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Ďalšia náhrada kovov: Jedno T na 1000 úloh

Po uvedení produktu Ultramid® Advanced N 
teraz spoločnosť BASF prináša ďalší polyphtha-
lamid (PPA), ktorý po prvýkrát predstavila na 
veľtrhu Fakuma v Nemecku: Ultramid® Advanced 
T1000 – novú skupinu zlúčenín na báze polya-
midu 6T/6I. V rámci rodiny produktov Ultramid® 
patrí Ultramid® Advanced T1000 do skupiny pro-
duktov s najvyššou pevnosťou a tuhosťou a so 
stabilnými mechanickými vlastnosťami pri tep-
lotách až 120°C (suchý) a 80°C (kondicionovaný). 
Vďaka svojej čiastočne aromatickej chemickej 
štruktúre sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči 
vlhkosti a agresívnym roztokom – čím prekonáva 
konvenčné polyamidy a mnoho ďalších materi-
álov z PPA na trhu. Tento vynikajúci profil vlast-
ností v spojení s mnohoročnými skúsenosťami 
spoločnosti BASF v oblasti aplikácií a zavedenej 
technickej expertízy robí z produktu Ultramid® 
Advanced T1000 pevný a stabilný materiál, ktorý 
je vhodný na použitie v širokej škále náročných 
prostredí vo všetkých priemyselných odvetviach. 
Takéto aplikácie možno nájsť napríklad v auto-
mobilovom priemysle, najmä v oblastiach, kde 
musia byť materiály stále pevné bez ohľadu na 
to, akým teplotám alebo podnebiu sú vystavené, 
a vo všetkých ďalších odvetviach, kde je potreb-
ná odolnosť voči vlhkosti alebo chemikáliám.
„Nové materiály pre náhradu kovov sú kľúčové pre 
vývoj novej generácie ľahkých, vysoko odolných 
komponentov,“ hovorí Abdullah Shaikh, vedúci 
globálneho tímu PPA. „Požiadavky na materi-
ály sa v ostatných rokoch prudko zvýšili, najmä 
v dôsledku trendov, ako je prebiehajúca miniatu-
rizácia, ciele z hľadiska vyššej účinnosti a funkčná 
integrácia. Spoločnosť BASF teraz rozširuje svoje 
portfólio PPA, a tým poskytuje zákazníkom tie 

správne plasty na to, aby im umožnila spĺňať uve-
dené technické výzvy.“
Pre zložité technické komponenty 
v mnohých odvetviach
Ultramid® Advanced T1000 sa vďaka týmto vlast-
nostiam môže použiť v mnohých technických 
súčiastkach s náročným profilom požiadaviek: 
v krytoch termostatov a vodných čerpadlách, 
v palivových obvodoch a systémoch selektívnej 

katalytickej redukcie, pre pohony a časti spojky 
v automobiloch, ako aj v kávovaroch, ako ar-
matúry kotlov, a tiež v stavebných aplikáciách, 
ako sú rozdeľovače vody, vykurovacie systémy 
a čerpadlá – inými slovami kdekoľvek, kde je 
potrebná vysoká, konštantná tuhosť a pevnosť 
v širokom rozpätí teplôt od -40°C do viac ako 
80°C (kondicionované). Nový PPA vykazuje tiež 
vyššiu odolnosť voči chemikáliám než bežné ali-
fatické polyamidy v kontakte s mnohými nároč-

n Rozšírenie portfólia PPA o Ultramid® Advanced T1000 (PA 6T/6I) 
n Zvlášť vhodný pre komponenty v náročnom prostredí,  
 pri vyšších teplotách a v kontakte s chemikáliami a vlhkosťou

http://www.svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2017.pdf
http://svetplastu.eu/
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
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Forma práce v KSR odpovídá tomu, jak pracu-
je automobilka, i když produktem jsou kom-
pletní sestavy pedálových skupin. Třeba jako 
Brembo vyrábí brzdy, tak KSR vyrábí pedály 
do aut. Automobilkám jsou dodávány celé 
sestavy: spojka, brzda, plyn nebo brzda, plyn 
u vozů s automatickou převodovkou, plus 
nosič pedálů – podle provedení auta. Pokud 
výrobce plánuje novou platformu, KSR mu 
navrhne provedení pedálů, a po odsouhlase-
ní se KSR dohodne na objednávce a výroba 
může začít. V Opavě se vyrábějí pedály jak 
mechanické, tak elektronické. Ty se skládají 
z nosiče a pak ze samotných pedálů.
V opavském závodě KSR sídlí evropský ředi-
tel vývoje, je to Angličan, a zde se provádí 
i část vývoje. Hlavní vývojová pracoviště jsou 
ale umístěna v Hannoveru. Tam se provádí 
i většina zkoušek, i když některé zkoušky lze 
provádět i v opavském závodě.

Hala lisovny je jediná v komplexu KSR Opava. 
Nelisuje pro nikoho, kdo není vázán firemní 
smlouvou. Pokud nějaká automobilka poža-
duje inovaci, objedná tuto změnu v Hanno-
veru. Vytvoří se projekty, následně se vytvoří 

formy, vyzkoušejí se, na základě připomínek 
vznikne forma finální, ve které se pak lisuje, 
stanoví se odebíraná množství a výsledkem 

toho je pak objednávka, která je realizována 
v KSR Opava. V té smlouvě je stanovena dél-
ka, jak dlouho se bude určitý produkt s ujed-
nanými parametry vyrábět, cena, množství 
a v jakých intervalech. Podle toho se plánu-
je výroba, aby objednané zboží odcházelo  
k zákazníkovi včas.

Jste schopni i testovat, ptáme se manaže-
ra výrobního střediska Tomáše Valiny. „Ano, 
máme tady testovací komory, takže můžeme 
dělat testy i za mezních podmínek. Například 
pedál musí vydržet milion zdvihů,“ odpovídá.
Výrobu v Opavě rozjížděl právě Tomáš Valina 
s kolegou před patnácti lety. Oba měli stejné 
zkušenosti, věděli, co se bude vyrábět. Roz-
jezd a první výroba byla pro Ford, která se 
sem přesunula z Velké Británie, takže věděli, 
jaký je tam objem výroby, věděli, jaký bude 
vývoj. Před třinácti lety tedy odstartovala vý-
roba zde, v KSR Opava. Tehdy nevyráběli pro 
žádná evropská auta, jen pro americký Ford, 
který i v Americe spolupracuje s KSR.
Ale před osmi lety se to začalo měnit. V dneš-
ní době má KSR výrobu pedálových platforem 
pro celé VW včetně jeho kompletního portfo-
lia: Audi, Bentley, Porsche, Seat, Škoda, VW. 
Před dvěma lety se rozjela úspěšná spoluprá-
ce s Mercedes-Benz. V té době začali dodá-
vat i pro Hyundai i30 a i20 do Nošovic, na to 
pak v podstatě okamžitě navázala KIA. Spo-
lečnost KSR nedávno prodělala velký vstupní 
audit s BMW pro už v podstatě rozhodnutý 
kontrakt, takže na devět let, pokud se obě 
společnosti dohodnou na financích, by měla 
být dodavatelem i pro BMW.

Pedály z opavského KSR pro automobilky 
v celém světě: KSR a automobilky

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

www.ksrint.com

SR je výrobcem, pedálových systémů pro mnoho automobilek, ty k zákazníkům  
míří ve formě OEM výrobků. Přesto je každému z nich věnována maximální péče.

http://www.ksrint.com
http://www.ksrint.com
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Ďalšia náhrada kovov:  
Jedno T na 1000 úloh
nými médiami, ako sú horúce chladiace zmesi, 
oleje, agresívne palivá a roztoky cestných solí 
s obsahom solí vápnika alebo zinku. Vyznačuje 
sa nižšou absorpciou vody než mnohé alifatické 
polyamidy: to má za následok vysokú rozmerovú 
stabilitu a stabilné fyzikálne a mechanické vlast-
nosti komponentov – aj za prítomnosti vlhkosti. 
Ultramid® Advanced T1000 je vhodný na spraco-
vanie vstrekovaním.
Existujú rôzne možnosti dodatočného spra-
covania, ako je laserové značenie alebo zvá-
ranie pomocou tried produktu Ultramid®  

Advanced T1000, iných polyamidov alebo  
polyphthalamidov.
Všestranné portfólio
Spoločnosť BASF ponúka bohaté portfólio ma-
teriálov na báze T1000 pre širokú škálu aplikácií. 
Počiatočné portfólio tvoria tepelne stabilizované 
štandardné triedy vystužené skleneným vláknom 
s úrovňou výstuže od 30 do 60% pre rôzne hod-
noty tuhosti, pevnosti a tvrdosti, ďalej špeciálne 
triedy vystužené skleneným vláknom s lepšou 
odolnosťou voči hydrolýze s úrovňou výstuže 

skleneným vláknom 35 alebo 45%, a špeciálna 
vysoko tepelne stabilizovaná zlúčenina vystuže-
ná dlhými sklenenými vláknami pre vynikajúci 
mechanický výkon, najmä pri vyšších teplotách. 
V závislosti od požiadaviek jednotlivých apli-
kácií sú v ponuke aj triedy s rôznymi tepelnými 
stabilizátormi.
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Jednací jazyky: 
čeština a angličtina

Simultánní překlad zajištěn!

On-line přihláška a podrobné informace:
www.polymer-composites.cz 

Vložné na konferenci: 
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)  
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,  
obědy, občerstvení v průběhu konference  
a společenský večer.

Termíny:

•  přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) 
do 31. 1. 2019

•  potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel  
do 28. 2. 2019

•  přihláška propagačních aktivit   
do 28. 2. 2019

•  úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku   
do 31. 3. 2019

Kontaktní adresa:
pc2019@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.

pořádají

mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019

15. – 16. května 2019
Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky  
s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie 
kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, 
výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

• vývoj materiálů a jejich vlastnosti 

• technologie zpracování 

• nanokompozity

• inovační aplikace 

• konstrukce a výpočty 

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro 
prezentaci studentských, magisterských  
a doktorských vědecko-výzkumných prací.

Firmy mají možnost propagace  
v jednoduchém výstavním prostoru,  
inzerce v pozvánce a ve sborníku  
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku  v ceně vložného

• umístění posteru  v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)  8 000 Kč

• inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč

• umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč

• distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019
SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU  
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

Odborná skupina – Mechanika kompozitních 
materiálů a konstrukcí 
České společnosti pro mechaniku

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Partneři konference:

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
https://www.meusburger.com/
http://www.linde-gas.cz
http://www.polymer-composites.cz/
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www.frimo.com

Na plno a s vášní děláme to, co 
dobře umíme, a proto vyvíjíme 
high-tech řešení a přetavujeme 
je do jedinečného spektra 
průmyslových technologií. Jsme 
pevně přesvědčeni, že technika 
budoucnosti vyžaduje vysoce 
kvalifi kované a aktivní zaměst-
nance. Proto jsme již více než 50 
let pro Vás v pohybu.
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HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

Uchopovače OnRobot RG2 pomohly 
zvýšit objem výroby v FT-Produktion 
bez nutnosti přesčasů

V roce 2017 firma renovovala většinu svého 
strojního vybavení a k tomu přidala klíčové zaří-
zení: flexibilní robotické pracoviště skládající se 
z cobota UR5 od Universal Robots, dvou uchopo-
vačů RG2 od OnRobot a platformy ProFeeder od 
EasyRobotics. Toto efektivní trio kolaborativních 
řešení od dánských dodavatelů automatizuje vý-
robu v FT-Produktion již déle než rok.

„Zvolili jsme kombinaci řešení od OnRobot, Uni-
versal Robots a EasyRobotics, protože se jedná o 
snadno programovatelnou platformu. Investice 
do tohoto řešení se vyplatila již po 9 měsících. 
Nyní jsme schopni zvládnout i významně větší 
objednávky,“ řekl Joakim Karlberg, který vlastní 
a provozuje rodinnou firmu FT-Produktion spo-
lečně se svou sestrou. 

Díky robotickému pracovišti, které funguje 16 
hodin denně 5 dní v týdnu, je nyní možné ob-
jednávku o 150 000 ks profilů vyrobit za méně 
než dva měsíce, což přináší úsporu až 500 hodin 

Společnost OnRobot, vedoucí poskytovatel 
inovativních koncových nástrojů pro kolabora-
tivní roboty, uvedla, že FT-Produktion, švédská 
strojírenská firma se zákazníky z automobilové-
ho, stavebního a nábytkářského průmyslu, zvý-
šila svou produktivitu díky robotickému řešení 
obsahující dva uchopovače RG2 od OnRobot. 
Kolaborativní aplikace pomohla výrobci zvýšit 
produktivitu, zkrátit dodací lhůty a přijímat ob-
jednávky o mnohem větších objemech. 

V okamžiku, kdy v FT-Produktion začali dostá-
vat velké objednávky od společností typu Volvo, 
Renault a Scania, posunulo to výrobní kapacity 
a produktivitu na maximální možnou mez. Pro-
tože navíc byl na trhu práce zoufalý nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, bylo nutné zvýšit 
výrobní výkon technologickou inovací. Aby ve 
firmě splnili rostoucí požadavky trhu, rozhodli 
se vsadit na kolaborativní robotiku, která doká-
že pokrýt automatizační potřeby malých a střed-
ních společností

Investice do kolaborativní aplikace se rodinné 
firmě o 25 zaměstnancích vrátila za 9 měsíců
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http://www.frimo.com
http://www.mkmaziva.cz
https://onrobot.com/cs
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V oblasti komponentů bude představen celý 
sortiment elektromechanických i polovodičo-
vých relé a především amorfní křemíkový so-
lární článek – Amorton. Díky nulové emisi CO2 
či jiných skleníkových plynů se jedná o ideální 
ekologickou alternativu standardních baterií. 
Z automatizační techniky bude možné se na 
stánku seznámit s novou řadou servomotorů 
Minas A6 s řízením přes EtherCat i RTEX, mě-
řicí senzory s komunikací IO Link, inteligentní-
mi elektroměry řady Eco Power Meter KW2M 
funkčními rozšiřujícími moduly, Ionizery jak 
pro bodové tak pro plošné odstranění static-
kého náboje i systémy pro LED UV vytvrzování. 
Budou zde novinky i v oblasti systémů lasero-
vého popisování technologií FAYb i CO2.
Schůzku na veletrhu si lze rezervovat na přesný 
čas prostřednictvím e-mailu:  
info.pewczs@eu.panasonic.com  
nebo na telefonu: +420 541 217 001.

oproti předchozímu nastavení. Obchodní 
oddělení nyní může zkrátit dodací lhůty a 
přijímat zakázky s vysokými objemy bez nut-
nosti přesčasů. Robotické řešení lze velmi 
snadno překonfigurovat, takže se z pohle-
du nákladů vyplatí i malé výrobní zakázky.  
Video z výroby lze shlédnout zde: 
https://youtu.be/3VHJ4MJpSfw.

Formy a Plasty 
2019 / 15.-16.5.

Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci 

Pracují naše firmy 
efektivně? 
Nebo díky metodě 

pokus-omyl 
zbytečně ztrácíme šance 
v konkurenčním prostředí 
zpracovatelů plastu?
Odpovědi na otázky efektivity, 

včetně tipů a triků jak udržet a zvýšit 

konkurenceschopnost odpoví konference 

FORMY a PLASTY 2019!

WolverhamptonCollege/Neville Dudley, UK 
– progresivní vzdělávání seřizovačů vstřikolisů
STUBA/Pavol Alexy, SK 
– legislativa ke zpracování plastů. Dávají 
národní vyhlášky a směrnice EU technický 
smysl? Kam směřuje mezinárodní zacílení 
příkazů a zákazů pro recyklaci plastu.
PlastFormService/Lubomír Zeman, ČR 
– efektivní řešení problémů při vstřikování 
termoplastů
JSW Machines/Petr Navrátil, ČR 
– zrychlení oprav forem, tipy a triky pro lepší 
navařování, zkušenosti z praxe
OMYA CZ/ Jaroslav Vejvoda, ČR 
– nedostatek materiálu PA12 a jeho alternativy
Frauenhofer Institut/Ondřej Kotera, ČR 
– reálná interpretace maximálního smykového 
napětí aneb, je maximum opravdu maximum?

Účast přislíbili

dvorakova@jansvoboda.cz15.-16. května 2019 Jan Svoboda s. r. o.Maximus Resort, Brno

Generální partneři

Mediální partneři On-line portály

Znalosti jsou vaší volby...

SVĚT PLASTŮ – GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

Společnost Panasonic Electric 
Works Europe patří k největším 
výrobcům elektromechanických 
i polovodičových relé. Kromě 
nových produktů představených 
v průběhu roku budou na veletrhu 
Amper k vidění další zajímavosti 
jak z oblasti komponentů tak 
i z jednotlivých produktových 
skupin automatizační techniky.

Panasonic na Amperu představí Amorton

Hala F, stánek 2.09, Amper 19.-22. 3. 2019

Uchopovače 
OnRobot RG2  
pomohly zvýšit...
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mailto:info.pewczs%40eu.panasonic.com?subject=
https://youtu.be/3VHJ4MJpSfw
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MSV zrcadlem české ekonomiky
Největší a nejvýznamnější tuzemský veletrh 
vstupuje do sedmé dekády své existence ve 
výborné formě. České ekonomice se daří, 
průmysl šlape na plné obrátky a o účast na 
MSV je v posledních letech enormní zájem. 
K uspokojení všech požadavků na výstavní 
plochu by brněnské výstaviště potřebovalo 
další pavilon. Ze zahraničí přijíždí vystavovat 
už polovina firem a MSV přitahuje také stále 
více odborných návštěvníků jak z okolních, 
tak ze vzdálenějších zemí. 
Nová témata v nomenklatuře veletrhu
Několik posledních let byl hlavním tématem 
MSV Průmysl 4.0, tedy automatizace, robo-
tizace, digitalizace. V posledních ročnících 
se toto téma přesunulo z konferenčních sálů 
také do expozic, kde konkrétní vystavovatelé 
ukazují konkrétní řešení šetřící pracovní sílu 
a zvyšující produktivitu práce a přidanou 
hodnotu. Pro příští ročník jsme se rozhodli 
hlavní téma rozšířit. Vzhledem k tomu, že 
digitalizace průmyslové výroby je jedním z 
hlavních směrů inovačního procesu a nezbyt-
nou podmínkou úspěchu, bude hlavní téma 
veletrhu Průmysl 4.0 a digitální továrna. 
Pro vystavovatele jsme připravili možnost 
aktivně se podílet na digitalizaci průmyslové 
výroby na českém trhu i v zahraničí, příleži-
tost oslovit široké spektrum průmyslových 
podniků a šanci profitovat z výrazné mediální 
podpory tématu. „Rádi bychom podpořili také 
začínající inovační firmy a start-upy,“ uvedl 
ředitel akce Michalis Busios. „Dalším zvýraz-
něným tématem tak bude oblast Investiční 
příležitosti – Start up projekty, nové nápady, 
inovace jako příležitost.“
Také v nomenklatuře veletrhu ENVITECH 
se objevuje nový obor, který bude zároveň 
hlavním a zvýrazněným tématem akce. Jde o 
Cirkulární ekonomiku, tedy trend, který je 
základním principem udržitelného průmyslu 
a otevírá firmám nové příležitosti. Evropská 
komise odhaduje, že do roku 2030 vzniknou v 
EU díky oběhovému hospodářství dva miliony 
nových pracovních míst. Přijetí principů cir-
kulární ekonomiky má do roku 2030 vyge-
nerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 
bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur. 
Firmy, které tímto způsobem začnou uvažovat 
ještě dříve, než to nařídí legislativa, získají 
před ostatními náskok.
    Struktura samotného MSV zůstává zacho-
vána a veletrh se opět člení do oborů zastu-
pujících všechny klíčové oblasti strojírenského 
a elektrotechnického průmyslu. Chystají se 
také specializované výstavní akce zviditel-
ňující 3D tisk, robotizaci nebo spolupráci 
průmyslu a vysokých škol (Transfer techno-
logií a inovací). Součástí veletrhu opět bude 
soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší inovativ-
ní exponáty a rozsáhlý odborný doprovodný 
program.
Ohlédnutí za MSV 2018
Na posledním ročníku Mezinárodního 
strojírenského veletrhu se představilo 1651 

vystavujících firem ze 32 zemí, přičemž podíl 
zahraničních účastníků dosáhl 49 %. Expozice 
vystavovatelů si prohlédlo 80 937 návštěvníků 
z 57 zemí, ze zahraničí přijelo 7 747 registro-
vaných návštěvníků, tj. 9,6 % z celkového po-
čtu. Na veletrhu se akreditovalo 280 novinářů 
ze sedmi zemí. 
Tradiční průzkum spokojenosti realizovala 
mezi návštěvníky i vystavovateli MSV 2018 
agentura Ipsos. Spokojenost návštěvníků i 
vystavovatelů zůstává nadále vysoká. Pozitivní 
až nejvyšší spokojenost mezi vystavovateli 
meziročně stoupla z 84 % na 96 %. Podíl 
rozhodně spokojených návštěvníků meziročně 
stoupl z 89 % na 94 %. Jde o nejlepší výsledek 
za posledních 5 let. Nespokojení návštěv-
níci nebyli téměř žádní. Přínos veletrhu pro 
zúčastněné firmy zůstává pozitivní a velmi 

dobře se vyvíjí. Oproti loňskému ročníku 
stoupl přínos pro zahraniční vystavovatele. 
Podíl navázaných kontaktů se oproti minulým 
rokům nezměnil. Letos vystavovatelé navázali 
více kontaktů se zahraničními návštěvníky. 
Stejně jako v předchozích letech je největší 
podíl vystavovaných produktů ze zahraničí. 
Přihlášky do konce března
61. mezinárodní strojírenský veletrh se 
uskuteční od 7. do 11. října 2019 a uzávěrka 
přihlášek pro vystavovatele spojená s termí-
novou slevou je plánovaná 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.bvv.cz/e-prihlaska.msv. 

Od 7. do 11. října se uskuteční na brněnském výstavišti další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. 
V lichých letech k němu neodmyslitelně patří Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport & Logistika  
a spolu s ním Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Pořadatelé očekávají 
účast přibližně 1600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.

Digitální továrna, cirkulární ekonomika,  
start-upy. Nová témata na 61. mezinárodním 
strojírenském veletrhu

https://www.bvv.cz/
https://www.bvv.cz/
http://www.bvv.cz/e-prihlaska.msv
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Co je systém 
MachineLOG IT 

Systém MLIT je PRM (Product 
Relationship Management) – tedy 
aktivní aplikace Industry 4.0 v reál-
ném životě. Na rozdíl od standardní 
CRM, kde se podpora váže na kli-
enta, se v  systému MLIT podpora 
a  sledování váže vždy na produkt. 
Sledování a  komunikace na pro-
jektu z  principu celého výrobního 
řetězce není možné defi novat přes 
klienta.  Reálná podpora přes klien-
ta neprobíhá. Když se srovná value 
chain, je vidět, že defi novat klienta 
je v podstatě nemožné. Je potřebna 
podporovat toho z uživatelů u kte-
rého se produkt zrovna nachází, ať 
již fyzicky, nebo virtuálně.

Zjednodušeně řečeno – když se podíváme 
na obrázek 1, tak celkem logicky vyvstane 
otázka, KDO je ve výrobním řetězci klient? 
Je to snad lisovna, která pomocí formy vy-
rábí plastové díly? Nebo je klient nástro-
járna, která aplikuje dodané polotovary do 
formy a obrábí je do požadovaného tvaru? 
Nebo je snad klient konstrukce, která sklá-
dá polotovary do funkčního celku a  ručí 
za to, že poskládané díly budou funkční 
a dodají požadované díly (plastové výstři-
ky) v  defi nované kvalitě a  požadovaném 
čase? Anebo konečně je klient investor 
(zadavatel) který potřebuje mít informace 
o  svých nástrojích, chce vědět, jestli ná-
stroj vyrábí, je na údržbě a jaké problémy 
se objevily?

Při standardním řízení průchodu informa-
cí je tato otázka (kdo je klient?) z principu 
nezodpověditelná a  tedy ani nelze efek-
tivně řídit výrobu. Z  hlediska uživatele je 
pak problém s  podporou od dodavatelů . 
Z hlediska dodavatelů se informace o potí-
žích ztrácí v mračnu komunikačních vazeb 

MachineLOG IT – PRM systém 
Product Relationship 
Management
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a neexistuje možnost, jak efektivně podpo-
řit všechny články řetězce.

Jak je vidět na obrázku 2, ve chvíli, kdy pro-
jekty probíhají na globální úrovni – a těchto 
projektů přibývá - začínají se množit problé-
my s komunikací a s porozuměním.

Šipky probíhající komunikace na obrázku 
velmi pěkně ilustrují složitost vztahů a  mi-
moděk ukazují důvod proč globální projekty 
bez perfektního řízení velmi často dopadají 
ne zcela dobře. O problému precizní komu-
nikace, velmi přesného až rigidního zadává-
ní dokumentace a související omezení bylo 
přednášeno na konferenci 2012 ve vztahu 
k  úspěšnému zadávání projektů do Číny 
a popis problémů, proč tyto projekty končí 
nefunkční „levnou“ formou.

Standardních 5 linií komunikace mezi jed-
notlivými články košatí na koncovém člán-
ku řetězce, protože dodavatelů polotovarů 
pro výrobu je více. Typicky horký systém, 
normálie (desky, sloupky atd.), hydraulické 

válce a čelisti, chlazení, sintrové vložky, po-
čitadla, chlazení atd. Všechny tyto díly jsou 
často z důvodu kvality od různých dodava-
telů. Navíc velmi často vstupují jednotlivé 
články do jednání na přímo a tím se složitost 
vztahů je násobí. 

Při běžném projektu je možné napočítat 
běžně okolo 15ti komunikačních linií, kte-
ré mají neukončené konce (jiné části výrob-
ního řetězce nemají tušení co se dohodlo 
a proč se to dohodlo).

Navíc ve fázi výroby plastových dílů (pro-
dukční fáze), se k  již dříve uvedeným 
článkům výrobního řetězce se přidávají 
komunikace s dodavatelem vstřikolisů, tem-
perančních zařízení, robotizace, atd. Nezříd-
ka se každý jednotlivý článek vymlouvá na 
zbývající, jen aby nemusel řešit své vnesené 
chyby.

Pokud vám přijde, že tuto změť komuni-
kace a nesdílení informací lze uřídit, tak si 
představte, že posunete jeden ze článků 
výrobního řetězce a  posunete výrobu pro-
dukčního dílu (plastový díl) do jiné lisovny. 
V tu chvíli se ztrácí veškerá komunikace a li-
sovna začíná zcela znovu, opakuje již vyře-

Obrázek 1 standardní průběh komunikace

Obrázek 2 globální články výrobního řetezce přo stan-

dardním projektu

https://www.jansvoboda.cz/
https://www.jansvoboda.cz/
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šené chyby, není schopna efektivně udržo-
vat formu, chyby a omyly se množí, výroba 
se prodražuje a investor buď platí zbytečné 
vícenáklady, nebo lisovna prodělává.

—

Tichá pošta je pěkná hra, 
ale na práci se nehodí

V  hodnotovém řetězci tedy probíhá „tichá 
pošta“ komunikace. Každý článek řetězu 
má běžně informace o  jeden krok nahoru 
a jeden krok dolů. Směrem nahoru je to kli-
ent – tedy je potřeba mu vyjít vstříc a udělat 
ho co možná nejspokojenějšího.

Směrem dolů, je to dodavatel. Velmi často 
se ztrácí pocit spolupráce a přenáší se na 
něj co nejvíce problémů a reklamací.

Takto koncipovaný řetěz dodavatelských 
vztahů ztrácí ze zřetele, že forma je „pouhý 
nástroj“ (podobně jako kladivo) pro vytvoře-
ní fi nálního produktu.

Když se podíváme na komunikační šipky, 
tak je zřetelně vidět, že se účastníci řetězu 
dívají a tedy i komunikují  „proti sobě“. Zjed-
nodušeně řečeno, nástrojárna se snaží mi-
nimalizovat náklady z důvodu maximalizace 
zisku. Lisovna musí nakoupit levnou formu, 
ale levné řešení prodražuje výrobu. Doda-
vatel horkého systému se snaží nabídnout 
to nejlepší co může, ale lisovna má ome-
zený rozpočet a nástrojárna musí vydělat, 
takže nasazení řešení často není optimální. 
Možnosti optimalizovat vstřikovací proces, 
které mají vyšší požadavky na investice se 
k  investorovi často ani nedostanou a  vý-
sledek jsou formy „napůl“. Něco vydělá 
každý článek (nízká investice) a  investor 

ztrácí zisky na výrobě, protože řešení není 
optimální.

Druhý problém ve standardním komunikač-
ním řetězci je přenos informací. Velmi často 
se informace od investora nedostanou do 
nástrojárny a už vůbec ne nazpět od doda-
vatele normálií, nebo konstruktéra směrem 
k investorovi.

Jak praví obecné pravidlo – bez spojení není 
velení. Navíc bez informací se snižuje prav-
děpodobnost kvalitního fi nálního produktu.

V extrémním případě dochází ke schovávání 
a  zatajování informací mezi články řetězu, 
což rozhodně nepomáhá ani v  konkrétním 
případě, natož do budoucna. 

Bez informací o správných postupech, dob-
rých výsledcích a  samozřejmě také o chy-
bách a nepovedených úpravách a opravách 
není možné v  budoucnu zlepšovat ani ná-
stroje, natož pak technologické postupy.

Zatímco naznačený value chain na obrázku 
1 je jednoduchý a jedná se v podstatě o ký-
žený stav, reálná praxe vypadá jinak. Jed-
nak narůstá komunikační vzdálenost, navíc 
se přidávají komunikační obtíže a nedorozu-
mění spolupráce v cizím jazyce. 

V dnešní době je velmi zřetelný také kultur-
ní problém, kdy komunikace probíhá nejen 
přes hranice států, ale přes hranice konti-
nentů- viz obrázek 2. V  tu chvíli dochází 
k enormnímu nárůstu komunikace a komu-
nikační šum zabraňuje porozumění. Jed-
nak je problém jiné názvosloví – neexistuje 
jednotné názvosloví v daném oboru, druhý 
problém je jinak vedená výuka a pochopení 
jednotlivých slov a frází. 
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Postup MachineLOG IT – 
lze to i JINAK

Postup PRM systému MachineLOG IT je 
v z hlediska komunikace jiný. PRM systém 
MachineLOG IT je zaměřen na produkt – 
tedy na plastový díl, který bude vyráběn. 
Neřeší se, kdo je klient, podstatná je podpo-
ra daného produktu s maximální efektivitou.
Pro komunikaci je tedy šifrované databázi 
MLIT s defi novatelnými přístupovými právy 
založen produkt a přidělí se práva na přístup 
do defi nované složky. Produkt je v  tomto 
případě míněn fi nální plastový díl. Všechno 
okolo je „pouze“ podpora výroby plastové-
ho dílu. Veškerá komunikace je na jednom 
místě a každý z účastníků si „vytáhne“ po-
třebné informace. 

Kdyže se podíváme na komunikační sché-
ma, je jasně viditelné, že všichni mají shod-

né informace a tedy pracují se stejným za-
dáním. Pokud se zadání změní, pak všichni 
participující mají okamžitě informaci a mo-
hou adekvátně reagovat. 

Pokud tedy libovolný článek předvýrobní 
etapy vloží informaci do systému MLIT, oka-
mžitě doputuje všem účastníkům výrobního 
řetězce, kteří mohou ihned reagovat – viz 
obrázek 3.

Velkou výhodou systému MLIT je jeho ote-
vřenost. Tedy pro čtení a zadávání informací 
jsou potřebné věci dostupné nejen primár-
ním fi rmám (nástrojárna, lisovna, konstruk-
ce), ale také dodavatelům polotovarů. Tedy 
podpora a informace vznikají u jednotlivých 
dodavatelů, kteří vkládají potřebná data do 
systému, kde jsou logována a ukládána pro 
další použití.

Typickým příkladem, proč je nutné aby 
do systému měli přístup i sekundární par-
ticipanti na projektu je tento:

 · Pedrotti dodává rámy forem, desky, 
sloupky, pouzdra a vyhazovače

 · Progressive Components dodává stře-
dění formy, a fi xaci čelistí

 · Vega dodává hydraulické válce
 · Thermoplay navrhuje, a dodává horké 

vtoky
 · Atd.

Jak je vidět, i  na jednoduché formě je 
potřeba sbírat velké množství informací 
z mnoha stran a ukládat je na jednom mís-
tě. Konstruktér tedy osloví jednotlivé do-
davatele, kteří nahrají svou část rozpisky 
dílů pro budoucí použití a samozřejmě při-
dají modely, návody na instalaci, návody 
na údržbu atd.Obrázek 3 předvýrobní fáze, příprava a výroba formy

https://www.jansvoboda.cz/
https://www.jansvoboda.cz/
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Nástrojárna tedy automaticky dostává 
všechny potřebné podklady pro integraci 
dílů do formy. Lisovna se taktéž automatic-
ky dostane ke kompletním podkladům pro 
provoz, údržbu a rozborku a sborku formy.  
Při přesunu formy do jiné lisovny, nebo 
údržbu přes jinou nářaďovnu se informace 
neztrácí, ale jsou stále k dispozici, včetně 
prokazatelnosti údržby, technologických 
nastavení atd.

Pro použití vložených údajů tedy stačí při-
hlásit se do systému, a  podívat se na po-
třebné informace. Systém MLIT nabízí  jem-
ně odstupňovanou, více stupňovou ochranu 
pro omezení viditelnosti citlivých informací 
a nastavení viditelnosti údajů.

Velkým benefi tem pro fi rmy je, že všechny 
potřebné podklady vznikají pouze jednou 
a  jsou dostupné okamžitě po celou dobu 
životnosti formy. Jakmile jsou údaje jednou 
vloženy, pak se párují pro nové projekty na 
stejné komponenty pouhým zadáním inte-
grace dílů do nástroje.

Díky optimalizovanému způsobu práce 
s daty navíc systém MLIT v případě potřeby 
náhradních dílů automaticky posílá poža-
davky na místní obchodní zastoupení a tím 
se zrychluje podpora. 

Výrazné zjednodušení zadávání informa-
cí do sytému (každý si vloží svoje) šetří 
lidskou sílu a  k  uživatelům se dostávají 
rychleji potřebné informace. Tyto infor-
mace jsou navíc vždy aktuální. Jedno-
duše řečeno každý se méně „nadře“ 
a  výsledkem je lepší podpora. Zlepšená 
podpora a  zjednodušené zadávání je to, 
co je akcentováno jako reálné nasazení 
pojmu Industry 4.0. 

Každý článek komunikačního řetězce od-
povídá za svá vložená data a má možnost 
kdykoliv aktualizovat komponenty tak, aby 
aktuální uživatel měl neustále aktuální data 
a  minimalizoval se například problém nee-
xistujících náhradních dílů.

Velkou výhodou je fakt, že systém MLIT neo-
mezuje počet vstupů, takže jak produkt (ná-
stroj) postupuje přes výrobní řetěz fi rem, tak se 
postupně mohou připojovat další fi rmy, které 
jsou odpovědné za technologii. Tedy dodava-
tel vstřikolisů, robotů, uchopovačů, nebo tem-
peračního zařízení. Tím se urychluje podpora 
a komunikace při potížích při technologickém 
procesu. Informace se strukturovaně ukládají 
na projekt a jsou jednoduše k dohledání.

—

A co výrobní fáze?

Jak bylo řečeno, na obrázku číslo 3 je 
„předvýrobní“ fáze plastového dílu. Velmi 
často dochází k  záměně výrazu „výroba“. 
Vše, co se točí okolo formy, tedy návrh, op-
timalizace, MF analýzy, 3D modely a  i  sa-
motné obrábění formy, skládání a testování 
je předvýrobní fáze. Předvýrobní fáze musí 
maximalizovat efektivnost a  ziskovost fáze 
výrobní.

„Výrobní fáze je až samotná produkce 
plastového dílu.“

Ovšem ve chvíli, kdy do hodnotového řetězce 
přibude výrobní etapa, rozšiřuje se počet aktivně 
zúčastněných fi rem – viz obrázek 4. Tyto fi rmy 
nutně potřebují pro efektivní podporu informace 
z předvýrobní fáze a profesionální přístup by měl 
být takový, že fi rmy, podporující výrobní fázi by 
měli mít aktivní přístup i do fáze předvýrobní.
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Navíc je zde fáze podpory, která je důle-
žitá hlediska funkce formy (rychlé řešení 
problému, náhradní díly, efektivní podpora 
postupů a  manuálových listů atd). Je nut-
né si uvědomit, že (viz obrázek 2) výrobce 
nástroje a  dodavatel polotovarů může být, 
a také často bývá z jiné země. Tedy při pře-
vodu formy do jiné země, často na jiném 
kontinentu místní zástupce nemá informace 
o převodu formy, nezná soupisku dílů, neví 
jestli je nástroj kritický pro dodávky atd. 

Všechny tyto informace se standardně začí-
nají řešit až teprve ve chvíli prvního projektu. 
I proto je systém MLIT otevřený a umožňuje 
předávat informace o přesunu formy na de-
fi novaného zástupce. Typický příklad je for-
ma z Číny, která přijde do České republiky. 
Ve chvíli potvrzení převodu dostávají všichni 
dodavatelé polotovarů v  cílové zemi infor-
maci, že se na jejich území nachází nová 
forma, s  defi novanými díly a  požadavky 

na technologii, servis, díly atd. Po dohodě 
s lisovnou a nástrojárnou, která bude dělat 
údržbu, ev. úpravy formy, je možné optima-
lizovat počet dílů na skladě tak, aby byly 
dostupné u místního/nejbližšího dodavatele 
a  minimalizovala se nutnost preventivního 
nákupu náhradních dílů lisovnou, či nástro-
járnou.

Podstatné ovšem je, že informace se neztrá-
cí, ale jsou stále k dispozici jak pro nové fi r-
my, které se primárně podílejí až na výrobní/
produkční fázi, ale jsou zpětně k dohledání 
i pro fi rmy participující na fázi předvýrobní. 
Díky zpětné vazbě je možné zlepšovat po-
stupy a výrobky do budoucna tak, aby aktiv-
ně eliminovali vyskytnuvší se potíže.

Tomu z Vás, kdo má pocit, že zde vidí zá-
kladní defi nici Industry 4.0 – tedy sdílení in-
formací pro zlevňování a zkvalitňování pro-
cesů, jejich ekologizaci atd. je nutné  tento 

Obrázek 4 rozšíření výrobního řetezce o produkční fázi a fi rmy, které participují na této etapě

https://www.jansvoboda.cz/
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pocit potvrdit. Ano. Jedná se o reálnou apli-
kaci systému Industry 4.0 v  jeho základní 
podobě.

—

Statistiky

Jak bylo zmíněno výše, bez spojení není 
velení. Navíc je v  tuto chvíli nutné dodat, 
že bez tvrdých dat o  výrobě, není možné 
optimalizovat. Co není možné změřit, není 
možné řídit a  už vůbec daný proces není 
možné zlepšit. Proto je potřeba na výrobu 
nasadit systém, který nespustí formu z očí 
a  umožňuje získávat potřebné informace 
kdekoliv, bez speciálních sensorů, nebo 
přes specializovaný software. Specializo-
vané výrobní systémy pro řízení lisoven 
rozhodně mají na trhu své místo. Proto je 
podpora předvýrobní fáze a fáze produkční 
pomocí.

Jsou-li informace takto ukládány a struktu-
rovány, pak je jednoduché připravit statistky 
úspěšnosti, frekvence problémů a nadefi no-
vat si libovolné sledovací parametry. Doda-
vatel A, vykazuje problémy se vstřikolisem 
B. Nástroje vyrobené nástrojárnou N běžně 
vykazují  chybovost při aplikaci s temperač-
ním zařízením dodavatele T atd.

Díky této statistice je možné zlepšování 
produktů pro všechny články řetězce. Velmi 
často se totiž stává, že konstruktér nedosta-
ne informaci o problematické konstrukci vý-
střiku a kreslí stále dokola shodnou chybu. 
Nebo lisovna nemá informace o maximální 
hodnotě průtoku hydraulické kapaliny přes 
válce. Podobných spojení, které brzdí zvy-
šování kvality výstřiků se jistě dá dohledat 
mnoho.

 · Z  výše uvedených důvodů je systém 
MLIT navržen tak, aby umožnil potřeb-
né informace jednoduše zadávat a sdí-
let. Typickým příkladem může být horký 
systém nakreslený v  Indii, instalovaný 
do formy na Slovensku a provozovaný 
v  Německu. Zpětný tok informací je 
při standardním postupu komunikace 
v  podstatě nemožný. Díky MLIT, do-
stávají participující účastníci výrobního 
řetězu informace o problémech a jejich 
řeše ní automaticky.

 ·
 · Zjednodušení práce, efektivita podpo-

ry, rychlejší odezvy, minimalizace ko-
munikačního šumu – to jsou benefi ty, 
které systém MachineLOG TI nabízí 
pro fi rmy.

CHCETE VĚDĚT VÍC? 
Informujte se u obchodních zástupců 
fi rmy MachineLOG IT s.r.o.
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Benefi ty systému MachineLOG IT

 · PRM systém – podpora a sledování informací je řízeno přes produkt 
(nástroj), bez omezení počtu vstupujících fi rem. Kompletní digitalizovaný 
archiv informací o nástroji.

 · Rychlá, jednoznačná a efektivní identifi kace nástroje, včetně všech potřeb-
ných  informací

 · Rychlá a přesná identifi kace náhradních dílů s automatickým spojením na 
nejbližšího dodavatele.

 · Rychlejší, cílená podpora od libovolného článku výrobního řetězce. Efektiv-
nější řešení problémů, bez časových ztrát.

 · Kompletní servisní knížka.

 · Technický průkaz – jednoznačná identifi kace odpovědnosti za nástroj.

 · Komplexní a jednoduché návody v potřebném jazyce ihned k dispozici, 
včetně krokových manuálů.

 · Znalostní databáze řešených problémů k dispozici dle uděleného oprávně-
ní viditelnosti informací.

https://www.jansvoboda.cz/
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