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Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. – 18. květen)
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Systém Airtect by se dal velmi jednoduše 
představit jako systém, který zabraňuje kom-
pletnímu zatečení horkých systémů, a/nebo 
strojů – viz obrázek 1 a 2.

Ovšem problematika úniku plastu není tak 
jednoduchá, jak na první pohled vypadá.
Díky snižování základních (nákupních) cen na 
pořízení formy dochází ke snižování kvality 
základního materiálu formy a formy celkově, 
čímž se problematika úniku plastů dostává 
stále častěji do popředí.
K úniku plastu může dojít na několika stan-
dardních místech. Tedy okolo špičky trysky, 
mezi hlavičkou trysky a rozváděcí deskou, 
mezi vstřikovací objímkou a rozváděcí des-
kou a bohužel také mezi špičkou vstřikovací 
jednotky a vstupem do formy, tedy vstřikovací 
objímkou – viz obrázek 3 – nejběžnější místa 
úniku materiálu. Máme-li ve formě zažehlovací 
systém, tak zde přibývá další potenciální místo 
úniku, a to nad rozváděcí deskou okolo jehly.

Dojde-li pak k zatečení, tak velmi často nebývá 
na vině horký systém, ale nejčastěji je nutné 
hledat příčinu ve formě.
Obecně lze rozdělit úniky na dva základní typy. 
První z nich je problém ryze mechanický. Může 
se jednat o špatnou zástavbu (nejčastěji špat-
ná výška desky okolo horkého systému), kdy je 
systém vložen do zástavby s příliš velkou vůlí. 
Dále se může jednat o použití nevhodného 
materiálu, kdy dojde k překročení meze pev-
nosti obalových desek horkého systému. Další 
z mechanických příčin pak může být špatná 
tolerance na těsnící ploše špičky trysek, buď 
přímo z výroby, nebo když dojde vlivem natá-
pění a chládnutí horkého systému k obrusné-
mu efektu na leštěné těsnící ploše trysky/špič-
ky. Nezanedbatelná je také špatně vystředěná 
špička vstřikovací jednotky, nebo nesouhlasný 
tvar špičky, které jsou častou příčinou zateče-
ní vstřikovací jednotky – viz obrázek 2 (výsle-
dek) – únik materiálu na vstřikovací jednotku 
a obrázek 4 (příčina) – tedy nesouhlasný tvar 
špičky vstřikovací jednotky a vstupu do formy.

Velmi zanedbávaná je také problematika che-
mické koroze, která znemožní korektní utěs-
nění systému a je častou příčinou úniku plastu 
z horkého systému – viz obrázek 5.

Finální cenu plastového výrobku ovlivňu-
je primárně tvar výstřiku, který předurčuje 
složitost formy. Tedy nástroj (forma) se také 
podílí na finální ceně výrobku a to v kombi-
naci se strojem, materiálem, technologickými 
podmínkami atd.
Ovšem velmi podceňovaná a velmi důležitá je 
cena údržby, která zvláště v případě problé-
mů vstupuje výrazným způsobem do finální 
ceny výstřiku. Je nutné si uvědomit, že pokud 
zateče horký systém (viz obrázek 1), tak ve 
standardním případě není možno určit místo 
úniku. Není-li možné určit místo úniku, je ná-
stroj předem odsouzen k opakování zatečení 
a tím se následně zvyšuje cena výstřiku.
Z toho důvodu se logicky nabízí integro-
vat do formy systém Airtect nové generace, 
který přechází zatečení horkého systému 
a umožňuje přesně určit místo úniku plasto-
vého materiálu.
Během vývoje systému kontroly zatečení do-
šlo k výraznému technickému posunu a po-
slední generace Airtect nabízí kombinaci 
zkušeností a technických vychytávek, které 
ještě nedávno nebyly k dispozici.
Základní řídící jednotka je dodávána s pří-
slušenstvím pro kontrolu úniku plastu mezi 
vstřikovací jednotkou a vstupem do formy. 
Tato verze je nedílnou součástí stroje. Je po-
třeba si uvědomit, že pokud dojde k zatečení 
směrem na vstřikovací jednotku, tak není →

AIRTECT – úniky plastu pod kontrolou

Obrázek 1 - zatečený horký systém

Obrázek 3 - primární místa úniku plastového materiálu

Obrázek 5 - chemická koroze zničila těsnící plochu na rozváděcí desce

Obrázek 4 – nesouhlasný tvar špičky vstřikovací jednotky a vstřikovací 
objímky umožňuje hromadění plastu před špičkou a následně únik 
materiálu směrem na topení vstřikovací jednotky

Obrázek 2 - únik plastu na vstřikovací jednotku stroje

http://svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2017.pdf
http://www.jansvoboda.cz/
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JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identifikace místa úniku.
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
Ermanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu, 
nejčastější chyby a prevence.
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie lisovna-nářaďovna, 
aneb 1+1 je více než 2.
A další…

ÚČAST PŘISLÍBILI:

POZVÁNKA NA KONFERENCI

ergie

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

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT? 
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY? 
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017, 
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz
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17.-18. května 2017 / Maximus Resort, Brno 

Brno 2017

FORMY 
A PLASTY

→ mimo provoz pouze jedna for-
ma, ale celý stroj – tedy do doby 
vyřešení (opravy) není možné 
provozovat více než jednu formu. 
Díky tomu se následně může stát, že 
není možné splnit slíbené dodávky 
klientům. I z toho důvodu jsou do-
dávky rozděleny do dvě části:
1) Řídící jednotka Airtect – 
 ochrana stroje proti zatečení 
 plastem (základ systému 
 Airtect). Tato část je prevence 
 problémů s únikem materiálu 
 do stroje. Tato část by měla být 
 součástí všech vstřikovacích 
 strojů.
2) Vícenásobná rozvaděč pro 
 hlídání potenciálně 
 nebezpečných míst – 
 ochrana nástroje.

Ochrana nástroje se aplikuje 
do formy. Jedná se o soustavu nere-
zových senzorových trubiček, které 
jsou na jedná straně navedeny do 
kritických bodů. Druhá strana senzo-
rových trubiček je zaústěna do spod-
ního dílu rozvaděče, který zůstává 
nedílnou součástí formy. O spojení ří-
dící jednotky (součást stroje) a rozvá-
děcí části (součást formy) se pak stará 
mobilní díl rozvaděče, který může být 
součástí stroje, nebo jej lze jednodu-
še přemísťovat dle potřeby ze stroje 
na stroj.
Systém Airtect tedy dokáže identifi-
kovat i velmi malé úniky plastu z hor-
kého systému, následně zastavit stroj, 
a přesně určit místo úniku.
Díky tomu, je možné odstranit pri-
mární příčinu zatečení plastu a to bez 
nutnosti čistit celý horký systém, vý-
měny topení a čidel a hlavně bez pro-
stojů, které si běžně oprava vyžádá.
Zjednodušeně řečeno – aplika-
ce detekce úniku plastu umožňu-
je vyrábět levněji a tím přispívá 
k lepší ekonomické bilanci lisovny.

Jednoduchost instalace - viz obrázek 6 – 
a údržby, pak je zárukou dlouhé životnosti 
a spolehlivosti vstřikovací formy.
Nová generace detekce úniku plastu Airtect 
navíc dostala v základu automatickou kalib-
raci sensorů při každém spuštění. Inovova-
ný materiál senzorových trubiček, umožňuje 

jednodušší zástavbu díky výraznému zmenšení 
poloměru ohybu. Mechanické úchyty sensorů, 
umožňují přesnou montáž a zabraňují odtla-
čení senzorových trubiček z místa snímání tla-
kem uniklého materiálu.
Oddělením elektronické části rozvaděče, od 
mechanické části, která je součásti formy, pak 
došlo ke snížení nákladů na instalaci systému 
Airtect pro kontrolu úniku plastu.
Maximální počet hlídaných zón na jednu řídící 
jednotku se ustálil na 32kontrolovaných mís-
tech, s možností zvýšit tento na 64, nebo 96 
pomocí dodatečné řídící jednotky.
Navíc je do rozvaděče Airtect, který je umístěn 
na formě integrováno hlídání teploty formy. 
Díky tomu je zde automatická kontrola tep-
lotního managementu formy a tím se snižuje 
riziko výroby zmetků kvůli neshodné teplotě 
na nástroji. Systém Airtect hlídá jak minimální, 
tak i maximální povolenou teplotu.
Pokud máte zájem o snižování nákladů na vý-
robu pomocí prevence zatečení horkého sys-
tému kontaktujte nás na info@jansvoboda.cz

Obrázek 6 - instalce nerezových sensorových trubiček

O firmě JAN SVOBODA

Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává 
již více jak 20 let polotovary na plasty a leh-
ké kovy od rámů forem, sloupků, pouzder 
a vyhazovačů, přes hydraulické válce, hor-
ké trysky, datumovky, speciální prvky do 
chladících okruhů až po speciální přídavné 
jednotky dávkování masterbatche, čištění 
forem, kontrola chladících okruhů a dal-
ších speciálních zařízení. Sortiment je vy-
bírán tak, aby byl zaručen co nejlepší po-
měr cen/výkon. Firma JAN SVOBODA nabízí 
progresivní technologie tak, aby pokryla 
požadavky moderní výroby s maximálním 
přihlédnutím na vysokou kvalitu finálního 
plastového výstřiku s požadavekem mini-
mální ceny údržby a dlouhodobé životnos-
ti.

Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje 
firemní heslo „Rozdíl je v kvalitě“.

AIRTECT – úniky plastu pod kontrolou

https://youtu.be/Y0651sXkfkg
mailto:info%40jansvoboda.cz?subject=
http://www.jansvoboda.cz/
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Aktuální školení z oblasti 
zpracování plastů

Školení pro pokročilé seřizovače
v termínu 13. – 14. 3. 2017
Školení je vhodné pro zaměstnance na pozici 
seřizovač pro zvýšení odbornosti.
n Interní struktura polymerů ve vztahu k me-

chanickým a tokovým vlastnostem a po-
drobný rozbor ve vztahu ke zpracovatelským 
teplotám.

n Vlastnosti a technologické parametry zpra-
cování plastů.

n Chování kompozitů při zpracování.
n Rozbor viskozity během zpracování plastů.
n Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren, 

sušící výkon.
n Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické 

aplikace.
n Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv 

plastu, technologických parametrů a stroje 
a nástroje na proces vstřikování.

n Seznámení s konstrukcí náročnějších vstřiko-
vacích forem, dle výkresů, 3D počítačových 
modelů (ukázka kinematiky forem) a praktic-
ké ukázky.

n Vady forem, možnosti rozpoznání.
n Používané postupy při výměně materiálu.
n Seznámení s komplikovanými nebo proti 

sobě jdoucími problémy na plastových 
dílech a metodikou jejich systematického 
odstraňování.

n Postup při optimalizaci technologických 
parametrů, postup při odstraňování vad.

n Detailní rozbor kombinovaných vad na plas-
tových dílech.

n Možné moderní postupy odstraňování vad 
vstřikovaných plastových dílů.

Konstrukce vstřikovaných dílů
v termínu 27. – 28. 3. 2017
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikova-
ných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných 
oborech.
n Rozdělení plastů.
n Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
n Vliv přísad na vlastnosti.
n Technologie vstřikování ve vztahu ke kon-

strukci dílu.

n Přehled speciálních technologií vstřikování 
a ostatní zpracovatelské technologie.

n Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci 
dílu.

n Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
n Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
n Přesnost plastových dílů.
n Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
n Vady plastových dílů.
n Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 

pomocí počítačové simulace.
n Materiálové zkoušky, možnosti testování 

výrobků.

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete 
na stránkách společnosti Libeos. 
www.libeos.cz/zpracovani-plastu.p6.html

TECH news

Krátké životní cykly a složitost komponentů 
vyžadují flexibilitu
Žádný jiný průmysl není charakterizován tak 
krátkými životními cykly výrobků jako právě 
plastikářský průmysl. Produkty a modelové 
řady jsou obměňovány i každých pár měsíců. 
Automatizační řešení pro výrobu musí mít vel-
mi krátkou dobu návratnosti anebo musí být 
navrženo tak, aby se dalo použít i pro další 
modelové řady. Současně s tím se neustá-
le zvyšuje složitost plastových komponentů 
a stupeň integrace. Výrobci by měli pokrýt 
rostoucí škálu modelů a účinně kompenzovat 
výkyvy ve velikosti výrobní šarže, což vyžaduje 
vysoký stupeň flexibility. Vzrůstající požadav-
ky na flexibilitu a účinnost jsou hlavní hnací 

silou Industrie 4. 0. „Stát se více flexibilním“ 
zde znamená „být schopný reagovat rychleji, 
individuálně a umět se přizpůsobit“ – ideálně 
s automatickými procesy a řízením procesů za-
loženým na IT bázi.

Vývoj v úzké spolupráci se systémovými 
partnery
Plastikářský průmysl vyžaduje řešení a aplika-
ce, které jsou určeny pro bezprostřední použití 
a které jsou jednoduché na provoz a integraci. 
To je důvod, proč KUKA s několika systémovými 
partnery vyvinula takzvané „ready-to-use“ 
řešení, které bylo k vidění na K 2016.
Systémoví partneři hrají ústřední roli ve stra-
tegické orientaci a definici balíčků řešení. → 

KUKA v K 2016: řešení “ready-to-use” 
pro plastikářský průmysl
KUKA Robotics se na plastikářském veletrhu K 2016 konaném 19. až 26. října 2016 v Düsseldorfu soustředila na řešení automatizace pro 
konkrétní aplikace. Ve spolupráci se systémovými partnery vyvinul augsburský specialista na roboty “ready-to-use” řešení, která byla 
prezentována v jeho stánku C49 s rozlohou 250 m³ v hale 12. Bylo zde předvedeno Pick & Place řešení pro výrobu mobilních telefonů.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OTK.CZ
NAVYŠUJEME KAPACITU VÝROBY IML ETIKET

HYDRAULICKÉ OLEJE ŘADY MOBIL DTE 10 EXCEL, 
NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO  
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

MAIER  
KORDULETSCH  
MAZIVA 

partnerství,  
které nedrhne

www.mobil-1.cz
+ 420 380 601 028
objednavky@maierkorduletsch.cz

inz_193x40_MaierKord_17.indd   1 11/01/17   21:43

http://www.libeos.cz/zpracovani-plastu.p6.html
http://svetplastu.eu/
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
http://www.otk.cz/
http://www.maierkorduletsch.cz/


TECH news - 4 - 21. 2. 2017

KUKA v K 2016: řešení “ready-to-use” 
pro plastikářský průmysl

Využití simulační analýzy pro optimalizaci 
plastů s obsahem přírodních vláken

O společnosti KUKA Robotics

KUKA Roboter GmbH, s vedením v Augsburg, 
je akciová společnost patřící mezi přední 
světové dodavatele průmyslových robotů. 
Klíčové kompetence jsou ve vývoji, výrobě 
a prodeji průmyslových robotů, řídicích 
systémů a softwaru. Společnost má ve-
doucí posta-vení na trhu v Německu a Ev-
ropě a číslo jedna v nejrůznějších odvět-
vích po celém světě. KUKA Roboter GmbH 
zaměstnává okolo 4230 lidí po celém svě-
tě. V roce 2015 činily tržby 909,6 milionu 
EURO, společnost má 26 dceřiných závo-
dů a je přítomna na hlavních trzích v Evro-
pě, Severní a Jižní Americe a Asii.

→ „Definovat a dosáhnout přidané hodnoty můžeme pou-
ze ve spolupráci s našimi zákazníky – s řešením „ready-to-
-use“ šitým na míru plastikářskému průmyslu“ zdůrazňuje 
Philipp Kremer, manažer tržního segmentu plastikářství 
v KUKA Roboter GmbH.

Ready-to-use: s jednoduchým ovládáním obsluhy 
a integrace
KUKA společně se svými systémovými partnery představi-
la na veletrhu K 2016 řešení „ready-to-use“, které prezen-
tuje inteligentní kombinaci KUKA robotů a doplňkových 
produktů KUKA jako například aplikační software KUKA 
a dalších navazujících komponentů. S nabídkami saha-
jícími od robotů a volitelného softwaru přes kombinaci 
robotů s nástroji a softwarem až k plně vybaveným robo-
tům s nástroji, kabeláží, řídicím systémem procesů a tech-
nologickým softwarem – nezáleží na vašich zkušenostech 
s automatizací, KUKA a její systémoví partneři připraví 
vhodný balíček právě pro Vás. Řešení „ready-to-use“ je 
speciálně šité na míru pro aplikace v plastikářském prů-
myslu a mohou proto být použity ihned po montáži.

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

www.frimo.com

Dynamicky
a s vášní.

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

V evropské průmyslové výrobě se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání ob-
novitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se 
setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními 
vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd., obrázek 1. Snaha o uplatnění přírodních vláken 
vytváří novou výzvu: výrobky z plastových materiálů obsahujících přírodní vlákna (NFC) 
se při výrobě chovají odlišně v porovnání s plastovými díly, u nichž polymerní matri-
ce byla doplněna dosud používanými typy vláken (skelná, karbonová, ocelová apod.).→ 

Obr. 1: Přírodní materiály, které mohou být využity k přípravě vláken pro plastikářský průmysl: sisal, konopí, pšeničná sláma, len, kenaf 
(vlákno z ibišku konopovitého), regenerovaná celulóza a dřevěná vlákna

• Úvěr a leasing 
• Operativní leasing 
• Komplexní pojištění

Umíme vdechnout 
život vašim představám

www.csobleasing.cz

http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
http://www.frimo.com
https://www.csobleasing.cz/
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Konstrukce
forem

CAE analýzy

Návrh postupových
a střižných nástrojů

Obrábění
www.nexnet.cz

Specializované řešení pro
konstrukci a výrobu forem

Potřebujete vyrobit formu 
nebo její prototyp?
Dovolujeme si vás informovat o aktuální možnosti cenově výhodné výroby 
vstřikovacích forem, prototypových forem, tvarových vložek, elektrod a dalších 
nástrojů, včetně možnosti zpracování konstrukčních návrhů ve 3D, které pro vás 
zajistí česká společnost Nexnet.
V případě zájmu o využití jejích kapacit zašlete vaši nezávaznou poptávku na 
e-mail obchod@nexnet.cz nebo využijte telefonního čísla +420 773 628 631.

Využití simulační analýzy pro optimalizaci plastů 
s obsahem přírodních vláken
→ Taveniny plastů vykazují odlišné tečení, pokud obsa-
hují přírodní vlákna: přírodní vlákna jsou v průměru delší 
a pružnější, což mj. způsobuje jejich nižší hustotu a vyšší 
objemový podíl při stejném hmotnostním poměru, pokud 
je porovnáváme s plnivem ze skleněných vláken. Z toho-
to důvodu není možné k simulačním analýzám použít vý-
počtový model pro skleněná vlákna.
Výše uvedené bylo hlavním důvodem, proč se němec-
ká firma Simcon GmbH, dodavatel simulačních softwarů  
Cadmould® a Varimos® pro optimalizaci vstřikování plastů, 
zapojila do výzkumného projektu s názvem „Materiálové 
a tokové modely pro vstřikované materiály s obsahem pří-
rodních vláken, podpora použití přírodních vláken v auto-
mobilovém průmyslu“. Na projektu spolupracovala řada 
dalších významných firem a institucí jako např. Ford, Uni-
versita ve Wisconsin-Madisonu, Universita v Brémách, WKI 
Hannover, Institut Fraunhofer, International Automotive 
Components, LyondellBasell a další.
V rámci výzkumného projektu byly postupně provedeny 
následující kroky:
a) Na universitě v Madisonu byl vytvořen mikromechanický 

model pro popis chování přírodních vláken při proudění 
s bilancí sil působících na jednotlivá vlákna.

b) Na universitě v Brémách a na WKI Hannover byla zjištěna 
orientace přírodních vláken v reálných tělesech pomocí 
mikro-CT-snímků.

c) Nový výpočtový modul byl vložen do výpočtového já-
dra softwaru Cadmould® a návazně byla provedena řada 
porovnávacích měření s využitím počítačové tomografie.

d) Pro zamezení kvalitativních vad byly stanoveny nové 
technologické parametry vstřikování plastových materi-
álů obsahujících přírodní vlákna. Vhodné parametry jsou 
poněkud odlišné od dosud běžně používaných hodnot.

e) K dalšímu ověření nového simulačního modulu poslouži-
ly crash testy, při kterých bylo porovnáváno crash chová-
ní reálných dílů se simulačními matematickými výpočty. 
Orientace přírodních vláken vypočítaná softwarem Cad-
mould® byla s využitím programu Cadmould® Converse 
přenesena do softwarů LS-DYNA a RADIOSS, ve kterých 
byly provedeny strukturální výpočty.

Při všech porovnáních byly nalezeny dobré shody mezi 
simulacemi a výsledky reálných měření. Na obrázku 2 je 
doložena shodnost deformačního výpočtu s reálnou defor-
mací dílu.
Výsledkem výzkumného projektu je nový funkční simulační 
modul softwaru Cadmould®, vycházející z mikromechanic-
kého modelu zpracovaného na univerzitě v Madisonu, který 
umožní analýzy plastových výrobků s obsahem přírodních 

vláken. Simulace tak dokáží komplexně pokrýt požadavky průmyslu. Dalším úkolem 
firmy Simcon je pak dále rozvíjet a zdokonalovat nový simulační modul s cílem dosáh-
nout co nejlepších analýz materiálů obsahujících různé typy přírodních vláken.

Jiří Gabriel
Plasty Gabriel s.r.o., www.cadmould.cz

Obr. 2: Vypočítaná deformace PP dílu plněného sisalem a deformace reálného dílu. Deformace jsou shodné ve směru i velikosti.

PLASTINUM™ pro pokrok v plastech

banner_linde.indd   1 16.03.2016   15:05:45
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Dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2017:
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30. 5.–20. 6.–12. 9.–3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10.–14. 11.–5. 12.
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