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BASF už 150 let tvoří chemii!
Společnost BASF v letošním roce slaví již 150. výročí. Od svého založení ušla velký kus cesty. S více než 350 výrobními závody a šesti závody typu Verbund po celém světě se stala světově největší chemickou společností – vloni její obrat dosáhl rekordní 74,3 miliardy eur
a vytvořila čistý zisk 5,2 miliardy eur.

spolu s tištěným odborným titulem

jsou mediálními partnery
veletrhu MSV Brno 2015

Prostřednictvím vědy a inovací BASF
umožňuje svým zákazníkům reagovat
v téměř každém průmyslovém odvětví na
současné i budoucí potřeby společnosti.
Její produkty a řešení přispívají k zachovávání zdrojů, zajišťování výživy a zlepšování kvality života. „Chemie byla, je a bude pro průmysl klíčovým odvětvím. Identi-

fikace sociálních trendů a požadavků, nalezení řešení pomocí výzkumu a vývoje
a inovace pro zlepšování života lidí – to je
motor, jež pohání BASF již od roku 1865.
A na našich dosavadních zkušenostech
a úspěších budeme stavět i nadále,“ říká
Dr. Kurt Bock, předseda představenstva
→→
společnosti.
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Využijte přímé cesty k anoncování vaší
účasti na veletrhu a možnost
bezplatné propagace formou článku.
Další číslo elektronického newsletteru
TECHnews vyjde 7. 7. 2015.
O prázdninách TECHnews nevychází,
8. 9. 2015 vyjde MSV 2015 speciál.
Aktuální vydání Světa plastů číslo 11,
květen 2015 je zde k prohlížení v Issuu,
nebo ke stažení ve formátu PDF.
You may also download The World of
Plastic No. 11 (May 2015 issue) in PDF,
eventually browse through it on Issuu.
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Revoluce chemie startovala v Německu
Historie společnosti BASF se začala psát
roku 1865, kdy byla v německém Ludwigshafenu vybudována společnost Badische Anilin & Sodafabrik – dnešní BASF.
Vznikající firma se na začátku specializovala na výrobu barviv a potřebných anorganických chemických látek. Vrcholem
barvířské éry BASF byl rok 1880, kdy se
chemikovi Adolfovi von Baeyer podařilo
syntetizovat indigo, nejdůležitější barvivo
té doby, které je dodnes používáno pro
barvení modrých pracovních oděvů
a džínsů.
O pár let později následovala výroba
čpavku pro hnojiva a následně přišly
i plasty. Od té doby se portfolio společnosti rozšiřovalo, vyvíjelo a dnes jej tvoří
vše od chemikálií, plastů, přes speciální
chemii a produkty pro ochranu rostlin až
po ropné produkty a zemní plyn.
„Naše produkty a řešení již 150 let přispívají k zachovávání zdrojů, zajišťování
výživy a zlepšování kvality života. Na
začátku září proto BASF představila svůj
nový claim ‚We create chemistry‘, který
nahradil předchozí slogan ‚The Chemical
Company‘, a mnohem lépe vystihuje podstatu BASF. Snoubí v sobě inovace i přístup k zákazníkům a partnerům, kterým
poskytuje účelné produkty a řešení založená na chemii. A taková je i naše vize do
budoucna, tvořit svět chemie pro trvale
udržitelnou budoucnost,“ říká Edita Hippová, jednatelka společnosti BASF.

Z historie do současnosti
BASF působí v České republice již 25 let.
Oslavy 150. výročí proběhly nejen ve
velkých světových i evropských městech,
ale i v Brně, kde se 28. a 29. května u příležitosti firemního jubilea sešli vrcholní
představitelé, partneři a zaměstnanci
společnosti BASF. Místo konání bylo zvoleno symbolicky, brněnská Adam Gallery ohledu hraje nepostradatelnou roli. Stu(původně vystavěna jako strojní dílny) denti měli za úkol provést vědecký výbyla otevřena ve stejném roce jako BASF. zkum a vyvinout inovativní udržitelné
řešení, jež vyřeší problém v jejich lokalitě. Tím mohlo být plýtvání energií ve
škole či nadměrná produkce odpadů.
V České republice se vítězi stali studenti
z týmu Vodaři ze Základní školy a gymnázia Vítkov pod vedením Mileny Mačákové, na Slovensku si cenu odnesli The
GMAvengers z gymnázia Matky Alexie
v Bratislavě pod vedením Andreje Janíka.
Pro hosty byly připraveny prezentace 150 let v Německu
z oblasti automobilového průmyslu, och- Největší oslavy 150. výročí BASF proběhrany rostlin a stavebnictví, které krátký- ly 23. dubna 2015 ve Freirabendhausu
mi přednáškami doplnili také dva odbor- v Ludwigshafenu a galavečera se zúčastníci spolupracující s BASF. Hosté se rov- nilo na tisíc významných hostů. Vše nejněž zúčastnili prohlídky speciálně upra- lepší do dalších let popřála firmě kancléřvených lodních kontejnerů, které obsa- ka Angela Merkelová i premiérka spolkohovaly zajímavosti z portfolia společnos- vé země Porýní – Falcko Malu Dreyer.
ti. K vidění byly nejen jednotlivé mate- Jedním z vrcholů akce byla premiéra
riály a výrobky jako třeba koncept smart hudební kompozice „Symfonie No. 8:
forvision nebo novinka e-bike Concept Water Dances“, kterou pro BASF složil
1865 – Rethinking Materials, ale i panely, anglický skladatel Michael Nyman. Skladinformující hosty o výrobě. Oba večery ba vznikla za pomoci zaměstnanců, kteří
provázela příjemná atmosféra, o skvělý po světě zaznamenali na 1200 zvuků,
hudební doprovod se postarali hudebníci které jsou podle nich pro BASF typické.
filharmonie a skupina No Name. Zábav- BASF v České republice
nou vsuvku večera zajistil komik, kouzel- Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná sponík a trapnomág Richard Nedvěd.
lečnost BASF SE, patří k předním firmám
Součástí oslav bylo vyhlášení českých chemického průmyslu v České republice.
i slovenských vítězů středoškolské soutě- Z Prahy a jiných závodů je distribuován
že Hrdinové budoucnosti, jejímž cílem sortiment inovativních výrobků skupiny
bylo, aby mladší generace pochopila, BASF. V roce 2014 měla v Česku skupina
vzala za svou koncepci udržitelnosti a na- BASF 278 zaměstnanců a dosáhla obratu
lezla pozitivní vztah k vědě, která v tomto 741 milionů eur, www.basf.cz.
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Krátce
Lintech na konferenci
Plasty a Formy 2015 v Brně

Komplex výroby náhradních dílů
Koncem května 2015 uspořádala firma
Svoboda již šestý ročník odborné konference Plasty a Formy v Brně, které se
účastnila i firma Lintech. Ta se představila přednáškou na téma laserové svařování plastů a laserové gravírování forem
a prezentovala tři exponáty: laserovou
svařovací stanicí pro svařování plastů,
mobilní laserové zařízení pro gravírování
forem a laserovou stanicí pro rychlý
a precizní popis kovových, plastových či
lakovaných komponent.
Laserová technologie byla v minulosti
považována za technologii jen těžko dosažitelnou pro běžné průmyslové využití.
Postupem času získává uplatnění téměř
ve všech oblastech průmyslové výroby.
S využitím vlastností laserového záření
lze zefektivnit řadu aplikací při dosažení
špičkové kvality a snížení výrobních
nákladů. Laserové systémy jsou prakticky
bezporuchové a nejstabilnější prvky výrobních linek. Každý ze systémů má jiné
přednosti a předpoklady pro své využití;
více na: www.lintech.cz.
Společnost Teradyne
převezme Universal Robots
Teradyne a akcionáři Universal Robots
uzavřeli dohodu, podle níž Teradyne převezme společnost Universal Robots,
dánského průkopníka v oblasti kolaborativních robotů, za 285 milionů dolarů
(6,9 miliardy korun) v hotovosti. Dalších
65 milionů dolarů (1,6 miliardy korun)
bude akcionářům vyplaceno při splnění
finančních cílů stanovených do roku
→
2018.

Špičková kvalita a spolehlivost při výrobě technologicky náročných
dílů dle požadavků zákazníků – to je výzva pro Denk Kunststoff.
Firma Denk Kunststoff Technik byla založena před dvaceti lety. V roce 2009 se
společnost, řízená dvěma bratry, Falkem
a Larsem Denkem, přestěhovala do
Gevelsbergu, kde zaměstnávají na 80 lidí
a její obrat v roce 2014 byl 15,5 milionu
eur. Od roku 2015 provozuje dílnu s třemi vstřikovacími lisy a pěti lidmi i v Číně.
Zákaznická základna společnosti se
skládá výlučně z dobře známých dodavatelů automobilového průmyslu v Německu, Severní Americe, Číně, Španělsku, České republice a Rumunsku. V posledních letech byla schopna dosáhnout
ročního růstu tržeb o 15 %. Za tento
úspěch vděčí především svému zaměření na plnění přání a požadavků zákazníků
při minimalizaci administrativních postupů. Tak je schopna nabídnout sofistikovaná řešení za konkurenceschopné ceny.
Firma produkuje všechny potřebné formy in-house. Lars Denk vidí svou společnost jako schopnou rychle a efektivně
přizpůsobit složité procesy a najít nejlepší postup pro každou aplikaci.
Používají se tu téměř výhradně roboty
s kloubovým ramenem. Průběžné procesní kroky, jako je svařování, se realizují
in-house. Vývoj produktů je projekt neustálého rozvoje a zlepšování procesu
a hraje ve společnosti důležitou roli.
Jako dodavatel automobilového průmyslu má společnost za hlavní prioritu
kvalitu svých výrobků a procesů, proto
je Denk je certifikován dle DIN ISO 9001.
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Mezi technologicky složité produkty
společnosti patří dvoudílné komponenty
jako kontrolní kryty dveří, plastové díly
s kovovými vložkami, plastové závěsy,
díly pro motorový prostor a další.
Trvale udržitelné hospodaření je důležité a proto jsou oba bratři nadšeni zařízením EcoPower 300/1330 od firmy
Wittmann Battenfield na začátku března
2014. Lars Denk to komentuje: „Tento
stroj spotřebuje méně elektřiny, pracuje
s extrémně nízkou úrovní hluku a vysokou přesností. To je něco, co jsme předtím nedokázali vůbec představit.“ Falk
Denk chválí systém EcoPower KERS (Kinetic Energy Recovery System) využívající energii při brzdění použít v zařízení.
Důležitými vlastnostmi jsou vedle
energetické účinnosti a přesnosti strojů
i spolehlivost a dlouhá životnost. Wittmann Battenfield již prokázal své kvality:
hydraulický HM stroj s 150tunovou upínací silou ve firmě pracuje už deset let.
Tehdy byl vybaven automatizačním systémem Battenfield, který je v provozu
a funguje ještě dnes.
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Rotační čistící trysky firmy IMM

Posuvné prvky
na bázi SNS slinutého kovu
Věk bronzu je u konce! Objevte se společností Strack Normalien věk
SNS slinutého kovu, který přináší následující výhody:

Firma IMM se zabývá čištěním povrchů
v průmyslových aplikacích. Vyrábí širokou řadu čisticích zařízení od ručních po
plně automatizované jednotky.

Rotační čisticí trysky jsou určeny pro
bezkontaktní čištění tvarových či strukturovaných výrobků jako jsou vstřikované plastové výlisky před lakováním,
plastové i dřevotřískové desky po broušení, přístrojové panely při montáži,
panely TV obrazovek, desky s tištěnými
spoji, vakuově tvarované výlisky. Lze je

 Výrazné zvýšení životnosti minimalizuje
náklady na údržbu.
 Vysoká životnost zvyšuje vaši produktivitu.
 Teplotní odolnost až do 250 °C zajišťuje flexibilitu.
 Nízké a stálé ceny chrání vaši peněženku.
Využijte svoji výhodu a šetřete peníze. Pro
uspokojení požadavků mnoha zákazníků na
moderní nástroje s ohledem na obrábění vysokopevnostních plechů za současného zvýšení
životnosti a udržovatelnosti, byl vyvinut slinutý
bronz. Nová generace ocelových posuvných
prvků je tvořena porézním slinutým kovem.
Svým nízkým opotřebením umožňuje dosahovat vysoké rychlosti obrábění. Slinutý kov je umístěn na ocelové základně, tvořící
tělo, které dává posuvnému prvku vyšší pevnost.

Srovnání aplikace bronz versus SNS slinutý kov:

Bronz s tuhým mazivem.
kombinovat s ionizátory Simco ION pro
eliminaci statické elektřiny, doplnit o odsávací hlavici a instalovat pevně, ale i na
robota, nad dopravník, atd. Lze je spojovat i vedle sebe. Vlastnosti: intenzivní
pulsování vzduchu, rotace trysky stlačeným vzduchem a univerzální konstrukce.
Příslušenství: kryt s odsáváním, bezkontaktní čištění a příslušenství: Ionizace. Výhody: vysoká účinnost čištění,
netřeba pohon pro rotaci trysky, umístění pevné i na robota, odstranění nečistot
z prostoru, ideální pro tvarové výrobky
a eliminace statické elektřiny.
→

SNS slinutý kov.
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I/O-Box: konvenční spínače
nyní „radio-compatible“
Jedním z nových výrobků, které divize
Wireless společnosti Steute představila,
je I/O jednotka umožňující existující konvenční mechanické spínače, např. vačkové spínače obráběcích strojů, začlenit
do bezdrátové komunikační sítě. K novému modulu I/O-Box je možné připojit až
čtyři takové spínače. Modul se napájí
z baterie nebo z napájecí sítě 24 V=.
Bezdrátová síť je zvláště vhodná pro přenos signálů z pohyblivých částí – např.
uchopovačů, nástrojů apod. – a naopak,
bez toho, že by bylo třeba instalovat
citlivé flexibilní signálové kabely nebo
sběrné kroužky. Zvyšuje se tak spolehlivost stroje i celé výrobní linky a zjednodušuje konstrukce strojů a zařízení.

Modul I/O-Box sbírá signály z až čtyř
mechanických spínačů bez ohledu na výrobce. Podmínkou je, že spínač nevyžaduje vlastní napájení. Ve verzi s bateriovým napájením je k modulu možné
připojit i indukční spínače Steute řady RF
IS M8-M30. Ty byly vyvinuty pro použití
v bezdrátových sítích s napájením z baterií 3,6 V. K modulu I/O-Box s napájením
24 V= mohou být připojeny i signály z jakýchkoliv komerčně dostupných spínačů
s výstupem PNP. Cílem zařízení je
pomoci tam, kde dosud byly na pohyblivých částech stroje instalovány spínače
s kabelovým připojením, vyžadující nákladné napájení a podléhající opotřebení. Dalším polem využití jsou kompaktní
stroje, kde je vedení kabelů obtížné.
Nové řešení modulem RF I/O-Box je
efektivní i proto, že jedním modulem je
možné sdíleným protokolem přenášet
signály z až čtyř spínačů nebo snímačů.
www.rem-technik.sk

Konference FORMY 2015
Firma Svoboda uspořádala spolu s odborných garantem Lubomírem
Zemanem již šestý ročník konference zaměřené na formy na plasty
a vstřikování s názvem FORMY 2015.

Letošní ročník byl specifický zaměřením
na techniku a technologii. Zazněly zde
kladně hodnocené přednášky například
od profesora Alexyho z Bratislavské univerzity na téma tokových křivek materiálů a biodegradabilních plastů.
Velmi vysoko vyzněla přednáška pana
Zemana o kompozitních plastech včetně
velmi zajímavého exkurzu do historie.
Víte například, že první plastem kapotované auto vyvinul již Henry Ford?
Mnoho otázek vyvolala přednáška o plně elektrických vstřikovacích strojích firmy JSW, kterou na České a Slovenském
trhu zastupuje firma Svoboda. Obrovský
náskok a zkušenosti této firmy v oblasti
vstřikovacích strojů, právem zaujaly posluchače a speciální funkce ochrany dělící roviny, patentované funkce plastikace
materiálu, včetně rychlosti a záruk našly
mnoho zájemců v diskuzích o přestávkách i na společném večeru.
Na přednášku firmy Lintech o laserovém svařování plastů a značení forem
navázala přednáška o systému sledování
nástrojů MachineLOG IT. Tato přednáška
získala neuvěřitelných 11 bodů z deseti
možných – je vidět že konference svou
strukturou a podáním oslovila publikum.
Přednášku o moderních materiálech
Uddeholm přednesl pan Žák a ve spojení s ukázkou navařování oslovila natolik,
že se účastníci dožadovali pokračování.
Pozitivní ohlasy od přímých účastníků
i od posluchačů na streamu měla přednáška firmy Simulpast „Analýza temperace forem“ a přednáška pana Stokláska

z univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na
téma „Aditivní technologie a 3D tisky“.
Velmi kladné ohlasy čistě z řad praktických účastníků se dočkala přednáška
Edwina Hilgeholta na téma tandemové
formy a jejich finanční benefity pro lisovnu. Zúčastnění hodnotili přednášku o novém stroji HCB 110CNC/GD firmy TDZ
Power SE. Přímé finanční úspory v řádech desítek procent zaujaly techniky,
kterých se primárně dotýkají. Nadšené
posluchače našly i přednášky pana Rejhona z firmy GWK na téma tepelného
managementu forem a detaily ohledně
komformního chlazení od pana Hudce
z firmy Misan.
Více jak 120 profesionálů z oboru ocenilo perfektní výběr přednášených témat
a přehlednost přednášek. Díky vynikající
přípravě přednášejících konference měla
spád a nebyly zde hluchá místa. Velký
rozptyl přednesených témat umožnil
účastníkům zamyslet se nad problematikou zpracování plastu z rozdílných hledisek, než na jaká jsou zvyklí z každodenní
praxe. V předsálí byla k dispozici výstavka technických řešení a existujících aplikací se zasvěceným výkladem přednášejících pro všechny zvídavé zájemce.
Konference FORMY 2015 byla vydařenou akcí, která potvrdila trend zvedajícího se zájmu českých i slovenských techniků o nové poznatky. Pro zájemce je
připraveno několik video ukázek z konference FORMY 2015 na video kanále
pořádající firmy Svoboda na adrese:
http://jdem.cz/bsead3.
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