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Svět plastů č.2/2020 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21.8.)
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Mediadata 2020 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2020 – klikni ZDE

Čtyři doporučení pro správný výběr sorbentu
Jak nejšetrněji, nejlépe a nejefektivněji zachytit a odstranit úniky kapalin v různých průmyslových
provozech? Při výběru správného sorbentu za účelem likvidace úniku je nutné zohlednit několik
základních faktorů. Širokou nabídku sorbentů nabízí společnost Manutan, přední dodavatel produktů
pro bezpečnost nebo úklid.
1. Pravidelná údržba, nebo náhodný únik

Při údržbě strojů a zařízení je vhodné používat takové sorbenty, které garantují dobrou absorpci a schopnost zadržovat kapalné látky. Díky ochranným vrstvám jsou odolnější proti opotřebení. Lze použít například archy,
role vyrobené technologií SM, SMS, CMC nebo také hady, polštáře a bariéry, které jsou složeny z kousků celulózy, polypropylenu a jsou umístěné
v ochranné netkané textilii.
Při náhodném úniku musí sorbenty umožnit ohraničení zasažené oblasti
a v co nejkratším čase absorbovat uniklé látky, aby se zabránilo škodám
na zdraví, životním prostředí nebo majetku. V tomto případě se používá
kombinace bariér a hadů s rolemi a archy typu meltblown či granulovanými
sorbenty.

Do míst se střední intenzitou pohybu osob a strojů je nutné zvolit role nebo
archy s technologií SM, případně CMC. Pro území a prostory s vysokou
intenzitou tranzitu jsou určené produkty s technologií SMS. Sorbenty pro
rušnější provozy a místa jsou odolnější proti otěru a roztržení a po úplném
nasycení se netřepí a nevytvářejí útržky materiálu. Zajišťují tak suchý a bezpečný povrch.
3. Druhy absorbovaných kapalin

Pro absorpci vody, olejů, látek ropného původu, chladicích kapalin nebo
rozpouštědel se používají univerzální sorbenty (hydrofilní a olejofilní).
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Pokračování na straně 2

2. Intenzita pohybu osob a strojů

KSR Industrial, s.r.o.
Těšínská 2929/79A

www.ksrint.com

Čtyři
doporučení
pro správný
výběr sorbentu
Pokračování ze strany 1
S agresivními chemickými látkami si však neporadí. Další kategorií jsou sorbenty (olejové
a hydrofobní) absorbující oleje a ropné uhlovodíky. Tyto produkty nejsou vhodné pro použití
za přítomnosti vody a agresivních chemických
látek. Poslední skupinou jsou sorbenty absorbující chemické a nebezpečné látky, jakou jsou
kyseliny, zásady a žíravé prostředky.
4. Ochrana podkladní vrstvy

Sorbenty se speciální vrstvou chrání podklad,
na kterém se instalují. Jsou to například produkty vyrobené technologií SMS, CMC nebo
SM, které mají kromě absorpční polypropylenové vrstvy také ochrannou vrstvu z netkané
textilie.
Technologie:

•	SM se skládá z nižší vrstvy vláken absorpčního polypropylenu (Meltblown) a horní vrstvy
z ochranné netkané textilie, získané speciálním zpracováním polypropylenu (Spunbond),

•	SMS se skládá z vnitřní vrstvy vláken absorpčního polypropylenu (Meltblown) a 2
vnějších vrstev z ochranné netkané textilie,
získané speciálním zpracováním polypropylenu (Spunbond),

•	CMC se skládá z vnitřní vrstvy vláken absorpčního polypropylenu (Meltblown) a 2
vnějších vrstev z ochranné netkané textilie,
získané speciálním zpracováním polypropylenu (Coverstock).
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LEONA PA6.6/6I GF50

Plast, který dokáže nahradit kov

Tělo vodoměru

Pevnost - Tuhost - Odolnost - Vizuální kvalita

www.radka.cz

MSV 2020 s technologickými
veletrhy IMT, FOND-EX,
WELDING, PROFINTECH
a PLASTEX
5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Nadcházející Mezinárodní
strojírenský veletrh ukáže
Stále se můžete přihlásit!
ještě více z digitalizace
průmyslu, jeho nosným
oborem bude tradičně
obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků,
MSV 2016
IMT 2016
kteří přijedou za novinkami více než 1 600 dodavatelů
průmyslových technologií.

3.–7. 10. 2016

Loňský 61. mezinárodní strojírenský veletrh si prohlédlo
81 tisíc návštěvníků z 58
2016
BrnoMSV
– Výstaviště
zemí. Tolik lidí chtělo na vlastní oči vidět transformaci
průmyslu spojenou s nástuwww.bvv.cz/plastex
pem digitálních technologií. „Stejný koncept bude pokračovat na příštím ročníku MSV,
který ukáže digitalizaci napříč všemi obory a výstavními halami. Znovu se chystá i
úspěšná expozice Digitální továrna 2.0,“ řekl ředitel MSV Michalis Busios. Celkem se v
oborech digitální továrna, 3D tisk, automatizace a robotizace prezentovalo 435 vystavujících firem a pořadatelé předpokládají, že toto číslo dále poroste. Budoucnost
průmyslových technologií bude znovu k vidění od 5. do 9. října 2020 v Brně.

Připravovaný 62. ročník MSV se zaměří také na další aktuální témata. Na posledním ročníku mělo premiéru téma cirkulární ekonomika neboli systém opětovného
využívání materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle. V letošním roce se opět
budou prezentovat cirkulární inovace v průmyslových firmách. Díky spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR bude na veletrhu zastoupeno i téma start-upů.
Právě ty jsou motorem inovací a zároveň zajímavými investičními příležitostmi. Samozřejmě se uskuteční také soutěž nejlepších inovativních exponátů o Zlaté medaile MSV a součástí veletrhu bude rozsáhlý doprovodný program. Chystá se třeba
oblíbený projekt organizovaných a komentovaných prohlídek veletrhu MSV Tour.
Chybět nebude ani B2B projekt Kontakt-Kontrakt, který funguje na principu předem
sjednaných schůzek.
Top přehlídka obrábění a tváření

Společně s 62. ročníkem MSV se uskuteční specializované veletrhy, které se v Brně
konají jen jednou za dva roky. Prvním z nich je veletrh IMT, který zviditelňuje dominantní obor obráběcí a tvářecí stroje. Už od prvního ročníku v roce 1998 je IMT
největší takto specializovanou přehlídkou ve střední a východní Evropě. Na MSV se
v oboru obrábění a tváření prezentovalo 452 vystavujících firem ze 17 zemí. Na 12.
mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2020 jich pořadatelé čekají
ještě více a především se rozšíří nabídka exponátů. Vedle zahraničních strojů určitě
uvidíme i špičkové české výrobky, protože toto odvětví má u nás dlouhou tradici a
v současnosti jsme třináctým největším producentem obráběcích a tvářecích strojů
na světě.

V sudých letech se ve společném termínu s MSV koná také čtveřice specializovaných
technologických veletrhů. Odborné publikum osloví již 18. mezinárodní slévárenský
veletrh FOND-EX, 25. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 8. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a 7. mezinárodní
veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Tyto obory jsou v nomenklatuře MSV
obsaženy každý rok, ale díky specializovaným veletrhům se na ně soustřeďuje větší
zájem vystavovatelů, odborné veřejnosti i médií.
Výhodné přihlášky do konce března

62. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční od 5. do 9. října 2020 a uzávěrka
přihlášek pro vystavovatele spojená s výraznou slevou je k datu 31. března. V minulých letech byly nejatraktivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem, proto
by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na www.msvbrno.cz.
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Partner školení:

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

Plánovaná školení z oboru zpracování
plastů pro rok 2020

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2020
 Výroba:
KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (5 dnů)

 THP:
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)

Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi, pro
technology, projektové pracovníky a manažery, kteří chtějí získat přehled o práci
seřizovače.
Termíny školení: 25. - 29. 5. 2020, 30. 11. – 4. 12. 2020

Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.
Termíny školení: 20. – 22. 5. 2020, 18. – 20. 11. 2020

ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (4 dny)

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).
Termíny školení: 11. – 13. 5. 2020, 11. – 13. 11. 2020

Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi.
Termíny školení: 3. – 6. 2. 2020, 18. – 21. 5. 2020, 2. – 5. 11. 2020

ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ SEŘIZOVAČE (2 dny)

Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi problematiky vstřikování plastů.
Termíny školení: 8. – 9. 6. 2020, 9. – 10. 11. 2020

ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (5 dnů)
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi.
Termíny školení: 1. – 5. 6. 2020, 19. – 23. 10. 2020

STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (3 dny)
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
Termíny školení: 22. -24. 6. 2020, 7. -9. 12. 2020

VÝROBA, OPRAVY A ÚDRŽBA FOREM (2 dny)
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav forem.
Termíny školení: 6. – 7. 4. 2020, 14. – 15. 10.2020
 Vývoj
KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)

Školení je vhodné
pro konstruktéry
vstřikovaných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných
Simulace
vstřikování
plastů
oborech.
Nabízíme
provedení
vstřikování
v programu Cadmould.
Termíny školení:
20. – 22.simulace
4. 2020, 23.
– 25. 9. 2020

KONSTRUOVÁNÍ FOREM (3 dny)

Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové
pracovníky.
Termíny školení: 2. – 4. 3. 2020, 24. – 26. 11. 2020

PEVNOSTNÍ NÁVRH TERMOPLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ (1 den)
Školení je vhodné pro vývojové pracovníky, konstruktéry a pracovníky zkušeben.
Termíny školení: 4. 5. 2020
SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1 den) >>INOVOVANÝ OBSAH<<
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s výsledky simulačních analýz
(vývoj, konstrukce dílů i forem, technologie).
Termíny školení: 15. 1. 2020, 19. 2. 2020, 17. 6. 2020, 1. 10. 2020
PRAKTICKÁ SIMULACE TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ (1 den)
školení je vhodné pro konstruktéry, technology a vývojové pracovníky. Praktická práce s
díly z produkce vlastního závodu. Přijďte si vyřešit výrobní problémy.
Individuální školení – termín dle dohody.

EKONOMICKÁ KALKULACE ZISKOVOSTI VSTŘIKOVACÍ FORMY A VSTŘIKOVACÍHO
PROCESU (2 dny) >>NOVINKA<<

Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové
pracovníky, nákupčí, ekonomy.
Termíny školení: 1. – 2. 6. 2020, 12. – 13. 10. 2020

TECH news

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY (3 dny)

VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ (2 dny)
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů
(nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj).
Termíny školení: 17. - 18. 2. 2020, 21. -22. 9. 2020
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI (1 den)
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku neshodných dílů (nákup dílů,
reklamační oddělení, vývoj, technologie).
Termíny školení: 2. 6. 2020

ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY (1 den)
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpracování plastů i pro všechny
administrativní pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými
v plastikářské výrobě.
Termíny školení: 12. 2. 2020, 30. 9. 2020

 Doplňkové technologie
LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU (1 den)
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lepení plastů (manažerské pozice,
vývoj, konstrukce, technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad tématy a
výrobními problémy.
Termíny školení: 31. 3. 2020, další termín dle dohody

METODY PŘEDÚPRAVY POVRCHU PLASTŮ (1 den)
Školení je vhodné pro pracovníky lakoven, technology lepení, pracovníky zabývající se
potiskem, projektové manažery, výrobce a zpracovatele práškových plastů.
Termíny školení: 30. 3. 2020
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou pochopení problematiky různých metod
svařování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, pracovníky konstrukce, technology,
seřizovače).
Termíny školení: 1. 6. 2020, další termíny dle dohody
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ I. (1 den) Termín školení: 1. 4. 2020
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ II. (1 den) Termín školení: 2. 4. 2020

Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lakování plastů (manažerské
pozice, kvalita, vývoj, konstrukce, technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad
tématy a výrobními problémy.

V případě firemních školení je možné termín nastavit individuálně a upravit obsah dle
požadavků školené společnosti.

S pozdravem za společnost Libeos, s.r.o.
Ing. Iva Sklenářová
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Svoboda vaší volby

48. BALITHERM PRIMEFORM

SBORNÍK FORMY 2019

49.

Ing. Pavel Švec

BALITHERM PRIMEFORM:
Pro optimální povrch
nástrojů
BALITHERM PRIMEFORM, je technologie navržená speciálně pro povrchové úpravy nástrojů pro lisování plastů a je v současné době prezentována na trhu ﬁrmou Oerlikon Balzers. Zlepšuje tvrdost povrchu,
odolnost proti opotřebení a korozi základních materiálů nástroje, spolu
s vynikající ochranou vysokého lesku formy a snadnějším odformováním. Tato úprava povrchu může být realizována a použita u nadrozměrných nástrojů.

Ve srovnání s běžnými povrchovými úpravami nástrojů pro vstřikování plastů, zvyšuje BALITHERM PRIMEFORM výhody pro
uživatele v důležitých oblastech: metoda
plazmové difúzní úpravy povrchu přináší
vysokou otěruodolnost a ochranu materiálu
nástroje s odstupňováním povrchové tvrdosti (do 1400 HV).
Upravitelné nástroje jsou ty, které mají
strukturované, erodované, leštěné nebo
vysoce leštěné povrchy z oceli. Lze
upravovat všechny typy tvarů nástrojů. Proces poskytuje vysokou ochranu

TECH news

BALITHERM PRIMEFORM – vysoká ochrana povrchu formy proti opotřebení

Vhodné pro velké nástroje až do délky
9 500 mm a průměru 3 000 mm.
BALITHERM PRIMEFORM nyní otevírá nové
možnosti pro drobné nástroje, ale i pro velmi
velké nástroje. Upravovány mohou být nástroje, které mají maximální celkovou hmotnost až 40 tun a rozměry až do 9 500 mm
na délku a 3 000 mm v průměru. Potenciální
aplikace se nacházejí především v automobilovém průmyslu, kde jsou tímto způsobem
upravené nástroje používány k výrobě kompletních nárazníků, blatníků či přístrojových
desek pro nákladní i osobní vozidla. Úprava
je prováděna na strojích, které patří mezi
největší svého druhu na světě.

a prevenci proti poškrábání povrchu forem s vysoce leštěným povrchem. Tato
technologie umožní po povlaku snadné
přeleštění nástroje. Vyšší kvalita povrchu
nástroje usnadňuje odformování a snižuje
nalepování taveniny. Kromě toho lze nástroje upravené technologií BALITHERM
PRIMEFORM snadno opravit navařováním. Velkou výhodou je redukce údržby
nástrojů a omezení produkce zmetkových
dílů. Přesvědčivé výsledky již prokázaly
aplikace v různých průmyslových odvětvích, jako je elektronika, elektrotechnika
a automobilový průmysl.
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čištění nástroje nezbytné pro tuto úpravu.
Je také šetrný k životnímu prostředí. Tato
služba je k dispozici po celém světě, tak
ji zákazníci mohou využít síť povlakovacích
center v Evropě, Americe a Asii.

Výhody
·

Vysoká tvrdost povrchu (do 1400 HV),
odolnost proti poškrábání a opotřebení

·

Mimořádná kvalita povrchu a jeho
snadná leštitelnost

·

Lepší odformování, snížení nalepování
taveniny a možnost zkrácení cyklu

·

Všechny typy tvarů mohou být povlakovány

Globální servis

·

Lisovací nástroje mohou být opraveny
bez odpovlaku

BALITHERM PRIMEFORM je bezpečný
a řízený proces, který zahrnuje počáteční

·

Vhodné také pro nadrozměrné nástroje
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Oerlikon Balzers je jedním z předních světových dodavatelů povlakovacích technologií, které značně zvyšují výkony a odolnost
přesných komponent a nástrojů ve zpracovatelském průmyslu plastů a kovů.

OERLIKON BALZERS
OERLIKON BALZERS
globální partner
globální partner
v oblasti pokročilých
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Program semináře - Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů
Pondělí 10. 2. 2020
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09:30 Prezence účastníků
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10:40 Tenzor napětí a deformace
Zobecněný Hookeův zákon
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51.
SBORNÍK FORMY
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11:30 Hlavní napětí
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12:30 Přístroje pro svařování
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Přednášející
R. Gratza
R. Gratza
M. Stehno (WELDPLAST)

12:30
13:30
14:30

13:30 Přestávka na oběd
14:30 Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů
15:30 Zobrazení napjatosti
Různé případy napjatosti

15:30
15:50

15:50 Coffee break
18:00 Hydrostatická a deviatorická část tenzoru napětí
Kritéria pevnosti a plasticity (Rankin, Tresca, Mises)
Materiálové vlastnosti termoplastů

Úterý 11. 2. 2020
Od
Do
Program
09:00
10:40 Průřezové charakteristiky
Základní způsoby namáhání prutů
(tah, tlak, ohyb, kroucení)
10:40
11:00 Coffee break
11:00
13:00 Staticky namáhané svarové spoje
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(SIX: OERL).

13:00

L. Ondráček (UNO Praha)
R. Gratza

R. Gratza

Přednášející
R. Gratza

Analýza křížových svarových spojů
(výsledky experimentů, numerická simulace)
Diskuze
14:00 Přestávka na oběd

R. Gratza

Změna programu vyhrazena!

Oerlikon Balzers řídí dynamicky se rozvíjející
síť čítající více než 110 povlakových center
ve 35 zemích v Evropě, Americe a Asii. Společně s ﬁrmou Oerlikon Metco a Oerlikon
AM je Oerlikon Balzers součástí Segmentu
povrchových řešení (Surface Solutions Segment) švýcarské skupiny Oerlikon Group
(SIX: OERL).

Místo konání semináře:
Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky

(Zelená budova s nápisem: TITC - Technology Innovation Transfer Chamber)
Informace o tom, jak se tam dostanete:
AUTEM
Souřadnice GPS: 49.2328456N, 16.5727867E
MHD

Tramvají č.termoplastových
12 na konečnou zastávku
Technologický park, odkud je to asi 5 minut chůze.
Pozvánka na semináře – statika
konstrukcí

Autobusem č. 53 na zastávku Vědeckotechnický park a přímo naproti Vám stojí zelená budova TITC.

Ing. Roman GRATZA, Ph.D.

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
Technolog svařování plastů (PWT)
www.rgkonstrukce.cz
info@rgkonstrukce.cz
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Termíny vycházení TECHnews 2020:

13.1. – 3.2. – 24.2. – 16.3. – 6.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27.4. – 18.5. speciál
Konf. FORMY-PLASTY Brno – 8.6. – 29.6. – 7.9. – 28.9. speciál veletrh
PLASTEX-MSV Brno – 19.10. – 9.11.– 30.11.- 14.12.
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nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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