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Aktuální vydání Světa plastů číslo 26 -
ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 26 - 
in PDF HERE.

Pražské pobočce Sumitomo SHI Demag
se v Česku i na Slovensku daří

David Svoboda je zkušeným manažerem 
a expertem v oblasti výroby plastů, který byl 
v roce 2019 osloven firmou Sumitomo SHI 
Demag, aby založil a následně řídil dceřinou 
pobočku v České republice. Covidová krize 
její založení společnosti pozdržela a k jejímu 
oficiálnímu otevření došlo 1. dubna 2021.

Svět plastů (SP): Říkal jste, že covid zpomalil 
práce na založení české pobočky.

David Svoboda (DS): V říjnu 2020 jsem nastoupil 
do centrály v Německu ve Schwaigu. Tam jsem 
připravoval koncept, hledal vhodné prostory 

budoucí pobočky a tým lidí. Celé to trvalo asi 
pět měsíců a 1. března 2021 jsem se poprvé 
sešel s mými novými kolegy. První měsíc jsme 
nastavovali procesy, proběhlo proškolení, 
implementace SAPu a dalších SW tak, aby 
hned od 1. dubna 2021, mohla pobočka naplno 
a zodpovědně začít fungovat.

SP: Nekomplikovalo vám práci uzavření hranic 
a okresů v té době?

DS: Ano, vše probíhalo na dálku mezi námi 
a Německem, včetně nastavování našeho 
programového vybavení pro techniky 
i obchodníky. Bylo to dost složité a náročné. 
Začali jsme se 13 zaměstnanci. V průběhu roku 
jsme posílili o servisního technika na Slovensku 
a začátkem tohoto roku o dalšího servisního 
inženýra v ČR. V současné době je nás 15.

SP: Jak složité je získávání zákazníků?

DS: Celkem máme v provozu cca 2000 strojů na 
území České republiky a na Slovensku. Přehled 
máme zhruba o 95 % strojů v obou zemích. Do 
vzniku pobočky zde byla zastupována firma 
Sumitomo SHI Demag českou společností, 

takzvaným agentem. Někteří zákazníci byli zprvu 
ze změny trochu nervózní. Ale během velmi 
krátké doby se nám je podařilo přesvědčit o tom, 
že je nenecháme ve štychu – a výsledkem je, že 
zhruba 98 % zákazníků je spokojených a věří 
nám. Ostatně i naše firemní heslo „Dělat to jinak“ 
už je vnímáno velmi pozitivně, protože nejde jen 
o marketingový výkřik.

SP: A jak získáváte informace o spokojenosti 
zákazníků?

DS: Zpětnou vazbu máme z osobních jednání, 
schůzek a účasti na veletrzích. Pro mě 
představuje úplně největší zadostiučinění, že 
mi volají zákazníci, kteří vysoce hodnotí kvalitu 
práce mých kolegů.

SP: To je příjemné, myslím, v Čechách se pochvaly 
moc nedočkáte, spíše jsou lidé zvyklí kritizovat.

DS: Máte pravdu, pro náš tým je taková zpětná 
vazba výzvou k ještě kvalitnější práci a závazek, 
abychom to dělali na úrovni. Navíc je pro mě 
důležitá pokora, která může být i zárodkem 
důvěry zákazníků v nás. A podobně to platí i pro 
kolegy. pokračování na další straně
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dostane i vysvětlení, co znamená tohle a jaké to 
má pro něj výhody, tak to je přece hned o něčem 
jiném! Mě se podařilo sestavit tým opravdu 
skvělých lidí, kteří věci rozumějí a jsou schopni 
ji i prodat. K tomu lze ještě přidat to, že je třeba 
se zákazníkem mluvit otevřeně, dávat mu návrhy, 
jak stroj koncipovat, aby byl pro něj výhodný – 
a to i do budoucna.

SP: Co je ještě pro zákazníka důležité?

DS: Důležité je, aby zákazník dostával dobrou 
péči i v zákaznické podpoře. Pro tuto oblast mám 
v týmu dva mladé kluky, kteří jsou extrémně 
rychlí. Zákazník dostane v 95 % odpověď v řádu 
desítek minut, ať jde o nabídku nebo nějakou 
technickou radu. U většiny důležitých ukazatelů 
sledujeme KPI (Key Performance Indicator) 
tak, jako tomu je obecně v průmyslu – každé 
pondělí je vyhodnocujeme. Ale nepřeháníme to. 
Díky tomu mám pod kontrolou efektivní využití 
lidí, techniky, obraty a tak dále, což přispívá 
k dynamickému řízení firmy. A vůči zákazníkovi 
tak můžeme být proaktivní – to je podle mě 
důležité proto, aby se k nám rádi a s důvěrou 
vraceli.

SP: Můžete monitorovat stroje na dálku nebo jak 
může zákazník řešit případný problém?

DS: Samozřejmě to umíme, ale je zapotřebí, 
aby i stroj u zákazníka byl vybaven odpovídající 
podporou. Náš MyConnect, systém vzdálené 
správy přes VPN, umožňuje monitoring strojů. 
Jeho možnosti předvádíme v našem showroomu 
a snažíme se jím nyní vybavovat všechny nové 
stroje, protože případný zásah je tak rychlejší 
a efektivnější. Ale pokud to myslíte tak, že sám 
stroj nám přímo hlásí poruchu, tak tomu zatím 
není. Stroj hlásí případný problém obsluze a ta se 
s námi spojí – my pak můžeme některé závady 
eliminovat na dálku. Třeba i za pomoci hotline, 
která funguje v pracovních dnech. Pracovník 
na hotline může problém vyřešit pomocí 
zmíněné vzdálené správy nebo tam, kde na to 
stroj u zákazníka zatím není připraven, pomocí 
telefonátu či videohovoru. Kdybych to shrnul, 
tak pilíře podpory zákazníkům bych rozdělil 
do tří skupin. První je hotline, druhá ErgoCheck 
pro předcházení neočekávaným poruchám 
a závadám, a na konec MyConnect. Tuto novinku 
se snažíme co nejvíce rozšířit mezi zákazníky.

SP: Můžete nějak přiblížit výraz ErgoCheck?

DS: Jde o profylaktickou kontrolu vstřikolisu, kdy 
se provede důsledná kontrola parametrů. Tedy 
třeba správné teploty a tlaky, aby odpovídaly 
realitě – ukazatele totiž mohou ukazovat i něco 
trochu jiného, to může ohrozit kvalitu výroby. 
Při auditu – včetně kontroly paralelity desek 

nebo přítlaku trysky – všechny parametry 
měříme, vyhodnocujeme a doporučujeme 
zákazníkovi případné další kroky. To proto, aby 
se stroj nečekaně nezastavil a abychom takovým 
nečekaným – a pak i drahým událostem – 
předcházeli. Je to v podstatě aplikace predikce – 
předpovídání – a prevence u zákazníka. Každý 
takto zkontrolovaný stroj od nás dostane 
certifikační protokol a známku.

SP: Naznačoval jste, že aktivní účast na veletrzích 
je pro firmu důležitá. Nemění se váš názor?

DS: Ne, my jsme byli na MSV Brno loni po více 
než deseti letech a účastnili jsme se formou 
aktivní prezentace, protože ta má největší dopad 
na zákazníky. Měli jsme na stánku vstřikolis, 
na kterém jsme ukazovali výrobu dílů a tím 
i jeho možnosti. I letos na MSV chceme být 
a připravujeme opět aktivní prezentaci. Chceme 
ukázat i některé atraktivní nadstavby. Účast na 
veletrhu beru jako důležitý prvek marketingu 
a přiblížení se zákazníkům. Překvapením 
bude prezentace spolupráce s jednou firmou. 
O produktu zatím ale nechci říkat nic konkrétního, 
přijďte se podívat!

SP: Během rozhovoru jste také zmínil showroom. 
Co tam můžeme vidět?

DS: Kromě kanceláří máme i halu o velikosti 500 
m2. V ní máme předváděcí i skladové stroje 
a školicí centrum pro ukázku spojení teorie 
s praxí. Do budoucna plánujeme prostory 
rozšířit o sekci automatizací, kde v příštím roce 
očekáváme oživení zájmu o tuto oblast a chceme 
na ni být dobře v předstihu připraveni. Situace 
v automotive je taková, jaká je, ale Sumitomo 
SHI Demag je velmi silný nejen ve světě výroby 
obalové techniky a obalů, jako jsou třeba 
kelímky nebo nádoby, ale také v medicíně, ve 
spotřebním a elektrotechnickém průmyslu. Takže 
existuje spousta zajímavých oblastí, kde je slovo 
automatizace jednotícím prvkem. To, že jsme silní 
v mnoha oblastech, nám nedává závislost pouze 
na automotive, která je nyní v krizi. A díky tomu 
se nám daří držet obraty na cílových úrovních.
pokračování na další straně

pokračování Vedl jsem s nimi rozhovory koncem 
roku 2020 a všichni, kteří slíbili do projektu 
nastoupit, protože v podstatě jsem v té době – 
pobočka jako subjekt ještě neexistovala – jim jen 
mohl slíbit místo formou gentlemanské dohody, 
tak také skutečně nastoupili, a toho si velice 
vážím! Ostatně o důvěru mi šlo i v předchozích 
zaměstnáních, protože ta se odráží v kvalitě 
vztahu nejen mezi zaměstnanci samotnými, ale 
i ve vztahu k našim zákazníkům. Snažím se práci 
pojímat nekomplikovaně a maximálně efektivně, 
a zcela vytlačit byrokracii, protože ta je zabijákem 
dobrých vztahů a zbytečně krade čas.

SP: Pojďme se vrátit k tomu, co jste už řekl. Zmínil 
jste heslo „Dělat to jinak“, můžete nám jeho 
význam více přiblížit?

DS: Během dvaceti let jsem byl mimo jiné 
i zodpovědný za nákup vstřikolisů, tedy toho, 
co dneska prodáváme. Takže jsem se teď dostal 
na druhou stranu barikády. A protože jsem 
nakupoval stroje od různých výrobců, největších 
dodavatelů vstřikolisů, setkal jsem se s jejich 
silnými, ale i slabými stránkami. Řekl jsem si, 
že chci navazovat na ty silné stránky a v nich 
pokračovat, a tak to dělat, a naopak – změnit to, 
co se mi nelíbí.
Další, co je důležité, a co se mi povedlo, je 
poskládat tým lidí, kteří znají výrobu. Pro mě 
je důležité, aby ti lidé věděli, co je to výroba se 
zaměřením na vstřikování plastů. To znamená, 
aby znali procesy. Nejen aby tomu rozuměli, ale 
aby i vnímali, co je klíčové – a to je ten zákazník 
na konci. Aby pochopili výrazy, jako je třeba 
kořenová příčina vzniku chyby. Pokud udělám 
chybu, poučím se z ní a neopakuji ji. Když 
odstraním problém, neodstraním kořenovou 
příčinu, ten problém se totiž může opakovat. I toto 
je princip hesla „Dělat to jinak“. Od obchodníků 
očekávám nejen porozumění podstatě věci, ale 
i excelentní technické dovednosti a dokázali to 
zákazníkovi srozumitelně podat. Prospekty si 
zákazník může prohlédnout sám, ale když se mu 
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výrobních závodech kde je k dispozici velká škála 
strojů různých velikostí a typů. Takže i tím plníme 
naše motto „Dělat to jinak“, zákazník se s námi 
domluví, postará se o zaslání formy a granulátu 
na dohodnuté místo a tam proběhne ostrý test, 
který ověří, zda je stroj pro připravovaný výrobek 
vhodný. A mohu říci, že tento způsob zápůjček se 
nejen nám ale i zákazníkovi osvědčil. I tak vlastně 
získáváme nové zákazníky, kterým nemažeme 
med kolem pusy, ale reálně předvedeme, co naše 
technika umí.
Ještě abych nezapomněl, naše stroje umí ukázat 
přesnou spotřebu elektrické energie, takže 
zákazník okamžitě vidí, jaké náklady na výrobek 
bude mít. Mohu zodpovědně říct, že úspora 
energie se v tento okamžik pohybuje na troj- 
až čtyřnásobku výrobních nákladů ve srovnání 
s hydraulickým lisem, ovšem ceny energií zažívají 
turbulentní období. Náš zákazník si tedy může 
dopředu spočítat, kolik ho při současných 
cenách bude stát výlisek, respektive kolik ušetří 
při výměně svého současného stroje za nový, 
moderní.
Jako přidanou hodnotu umíme zákazníkovi 
nabídnout i služby našich partnerů. Například 
jsme schopni definovat a připravit infrastrukturu 
prostor pro vstřikování plastů. V rámci 
jednotlivých výrobních buněk koncipovat stroj 
včetně automatizace, periférií, formy až po 
správný výběr vhodného granulátu. Tyto celky 
navíc můžeme v našem showroomu sestavit 
a odzkoušet. Po odladění si zákazník odveze 
rovnou funkční stroj i s doplňky na místo, kde mu 
bude sloužit.
Problém pro nás není ani finanční poradenství, 
spolupracujeme s několika leasingovými 
společnostmi. Dále zákazníci vítají možnost přes 
nás získat kontakty na firmy, nabízející dotace. 
Jsme dokonce schopni přijet do firmy s finančním 
poradcem, aby přímo na místě zjistil, v jakém 
stavu firma je a co potřebuje, a navrhl jí možný 
způsob financování. Tohle je velmi vítaná služba, 
především pro malé a střední firmy.

SP: Děkujeme za rozhovor!

David Svoboda, jednatel Sumimoto (SHI) 
Demag Plastics Machinery Česko spol. s. r. o.
Od roku 1997 se pohybuje v automotive. Tři roky 
pracoval v Německu u nadnárodního koncernu na 
vývoji systémů pro ostřikování skel a světlometů. 
Součástí funkce bylo definování a řízení nových 
projektů z plastu, výroba nástrojů a transfery 
do České republiky. Po ukončení této etapy 
přijal manažerskou roli, ve které řídil vstřikovnu 
u Liberce se zaměřením na plastové díly pro 
automotive. Zde se podílel mj. na projektech 
day/night produktů, plastových dílů pro tlačítka 
palubní desky automobilů, viditelné ve dne 
i v noci. V tomto segmentu byli průkopníky a díly 
byly na přelomu století dodávány například 
pro Mercedes-Benz, francouzské skupině PSA 
a dalším. Poté David Svoboda pracoval 14 let 
pro firmu Witte Automotive, kde měl na starosti 
Úsek plastů a technické profese s řízením cca 400 
lidí ve vstřikovně a nástrojárně. Byl u rozjezdu 
Industrializace plastů (vývoj a výroba plastových 
dílů systému zamykání vozidel a dveřních modulů). 
V roce 2019 Jej oslovila společnost Sumitomo SHI 
Demag, aby založil dceřinou pobočku v České 
republice (SDCZ). Ta byla oficiálně otevřena 
1. dubna 2021.

pokračování
SP: Jinými slovy řečeno, na nové výzvy jste 
připraveni.

DS: Jsme připraveni na podporu a servis, nabídky 
v různých oblastech, kvalitu poskytovaných 
služeb. Doba není příliš příznivá, a tak si nemohu 
dovolit plýtvat penězi na oblasti, které nejsou 
momentálně v kurzu. Na řešení výzev jsme buď 
sami nebo s partnery připraveni, takže za sliby, 
které nyní dáváme, tak plníme.

SP: Dá se charakterizovat, čím se odlišujete od 
konkurence?

DS: Konkurence v plastikařině je obrovská, 
především v Německu a Rakousku. Je hodně 
podobná a je hodně kvalitní. V čem se ale 
stroje Sumitomo Demag odlišují, tak určitě je 
léty prověřená technologie výroby. Japonský 
obr Sumitomo je jeden z největších výrobců 
elektrických vstřikolisů na světě. Když koupilo 
Sumitomo firmu Demag, došlo ke skloubení 
japonské technologie a německé precizní výroby. 
A z těchto dvou výjimečných předpokladů 
vyšly – podle mého názoru – nejlepší elektrické 
lisy. Elektrické vstřikolisy jsou naší největší 
konkurenční výhodou. I proto zhruba 85 % 
našich zákazníků od nás elektrické vstřikolisy 
kupuje, vidí v nás pionýry v této oblasti. Hlavními 
benefity elektrických vtřikolisů je přesnost, 
opakovatelnost a energetická úspornost. Ta je 
v současnosti velkým tématem pro firmy.

SP: A můžete závěrem přiblížit, co ještě můžete 
zákazníkům nabídnout?

DS: Samozřejmě jsme schopni poradit při 
koncipování výrobní linky i doporučit vhodný 
typ stroje. A pokud zákazník chce vyzkoušet naši 
technologii, můžeme mu dát na vyzkoušení náš 
vstřikolis, aby se s ním zákazník mohl seznámit 
a zjistil, co od něj může získat. Dále můžeme 
nabídnout testování zákaznických forem buď 
u nás v showroomu nebo přímo v Německu ve 

Konstruování forem II
(3 denní školení)
v termínu 17.–19. 10. 2022

Školení pro pokročilé seřizovače
v termínu 31. 10.–1. 11. 2022

Výroba, opravy a údržba forem
v termínu 13.–14. 10. 2022

Školení je vhodné především pro 
pracovníky údržby a oprav forem.

https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-
forem-2-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro konstruktéry 
nástrojáren, konstruktéry dílů, 
technology a vývojové pracovníky.

https://libeos.cz/k/konstruovani-forem-ii-3-
denni-skoleni/

Školení je vhodné pro seřizovače
se znalostmi.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-
serizovace-2-denni-skoleni/

Partner školení:

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

TECH news

Otevřené kurzy z oblasti vstřikování plastů
Na podzimní měsíce plánujeme tato školení:

Nová řada elektrických strojů
precisionMolding

since 1990

Víc
informací
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https://kubousek.cz/produkty/elektricke-vstrikovaci-stroje-precisionmolding/?utm_source=technews&utm_medium=banner&utm_campaign=precisionMolding
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„Investice do BFT není čistě o majetkové účasti, 
ale zejména o strategické spolupráci mezi BFT 
a dceřinými společnostmi K.D.Feddersen Holding 
GmbH“,“ vysvětluje Silke Hamm, zodpovědná 
za rozvoj podnikání v port F, a pokračuje: „Je 
to pro nás oboustranně výhodné partnerství. 
Feddersen Group podporuje Start-up provozně 
v oblasti prodeje, výroby a výzkumu a vývoje a na 
oplátku získáváme přístup k vysoce kvalitnímu 
biologickému materiálu pro technické aplikace.“
Port F koordinuje strategickou spolupráci 
mezi BFT a obchodními jednotkami skupiny 
Feddersen. Konkrétně se jedná o prodej 
a marketing materiálu FibraQ® a jeho 
kompaundů, toll-fee kompaundaci a R & D 
projekty s distribučními společnostmi K.D. 
Feddersen, AKRO-PLASTIC a BIO-FED. FibraQ® 
jsou chemicky modifikovaná dřevěná vlákna 
a sloučeniny dřevěných vláken, která zajišťují 
optimální kompatibilitu s plasty pro dosažení 
nejlepších možných vlastností v technických 
aplikacích při vstřikování, vytlačování, tvarování 
za tepla a 3D tisku. „Feddersen Group je ideálním 
strategickým investorem, protože jeho dceřinné 
společnosti mohou významně pomoci rozšířit 
naše podnikání,“ říká Sara Georgsson Business 
Development, Sales & Brand manažer v BFT 
a dodává: „Je to pro nás perfektní partner.“
Port F, korporátní inovativní laboratoř skupiny 
Feddersen, byl založen v lednu 2021 s cílem 

podporovat inovace v cirkulární ekonomice. 
Toho se dosahuje prostřednictvím strategické 
spolupráce s účastníky celého hodnotového 
řetězce plastů a investicemi do start-upů, které 
mají významný přesah s cíli a aktivitami skupiny 
Feddersen.
S mezinárodně aktivní skupinou Feddersen 
má port F silnou podporu. Klíčové kompetence 
skupiny spočívají ve vývoji, výrobě a distribuci 
technických plastů, jakož i ve výrobě a prodeji 
strojů pro zpracování plastů. Inženýrské služby, 
stejně jako mezinárodní velkoobchod s nerezovou 
ocelí, dalšími surovinami a technickými výrobky 
jsou dalšími důležitými pilíři skupiny.

Port F a Feddersen Group se těší na dlohodobou 
podporu Biofiber Tech v dalším vývoji FibraQ® 
a rozvoji nových aplikací na různých geografických 
trzích.

Společnost K.D. Feddersen Holding GmbH 
se sídlem v Hamburku získala v červnu 2022 
menšinový podíl ve start-upu Biofiber Tech 
Sweden AB.
Krátce po založení port F v lednu 2021 byla 
zahájena počáteční jednání se společností 
Biofiber Tech Sweden AB (zkráceně BFT) s cílem 
vyhodnotit možnou strategickou spolupráci, 
včetně investičních možností. BFT je úspěšný 
greentech start-up, který nabízí inovativní řešení 
v oblasti biologických surovin pro řadu plastových 
aplikací. Díky sdíleným vizím a četným průnikům 
mezi start-upem a obchodními oblastmi skupiny 
Feddersen dostaly rozhovory rychle konkrétní 
rámec. V červnu 2022 došlo k oboustrannému 
podepsání investiční smlouvy.

K.D. Feddersen Holding GmbH -
strategická počáteční investice
do společnosti Biofiber Tech Sweden AB

Eric Zhang, zakladatel a generální ředitel společnosti 
Biofiber Tech Sweden AB, a Volker Scheel, generální 
ředitel společnosti K.D. Feddersen Holding GmbH, se 
těší na další spolupráci.

3D materiály FibraQ® v 3D tisku jednodílného kajaku.

Nová povrchově upravená dřevěná vláknan FibraQ® 
od společnosti Biofiber Tech Sweden AB.

Zleva doprava: Eric Zhang, zakladatel a generální ředitel biofiber Tech Sweden AB, Volker Scheel, generální 
ředitel K.D. Feddersen Holding GmbH, Luis Valencia, vývoj materiálů a aplikace Biofiber Tech Sweden AB, 
Christian Gref, ředitel port F, Sara Georgsson, Business Development, Sales & Brand Management Biofiber Tech 
Sweden AB a Silke Hamm, Business Development port F.
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Skupina WITTMANN využívá letošní veletrh 
K v Düsseldorfu k prezentaci svého no-
vého vývoje v široké škále oblastí. Od 19. 

do 26. října představí WITTMANN Technology 
na stánku F23 v hale 12 své nejnovější inovace 
v oblasti automatizace a periferií. Zde je pře-
hled nejdůležitějších exponátů.
Robotické paletizační řešení
Jednou z nových robotických aplikací, které 
WITTMANN představí na veletrhu K 2022, je 
paletizační buňka WITTMANN. Tato aplikace 
zajišťuje automatizovanou nakládku a vyklád-
ku dopravních systémů.
V této příkladné aplikaci jsou stohy zásobníků 
(trayů) [1 zásobník = 360 × 270 × 75 mm] pro-
střednictvím horizontální servoosy přemístěny 
ze zásobníku za paletizační buňkou do pra-
covní plochy robota s horním vstupem. Nově 
vyvinutý robot W938T s výložníkovou osou 
odformování a otočnou B-servoosou (která se 
otáčí kolem svislé osy) přebírá zásobníky. Před 
nastohováním na europaletu [1 200 × 800 mm] 
nebo do mřížkové krabice (Gitterbox) DB [1 240 
× 835 × 970 mm] je vyrovnání opticky zkon-
trolováno. Následně probíhá polohování na 
přepravním přípravku podle specifikací v od-
kládacím programu. Následně bude tato buňka 
použita k demonstraci toho, jak dva dopravní-
kové systémy od společnosti ErgoTek posunují 
naplněnou paletu nebo mřížkovou krabici DB 
dovnitř a ven z ochranného krytu. Průchody 
v ochranném krytu jsou zajištěny světelnými 
závorami a tlumením.

Všechny komponenty ErgoTek jsou ovládány 
výhradně pomocí řídicí jednotky R9 robota 
WITTMANN. Tato paletizační buňka působivě 
demonstruje vysoce flexibilní možnosti použití 
kartézského robota. Uvedený koncept lze vy-
užít jak na konci výrobních řetězců s několika 
vstřikovacími stroji, tak jako samostatné řešení 
mimo oblast výroby plastů v oblasti skladové 
logistiky. Robot W938T použitý v této konfigu-
raci má nosnost 15 kg. Rozhraním k dopravní-
kovému systému může být buď – zcela klasic-
ky – zaměstnanec s paletovým vozíkem, nebo 

částečně či plně automatizované řešení (FTS). 
Podle požadavků může být řídicí jednotka WI-
TTMANN R9 vybavena potřebnými rozhraními.
Sonic 143 „Šachový robot“
Na základě mnoha zajímavých a neobvyklých 
aplikací bude společnost WITTMANN na vele-
trhu K 2022 demonstrovat rozmanité možnosti 
své řady robotů a předvede výkon nejnovější-
ho řídicího systému robotů R9. Jednou z těchto 
aplikací je robot Sonic 143, který vás zve k ša

Tato aplikace využívá skutečnosti, že Sonic 143 
má speciální schopnosti jako vysokorychlostní 
robot. Roboty Sonic jsou v podstatě ideální pro 
krátké cykly vstřikování s časy otevření formy 1 
sekunda a kratšími. Tyto robotické modely jsou 
navrženy pro rampy s vysokým elektrickým 
a mechanickým zrychlením a zpomalením – 
a pro nejvyšší počet pohybů osy za minutu. 
Všechny tyto možnosti jsou využity v aplikaci 
demontrující realizaci nejkratších myslitelných 
pojezdových a manipulačních časů při manipu-
laci se šachovými figurkami.

Šachovnice je uspořádána vertikálně pod vo-
dorovnou osou robota Sonic 143 tak, aby po-
skytla lidskému soupeři a ostatním divákům co 

nejlepší pohled na desku a hru. Robot je vy-
baven kombinovanou A/C-servoosou a cha-
padlem ve tvaru písmene L, které má dva sa-
mostatné magnetické uchopovací systémy pro 
manipulaci s herními figurkami. Druhé z těchto 
dvou chapadel se používá, když má být figur-
ka poražena, tj. musí být nahrazena na určitém 
poli.
Samotné šachové figurky byly vyrobeny proce-
sem 3D tisku a jsou vybaveny kovovým jádrem, 
takže s nimi mohou manipulovat magnetická 
chapadla. Roboty, uchopovací systémy a ša-
chový software jsou ovládány pomocí součas-
ného řídicího systému R9 robota WITTMANN. 
To umožňuje integraci šachového software 
s otevřeným zdrojovým kódem prostřednic-
tvím otevřeného programového rozhraní.
Sonic 143 hraje buď proti sobě, nebo  proti 
vyzyvateli z okruhu návštěvníků veletrhu. Na 
stánku WITTMANN bude všem návštěvní-
kům nabídnuta možnost soutěžit se Sonic 143 
v rámci bleskové šachové hry s hrací dobou 
3 minuty – tahy jsou zadávány prostřednictvím 
virtuální šachovnice na displeji WITTMANN 
R9 TeachBox.

WFC 120: Regulace průtoku do 120 °C
Již více než 40 let je WITTMANN číslem 1 ve 
vývoji a výrobě vodních distributorů pro plasti-
kářský průmysl. Prostřednitvím WFC 120 před-
stavuje společnost WITTMANN na veletrhu 
K 2022 nákladově optimalizovaný digitální regu-
látor průtoku, který dokáže monitorovat průtok 
a teplotu zpětného okruhu formy (nebo rozdílo-
vou teplotu mezi přívodní a vratnou větví) pro 
každý jednotlivý okruh. Pomocí ručních regulač-
ních ventilů lze doregulovat průtok jednotlivých 
okruhů.

WITTMANN představuje  
novinky na veletrhu K 2022

U typu WFC 120 jsou k dispozici zařízení se 4 
až 12 okruhy (stupňováno po dvou). Je vybaven 
3,5“ dotykovým displejem, který slouží k ovlá-
dání okruhů. Na tomto displeji jsou hodnoty 
průtoku nebo teploty zobrazeny a hlídány po-
mocí zadání tolerančního rozpětí.
Pokud je WFC 120 instalován ve vstřikovacím 
stroji u vstřikovací formy, může být volitel-
ně ovládán pomocí 5,7“ dálkového ovládání 
z vnějšku ochranného krytu. Přenos dat do 
vstřikovacího stroje WITTMANN BATTENFELD 
probíhá prostřednictvím patentovaného ko-
munikačního protokolu, který je k dispozici 
i pro implementaci do jiných strojů. Volitelně 
je nabízeno komerčně dostupné sériové roz-
hraní, které se používá v oblasti temperačních 
přístrojů. Tímto způsobem lze komunikaci pro-
pojit i na stávajících vstřikovacích strojích, které 
jsou vybaveny sériovým rozhraním.
Zařízení je navrženo v odlehčené konstrukci 
a má výhodu nízké celkové hmotnosti. Paralel-
ní připojení kanálů regulace teploty v blízkosti 
nástroje pomocí WFC120 zaručuje vyšší prů-
toky, nižší opotřebení čerpadla a vyšší úspory 
energie se sníženými náklady na údržbu. Díky 
dostupným rozhraním a přenosu dat do stroje 
je k dispozici užitečný nástroj pro zajištění kva-
lity. Pokud připojení ke stroji není možné, lze 
protokolování provádět přes sériové rozhraní 
s volitelně dostupným „DataLoggerem“.
Skupina WITTMANN
Skupina WITTMANN je jedním z předních svě-
tových výrobců vstřikovacích strojů, robotů 

a periferií pro zpracování různých druhů plas-
tických materiálů. Sídlo společnosti je ve Víd-
ni v Rakousku a skládá se ze dvou hlavních 
obchodních jednotek: WITTMANN BATTEN-
FELD a WITTMANN. V souladu s koncepcemi 
ochrany životního prostředí, zachování zdrojů 
a cirkulární ekonomiky se skupina WITTMANN 
zabývá pokročilou procesní technologií pro 
maximální energetickou účinnost v procesu 
vstřikování plastů a zpracováním standardních 
materiálů a materiálů s vysokým podílem recy-
klátů a obnovitelných surovin. Výrobky skupiny 
WITTMANN jsou určeny pro horizontální a ver-
tikální integraci do inteligentní továrny (Smart 
Factory) a mohou být vzájemně propojovány 
a vytvářet tak inteligentní výrobní buňku.

Společnosti skupiny společně provozují osm 
výrobních závodů v pěti zemích a se svými 34 
pobočkami jsou prostřednictvím obchodních 
společností zastoupeny na všech hlavních prů-
myslových trzích po celém světě.

WITTMANN BATTENFELD usiluje o další rozši-
řování své pozice na trhu jako výrobce vstřiko-
vacích strojů a dodavatel moderní komplexní 
strojní technologie v modulární konstrukci. 
Sortiment společnosti WITTMANN zahrnuje ro-
boty a automatizační systémy, systémy dopra-
vy materiálu, sušičky, gravimetrické a volumet-
rické dávkovací jednotky, mlýny, temperační 
přístroje a chladicí jednotky. Sloučení jednot-
livých divizí pod společným deštníkem skupiny 
WITTMANN umožňuje bezproblémovou inte-
graci. – Ve prospěch vstřikovacích procesorů, 

kteří stále více požadují plynulé propojení zpra-
covatelských strojů, automatizace a periferií.

Kontakt pro ČR:
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. 
Malé Nepodřice 67 
397 01 Dobev 
Tel.: +420 384 972 165 
info@wittmann-group.cz 
www.wittmann-group.cz

Kontakt pro SK:
Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. 
Ľ. Stárka 2722/16 
91105 Trenčín 
Tel.: +421 32 642 08 52 
info@wittmann-group.sk                      
www.wittmann-group.sk

Düsseldorf – 19. až 26. října 2022
WITTMANN na „K“: Hala 12, stánek F23 
WITTMANN BATTENFELD na „K“: Hala 15, 
stánek C06

Robot WITTMANN W938T pracuje v paletizační 
buňce.

WITTMANN WFC 120, 4-okruhové provedení.

Osa serva klimatizace s chapadlem, žeton.

Roboti Sonic 143 od firmy WITTMANN na šachovnici.

www.wittmann-group.com

Your One-Stop-Shop

pokračování na další straně

A/C servoosa s chapadlem, figurka.

http://www.wittmann-group.cz
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Skupina WITTMANN využívá letošní veletrh 
K v Düsseldorfu k prezentaci svého no-
vého vývoje v široké škále oblastí. Od 19. 

do 26. října představí WITTMANN Technology 
na stánku F23 v hale 12 své nejnovější inovace 
v oblasti automatizace a periferií. Zde je pře-
hled nejdůležitějších exponátů.
Robotické paletizační řešení
Jednou z nových robotických aplikací, které 
WITTMANN představí na veletrhu K 2022, je 
paletizační buňka WITTMANN. Tato aplikace 
zajišťuje automatizovanou nakládku a vyklád-
ku dopravních systémů.
V této příkladné aplikaci jsou stohy zásobníků 
(trayů) [1 zásobník = 360 × 270 × 75 mm] pro-
střednictvím horizontální servoosy přemístěny 
ze zásobníku za paletizační buňkou do pra-
covní plochy robota s horním vstupem. Nově 
vyvinutý robot W938T s výložníkovou osou 
odformování a otočnou B-servoosou (která se 
otáčí kolem svislé osy) přebírá zásobníky. Před 
nastohováním na europaletu [1 200 × 800 mm] 
nebo do mřížkové krabice (Gitterbox) DB [1 240 
× 835 × 970 mm] je vyrovnání opticky zkon-
trolováno. Následně probíhá polohování na 
přepravním přípravku podle specifikací v od-
kládacím programu. Následně bude tato buňka 
použita k demonstraci toho, jak dva dopravní-
kové systémy od společnosti ErgoTek posunují 
naplněnou paletu nebo mřížkovou krabici DB 
dovnitř a ven z ochranného krytu. Průchody 
v ochranném krytu jsou zajištěny světelnými 
závorami a tlumením.

Všechny komponenty ErgoTek jsou ovládány 
výhradně pomocí řídicí jednotky R9 robota 
WITTMANN. Tato paletizační buňka působivě 
demonstruje vysoce flexibilní možnosti použití 
kartézského robota. Uvedený koncept lze vy-
užít jak na konci výrobních řetězců s několika 
vstřikovacími stroji, tak jako samostatné řešení 
mimo oblast výroby plastů v oblasti skladové 
logistiky. Robot W938T použitý v této konfigu-
raci má nosnost 15 kg. Rozhraním k dopravní-
kovému systému může být buď – zcela klasic-
ky – zaměstnanec s paletovým vozíkem, nebo 

částečně či plně automatizované řešení (FTS). 
Podle požadavků může být řídicí jednotka WI-
TTMANN R9 vybavena potřebnými rozhraními.
Sonic 143 „Šachový robot“
Na základě mnoha zajímavých a neobvyklých 
aplikací bude společnost WITTMANN na vele-
trhu K 2022 demonstrovat rozmanité možnosti 
své řady robotů a předvede výkon nejnovější-
ho řídicího systému robotů R9. Jednou z těchto 
aplikací je robot Sonic 143, který vás zve k ša

Tato aplikace využívá skutečnosti, že Sonic 143 
má speciální schopnosti jako vysokorychlostní 
robot. Roboty Sonic jsou v podstatě ideální pro 
krátké cykly vstřikování s časy otevření formy 1 
sekunda a kratšími. Tyto robotické modely jsou 
navrženy pro rampy s vysokým elektrickým 
a mechanickým zrychlením a zpomalením – 
a pro nejvyšší počet pohybů osy za minutu. 
Všechny tyto možnosti jsou využity v aplikaci 
demontrující realizaci nejkratších myslitelných 
pojezdových a manipulačních časů při manipu-
laci se šachovými figurkami.

Šachovnice je uspořádána vertikálně pod vo-
dorovnou osou robota Sonic 143 tak, aby po-
skytla lidskému soupeři a ostatním divákům co 

nejlepší pohled na desku a hru. Robot je vy-
baven kombinovanou A/C-servoosou a cha-
padlem ve tvaru písmene L, které má dva sa-
mostatné magnetické uchopovací systémy pro 
manipulaci s herními figurkami. Druhé z těchto 
dvou chapadel se používá, když má být figur-
ka poražena, tj. musí být nahrazena na určitém 
poli.
Samotné šachové figurky byly vyrobeny proce-
sem 3D tisku a jsou vybaveny kovovým jádrem, 
takže s nimi mohou manipulovat magnetická 
chapadla. Roboty, uchopovací systémy a ša-
chový software jsou ovládány pomocí součas-
ného řídicího systému R9 robota WITTMANN. 
To umožňuje integraci šachového software 
s otevřeným zdrojovým kódem prostřednic-
tvím otevřeného programového rozhraní.
Sonic 143 hraje buď proti sobě, nebo  proti 
vyzyvateli z okruhu návštěvníků veletrhu. Na 
stánku WITTMANN bude všem návštěvní-
kům nabídnuta možnost soutěžit se Sonic 143 
v rámci bleskové šachové hry s hrací dobou 
3 minuty – tahy jsou zadávány prostřednictvím 
virtuální šachovnice na displeji WITTMANN 
R9 TeachBox.

WFC 120: Regulace průtoku do 120 °C
Již více než 40 let je WITTMANN číslem 1 ve 
vývoji a výrobě vodních distributorů pro plasti-
kářský průmysl. Prostřednitvím WFC 120 před-
stavuje společnost WITTMANN na veletrhu 
K 2022 nákladově optimalizovaný digitální regu-
látor průtoku, který dokáže monitorovat průtok 
a teplotu zpětného okruhu formy (nebo rozdílo-
vou teplotu mezi přívodní a vratnou větví) pro 
každý jednotlivý okruh. Pomocí ručních regulač-
ních ventilů lze doregulovat průtok jednotlivých 
okruhů.

WITTMANN představuje  
novinky na veletrhu K 2022

U typu WFC 120 jsou k dispozici zařízení se 4 
až 12 okruhy (stupňováno po dvou). Je vybaven 
3,5“ dotykovým displejem, který slouží k ovlá-
dání okruhů. Na tomto displeji jsou hodnoty 
průtoku nebo teploty zobrazeny a hlídány po-
mocí zadání tolerančního rozpětí.
Pokud je WFC 120 instalován ve vstřikovacím 
stroji u vstřikovací formy, může být volitel-
ně ovládán pomocí 5,7“ dálkového ovládání 
z vnějšku ochranného krytu. Přenos dat do 
vstřikovacího stroje WITTMANN BATTENFELD 
probíhá prostřednictvím patentovaného ko-
munikačního protokolu, který je k dispozici 
i pro implementaci do jiných strojů. Volitelně 
je nabízeno komerčně dostupné sériové roz-
hraní, které se používá v oblasti temperačních 
přístrojů. Tímto způsobem lze komunikaci pro-
pojit i na stávajících vstřikovacích strojích, které 
jsou vybaveny sériovým rozhraním.
Zařízení je navrženo v odlehčené konstrukci 
a má výhodu nízké celkové hmotnosti. Paralel-
ní připojení kanálů regulace teploty v blízkosti 
nástroje pomocí WFC120 zaručuje vyšší prů-
toky, nižší opotřebení čerpadla a vyšší úspory 
energie se sníženými náklady na údržbu. Díky 
dostupným rozhraním a přenosu dat do stroje 
je k dispozici užitečný nástroj pro zajištění kva-
lity. Pokud připojení ke stroji není možné, lze 
protokolování provádět přes sériové rozhraní 
s volitelně dostupným „DataLoggerem“.
Skupina WITTMANN
Skupina WITTMANN je jedním z předních svě-
tových výrobců vstřikovacích strojů, robotů 

a periferií pro zpracování různých druhů plas-
tických materiálů. Sídlo společnosti je ve Víd-
ni v Rakousku a skládá se ze dvou hlavních 
obchodních jednotek: WITTMANN BATTEN-
FELD a WITTMANN. V souladu s koncepcemi 
ochrany životního prostředí, zachování zdrojů 
a cirkulární ekonomiky se skupina WITTMANN 
zabývá pokročilou procesní technologií pro 
maximální energetickou účinnost v procesu 
vstřikování plastů a zpracováním standardních 
materiálů a materiálů s vysokým podílem recy-
klátů a obnovitelných surovin. Výrobky skupiny 
WITTMANN jsou určeny pro horizontální a ver-
tikální integraci do inteligentní továrny (Smart 
Factory) a mohou být vzájemně propojovány 
a vytvářet tak inteligentní výrobní buňku.

Společnosti skupiny společně provozují osm 
výrobních závodů v pěti zemích a se svými 34 
pobočkami jsou prostřednictvím obchodních 
společností zastoupeny na všech hlavních prů-
myslových trzích po celém světě.

WITTMANN BATTENFELD usiluje o další rozši-
řování své pozice na trhu jako výrobce vstřiko-
vacích strojů a dodavatel moderní komplexní 
strojní technologie v modulární konstrukci. 
Sortiment společnosti WITTMANN zahrnuje ro-
boty a automatizační systémy, systémy dopra-
vy materiálu, sušičky, gravimetrické a volumet-
rické dávkovací jednotky, mlýny, temperační 
přístroje a chladicí jednotky. Sloučení jednot-
livých divizí pod společným deštníkem skupiny 
WITTMANN umožňuje bezproblémovou inte-
graci. – Ve prospěch vstřikovacích procesorů, 

kteří stále více požadují plynulé propojení zpra-
covatelských strojů, automatizace a periferií.

Kontakt pro ČR:
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. 
Malé Nepodřice 67 
397 01 Dobev 
Tel.: +420 384 972 165 
info@wittmann-group.cz 
www.wittmann-group.cz

Kontakt pro SK:
Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. 
Ľ. Stárka 2722/16 
91105 Trenčín 
Tel.: +421 32 642 08 52 
info@wittmann-group.sk                      
www.wittmann-group.sk

Düsseldorf – 19. až 26. října 2022
WITTMANN na „K“: Hala 12, stánek F23 
WITTMANN BATTENFELD na „K“: Hala 15, 
stánek C06

Robot WITTMANN W938T pracuje v paletizační 
buňce.

WITTMANN WFC 120, 4-okruhové provedení.

Osa serva klimatizace s chapadlem, žeton.

Roboti Sonic 143 od firmy WITTMANN na šachovnici.

www.wittmann-group.com

Your One-Stop-Shop

Modbus i k PLC jiných výrobců. Toto IIoT rozhraní 
kromě protokolů MQTT a OPC UA poskytuje 
ještě specifické služby pro následující účely:
•Webový server s HTML5 stránkami pro mobilní 
a PC připojení
•Vzdálený přístup Corvina s integrovanou VPN 
(vzdálené programování a údržba)
•Rozšiřitelné o I/O jednotky řady FP0R PLC pro 
sběr informací ze senzorů a akčních členů
•Správa dat: ukládání informací do interní paměti 
nebo na paměťovou kartu USB
•Odesílání souborů přes služby FTP klient / server
•Skvělé připojení: dva ethernetové porty 
(samostatné), 2 USB porty, 1 sériový port RS232C 
/ RS485
•Konfigurace pomocí internetového prohlížeče 
a vývojového prostředí HMWIN

Podporuje protokoly a normy:
TCP/IP, UDP/IP, DHCP, FTP, FTPS, SSH, HTTP, 
HTTPS; SMTP, ESMTP-Auth, POP3; NTP, Modbus, 
DNS, SNMP, VPN, VNC, MQTT, SQL, OPC UA

Právě díky standardním protokolům OPC-
UA a MQTT je pro FP-I4C snadné a bezpečné 
vytváření aplikací pro průmyslový internet věcí 
(IIoT).

OPC UA
OPC UA je hlavní nástroj pro integraci operačních 
a informačních technologií, tj. pro výměnu dat 
z výroby do IT systémů podnikové úrovně (ERP, 
MES atd.).

MQTT
MQTT je flexibilní a serverová struktura (typově 
model publisher/subscriber), která rychle přenáší 
velké objemy dat ze zařízení na cloudové servery, 
známé jako MQTT Brokery (např. Amazon AWS, 
Microsoft Azure IoT, Mosquitto atd.).

Tato brána může sloužit jako sběrné místo pro 
inteligentní elektroměry, měřáky či libovolné 
senzory, umí na základě vstupů či výpočtů 
odesílat informační či varovné zprávy, dokáže 
propojit vzdálené výrobní stroje či zpřístupnit 
továrnu z libovolného kontinentu. Ukažte nám 
váš projekt a FP-I4C bude pravděpodobně jeho 
řešením.

http://www.panasonic-electric-works.cz

Luděk Barták
E-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com
Mobil: +420 733 66 27 66

FP-I4C - Internet věcí pro vzdálený přístup, 
asistenci a dohled.
FP-I4C poskytuje plnohodnotný přehled o všech 
zařízeních IoT v reálném čase. Tato brána 
rozšiřuje funkce systémů řízených PLC… a nejen 
PLC Panasonic. Díky široké škále komunikačních 
možností je možné FP-I4C použít téměř 
s libovolným zařízením a přesnou funkčnost si 
vybrat z široké palety nastavení.
FP-I4C prošel nejen hardwarovou inovací, kde 
se zvětšila operační paměť a zrychlila přenosová 
rychlost, ale hlavně díky softwarovému upgradu 
došlo k výraznému nárůstu možností využití. 
Bránu FP-I4C lze připojit ke všem jednotkám 
Panasonic a přes například otevřený protokol 

Panasonic: IIoT brána do světa
automatizace s novými funkcemi

pokračování

https://www.rosler.com
http://www.panasonic-electric-works.cz
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Vlákny vyztužené kompozitní materiály, 
které kombinují vlastnosti vláken a po-
lymeru, jsou kolem nás už po desetile-

tí. Kompozity vyztužené vlákny jsou mnohdy 
tužší, mají dobrý poměr pevnosti k zatížení, 
a mnohem nižší hustotu, než jejich kovové al-
ternativy. Kvůli tomu jsou až o 60% lehčí než na-
příklad ocelové, což je velmi žádoucí vlastnost 
komponentů pro sektor dopravy a zvláště au-
tomobilový průmysl. Zde je snížení hmotnosti 
důležité i pro zlepšení efektivity využití paliva, 
nebo zvýšení dojezdu pro elektromobily. Další 
výhodou, kvůli které jsou kompozity s vlákno-
vou matrici velmi zajímavé pro automobilový 
průmysl, je jejich odolnost proti korozi.
Kompozity s termoplastickou matricí vyztužené 
skelnými vlákny mají vyšší hustotu a nižší mo-
duly, než kompozity vyztužené uhlíkovými vlák-
ny, ale jsou cenově výhodnější, což je opět pro 
automobilový průmysl důležitý faktor. Napří-
klad čistý polypropylen (PP), ale také vyztužený 
krátkými nebo nekonečnými vlákny, se široce 
používá pro automobilové součásti kvůli jeho 
výjimečným mechanickým vlastnostem, formo-
vatelnosti a nízké ceně. Aplikacemi jsou např. 
kryty a přihrádky, nárazníky, ochranné vložky 
uvnitř blatníku, vnitřní výstroj, přístrojové pa-
nely a panely dveří. Další pozitivní charakteri-
stické rysy PP jsou vysoká chemické odolnost, 
dobrá odolnost k povětrnosti, opracovatelnost 
a nárazuvzdornost, což vysvětluje, proč je jed-
ním z nejpoužívanějších polymerů na trhu. PP 
jsme proto použili i pro následující měření.
Kvazi-izotropní a anizotropní kompozity
Existují různé způsoby, jak včlenit vlákno do 
termoplastické matrice - náhodně orientovaná 
vlákna, jednosměrná kontinuální vlákna, nebo 
vícesměrná tkanina, viz Obr. 1.

 

Obr. 1: Schematické znázornění různé  
orientace vláken

Orientace přidaných vláken hraje důležitou roli 
pro ovlivnění vlastností součástí. Zatímco ná-
hodně orientovaná vlákna zvýší do jisté míry 
pevnost a tuhost ve srovnání s čistým polyme-
rem, přidáním orientovaných vláken v prefero-
vaném směru je významně zvýšena účinnost. 
Tato preferenční orientace dává kompozitu 
anizotropní vlastnosti, tj. vlastnosti ve směru 
orientace vlákna jsou více ovládané vlastnost-
mi vlákna a kolmo k němu se výrazněji projevují 
vlastnosti matrice. Znalost tohoto anizotropního 
chování je nutná pro návrh a výrobu kompozit-
ních komponent. Ačkoli anizotropie mechanic-
kých vlastností je první, která připadá v úvahu, 
také dilatace a expanze, případně tepelná vodi-
vost materiálu se liší v závislosti na směru vlákna.

Pokud by se anizotropie materiálu nevzala 
v úvahu, nebo pokud není známa, může v ko-
nečném výrobku způsobit závažné problémy. 
Například rovinné plochy se mohou ohýbat, 
nebo ještě hůře, vytvářet se trhliny nebo zlomy.
Termomechanická analýza – metoda pro sta-
novení anizotropie v kompozitech
Použitím metody termomechanické analýzy 
(TMA) se mohou stanovit rozměrové změny 
a tedy i koeficient teplotní roztažnosti CTE po-
lymerů vyztužených vlákny v různých směrech 
materiálu. Pro naši studii byly vzorky připraveny 
v Neue Materialien Bayreuth GmbH*. Tři vrstvy 
pásky PP-UD byly navzájem navrstvené a spo-
jeny v dvojitém pásovém lisu ve třech topných 
zónách od 180-190°C. Slepý vzorek pak byl pře-
dehřát ve vypalovací konvekční peci po 10 min. 
a přenesen do horkého lisu s teplotou formy 
80°C. Tam byl použit tlak 10 bar po 5 min. bě-
hem tuhnutí. Výsledná tloušťka je 1 mm. Páska 
má průměrný objemový obsah vláken 45 obj. 
%, lokální změny obsahu vláken u desky byly 
změřeny mezi 40-50 obj. % skelných vláken.
Pro měření přístrojem TMA v NETZSCH Analy-
zing & Testing byly odříznuty vzorky desky 25 
x 5 mm ve dvou různých směrech: 0° ve směru 
vláken a 90° ke směru vláken.
Vzorky byly měřeny novým TMA 402 F3 Hype-
rion® Polymer Edition. Po počátečním kroku 
ochlazení byla teplota zvyšována z -70°C na 
140°C rychlostí ohřevu 5 K/min. CTE byl vyhod-
nocen s použitím průměrného CTE (m. CTE), 
podle směrnice mezi dvěma datovými body. 
Všechny podmínky měření jsou shrnuty v ná-
sledující tabulce:

Tabulka 1: Podmínky měření

Držák vzorku Pro měření expanze,  
materiál SiO2

Zatížení vzorku 50 mN
Atmosféra N2

Průtok plynu 50 ml/min.

Rozsah teplot -70…140°C,  
program 5 K/min.

Příklad: Anizotropie v PP-GF-UD
Tento materiál vykazuje různé CTE v závislos-
ti na směru, ve kterém je materiál měřen. CTE 
těchto druhů kompozitů je směsicí mezi matricí 
PP a vlákny obsaženými v ní. Proto se CTE těch-
to materiálů značně liší v závislosti na směru. 
Výsledky měření CTE pro PP-GF ve dvou růz-
ných směrech vláken jsou uvedeny níže v Obr. 
2. Červená křivka zobrazuje měření v směru 
vláken 0°. Nízká hodnota CTE je v rozsahu CTE 
skla a ukazuje, že tento směr měření je ovlá-
daný nízkou teplotní roztažností skleněných 
vláken. Stejný materiál změřený v 90° ke směru 
vláken (černá křivka) je ovládán matricí poly-
propylenu. Vykazuje mnohem vyšší CTE a uka-
zuje známý skelný přechod (Tg) polypropylenu 
při -7°C (onset -7°C), který není viditelný na 
červené křivce.

Obr. 2 Výsledky měření CTE pro PP-GF
Podmínky: Měření kompozitního materiálu PP-
-GF-UD. Rozměr vzorku 25 mm, rychlost ohře-
vu 5 K/min. od -70°C do 140°C, atmosféra N2, 
expanzní držák vzorku z taveného křemene.
V matrici dle směru CTE kompozitu je dodrženo 
směsné pravidlo:

αc = v f ∙ αf + (1 - vf¨) ∙ αm

Kde α je lineární teplotní koeficient roztažnos-
ti (CTE), v je objemová frakce, a indexy f a m 
označují vlákna, respektive matrici. Za před-
pokladu, že změřený CTE při směru vláken 0° 
je stejný jako αf, a CTE matrice polypropylenu, 
αm = 1,6x10-4K-1 (zde neměřené), objemová 
frakce skleněných vláken v měřeném kompozi-
tu se vypočítá podle rovnice

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚

=  83.14 ∙ 10−6𝐾𝐾𝐾𝐾−1 − 1.6 ∙ 10−4𝐾𝐾𝐾𝐾−1

8.7 ∙ 10−6𝐾𝐾𝐾𝐾−1 − 1.6 ∙ 10−4𝐾𝐾𝐾𝐾−1 ∙ 100% = 50.8%

Tento výsledek je v dobré shodě s měřeným 
objemovým obsahem vláken.
Studie ukázala důležitost analyzování koeficientu 
tepelné roztažností (CTE) vysoce účinných kom-
pozitních materiálů založených na směru vláken.
Pokud máte zájem o další informace o termo-
mechanické analýze a jejích oblastech aplikací, 
najdete je na:
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/
en/products-solutions/thermomechanical-
-analysis/
Další informace o termické analýze, reometrii 
a testování protipožárních vlastností najdete na:
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en

Informace o Neue Materialien Bayreuth GmbH:
Neue Materialien Bayreuth GmbH (https://
www.nmbgmbh.de/en/) je neakademická vý-
zkumná společnost vyvíjející nové materiály 
pro lehké konstrukce z polymerů a vlákny vy-
ztužených směsí pro kovy, také zahrnujícímu 
zpracování. Poskytují řešení orientované na 
aplikace optimalizující použití dostupných ma-
teriálů a technologických postupů.

Překlad, úprava textu a kontakt pro ČR a SR:
RNDr. Miroslav Kule 
NETZSCH Česká republika s.r.o. 
Kontakt: jiri.kudrna@netzsch.com 
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/

Dr. Natalie Rudolph, NETZSCH – Gerätebau GmbH, Selb, Německo

Anizotropie - důležitý faktor při návrhu 
vysoce odolných kompozitních součástí

Udělejte si úplný obrázek 
o polymerních materiálech

Termická analýza 
i reologie od 
fi rmy NETZSCH.

Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology
Více informací najdete na 

www.netzsch.com/rheology

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

69 70

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/
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On the road together towards 
sustainability: a new story
An engineering polymer with reduced environmental impact made of 

recycled polyamide and featuring excellent technical performance. A safe 

and certified product according to the latest regulations: this is Renycle®.

What about you? What will your Renycle® story be?

A U T O M O T I V E  –  E L E C T R I C A L  &  E L E C T R O N I C S  –  C O N S U M E R  A N D  I N D U S T R I A L  G O O D S

Veletrh K 2022 znamená pro společnost 
RadiciGroup High Performance Poly-
mers možnost prezentovat její udržitelná 

a inovativní řešení: jejím cílem je na konkrétních 
příkladech ukázat, jak se skupina může stát dů-
věryhodným partnerem pro klienty, kteří volí 
respekt k životnímu prostředí a chtějí nabízet 
bezpečné, spolehlivé, dohledatelné a přede-
vším kvalitní výrobky pro společné udržitelné 
projekty od začátku do konce.
Ve stánku má proto svůj prostor Renycle®, 
značka zahrnující technopolymery pro inže-
nýrské využití, zhotovené pomocí mechanické 
recyklace recyklovaného polyamidu postin-
dustriálního a postspotřebitelského původu, 
v různém procentuálním zastoupení. Pro za-
jištění omezené variability finálních vlastností 
měřených u jednotlivých výrobních várek musí 
být věnována pozornost pečlivému výběru 
surovin. U těchto materiálů jsou poskytovány 
kromě fyzikálních, mechanických a elektric-
kých vlastností rovněž parametry týkající se 
dopadu na životní prostředí v porovnání s tra-
dičními výrobky fosilního původu (LCA). To vše 
s cílem umožnit klientům spolehlivé posouzení 
rozsahu příznivých vlivů na životní prostředí 
díky používání výrobků Renycle®.

V rámci udržitelnosti výrobku skupina 
 RadiciGroup uvádí na trh řadu materiálů na bázi 
PA610 částečně biologického původu, které 
mohou představovat účinnou alternativu k poly-
merům fosilního původu v mnoha oblastech, kde 

je vyžadována vysoká chemická odolnost (rozvo-
dy vzduchu, benzínu či oleje, výrobky pro hyd-
ro-termo-sanitární systémy) a rozměrová stálost. 
Na závěr stojí za to zmínit závazek skupiny při 
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V oblasti elektrické mobility je odlehčení 
a bezpečnost výrobků klíčovým faktorem, kte-
rý vedl skupinu při definování jejích návrhů. Je 
rovněž nutno upozornit na úspěch při navr-
hování materiálů oranžové barvy pro použití 
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skupina RadiciGroup pyšní řadou certifikova-
ných výrobků vhodných pro kontakt s pitnou 
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je třeba klienty upozornit.

A konečně, na veletrhu K 2022 budou rovněž 
představeny konkrétní příklady náhrady kovů 
bez rizika díky velmi schopnému týmu CAE 
skupiny RadiciGroup.

Udržitelnost, výkon a bezpečnost: tato tři slova jsou 
 klíčem k boji s globálními výzvami, a to díky nabídce 
 řešení na míru a vysoce kvalitních výrobků.
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Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.
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BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.
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