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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017

Svět plastů č. 2/2017 – MSV Brno (9.–13. 10.) vyjde 19. 9.–uzávěrka 1. 9. jako speciál
a mediální partner veletrhu s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR a na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu, distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.

Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek.
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Spolupráce 2017 – klikni ZDE

O prázdninách TECHnews nevychází. Další TECHnews č.10 vyjde 12.9.
a spolu s vydáním č.11 – 3.10. to budou speciály k MSV Brno 2017.

Linky na výrobu strun do 3D tiskáren
V poslední době jsme našim zákazníkům
dodali několik linek na výrobu strun do 3D
tiskáren. Je to fenomén poslední doby. Díky
většímu zájmu o 3D tiskárny nejen v oblasti
průmyslového využití, ale zejména ve větším využívání tiskáren v domácnostech, se
ceny těchto tiskáren dostali na úroveň dostupné i pro běžného domácího uživatele.
Tím se rozjíždí spirála nejen v prodejnosti vlastních 3D tiskáren, ale také spotřeba
strun, které tiskárny k tisku potřebují a tím
i zvyšující se potřeba na linky vyrábějící
právě tyto struny.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

Labtech Engineering, výrobce nejen linek na
výrobu 3D strun, zastupujeme.

Poptávka po linkách na struny do 3D tiskáren
není jen otázkou regionu Česka s Slovenska,
ale máme také mnoho vážných poptávek
v regionu východní Evropy, kde také firmu
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Vlastní linka, která je schopna vytlačovat strunu rychlostí až 60 m/min, se skládá z vytlačovacího stroje s dávkovacím zařízením, chladící
vany s temperací chladící vody až na 80°C, odtahového a navíjecího zařízení s mnoha opcemi. Součástí linky je také měřící laserové zařízení, které může měřit průměr a ovalitu struny
až ve čtyřech osách s možností synchronizace
otáček
buď
odtahu nebo
vytlačovacího
stroje s hodnotou naměřeného průměru
a tím schopnosti automaticky udržovat
průměr a ovalitu v tolerancích
dosahujících
až meze vytlačování ±0,025
mm. Pro vyšší
rychlosti
jak
40 m/min je
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č. 15 – květen 2017

www.svetplastu.eu

Až o 30 % vyšší produktivita
při zpracování plastů.
Inovativní řešení s využitím technických
plynů při vysokých tlacích.
Linde a Maximator jsou partneři při poskytování unikátních výhod zákazníkovi.
Kombinací odborných znalostí a zkušeností – firmy Maximator v oblasti vysokých
tlaků a firmy Linde v oblasti plynařských technologií – Vám přinášíme vyšší
produktivitu, rychlost, kvalitu a úroveň životního prostředí.
Mgr. Martin Vlček, Linde Gas a.s., e-mail: martin.vlcek@linde.com
Ing. Lukáš Starý, Maximator GmbH, e-mail: l.stary@maximator-ht.com

Aktuální vydání Světa plastů číslo 15,
květen 2017 k prohlížení, nebo ke stažení
ve formátu pdf zde.
You may also download The World of
Plastic No. 15 – May 2017 in PDF HERE,
eventually browse through it here.

doporučeno využít možnosti doplnění linky
o tzv. kompenzátor, který zajišťuje „skladování“ vytlačované struny v průběhu výměny
navinuté cívky bez přerušení.
Pokud byste měli zájem o jakoukoli informaci
popřípadě i konkrétní nabídku na celou linku,
neváhejte nás informovat.
www.compulast.cz
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ENGEL CZ slaví 25 let!

ENGEL nabírá na síle na celém světě –
nadproporční růst v Asii
4919.02 ENG ANZ SPL image 193x40 cz 170404.indd 1

ENGEL dále roste. Již potřetí za sebou se tomuto rakouskému výrobci
vstřikovacích strojů, odborníkovi na automatizaci a dodavateli systémů
podařilo zvýšit roční obrat. Skupina podniků uzavřela obchodní rok
2016/17 na konci března s obratem 1,36 miliardy EUR a dosáhla tak
nárůstu o 8,6 procenta oproti předcházejícímu roku. Počet pracovníků
na celém světě činil na začátku nového obchodního roku 2017/18 více
než 5 900 – i to je nový rekord.

04.04.2017 11:35:10

životnosti strojů a výrobních linek,“ zdůrazňuje
Christoph Steger. „Stále více se stáváme partnerem pro nepřetržitou optimalizaci procesů.
K tomuto vývoji přispívají naše nové struktury.“
Jsou to mimo jiné možnosti vzdálené údržby až
po prediktivní údržbu na základě stavu, které
vedou v oblasti poprodejních služeb ke stále
intenzivnější spolupráci. Na veletrhu Chinaplas
představila firma ENGEL jak svá etablovaná řešení, tak také inovativní řešení v oblasti smart-service. „Průmysl 4.0 získává zde v Číně velmi
výrazně na významu,“ říká Willmeroth. „Velké
mezinárodní koncerny se tímto tématem zabývají již dlouho a již mohou ukázat první úspěchy.
Pro spoustu dalších podniků jsou ale digitalizace a digitální propojení stále ještě špatně dosažitelné. Přesně zde vidíme náš úkol spočívající
v tom, abychom pomohli našim zákazníkům
s jejich zcela individuálními požadavky optimálně využít čtvrtou průmyslovou revoluci, a provázeli je na cestě k chytré továrně.“ Pro všechny
oblasti chytré továrny – chytrý stroj, chytrou
výrobu a chytrý servis – nabízí ENGEL vyspělé
produkty mnohonásobně osvědčené na celém
světě a může tak čerpat z mnoha zkušeností.
Servisní týmy budou posíleny

„Asie se v obchodním roce 2016/17 rozvíjela nadproporčně dobře,“
informoval Dr. Christoph Steger, obchodní ředitel skupiny ENGEL,
na začátku veletrhu Chinaplas v květnu 2017 v Guangzhou.

„Asie se v obchodním roce 2016/17 rozvíjela nadproporčně dobře,“
informoval Dr. Christoph Steger, obchodní ředitel skupiny ENGEL,
na začátku veletrhu Chinaplas v květnu 2017 v Guangzhou.

„Trhy v Asii mají na úspěchu skupiny ENGEL velký podíl,“ informoval jednatel společnosti ENGEL na začátku veletrhu Chinaplas 2017, kde
společnost ENGEL tradičně zveřejňuje své roční
výsledky. „Asie se v uzavřeném obchodním roce
rozvíjela nadproporčně dobře, k čemuž přispěla především Čína. Navíc profitujeme z velmi
dynamického vývoje v jihovýchodní Asii,“ říká
obchodní ředitel Dr. Christoph Steger v Guangzhou. K tomu se přidává neomezený růst
v Evropě a poptávka v Severní Americe nadále
stoupá. V tomto obchodním roce počítá management skupiny ENGEL s dalším růstem, ačkoli křivka růstu nebude tak strmá jako v předchozích letech.

tivity a kvality a posiluje konkurenceschopnost
svých zákazníků.

Specifická řešení podle přání zákazníků
jako největší motor růstu
Firma ENGEL dodává na celém světě jak samotné vstřikovací stroje, tak také integrovaná řešení na klíč, jejichž podíl mezi přijatými
zakázkami na celém světě nadále roste. „Specifická řešení podle přání zákazníků jsou aktuálně největším motorem růstu,“ říká Steger.
„I zde nadproporčně roste Asie, zejména Čína.“
Systémová řešení navržená přesně podle požadavků příslušného použití zahrnují kromě
vstřikovacích strojů, robotů a další automatizační techniky také procesní technologie, periferní systémy, nástroje a softwarová řešení pro
digitalizaci a digitální propojení. Tím, že jsou
od samého začátku všechny součásti výrobní
linky navzájem přesně sladěné, firma ENGEL
mimořádně dobře vyčerpává potenciály efek-
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Posílená oborová kompetence
v Americe a Asii
Předpokladem vývoje vstřikovacích řešení na
míru je nejen mimořádně hluboké technologické pochopení, ale i pochopení příslušného
oboru, což ENGEL zabezpečuje svou strukturou obchodních jednotek. ENGEL zaměstnává
ve svém hlavním sídle v Rakousku vlastní týmy
pro obory automobilového průmyslu, technického vstřikování plastů, elektronických a telekomunikačních výrobků, obalů a zdravotnického průmyslu, které se na sto procent zabývají
požadavky těchto oborů.
Před více než dvěma lety začala firma ENGEL
etablovat své specifické know-how v jednotlivých oborech i decentrálně přímo u svých zákazníků. Jako první krok byli v Severní Americe
jmenováni vedoucí pěti obchodních jednotek
a aktuálně zavádí ENGEL strukturu obchodních
jednotek v Asii. „Budeme pak mít i v závodě
v Šanghaji k dispozici oborové know-how pro
Asii a s ním budeme moci dále rozšířit naši pozici na trhu v pěti obchodních oblastech,“ říká
Gero Willmeroth, jednatel pro prodej a servis
v ENGEL Machinery Shanghai. „To je důležitý
krok k posílení naší technologické kompetence
zde v Asii.“ „Celosvětové trendy ve výrobě, jako
přibývající integrace procesů nebo průmysl 4.0,
vedou k tomu, že stále intenzivněji spolupracujeme s našimi zákazníky, a to po celou dobu
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Nejen v prodeji, ale i v oblasti servisu provádí
firma ENGEL přizpůsobení organizační struktury a zaměstnává na celém světě další pracovníky. Pro region jihovýchodní Asie byl k 1. dubnu
poprvé jmenován vlastní vedoucí servisu. Dave
Lock pochází z Velké Británie, již pět let žije
v Thajsku a do své nové funkce si přináší velké množství zkušeností z výroby jak z Asie, tak
také ze střední Ameriky a Evropy. Bude koordinovat servisní týmy v zemích jihovýchodní Asie
a bude v neustálém úzkém kontaktu se svým
mateřským závodem v Rakousku.
Založením regionální pobočky se sídlem
v Bangkoku minulý říjen se firma ENGEL zcela
nově usadila v jihovýchodní Asii. „Už se ukazují
úspěchy, které přináší nová struktura,“ informuje Steger. „V uplynulých měsících se nám podařilo naši pozici v jihovýchodní Asii dále posílit.“
Pokračování na straně 6 →

ENGEL dodává jak samotné vstřikovací stroje, tak také integrované
výrobní linky. Podíl řešení na klíč mezi přijatými zakázkami na celém
světě nadále roste.
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Mezinárodní odborná konference
FORMY 2017

17. a 18. května proběhl další ročník mezinárodní odborné konference
FORMY 2017. Letošního ročníku se zúčastnilo více jak 150 odborníků
z více jak 70 firem. Hodnocení nejlépe vystihuje mračno štítků ze
slov, kterými účastníci hodnotili proběhlé přednášky – viz následující
obrázek. Jedná se o hodnocení 20 odborných přednášek, které na této
konferenci zazněli.
V dalším bloku zahájil pan Gabriel z firmy Plasty
Gabriel analýzou pistolového rámu pistole P-10
České Zbrojovky Uherský Brod. Ukázal kompletní
analýzu této mezinárodně vysoce ceněné pistole,
včetně aplikace systému pro výpočet technologických podmínek systémem Varimos.
Navázala přednáška firmy Prima Bilavčík, ve které
se rám pistole měřil a hodnotil z hlediska kvality
pomocí počítačové tomografie přístrojem firmy
Werth Messtechnik GmbH. Z reakcí účastníků je
možné vyvozovat, že tato progresivní metoda je
u nás na vzestupu a je zájem o její aplikaci. Výzkumné a vývojové centrum CEITEC Brněnského
učení technického pak na stejném díle ukázala detailní analýzu orientace sklených vláken a rozdílné
reálné orientace proti simulačním programům
v různých vrstvách pistolového rámu. Tento trojblok si pozorně vyslechnul pan Ing. Dalibor Krupica - produktový ředitel ČZUB – z divize krátké
zbraně, kterému tímto děkujeme za možnost provedení a ukázání fyzické analýzy reálného výstřiku.
Po obědě následovala přednáška z aplikované
mechatroniky pana Sulitky z ČVUT Praha RCMT.
Možnost korekce dynamických překmitů strojů
v soustavě stroj-nástroj-obrobek právem zaujala nejednoho technologa. Zhruba 20% navýšení
efektivity obrábění u této metody byla třešinka na
i tak vynikajícím dortu vysoké přesnosti obrábění
bez zabourání.

Konference měla ucelenou vzdělávací formu.
Pořadatelé se snažili nezapomenout na žádnou
podstatnou část z problematiky zpracování plastů. Jak vidno nejzajímavější byly témata „formy“,
„plasty“ a „odbornost“. „Informace“ a „super“ dokládají vysokou kvalitu konference, kterou pořádal pan Zeman společně s firmou JAN SVOBODA
s.r.o.
První přednáška zazněla od profesora Valáška
z ČVUT Praha o Průmyslu 4.0, kde byly představeny vize a cíle, včetně začlenění do reálné praxe
vstřikování forem. Na tento úvod navázal pan
Zeman z firmy Plast Form Service tématem údržby forem, protože bez údržby a tedy kvalitních
nástrojů není možné v praxi realizovat myšlenky „Průmyslu 4.0“. První přednáškový blok uzavřel Uri Eisenstein z Izraelské firmy LIAD vysoce
hodnocenou přednáškou o automatické kontrole barevnosti výstřiků a okamžité, automatické
zpětné vazbě na výrobu. Tento příspěvek se dotkl
také celkové koncepce dávkování aditiv obecně
(nejen barviva) a možnosti zlepšování v této oblasti. Nicméně nejzajímavější část byla pro posluchače právě možnost vícenásobné kontroly
barevnosti výstřiku v taktu vstřikovacího stroje
a okamžitá změna dávky barviva, která zaručuje
stálost barvy a minimum zmetků z důvodu roz- Přednáška pana Mareše z firmy TD-IS se zabýdílné barevnosti.
vala problematikou zlepšení spolupráce mezi
nástrojárnou a lisovnou. Následovala vynikající
přednáška pana Vávry z firmy Fanuc, ve které
byly srovnány výhody a nevýhody hydraulických
a plně elektrických lisů. Tato přednáška jednoznačně prokázala, že plně elektrické stroje jsou
horké téma dneška.
Na tuto přednášku volně navázal pan Petrla z firma JSW Machines, který se zamýšlel nad jednoduchostí obsluhy nových vstřikolisů a ukázal
některé velmi zajímavé funkce plně elektrických
vstřikovacích strojů JSW. Mimo jiné zde byly ukázáni průvodci nastavení technologie i pro méně
zkušenou obsluhu, které omezují možnosti špatně nastavit vstřikovací parametry. Velmi posluchače zaujala technická specifikace vstřikolisů
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JSW, které díky zvětšení rozměrů forem umožňují pořídit celkově menší lisy proti předchozí generaci hydraulických lisů a tím zlepšit návratnost
investice do plně elektrických vstřikolisů.
Zájem o novinky v oblasti plně elektrických lisů je
dobrým ukazatelem do budoucna, kdy snad Česká i Slovenská republika přestane ztrácet v oblasti vybavení lisoven a dožene Evropu, kde jsou
tyto vstřikolisy jednoznačně přijímanou výhodou
vstřikoven platových dílů. Velmi oceňovanou
byla zajímavá skutečnost 10 let záruky na elektrické vstřikolisy JSW.
Návazně zazněla přednáška pana Auspergera
z firmy Tanitech, o využití vědeckého vstřikování
na technickou viskózní křivku s cílem minimalizace variace výsledných výstřiků. Tedy jak zajistit,
aby plastové díly byly jeden jako druhý i třetí. Tato
metoda dokáže zajistit vstřikování na optimální
části křivky viskózního materiálu a její nastavení je
velmi rychlé. Jednoduchým porovnáním se zjistilo, že optimální nastavení standardní procedurou
na stroji zabralo cca 3 týdny. Metoda vstřikování
na technickou viskózní křivku predikovala shodné
parametry po cca 30 minutách zkoušek.

Poslední příspěvek prvního dne se věnoval problematice kolaborativních robotů pana Zemánka
z firmy MP Line. Ukázky nasazení robotů firmy
Universal Robots byly velmi působivé a posluchače rozhodně rozpohybovaly. Nejedna lisovna
i nástrojárna následně konzultovala možnost jejích
nasazení.
Druhý den začal spojenou přednáškou Gianluca
Mozzata firmy Thermoplay a pana Svobody. První část se zabírala problematikou standardizace
horkých systémů a zkrácení doby pro vytvoření
modelů a expedice systému. Díky moderním metodám optimalizace bylo dosaženo velmi zajímavých výsledků (model během 10 minut a expedice
hotového horkého systému do 10 pracovních dnů).
Dík výhodné ceně a vylepšené efektivitě horkých
systémů je možné tyto nasadit i do aplikací, kde se
předtím ekonomicky nevyplatili. Dnes je tedy možné nasadit až 16 násobné horké systémy Thermoplay i pro velmi malé série, protože jejich ekonomická návratnost se výrazně zlepšila. Následovala
část speciálních aplikací, protože vždycky je na trhu
místo pro velmi specifické aplikace a ruční optimalizace je pro některé projekty nutná.
Další příspěvek byl od pana Žáka, z firmy Uddeholm o ekonomické výhodnosti před zušlechtěných ocelí. Jednoduchá přehledová tabulka s bodovým hodnocením efektivnosti nasazení daného
typu oceli byla pro mnohé účastníky perfektním
bonusem této vynikající přednášky. →
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…Mezinárodní odborná konference
→ Následoval příspěvek pana Halašky, ze firmy

Smartplast o snížení deformace a vad vstřikovaných dílů. Hlavní směr přednášky byla eliminace
reziduálních napětí.
Následovala přednáška o aplikaci produktu firmy KENEX s označením Airtect o prevenci zatečení horkých systémů. Poutavým způsobem byla
účastníkům představena problematika mechanismu vzniku úniků plastů z horkých systémů, definovány nejčastější místa a chyby, které umožňují tyto úniky. Pak se ukázali možnosti, jak tyto
zatečení identifikovat a následně eliminovat pro Celkově tedy zaznělo 20 přednášek, které vyvolali
zamezení úniku a zatečením celého systému.
mnoho technicky velmi zajímavých dotazů. Letos
Po přestávce byla velmi zajímavá přednáška pana bylo i velmi zajímavé zapojení škol na on-line přeTomana, z firmy Gerresheimer o problematice nosu konference, který kompletně sponzorovala
vzdělávání pracovníků. Mimo jiné zde zazněli firma JAN SVOBODA s.r.o.
praktické zkušenosti této firmy, která získala po Letos se také navýšil počet on-line připojených
několika letech vzdělávání studentů v jejich uč- bodů od škol a studentů. Je vidět, že zájem o proňovském středisku.
fesionálně pořádané konferenční vzdělávání v obPan Pozzi a pan Zahradník z firmy Nexnet poutavě lasti zpracování plastů roste i nejen pracovníků
představili možnosti systému VISI v oblasti návrhu z praxe, ale také mezi studenty, kteří si uvědomují,
forem a efektivitě počítačové konstrukce, apliko- že znalosti jsou pro úspěšný start profesní kariéry
vané právě na tento systém.
vysoce potřebné a také finančně ohodnocené.
Program konference byl uzavřen přednáškou
pana Cejnara z firmy TVM SS, kde se účastníci
dozvěděli zajímavé technické informace o aplika- O firmě JAN SVOBODA s.r.o.
ci termokamer pro oblast použití ve vstřikovnách
plastů. Velmi zajímavou aplikací pak jistě byla Firma SVOBODA je rodinná firmy dodávajímožnost využití aktivní termografie, kdy na exci- cí komplexní řešení pro vstřikování plastů.
tovaném vzorku je možné měřit mimo jiné tloušť- Cílem je nabídnout standardizované (tedy
ky povlaků, různé anomálie, nebo třeba rozložení jednoduché a finančně dostupné) řešení
a orientace skelných vláken.
pro nestandardní problémy. Naopak na
Celkově je možné říci, že se pořadatelům poved- standardní problémy se firma SVOBODA
lo uspořádat velmi ojedinělou akci na našem trhu dívá ne zcela standardním pohledem a díky
a to nejen počtem účastníků, ale i rozsahem před- tomuNezahrávejte
nabízí specializované
řešení, které
si s bezpečností!
nášených témat a vysokou profesionální úrovní posouvá výrobky firem, co tato řešení navybraných přednášejících. Posluchači po skončení
sadí na vyšší kvalitativní úroveň. Tím powww.staubli.cz/connectors
konference nešetřili superlativy. Kvalitě konferen- máhají svým partnerům-klientům získávat
ce a vysoko nastavené laťce svědčí i fakt, žePoužívejte
více konkurenční
výhodu v oboru vstřikování
originální díly Stäubli.
jak 60% posluchačů se rozhodně hodlá zúčastnit
plastů.
Není žádným tajemstvím,
že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,
dalšího ročníku.
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.

Technologické dny společnosti
Stäubli v Pardubicích

Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.

Ve dnech 5. až 9. června pozvala společnost Stäubli své partnery a zájemce
na Univerzitu do Pardubic, aby jim předvedla se spolupracujícími firmami
řešení, novinky a trendy ve výrobní portfoliu firmy. Svět plastů byl u toho.
Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika - Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com
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„Technology Days jsou největší akcí, kterou ve střední Evropě pořádáme,“ říká Michal Scholze, Marketing a Business Development Manager společnosti Stäubli Systems, s.r.o. „Doposud jsme pro
naše zákazníky připravovali semináře a workshopy,
například se zaměřením na SMED, to právě pro
plastařinu, ale celotýdenní akci se třinácti roboty
v akci, se šesti partnery a pro pět set lidí jsme připravili poprvé.“
Celá akce se odehrála na Univerzitě v Pardubicích,
kde zastoupení společnosti pro Českou republiku
sídlí od roku 2005. Tehdy zde začínala jako zastoupení pro konektorovou divizi a ta se postupně

3/16/2016 9:06:17 AM

rozrostla i o další obory, které Stäubli nabízí. Proč
právě tady, zeptal se Svět plastů Michala Scholzeho: „Akci jsme chtěli dělat na Univerzitě, abych
akci propojili s akademickou sférou, hledali jsme
v podstatě jen vhodný prostor. A ten se nám právě
společnými silami nakonec podařilo najít.“
Celý program byl rozdělen na dvě částí. Na část
přednáškovou, kde se každý den konalo na deset
přednášek, souvisejících s robotizací a nasazením
robotů v praxi. Velmi zajímavé bylo například vystoupení o SMED analýze pro rychlejší výměnu forem, která umožní podstatné zefektivnění výroby
plastových dílů. →

Ohlédnutí
za mezinárodní
konferencí
Polymerní
kompozity 2017
Ve dnech 17.- 18. května proběhl v krásném
prostředí letoviska a konferenčního centra hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou další
ročník tradiční konference věnované polymerním kompozitům.

Konferenci pořádal Solek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů ve
spolupráci s Matrix a.s., divize Automotive.

Akce se zůčastnilo 102 odborníků - 74 z ČR,
4 ze Slovenska, 13 z Maďarska (účast zástupců spolupracující maďarské asociace EMSz), 4
z Rakouska, 2 z Německa, 2 z Polska a po jednom z Italie, Francie a Chorvatska.
Bylo prezentováno 23 přednášek, z toho 3 plenární - významná byla přehledová přednáška

Dipl.-Ing. Wurzera, předsedy rakouské asociace Interessengruppe verstärkter Kunststoffe.
Účastníci dale vyslechli 4 příspěvky v sekci
Konstrukce a výpočty, 5 v sekci Technologie
a aplikace a 11 v sekci Materiály, vlastnosti
a zkoušení.

Velmi kvalitní simultánní tlumočení mezi dvěma jednacími jazyky – češtinou (slovenštinou)
a angličtinou zajistila agentura Tyda Praha (Dr.
Eratová, Dr. Gabriel), kteří spolupracují s organizačním výborem konference již mnoho let.
3 práce z vědecko- výzkumné sféry bylo
prezentovány formou posterů.

7 firem využilo nabídky prezentace formou
výstavního prostoru, 8 formou inzerce v pozvánce a 6 společností inzerovalo ve sborníku
konference.

V řadách účastníků byli zástupci pěti univerzit – ČVUT Praha, VUT Brno, TU Liberec,
Univerzita Pardubice a TU Košice, představitelé významných obchodních společností a odborníci z výrobních závodů.

Účastníci využili k neformálním diskusím a navázání nových kontaktů a zasloužené relaxaci
společenský večer. K jeho vydařenému průběhu přispěla významným dílem hudební skupina z Nového Města nad Metují, která nabídla
k poslechu i tanci ve vysoké kvalitě populární
skladby z regionů zúčastněných zemí a rovněž
bohatý výběr kulinářských specialit formou
rautu, zajištěný hotelem Studánka.
Konference získala velmi příznivý ohlas jak
od přednášejících, tak účastníků jak z hlediska kvalitního odborného programu, tak
počtu účastníků a perfektní organizace akce
za významného přispění agentury ww8
z Chocně.

Man and Machine
www.staubli.cz/robotics
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Není žádným tajemstvím, že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.
Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.

…Technologické dny společnosti
Stäubli v Pardubicích

Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika - Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

→ Bylo by omylem se domnívat, že zastoupení švýcarské společnosti Stäubli je určeno pouze pro Českou
republiku. Firma odsud řídí střední a východní Evropu.
Společnost má na 75 zaměstnanců. To je ale i s obchodníky v některých zemích, například na Slovensku
v Komárně, v Lublani a Bukurešti. V Pardubicích sídlí na
35 lidí, ale od spolupráci se místní zastoupení Stäubli
slibuje možnost získat odborníky z řad studentů pro
výrobní firmy, se kterými naše zastoupení spolupracuje.
Zdá se vám forma robotizace nevyhnutelná, zeptal se
ještě Svět plastů Michala Scholzeho. „Dá se to tak říci,
protože odborníků a strojařů – a nejen u nás – je totální
nedostatek. Jde o to, že pokud firma například osm lidí
nahradí šesti roboty, tak všechny ty lidi nevyhodí. Vůbec ne! Jde o to, že ty lidi použije na nějaké jiné práce,
kde oni mohou uplatnit svůj um a svoji dovednost. Třeba na linkách, kde ještě nenastal čas na nasazení robotů
nebo by bylo jejich nasazení neefektivní.“
V rámci doprovodného programu byly k vidění ukázky
robotů TX60 typu pick-and-place, které dokážou manipulovat se součástkami, vyhledat je a umístit na předem připravené pozice k následnému zpracování, což
je třeba právě důležité v plastikářském průmyslu, kdy je
třeba vybírat z koše plastového lisu hotové výrobky a ty
rovnat do předem připravených pozic nebo je dále usazovat na pás k dalšímu zpracování. Dále zde byl k vidění
robot TX90 HE, který předváděl provoz v „mokrém“ režimu při odjehlování, mytí a řezání vodním paprskem,
ale i ukázka kooperativních robotů na pracovišti v duchu Industry 4.0, kde na levé straně byly předpřipravovány výrobky, a z tohoto pracoviště byly dopravovány
do pracoviště následujícího k potisku zabalených krabiček. Zde firma Stäubli spolupracovala se svými partnery, kteří podobné výrobní postupy už v rámci svých
pracovišť řeší nebo dodávají dalším zájemcům.
Michala Scholzeho jsme se zeptali na závěr na jeho
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Dynamicky
a s vášní.

názor na Průmysl 4.0: „Pokud se deseti lidí zeptáte na
tuto otázku, obdržíte deset zcela různých odpovědí,“
říká Michal Scholze. „Přesto si myslím, že Průmysl 4.0
patří do této doby ať už jde o automatizaci výroby samotné nebo třeba o průkaznost výroby. My si všímáme především takových věcí, jako je interkonektivita,
to znamená, jak se stroje spolu domlouvají, big data,
tedy shromažďování velkých výrobních objemů dat,
cloud computing, což spolu mnohdy velmi úzce souvisí. Prediktivní údržba je rovněž další věc, kterou řešíme a nabízíme, tedy aby stroje vydržely pracovat co
nejefektivněji, a přitom nebyla zanedbána údržba, kterou je zapotřebí provádět po odpracování určité doby.
Jinými slovy, my se snažíme naše produkty nasadit do
konceptu Průmyslu 4.0, najít jejich vhodné uplatnění
pro tyto inovační trendy. Samozřejmě sem patří kooperativní roboty, které dokážou spolupracovat s lidmi bez
toho, aby byli lidé ohroženi.“
„Myšlenka pořádání akce Technology Days je plánována na každé dva roky, protože v sudých letech lákáme
lidi na veletrh Automatica do Mnichova, v lichých letech
bychom rádi prezentovali naše výrobky zde,“ uzavírá
Michal Scholze.

Zákazníkům v našem Technologickém
centru pomůžeme s vývojem nových
projektů
Příprava nového Technologického centra (TC)
KUBOUŠEK je v plném proudu a tak jsme se zeptali
Petra Falce, vedoucího Technologického centra, aby
nám přiblížil přínosy pro zákazníky, a také v jakém
stádiu se Technologické centrum nyní nachází.

prodiskutovat s naším odborníkem.
Druhá výhoda, a za mě osobně největší je ta, že zákazník
bude mít možnost využít naše stroje pro rozjezd či testování svého projektu. To znamená, že pokud zákazník
ve svém závodě nemá dostatečnou strojovou kapacitu
pro svůj projekt, může využít našich strojů a výrobu rozjet
zde. Zároveň u nás mohou zákazníci testovat své formy,
spolupracovat s námi na vývoji nových projektů nebo optimalizovat stávající výrobní procesy.
Třetí a neméně důležitou výhodou je možnost nechat se
přímo na takovýchto strojích s nejnovějšími technologiemi zaškolit.

V září 2017 bude otevřeno Technologické centrum
KUBOUŠEK. Jdou zatím přípravy podle plánu?
Z hlediska implementace nových technologií jsem s průběhem spokojen. Velký dík v tomto ohledu patří našim
dodavatelům, kteří nové TC chápou nejen jako možnost
prezentace svých high-end produktů, ale také jako partnerskou destinaci pro realizaci vývoje a testování inovativních technologií vstřikování plastů.
V Technologickém centru budou představeny i nové
technologie z našeho portfolia (RocTool, Maximator)
TC obnáší spousty příprav a kooperace přímo
– mohl bys stručně představit přednosti těchto
s mnichovským KraussMaffei. Jak oni vnímají
výstavbu TC v Českých Budějovicích?
technologií?
Výstavbu TC vnímají jednoznačně pozitivně a mají z ní RocTool je technologie elektroinvelkou radost. Pro KraussMaffei je firma KUBOUŠEK sy- dukční temperace forem, díky níž
nonymem KM pro Českou republiku a tento krok jen po- jsme schopni dosáhnout až 97,2%
tvrzuje naši kompetentnost v oblasti inovativních techno- otisknutelnosti povrchu. A to i u pologií v plastikářském průmyslu. V Mnichově cítí v našem vrchu s vysokým leskem či s efektem
TC obrovský potenciál, zejména s přihlédnutím na sku- určité struktury.
tečnost, že Česko i Slovensko patří při přepočtu na počet Zatímco řešení firmy Maximator
obyvatel mezi plastikářské velmoci.
umožňuje vstřikování metodou GIT.
Průchodem plynu, v tomto případě
Co bude z tvého pohledu největším přínosem
dusíku, je možno v dílu vytvořit duTechnologického centra našim zákazníkům?
Hlavní přínosy jsou tři. První je ten, že TC bude sloužit jako tinu. Výsledkem je úspora materiálu
showroom. To znamená, že si zákazník může technolo- a také odlehčení dílu.
www.technologicke-centrum.cz
gii osahat v praxi a její případnou aplikaci v jeho závodě
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Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.
Zpracování PUR
Flexibilní řezání
Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

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

www.frimo.com
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59. mezinárodní
strojírenský veletrh
MSV 2017

9.–13. 10. 2017
Výstaviště Brno

…ENGEL nabírá na síle na celém světě

→ Pokračování ze strany 2

MSV 2017

Hlavní sídlo skupiny podniků ENGEL ve Schwertbergu v Rakousku Nová stavba na jihu areálu závodu s další užitnou plochou o rozloze V Šanghaji využívá ENGEL poslední prostorové rezervy. V září bude
10 000 metrů čtverečních byla převzata na jaře. Pro hlídání dětí pracov- slavnostně otevřena nová výrobní hala.
se rozrůstá.
níků byly zřízeny jesle s vlastní zahradou.

Důležitým úkolem pobočky je zásobovat zákazníky náhradními díly. Nový sklad náhradních dílů zahájil provoz v květnu. „Nyní máme
v jihovýchodní Asii na skladě náhradní díly
v hodnotě 8 milionů eur,“ říká Steger. „Skladové součásti lze do relevantních průmyslových
center regionu ASEAN expedovat do 24 hodin.“
Doposud se náhradní díly pro jihovýchodní Asii
dodávaly především z Číny. S novou koncepcí
FTWZ (Free Trade Warehouse Zone) odpadají
v operativním procesu obchodní bariéry. Tímto
způsobem dosahuje firma ENGEL výrazné výhody ohledně času i nákladů pro své zákazníky.“

výrobní halu.“ Od otevření ENGEL Machinery Shanghai přesně před deseti lety je to již
druhá rozsáhlá výstavba. Také v Šanghaji byla
v souvislosti s rozšířením zřízena nová učňovská dílna. Aktuálně zde studuje 45 učňů na
obráběcí techniky, mechatroniky a techniky
pro plasty.
Počet pracovníků brzy překročí 6 000

Díky technickému vzdělávání ve vlastní firmě
se ENGEL účinně brání světově vzrůstajícímu
nedostatku odborných pracovníků. V rakouských závodech aktuálně pracuje 180 mladých
mužů a žen, kteří jsou v učení. Kromě toho
100 milionů EUR ročně na výstavbu závodů si firma ENGEL v Číně, Čechách a Německu
vzdělává vlastní odborný dorost a pomocí
Aktuálně investuje ENGEL ročně více než 100 mezinárodního programu pro sales trainee
milionů eur do výstavby a modernizace svých navíc posiluje své snahy v dalším vzdělávání
závodů. K velkým celosvětovým projektům absolventů vysokých škol.
patří rozšíření hlavního sídla ve Schwertbergu. V jižní části areálu závodu vzniklo 10 000 Firma ENGEL zaměstnávala na konci obchodmetrů čtverečních další užitné plochy. Byly ního roku 2016/17 na celém světě více než
zřízeny kanceláře, jesle pro hlídání dětí pra- 5 900 pracovníků; tolik, jako nikdy předtím
covníků a ještě větší a ještě modernější uč- v historii firmy. V posledních třech letech čiňovská dílna.
nil nárůst personálu průměrně deset procent.
Jako další krok bude nyní rozšířena severní
výrobní hala zřízená v roce 2013 a vybudována nová technická škola pro zákazníky.
Zároveň získají více místa oba velké závody v St. Valentinu a Šanghaji. „Stavební práce v Šanghaji přes zimu hodně postoupily,“
sděluje Willmeroth. „V září společně se zákazníky a partnery slavnostně otevřeme novou

„Ještě v prvním čtvrtletí nového obchodního roku překročíme hranici 6 000,“ oznamuje
Christoph Steger. Dalším posílením celosvětového týmu napomáhá ENGEL jak vzrůstajícím
prodejním číslům, tak také měnícím se požadavkům v průmyslu plastů. „Díky průmyslu 4.0
budeme v budoucnu potřebovat ještě více vysoce kvalifikovaných pracovníků,“ říká Steger.

Právě vzniká: Nový kancelářský komplex navazuje na výrobní halu
a umožňuje nahlédnutí do probíhající montáže strojů.

Také v Číně sází ENGEL na vlastní vyškolení svého odborného dorostu.
180 mladých mužů a žen aktuálně pracuje v nové učňovské dílně V současné době zde studuje 45 učňů na obráběcí techniky, mechatrov mateřském závodě ve Schwertbergu.
niky a techniky pro plasty.

Společnost Safic-Alcan Česko, distributor chemických surovin
a materiálových řešení, úspěšně vstoupila na trh s materiálem
PEEK od výrobce Eurotec Engineering Plastics, obchodní název
Tecopeek. Materiál je určen pro nejnáročnější aplikace.
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EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN PERFORMANCE PLASTICS
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PA6, PA 6.6, PA 6.10, PA6.12,
PPA and other High temperature PA

Post-industrial recycled PA6 and PA6.6

PA and PBT Flame retardants

PA 6.6 and other high temperature PA

POM

TPEs

Special and long ﬁbre reinforced PA

PBT and PET

Performance Polyamides 2017:

Polyamidy RadiciGroup s dlouhým řetězcem z biologických derivátů
U příležitosti druhého ročníku prestižního kongresu koncern představuje
LCPA pro technické aplikace
Prezentace produktů, které jsou již k dispozici na trhu a projev pana Erico Spini, marketingového manažera pro Evropu, a pana
Nicolangelo Peduto, ředitele R & D: takto se
představila společnost RadiciGroup Perfomance Plastics na druhém ročníku kongresu Performance Polyamides 2017 v Kolíně n.
Rýnem. dne 6. a 7. června. Jednalo se o velmi
důležité setkání pracovníků za účelem shrnutí
poznatků v souvislosti s vývojem nových složení a aplikací vysoce kvalitních polyamidů.
Oba specialisté koncernu RadiciGroup se zaměřili především na polyamidy s dlouhým řetězcem, a to PA 610, PA 612 a PA 510, které
splňují požadavky nejen na vysokou úroveň
technických vlastností, ale reagují rovněž na
stále větší poptávku po produktech vyrobených z čistě či částečně biologických zdrojů.
„Některé výrobky jsou pro RadiciGroup zcela
nové a jiné jsou již nějakou dobu v nabídce,“
zdůraznil pan Erico Spini, „ale nejdůležitější je,
že poptávka trhu se přesouvá na nové specifické
produkty a my jsme připraveni uspokojit jakýkoliv zvláštní požadavek klientů. I v oblasti automobilového průmyslu, který je nejnáročnější
z hlediska technických vlastností, jsme nalezli
některá řešení, jež odpovídají požadavkům na
nutnost skloubit udržitelnost s výbornými vlastnostmi výrobků.“
Společnost RadiciGroup Perfomance Plastics
rozšířila svou výrobní řadu s obchodním označením Radilon® o některé produkty na bázi PA
610 (Radilon® D), PA 610/66 (Radilon® CD), PA
612 (Radilon® DT), které jsou ideální pro systémy dopravy paliva, vzduchu či oleje a vyznačují se vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
výbornou zpracovatelností, nízkou absorpcí
vody a dobrou rozměrovou stálostí vůči klasickým PA 6 nebo PA 6.6 mají tyto polyamidy
rovněž vysokou chemickou odolnost, což je
klíčová vlastnost pro specifická použití v oblasti automobilového či neautomobilového
průmyslu.
Zajímavou oblastí neautomobilového průmyslu pro uplatnění těchto výrobků, na nichž
společnost RadiciGroup Performance Plastics
momentálně pracuje, je oblast vodního hospodářství, kde změny norem omezují (nebo
budou v budoucnu omezovat) použití klasických polyamidů. Díky vynikající odolnosti proti
hydrolýze, minimální absorpci vlhkosti a vynikající zpracovatelnosti se zdají být výrobky na
bázi LCPA ideálním řešením vůči ostatním nabízeným produktům na trhu.
Nelze zapomenout na trh „extruze“. Pro tento
poslední případ byl vyvinut a homologován
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výrobek Radilon® DT22, PA 6.12, používaný
v odvětví osobní péče (například vlákna pro
zubní kartáčky či aplikátory pro nanášení řasenky) díky jeho vynikající zpracovatelnosti,
tvarové paměti či chemické odolnosti. DT 22
byl navržen s cílem nabídnout trhu výrobek
s konkurenční výhodou spočívající ve zlepšené
odolnosti proti abrazi.
PA 6.10 se obvykle používá pro výrobu monovláken pro průmyslové využití, například pro
papírenské stroje (PMC), a to díky své jedinečné chemické odolnosti a schopnosti tvarové
paměti, které zvyšují jeho životnost; lze jej
využít rovněž při výrobě hadic vhodných pro
přepravu benzínu v palivových potrubích, a to
především díky jeho inherentní odolnosti proti
výbuchu.
„Spojení inherentních vlastností LCPA a speciálního složení již ve fázi polymerizace,“ prohlásil
pan Nicolangelo Peduto, „nám dává možnost
uspokojit stále větší počet klientů. Kombinace know-how během počáteční polymerizace
a technologie kompaundace na konci výrobního řetězce představuje silnou konkurenční výhodu, která nám umožňuje držet krok s trendy
současného trhu při vyvíjení stále kvalitnějších
produktů.“

RADICIGROUP – Se svými 3.000 zaměstnanci, obratem 946 milionů Eur v roce 2016 a sítí
výrobních a obchodních společností se sídly v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii je dnes
skupina RadiciGroup světovým lídrem v oblasti výroby širokého spektra chemických meziproduktů, polyamidových polymerů, technopolymerů, syntetických vláken či netkaných
vláken. Tyto produkty jsou výsledkem vynikajícího chemického know-how koncernu a vertikální integrace do výrobního řetězce polyamidů, vyvinuté pro použití v rámci mnoha průmyslových odvětví, mezi která patří: AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – ELEKTRONICKÝ/ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL – SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ - ODĚVY - NÁBYTEK - STAVEBNICTVÍ – DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE - SPORT. Na počátku strategie koncernu RadiciGroup stojí velké úsilí věnované
inovaci, kvalitě, uspokojení klientů a tématům sociální a ekologické udržitelnosti. Díky svým
obchodním jednotkám, jako jsou Specialty Chemicals, Performance Plastics a Synthetic
Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn), představuje koncern RadiciGroup jednu z nejširších průmyslových struktur, zahrnující rovněž oblast textilních strojů (ITEMA), elektrické energie (GEOGREEN) a hotelnictví (SAN MARCO).
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Termíny vycházení TECHnews 2017:

10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál Konference FORMY Brno
23. 5.–20. 6.–12. 9.–3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10.–14. 11.–5. 12.
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