpětnou vazbu od od‑
běratelů, máme definované cíle kvality, v pří‑
padě problémů děláme Ishikawovy diagramy 
a pro zákazníky 8D reporty, děláme hodnoce‑
ní FMEA, zaznamenáváme všechny připomín‑
ky ke kvalitě, tedy nejen reklamace. Ale to už si 
začínám uvědomovat, že nemluvím o vstřikov‑
ně, ale o regranulaci, kde se problémů vysky‑
tuje díky práci s odpady neskonale více.
SP: Je něco, co může být pro potencionál-
ního zákazníka zajímavé, co mu vy můžete 
nabídnout, a zatím jsme se o tom nezmínili?
OJ: Naši firmu vždy představuji tak, že se 
s námi těžce vyjednává, ale vše, co se dohod‑
ne, je pak splněno. Ve vztahu k dodavatelům 
používáme jednoduchou metodu – platíme 
včas.
SP: Přejeme vám i vaší rodinné firmě mnoho 
úspěchů do dalších třiceti let a děkujeme za 
rozhovor.
OJ: S českým klasikem dodám „A není to 
málo…?“ Ale s veškerou pokorou děkuji já.

Nenecháme vás ve štychu, 
protože rozhodujete o naší 
budoucnosti
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Češi dobývají svět 3D tisku
skrze ekologii

Termická analýza NETZSCH rozšířena
o měření reologických vlastností
a testování protipožární odolnosti

Nenápadná  firma  z  moravského  Hulína  se 
snaží měnit svět 3D tisku. Vyvinula unikátní 
ekologickou náplň do 3D tiskáren, též známé 
pod  názvem  filamenty,  vyrobený  z  plně 
obnovitelných zdrojů.

Co to znamená v praxi? Aktuálně se v 3D 
tiskárnách používají především plasty, které se 
po použití často vyhazují, materiál od společnosti 
Fillamentum lze mnohokrát bez ztráty svých 
funkčních vlastností znovu použít. A na to firmy 
slyší. 3D tiskárny začínají být neoddělitelnou 
součástí výroby v mnoha podnicích, jenže co 
dělat s využitým výtiskem?

„Je to jednoduché. Musíte používat takový materiál, 
který lze opakovaně použít. A pokud skončí jeho 
životnost, jednoduše ho rozložíte v průmyslovém 

kompostéru nebo i domácím kompostu, který 
máte na zahradě – tak po něm nezůstanou žádné 
mikropolasty“ říká Josef Doleček, zakladatel 
společnosti Fillamentum.

Česko-slovenská spolupráce v 3D tisku

Jak bylo zmíněno, náplním do 3D tiskáren se 
v oboru říká filamenty. Ve většině případů se jedná 
o strunu vyrobenou ze speciálních materiálů, kde 
se rozlišuje hlavně tvrdost, teplotní odolnost či 
zdravotní nezávadnost. Společnost Fillamentum 
se proto rozhodla podle principů cirkulární 
ekonomiky světu nabídnout svůj NonOilen, který 
může změnit nejen obor plastikářství. A jak je 
možné, že se tento materiál ze sta procent vrátí 
zpátky do přírody?

„Je možné díky obsahu PHB (polyhydroxybutyrát), 
který způsobuje proces rozpadu a umožňuje 
bakteriím rychleji „požírat“ polymer. Po rozložení 
pak nezůstávají v kompostu žádné mikroplasty, 
které by ničily naše životní prostředí,“ vysvětluje 
profesor Pavol Alexy ze Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě, jehož tým se na projektu 
NonOilen podílel.

Speciální miska pro hendikepované domácí 
mazlíčky

U filamentů se mnozí výrobci ohlíží ještě za 
jedním, v mnoha případech velmi důležitým, 
faktorem, a to, zdali materiály nejsou závadné 

pro kontakt s jídlem. V případě jídla pro domácí 
mazlíčky platí totéž – proto přišla česká firma se 
speciální koncepcí misek z přírodně nezávadného 
materiálu.

„Miska je nastavitelná nejen výškově, ale také 
sklonem, lze tak velice dobře přizpůsobit její 
polohu dle libosti zvířete. Snažíme se naše 
produkty mít co nejvíce udržitelné a NonOilen od 
Fillamentum přesně splňoval tento požadavek, 
tradiční tisk totiž z materiálů jako PETG není úplně 
lehce recyklovatelný,“ přibližuje myšlenku Martin 
Schenk, majitel společnosti AnyoneGo.
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Každý výrobce a zpracovatel polymerů 
každodenně řeší otázky, týkající se kvality, složení, 
oxidační stability, stupně vytvrzení, obsahu aditiv 
a další. Přístroje pro termickou analýzu Vám 
v tom mohou velmi efektivně pomoci. Měřením 
fázových přeměn (skelný přechod, bod tání, 
rozklad, krystalizace), tepelně – fyzikálních, 
termomechanických a viskoelastických vlastností 
můžete kontrolovat kvalitu surovin nebo 
produktů. Kinetická analýza výsledků napoví více 
o trvanlivosti, stabilitě a možnostech zpracování. 

Data využijete nejen pro kontrolu kvality, ale i ve 
vývoji materiálů, analýze poruch a optimalizaci 
výrobních procesů. Termická analýza se 
používá pro určení vlastností u všech tří skupin 
polymerů(termoplasty, elastomery a termosety)
i kompozitů a mnoha dalších látek.

Nejpoužívanějšími termoanalytickými metodami 
stále zůstávají diferenční skenovací kalorimetrie 
(DSC) a termogravimetrie (TGA). Přístroje pro 
DSC a TGA pokrývají přibližně 80 % aplikací 

analýz polymerů. Jsou to metody jednoduché 
a dobře automatizovatelné.

Metodou číslo jedna pro polymery je DSC 
(Diferenční skenovací kalorimetrie), která měří 
teplotní efekty fázových přeměn – teplotu tání, 
skelného přechodu, stupeň zesíťování, obsah 
krystalické fáze, měrné teplo, oxidační stabilitu 
a pak z nich i čistotu látek.
pokračování na str. 7

Udělejte si úplný obrázek 
o polymerních materiálech

Termická analýza 
i reologie od 
fi rmy NETZSCH.

Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology
Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

Každý výrobce a zpracovatel polymerů 
každodenně řeší otázky, týkající se kva-
lity, složení, oxidační stability, stupně 

vytvrzení, obsahu aditiv a další. Přístroje pro 
termickou analýzu Vám v tom mohou velmi 
efektivně pomoci. Měřením fázových přeměn 
(skelný přechod, bod tání, rozklad, krystaliza-
ce), tepelně – fyzikálních, termomechanických 
a viskoelastických vlastností můžete kontro-
lovat kvalitu surovin nebo produktů. Kinetic-
ká analýza výsledků napoví více o trvanlivosti, 
stabilitě a možnostech zpracování. Data vyu-
žijete nejen pro kontrolu kvality, ale i ve vývoji 
materiálů, analýze poruch a optimalizaci vý-
robních procesů. Termická analýza se používá 
pro určení vlastností u všech tří skupin poly-
merů (termoplasty, elastomery a termosety) 
i kompozitů a mnoha dalších látek.
Nejpoužívanějšími termoanalytickými me-
todami stále zůstávají diferenční skenovací 
kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA). 
Přístroje pro DSC a TGA pokrývají přibližně 
80 % aplikací analýz polymerů. Jsou to me-
tody jednoduché a dobře automatizovatelné.
Metodou číslo jedna pro polymery je DSC (Di-
ferenční skenovací kalorimetrie), která měří 
teplotní efekty fázových přeměn – teplotu 
tání, skelného přechodu, stupeň zesíťování, 
obsah krystalické fáze, měrné teplo, oxidační 
stabilitu a pak z nich i čistotu látek.

TGA (Termogravimetrie) dává informace 
o složení a teplotní stabilitě polymerů a jejich 
směsí, dále o obsahu plniv, aditiv a těkavých 
složek. Plynné složky po tepelném rozkladu 
je možné analyzovat metodami hmotnostní 
spektrometrie (QMS), infračervenou spektro-
skopií s Fourierovou transformací (FTIR), pří-
padně GC/MS.
Z dalších technik můžeme nabídnout termo-
mechanickou analýzu a dilatometrii (TMA, 
DIL), dynamicko mechanickou analýzu (DMA), 
měření tepelné a teplotní vodivosti (LFA, HFM, 
GHP) nebo dielektrickou analýzu (DEA) pro 
měření vytvrzování pryskyřic. Výsledky měře-
ní termické analýzy lze kombinovat s dalšími 
daty – například MFI, mechanické zkoušky.
Stávající výrobní program našich přístrojů 
jsme v minulém roce 2020 rozšířili o přístroje 
k měření reologických vlastností, které na trh 
v ČR a SR dodávala společnost Malvern. Tyto 
přístroje, rotační a kapilární reometry, umož-
ňují měření tokových vlastností kapalin a ta-
venin pevných látek, zvláště pak polymerů, 
potravin, barev a laků, asfaltů a olejů.
Další rozšíření našeho výrobního programu 
zahrnuje přístroje pro testování protipožární 
odolnosti (konický kalorimetr, LOI, SBI a dal-
ší), vyráběné společností NETZSCH TAURUS 
Instruments GmbH ve Weimaru.

NETZSCH Gerätebau GmbH se specializuje 
na termickou analýzu již více než 50 let, ne-
jen všechny tyto přístroje vyrábí, ale ve svých 
laboratořích vývíjí aplikace pro jejich využití 
a případně měří vzorky pro zákazníky.

Další informace nejen o těchto přístrojích 
a aplikacích nejen pro analýzu polymerů na-
jdete na webových stránkách:
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/materials ‑applications/polymers/
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/products ‑solutions/fire ‑testing/
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/products ‑solutions/rheology/

RNDr. Miroslav Kule 
miroslav.kule@netzsch.com 

NETZSCH Česká republika s.r.o.

Hmota o sobě prozradí hodně
Řešení fi rmy NETZSCH Vám pomůže naučit se jejímu jazyku

Společnost NETZSCH je po celém světě uznávána jako technický lídr v 
tepelné charakterizaci materiálů. Více než 50 let zkušeností, aplikační 
zázemí, široký sortiment, který je stále vyvíjen a zdokonalován, 
pokrývající rozsah teplot -260 ° C až 2800 ° C - a komplexní nabídka 
služeb zajišťují, že naše řešení nejen splní vaše požadavky, ale předčí 
veškerá vaše očekávání.

NETZSCH Česká republika s.r.o.
www.netzsch.com

Společnost NETZSCH je po celém světě uznávána jako technický lídr v 
tepelné charakterizaci materiálů. Více než 50 let zkušeností, aplikační 
zázemí, široký sortiment, který je stále vyvíjen a zdokonalován, 
pokrývající rozsah teplot -260 ° C až 2800 ° C - a komplexní nabídka 
služeb zajišťují, že naše řešení nejen splní vaše požadavky, ale předčí 

Termická analýza NETZSCH rozšířena o měření  
reologických vlastností a testování protipožární odolnosti
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pokračování
TGA (Termogravimetrie) dává informace o složení 
a teplotní stabilitě polymerů a jejich směsí, dále 
o obsahu plniv, aditiv a těkavých složek. Plynné 
složky po tepelném rozkladu je možné analyzovat 
metodami hmotnostní spektrometrie (QMS), 
infračervenou spektroskopií s Fourierovou 
transformací (FTIR), případně GC/MS.

Z dalších technik můžeme nabídnout 
termomechanickou analýzu a dilatometrii (TMA, 
DIL), dynamicko mechanickou analýzu (DMA), 
měření tepelné a teplotní vodivosti (LFA, HFM, 
GHP) nebo dielektrickou analýzu (DEA) pro 
měření vytvrzování pryskyřic. Výsledky měření 
termické analýzy lze kombinovat s dalšími daty – 
například MFI, mechanické zkoušky.

Stávající výrobní program našich přístrojů jsme 
v minulém roce 2020 rozšířili o přístroje k měření 
reologických vlastností, které na trh v ČR a SR 
dodávala společnost Malvern. Tyto přístroje, 
rotační a kapilární reometry, umožňují měření 
tokových vlastností kapalin a tavenin pevných 
látek, zvláště pak polymerů, potravin, barev 
a laků, asfaltů a olejů.

Další rozšíření našeho výrobního programu 
zahrnuje přístroje pro testování protipožární 
odolnosti (konický kalorimetr, LOI, SBI a další), 
vyráběné společností NETZSCH TAURUS 
Instruments GmbH ve Weimaru. NETZSCH 
Gerätebau GmbH se specializuje na termickou 
analýzu již více než 50 let, nejen všechny tyto 
přístroje vyrábí, ale ve svých laboratořích vývíjí 

aplikace pro jejich využití a případně měří vzorky 
pro zákazníky.

Další informace nejen o těchto přístrojích 
a aplikacích nejen pro analýzu polymerů najdete 
na webových stránkách:

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/
en/materials-applications/polymers/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/
en/products-solutions/fire-testing/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/
en/products-solutions/rheology/

RNDr. Miroslav Kule
miroslav.kule@netzsch.com
NETZSCH Česká republika s.r.o.

Udělejte si úplný obrázek 
o polymerních materiálech

Termická analýza 
i reologie od 
fi rmy NETZSCH.

Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology
Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

Každý výrobce a zpracovatel polymerů 
každodenně řeší otázky, týkající se kva-
lity, složení, oxidační stability, stupně 

vytvrzení, obsahu aditiv a další. Přístroje pro 
termickou analýzu Vám v tom mohou velmi 
efektivně pomoci. Měřením fázových přeměn 
(skelný přechod, bod tání, rozklad, krystaliza-
ce), tepelně – fyzikálních, termomechanických 
a viskoelastických vlastností můžete kontro-
lovat kvalitu surovin nebo produktů. Kinetic-
ká analýza výsledků napoví více o trvanlivosti, 
stabilitě a možnostech zpracování. Data vyu-
žijete nejen pro kontrolu kvality, ale i ve vývoji 
materiálů, analýze poruch a optimalizaci vý-
robních procesů. Termická analýza se používá 
pro určení vlastností u všech tří skupin poly-
merů (termoplasty, elastomery a termosety) 
i kompozitů a mnoha dalších látek.
Nejpoužívanějšími termoanalytickými me-
todami stále zůstávají diferenční skenovací 
kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA). 
Přístroje pro DSC a TGA pokrývají přibližně 
80 % aplikací analýz polymerů. Jsou to me-
tody jednoduché a dobře automatizovatelné.
Metodou číslo jedna pro polymery je DSC (Di-
ferenční skenovací kalorimetrie), která měří 
teplotní efekty fázových přeměn – teplotu 
tání, skelného přechodu, stupeň zesíťování, 
obsah krystalické fáze, měrné teplo, oxidační 
stabilitu a pak z nich i čistotu látek.

TGA (Termogravimetrie) dává informace 
o složení a teplotní stabilitě polymerů a jejich 
směsí, dále o obsahu plniv, aditiv a těkavých 
složek. Plynné složky po tepelném rozkladu 
je možné analyzovat metodami hmotnostní 
spektrometrie (QMS), infračervenou spektro-
skopií s Fourierovou transformací (FTIR), pří-
padně GC/MS.
Z dalších technik můžeme nabídnout termo-
mechanickou analýzu a dilatometrii (TMA, 
DIL), dynamicko mechanickou analýzu (DMA), 
měření tepelné a teplotní vodivosti (LFA, HFM, 
GHP) nebo dielektrickou analýzu (DEA) pro 
měření vytvrzování pryskyřic. Výsledky měře-
ní termické analýzy lze kombinovat s dalšími 
daty – například MFI, mechanické zkoušky.
Stávající výrobní program našich přístrojů 
jsme v minulém roce 2020 rozšířili o přístroje 
k měření reologických vlastností, které na trh 
v ČR a SR dodávala společnost Malvern. Tyto 
přístroje, rotační a kapilární reometry, umož-
ňují měření tokových vlastností kapalin a ta-
venin pevných látek, zvláště pak polymerů, 
potravin, barev a laků, asfaltů a olejů.
Další rozšíření našeho výrobního programu 
zahrnuje přístroje pro testování protipožární 
odolnosti (konický kalorimetr, LOI, SBI a dal-
ší), vyráběné společností NETZSCH TAURUS 
Instruments GmbH ve Weimaru.

NETZSCH Gerätebau GmbH se specializuje 
na termickou analýzu již více než 50 let, ne-
jen všechny tyto přístroje vyrábí, ale ve svých 
laboratořích vývíjí aplikace pro jejich využití 
a případně měří vzorky pro zákazníky.

Další informace nejen o těchto přístrojích 
a aplikacích nejen pro analýzu polymerů na-
jdete na webových stránkách:
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/materials ‑applications/polymers/
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/products ‑solutions/fire ‑testing/
https://www.netzsch ‑thermal ‑analysis.com/
en/products ‑solutions/rheology/

RNDr. Miroslav Kule 
miroslav.kule@netzsch.com 

NETZSCH Česká republika s.r.o.

Hmota o sobě prozradí hodně
Řešení fi rmy NETZSCH Vám pomůže naučit se jejímu jazyku

Společnost NETZSCH je po celém světě uznávána jako technický lídr v 
tepelné charakterizaci materiálů. Více než 50 let zkušeností, aplikační 
zázemí, široký sortiment, který je stále vyvíjen a zdokonalován, 
pokrývající rozsah teplot -260 ° C až 2800 ° C - a komplexní nabídka 
služeb zajišťují, že naše řešení nejen splní vaše požadavky, ale předčí 
veškerá vaše očekávání.

NETZSCH Česká republika s.r.o.
www.netzsch.com

Společnost NETZSCH je po celém světě uznávána jako technický lídr v 
tepelné charakterizaci materiálů. Více než 50 let zkušeností, aplikační 
zázemí, široký sortiment, který je stále vyvíjen a zdokonalován, 
pokrývající rozsah teplot -260 ° C až 2800 ° C - a komplexní nabídka 
služeb zajišťují, že naše řešení nejen splní vaše požadavky, ale předčí 

Termická analýza NETZSCH rozšířena o měření  
reologických vlastností a testování protipožární odolnosti
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Pioneering Plastics

1996–2021
since 1990

25 let společně v Česku a na Slovensku

Školení pro seřizovače 
vstřikovacích strojů
v termínu 4.–7. 10. 2021

Školení pro pokročilé 
seřizovače
v termínu 25.–26. 10. 2021

Konstruování forem
v termínu 18.–20. 10. 2021

Výroba, opravy a údržba forem
v termínu 11.–12. 10. 2021

Technologie vstřikování plastů 
pro netechnology
v termínu 13.–15. 10. 2021

Školení je vhodné pro budoucí 
seřizovače a seřizovače se základními 
znalostmi.

• Rozdělení plastů, vlastnosti.
• Změna vlastností na teplotě.
• Technologické podmínky vstřikování 

nejrozšířenějších plastů.
• Vliv přísad na vlastnosti a podmínky 

zpracování.
• Možnosti a zásady recyklace.
• Příčiny degradace materiálu, technologická 

nebezpečí.
• Technologie vstřikování, vliv jednotlivých 

technologických parametrů.
• Sušení materiálu.
• Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, 

optimalizace výroby.
• Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, 

možnosti temperace, vady forem.
• Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu 

výroby.
• Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, 

odstranění.
• Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 

pomocí počítačové simulace.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-serizovace-
vstrikovacich-stroju-4-denni/

Školení je vhodné pro seřizovače se 
znalostmi.

• Interní struktura polymerů ve vztahu 
k mechanickým a tokovým vlastnostem 
a podrobný rozbor ve vztahu ke 
zpracovatelským teplotám.

• Vlastnosti a technologické parametry 
zpracování plastů.

• Chování kompozitů při zpracování.
• Rozbor viskozity během zpracování plastů.
• Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren, 

sušící výkon.
• Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické 

aplikace.
• Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv 

plastu, technologických parametrů a stroje 
a nástroje na proces vstřikování.

• Seznámení s konstrukcí náročnějších 
vstřikovacích forem, dle výkresů, 3D 
počítačových modelů (ukázka kinematiky 
forem) a praktické ukázky.

• Vady forem, možnosti rozpoznání.
• Používané postupy při výměně materiálu.
• Seznámení s komplikovanými nebo proti 

sobě jdoucími problémy na plastových 
dílech a metodikou jejich systematického 
odstraňování.

• Postup při optimalizaci technologických 
parametrů, postup při odstraňování vad.

• Detailní rozbor kombinovaných vad na 
plastových dílech.

• Možné moderní postupy odstraňování vad 
vstřikovaných plastových dílů.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-
serizovace-2-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro konstruktéry 
nástrojáren, konstruktéry dílů, 
technology a vývojové pracovníky.

• Základní konstrukční součásti vstřikovacích 
forem, z čeho se forma skládá, používaná 
terminologie.

• Možnosti využití normalizovaných součástí, 
příklady výrobců normalizovaných částí 
forem.

• Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková 
soustava.

• Temperační soustava, možné způsoby 
temperace – výhody a nevýhody.

• Odvzdušnění vstřikovacích forem.
• Možnost použití materiálů z hlediska lepších 

tepelných a mechanických vlastností (přínos 
hliníkových, beryliových bronzů a dalších 
materiálů na odvod tepla).

• Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
• Způsoby používané při výrobě forem 

( jiskření, obrábění atd.),
• Nejčastější vady nových forem.

Školení je vhodné především pro 
pracovníky údržby a oprav forem.

• Základní konstrukční součásti vstřikovacích 
forem.

• Odvzdušnění.
• Doporučené materiály a tepelné zpracování 

pro jednotlivé díly forem.
• Možnosti vtokové soustavy,
• Proces návrhu formy.
• Způsoby používané při výrobě forem.
• Dokončovací práce.
• Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích 

forem.
• Nejčastější vady nových forem.
• Základní principy údržby.
• Rozdělení a stupně údržby.
• Systém řízení a plánování údržby.
• Realizace preventivní údržby forem.

Školení je vhodné pro nevýrobní 
zaměstnance s potřebou pochopení 
problematiky vstřikování plastů 
(manažerské pozice, kvalita, vývoj, 
nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako 
školení pro nové zaměstnance).

• Rozdělení a vlastnosti plastů.
• Údaje na materiálovém listu.
• Možnosti recyklace.
• Technologie vstřikování, důležité parametry.
• Speciální technologie vstřikování.
• Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
• Vstřikovací stroj, typy.
• Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
• Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, 

nejdůležitější konstrukční zásady.
• Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
• Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 

pomocí počítačové simulace.
• Materiálové zkoušky, možnosti testování 

výrobků.

https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-
plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/

• Poruchy forem.
• Parametry údržby forem.

https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-
forem-2-denni-skoleni/

• Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
• Odhad ceny formy.
• Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
• Mechanismy pro zjednodušení pohybů 

forem.
• Výpočty vyhazovacího systému.
• Jak správně komunikovat s dodavatelem 

horkého rozvodu a problémy HR.
• Pevnostní návrh vstřikovací formy.
• Optimalizace chlazení.
• Dimenzování a balancování vtokových 

soustav.

https://libeos.cz/k/konstruovani-forem-3-denni-
skoleni-2-2/

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html

TECH news

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 
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V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
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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.
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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.
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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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