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elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

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 2017:
10. 1. – 31. 1. – 21. 2. – 7. 3. – 28. 3. – 18. 4. – 9. 5. _speciál Konference FORMY Brno
30. 5. – 20. 6. – 12. 9. – 3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10. – 14. 11. – 5. 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.
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POZVÁNKA NA KONFERENCI

FORMY
A PLASTY
Brno 2017

Dynamicky
a s vášní.

Efektivita práce je často užívaný termín při hodnocení vyspělosti průmyslových zemí.
Ale v čem tato efektivita spočívá a proč jsou v efektivitě práce tak velké rozdíly?
Je efektivita naší výroby v porovnání s vyspělými průmyslovými státy tak nízká, jak se občas uvádí?

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT?
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY?
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017,
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.

17.-18. kv
května 2017 / Maximus Resort, Brno
no

Zpracování PUR
Flexibilní řezání

ÚČAST PŘISLÍBILI:

Vysekávání

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identiﬁkace místa úniku.
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
Ermanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu, nejčastější
chyby a prevence.
nářaďovna aneb 1+1 je více než 2.
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie lisovna-nářaďovna,
A další…

Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

FRIMO Group GmbH
+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

Roboty KUKA spolehlivě svařují v mini robotické buňce
Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz

Roboty KUKA KR AGILUS pracují velmi rychle
„S rozměry 1200x800 mm je WTG 1200 nejmenší robotická buňka na trhu pro svařování elektrickým obloukem,“ vysvětluje Cornelia Hornemann, která je zodpovědná za uvedení výrobku na trh, řízení projektů
a plánování výroby ve firmě Paul von der Bank. Robot ideálně zvládá práci v buňce podle konkrétních požadavků zákazníka. Tito neúnavní pomocníci řady KR AGILUS jsou systematicky navrženi pro zvlášť vysoké
pracovní rychlosti. KR 6 R700 sixx, který je integrován do mini robotické buňky v Brüninghaus & Drissner,
má maximální nosnost 6 kg a dosah 706 mm. Posuvné dveře buňky WTG 1200 mohou být volitelně otevírány automaticky nebo manuálně. Poté, co pracovník založí obrobky do svařovacího přípravku se dveře
zavřou a robot začne se svařováním.
KUKA KR 6 R700 sixx zvyšuje produktivitu výroby až o 50 %
„V našem závodě pracuje robot v buňce WTG 1200 spolehlivě v třísměnném provozu,” vysvětluje Markus
Nickolai, vedoucí výroby ve firmě Brüninghaus & Drissner. A to s velkým úspěchem: došlo k výraznému
zvýšení produktivity (až o 50 procent), protože pracovník obsluhy je nyní schopen připravit další obrobky,
zatímco probíhá automatické svařování. To však není všechno: díky precizní práci robota se výsledná kvalita svarů výrazně zlepšila. Není proto žádným překvapením, že firma Paul von der Bank GmbH již pracuje
na další generaci buňky mini-cell s roboty KUKA pro své zákazníky. Nové řešení WTG 1500 bude mít navíc
externí osu pro otáčení svařovacího přípravku.
Více informací o řadě malých robotů Agilus společnosti KUKA najdete na:
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/products/industrial_robots/small_robots/
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Nejmenší robotická buňka pro obloukové svařování má stejné
rozměry jako europaleta - 1200x800 mm

10. 1. 2017

NAVYŠUJEME KAPACITU VÝROBY IML

ETIKET

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OTK.CZ

Aktuální školení z oblasti
zpracování plastů
Dobrý den,
n Možnosti zvýšení kvality plastových dílů
chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití
pomocí počítačové simulace.
vánočních svátků a s předstihem nabídnout volná místa v kurzech z oblasti zpracování plastů
Technologie vstřikování plastů pro netechnology
probíhajících začátkem roku
v termínu 30. 1. – 11. 2. 2017
Na leden a únor jsme připravili tato školení:
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance
Školení pro pokročilé seřizovače v termínu
s potřebou pochopení problematiky vstřikování
10. 1. – 11. 1. 2017
plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, nákup
Školení je vhodné pro seřizovače se základními dílů, konstrukce, vhodné i jako školení pro
znalostmi.
nové zaměstnance).
n Interní struktura polymerů ve vztahu k men Rozdělení a vlastnosti plastů.
chanickým a tokovým vlastnostem a podrobný rozbor ve vztahu ke zpracovatelským n Údaje na materiálovém listu.
n Možnosti recyklace.
teplotám.
n Vlastnosti a technologické parametry zpran Technologie vstřikování, důležité parametry.
cování plastů.
n Speciální technologie vstřikování.
n Chování kompozitů při zpracování.
n Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
n Rozbor viskozity během zpracování plastů.
n Vstřikovací stroj, typy.
n Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren,
n Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
sušící výkon.
n Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické n Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležiaplikace.
tější konstrukční zásady.
n Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv
n Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
plastu, technologických parametrů a stroje
n Možnosti zvýšení kvality plastových dílů
a nástroje na proces vstřikování.
pomocí počítačové simulace.
n Seznámení s konstrukcí náročnějších vstřikon Materiálové zkoušky, možnosti testování
vacích forem, dle výkresů, 3D počítačových
výrobků.
modelů (ukázka kinematiky forem) a praktické ukázky.
n Vady forem, možnosti rozpoznání.
Školení pro technology vstřikování plastů
n Používané postupy při výměně materiálu.
v termínu 6. 2. – 10. 2. 2017
n Seznámení s komplikovanými nebo proti
Školení je vhodné pro technology a seřizovače
sobě jdoucími problémy na plastových
s dobrými znalostmi
dílech a metodikou jejich systematického
n Rozdělení plastů, struktura, příprava a výroba
odstraňování.
n Postup při optimalizaci technologických
plastů.
parametrů, postup při odstraňování vad.
n Úprava polymerů aditivy (přísadami a plnivy).
n Detailní rozbor kombinovaných vad na plas- n Charakteristické teploty polymerů.
tových dílech.
n Smrštění termoplastů.
n Možné moderní postupy odstraňování vad
n Polymerní směsi.
vstřikovaných plastových dílů.
n Mechanické, chemické, optické a elektrické
vlastnosti polymerů.
Školení pro seřizovače vstřikovacích strojů
v termínu 16. 1. – 19. 1. 2017
n Viskoelastické chování polymerů.
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače
n Detailní rozbor technologie vstřikování.
a seřizovače se základními znalostmi
n Postup optimalizace výroby.
n Rozdělení plastů, vlastnosti.
n Konstrukce a funkce vstřikovacích strojů
n Změna vlastností na teplotě.
a periferních zařízení, rychlá výměna forem.
n Technologické podmínky vstřikování nejrozn Konstrukce vstřikovacích forem.
šířenějších plastů.
n Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpraco- n Nekonvenční technologie vstřikování plastů.
vání.
n Metody rapid prototypingu.
n Možnosti a zásady recyklace.
n Materiálové listy a inspekční certifikáty.
n Příčiny degradace materiálu, technologická
n Metody hodnocení kvality plastů v praxi nebezpečí.
vstupní kontrola a výstupní kontrola.
n Technologie vstřikování, vliv jednotlivých
n Přípravné technologie a dokončovací techtechnologických parametrů.
n Sušení materiálu.
nologie.
n Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, n Zásady konstrukce plastových dílů, přesnost
optimalizace výroby.
plastových dílů.
n Vstřikovací forma, možnosti konstrukce,
n Simulace procesu vstřikování.
možnosti temperace, vady forem.
n Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby. n Příklady řešení problémů a vad.
n Klasifikace a rozpoznávání základních vad
n Vady plastových dílů, příčiny, identifikace,
plastových dílů.
odstranění.
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Partner školení:

TECH news

Vlastnosti a metody zkoušení plastů
v termínu 13. – 14. 2. 2017
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů
(nákup materiálu, technologie, konstrukce,
kvalita, kontrola, vývoj)
n Charakteristika plastů jejich molekulární a nadmolekulární struktura ve vztahu
k tokovým vlastnostem taveniny a užitným
vlastnostem výrobku.
n Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů.
n Vlastnosti nejpoužívanějších druhů materiálů.
n Faktory ovlivňující vlastnosti plastových dílů.
n Reologické vlastnosti plastů, využití reologických metod v oblasti vstupní a výstupní
kontroly plastů, resp. plastových výrobků.
n Využití polarizační mikroskopie k hodnocení
kvality plastových dílů na základě studia
morfologické struktury plastu.
n Využití termických analýz - metody DSC
k hodnocení struktury a vlastností plastů.
n Hodnocení fyzikálních vlastností plastů hustoty, smrštění dílů.
n Hodnocení mechanických vlastností plastů
za standardních teplot i za bodu mrazu.
n Metody hodnocení tvarové stálosti plastů
za vysokých teplot, stanovení přechodových
teplot plastů a jejich význam v praxi.
n Hodnocení hořlavosti plastů.
Analýzy kvality plastových dílů v technické
praxi v termínu 17. 2. 2017
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají
příčiny vzniku neshodných dílů (nákup dílů,
reklamační oddělení, vývoj, technologie).
Součástí školení jsou praktické ukázky vzorků
a měření na laboratorních přístrojích.
n Úvod do plastů ve vztahu k základním
strukturním a technologickým parametrům
ovlivňující vlastnosti plastů a plastových dílů.
n Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a význam v oblasti vstupní a výstupní
kontroly v procesu zpracování plastů s příklady z technické praxe.
n Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její význam při analýze procesní kvality
výroby plastových dílů.
n Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním
světlem.
n Diferenční snímací kalorimetrie (termická
analýza): význam a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z průmyslové praxe).
n Úvod do infračervené spektroskopie a její
využití k identifikaci polymerních materiálů,
analýze chemického složení, stanovení čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z výrobního procesu.
n Význam termogravimetrie a její společné
využití s FTIR spektroskopií.
Podrobnosti ke kurzům najdete
na stránkách společnosti Libeos.
www.libeos.cz/zpracovani-plastu.p6.html
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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 neustále 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, společnosti 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 oblasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými znalostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruktury, rozsahu 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd
trhu a přístupu na něj. Řízení 1nových
BASF_Ultracom2016Anz
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční nabídce řešení pro všechny zákazníky.

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 automobilových 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 dovednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních
a globálních týmů ve prospěch zákazníků provozováním 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 Chemetall, předního světového dodavatele aplikovaných 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 – nátěry společnosti BASF. Pro vice informací o divizi BASF Coatings a jejich produktech navštivte
www.basf-coatings.com.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu
BASF v České republice. Rozšíření portfolia o vysoce inovativní řešení předúprav svařených dílů
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z oblasti 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 Chemetallu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombinací odborných znalostí a inovativní síly dvou globálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme
O společnosti BASF
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou
Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo- budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk- s ochranou životního prostředí a klademe důraz
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na- našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti- pěti segmentů: Chemicals, Performance Products,
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. Functional Material & Solutions, Agricultural SoluProdeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob845 milionů dolarů.
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně
Aby se společnost BASF připravila na bezpro- (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 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 průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů
je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce 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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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. - 13. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. - 18. květen)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (23. - 26. květen)
a Plastpol Kielce ( 23. - 26. květen)
Kolín, listopad 2016

Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,

opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít
newsletter TECHnews.
Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl.
zde
zde náhled Svět plastů speciál PLASTEX-MSV Brno 2016

č.1/2017 – FORMY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května
(uzávěrka 11.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci,
rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1.9.) jako speciál a mediální partner veletrhu
v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a rovněž ze
samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš
stánek.
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních
zákazníků.
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským
klastrem (www.plastr.cz).
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:
mach@machagency.cz
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.
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Ceník inzerce 2017
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

1/4 strany
92 x 132

*)

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana
190 x 270

barevné provedení

39 000,–

24 000,–

17 000,–

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,–

20 000,–

14 000,–

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
n
n

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu

n
n

periodicita – 1 x za tři týdny
distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

3 500,–

5 000,–

5 500,–

2 200,–

4 400,–

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4

1/ Full Banner
468x60 px
7000,– /měsíc

3/ Square button 125x125 px
5000,– /měsíc

2/ Square
250x250 px
6000,– /měsíc

4/ Skyscraper
120x600 px
7000,– /měsíc

3

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF.
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.
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