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Panasonic: 15 let na českém trhu

V roce 2004 přichází do Čech společnost Matsushita  
jako  téměř  neznámá  firma  a  dodává  elek-
tromechanická  relé  pod  označením  NAiS  do 
automobilového průmyslu. Brzy si získává  re-
nomé kvalitního dodavatele a v nabídce se ob-
jevují produkty pro průmyslovou automatizaci. 
Matsushita  (celosvětově  známá  pod  značkou 
Panasonic)  rozšiřuje  své  portfolio  a  jako  lídr 
v  elektrotechnickém vývoji  přináší  pokrokové 
technologie  i  do  světa  automatizace.  Velmi 
úspěšné senzory Sunx, miniaturní PLC, dotyko-
vé operátorské panely a další produktové řady 
se  postupně  dostávají  do  povědomí  českých 
inženýrů a jejich obliba narůstá.
Následuje  změna  názvu  společnosti  a  celo-
světově dochází k unifikaci všech firem i pro-
duktů. Od  roku 2008  zastřešuje  veškerou ak-
tivitu  společné  logo Panasonic.  Příliv novinek 
v oblasti bezpečnostní techniky, servomotorů, 
laserového  značení  či  systémů  pro  svařování 
plastů neustává. Dnes  je  česká pobočka  spo-
lečnosti  Panasonic  Electric Works  s  plnohod-
notným portfoliem jak automatizační techniky 
tak mechanických  či  polovodičových  relé  sil-
ným hráčem na Českém trhu.

Letos uplynulo 15 let od založení české pobočky společnosti Matsushita 
Electric Works. Patnáct let je krátká doba, navíc v porovnání se stoletým 
výročím, které společnost oslavila v loňském roce; přesto se podařil 
velký kus práce.

KSR Industrial, s.r.o.
Těšínská 2929/79A
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KSR  Industrial,  s.r.o  je  pobočkou  kanadské 
společnosti  KSR  International  Co.,  která  má 
více  jak 50letou tradici a zkušenosti v oblas-
ti  automobilového  průmyslu.  KSR  Internati-
onal  Co.  je  lídrem  v  návrhu  a  výrobě  pedá-
lových  systémů  pro  automobilový  průmysl. 
Portfolio této společnosti tvoří všechny typy 
pedálový soustav, jako jsou spojkové, plyno-
vé  a  brzdové  pedály  pro  osobní  automobily 
a lehké nákladní automobily.
Do portfolia KSR International Co. patří 
výroba elektronických automobilových 
senzorů
Opavský  závod  KSR  Industrial,  s.r.o.  v  roce 
2014 rozšířil své portfolio o automobilové ří-
dící moduly a  systémy pro napájecí  systémy 
spojením  s  britskou  společností  Electronic 
Motion Systém sídlící  ve waleském Swansea. 
Tímto krokem posílila společnost svou pozici 
v oblasti elektronických automobilových sys-
témů na evropském trhu.
Vývojové centrum rozšiřuje svůj program
Automobilová  společnost  v  Opavě  byla  za-
ložena  v  roce  2005  v  bývalých  prostorách 
společnosti  Ostroj  a  první  díl  byl  vyroben 
v  červenci  téhož  roku. Opavský  závod nejen 
že vyrábí spojkové, brzdové a plynové pedály, 
ale  má  také  vlastní  vývojový  tým,  který  za-
střešuje vývoj spojkových a brzdových pedá-
lů  pro  přední  výrobce  automobilů  v  Evropě. 
Vývojové centrum v nejbližší době rozšíří svůj 
program  i  o  vývoj  plynových  pedálů,  a  tím 
vstoupí  do  oblastí  elektronických  senzorů. 
Díky této úzké spolupráci s dalším vývojovým 
centrem v německém Hannoveru a výrobním 
závodem  elektronických  komponentů  v  an-
glickém  Swansea  jsme  přesvědčeni,  že  tato 
expanze bude úspěšná.
Výrobní závody jsou po celém světě
Opavský závod se rozrostl z původních 150 za-
městnanců  na  dnešních  480  s  velkým  poten-
ciálem růstu díky komplexnosti výroby, kterou 
poskytuje. Mezi  přední  zákazníky  KSR Opava 
patří výrobci automobilů, jako jsou Ford, Audi, 
Škoda, Seat, Land Rover, Hyundai či Bentley.
Výrobní  závody  společnosti  jsou  po  celém 
světě – v Kanadě, Mexiku, Číně, Velké Británii 
a České republice.

KSR Industrial je lídrem v návrhu  
a výrobě pedálových systémů

Sídlo společnosti KSR Industrial, s.r.o.

Výrobní hala s moderními stroji
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Do portfolia KSR International 
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automobilových senzorů
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napájecí systémy spojením s britskou 
společností Electronic Motion Systém 
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72. LASCAM

Technologický pokrok s sebou při-
náší i  vyšší požadavky na kvalitu. 
Výrobci tak hledají způsoby, jak 
zefektivnit produkci a  eliminovat 
zmetkovost. S tím je spojena i čis-
tota forem, která zabezpečuje, že 
nejsou žádné viditelné stopy na 
fi nálních výrobcích. Laserové tech-
nologie přinášejí řešení pro tyto stá-
le rostoucí potřeby.

LASEROVÝ OŘEZ VTOKŮ 
PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

V mnoha případech již konvenční technolo-
gie opracování plastů nevyhovují požadav-
kům koncových uživatelů. Lasery posouvají 
kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. 

Zařízení LASTIC vyvinuté společností 
LASCAM představuje implementaci nejmo-
dernějších laserových technologií a  ergono-
mického ovládání do jediného produktu, jenž 
je navržen tak, aby jeho implementace do stá-
vajících výrobních linek byla co nejjednodušší. 
Jde o multifunkční laserovou stanici, která je 
určena nejen jako nástavba vstřikolisů, ale 
také jako doplněk k  robotickým aplikacím. 
Slouží primárně k ořezávání vtoků plastových 
výlisků, ale je schopná také v  jednom cyklu 
řezat, vrtat, svařovat nebo značit. 

OPRACOVAT JE MOŽNÉ 
TÉMĚŘ JAKÝKOLIV PLAST

V našich rozsáhlých testech jsme se dostali 
k  řezání mnohých materiálů jako například 
ABS, PC, PMMA, PP nebo PE s mnoha pl-

Řezání a čištění 
v plastikářském průmyslu 
ve špičkové kvalitě 

Karol Flimel, LASCAM systems s.r.o.

SBORNÍK FORMY 2018Svoboda vaší volby 73.

nivy. Možnosti opracování těchto i  dalších 
materiálů jsou shrnuty v tabulce níže. Uvede-
ný přehled je jen příkladem širokého spektra 
kombinací procesů opracování a materiálů. 

Kvalitní opracování je ovšem pouze jednou 
stránkou věci. Neméně důležitá je i  přes-
nost a  rychlost, které jsou zabezpečeny 
díky laserové rozmítací hlavě s  přesností 
rozmítání svazku 0,009 mm, pracující v ma-
ximálních rychlostech až 6 000 – 15 000 mm 
za sekundu. Zároveň je díky programovací-

mu prostředí laseru možné ladit parametry 
a  trajektorii svazku tak, aby byly splněny 
individuální požadavky zákazníka. V našich 
rozsáhlých testováních jsme se dostali k ře-
zání mnohých materiálů jako například ABS, 
PC, PMMA, PP nebo PE. Samozřejmostí 
je také připravenost na moderní standard 
Průmysl 4.0, který přináší digitální propojení 
výrobních procesů a mimo jiné i prediktivní 
údržbu, která předpovídá stav strojů v reál-
ném čase, a tak umožnuje předvídat poru-
chy dříve, než k nim dojde.

Materiál Tloušťka [mm] Proces Rychlost [mm/s]

ABS 2 Řez/Gravírování 20

PC ABS 2 Řez 10

PC PET 1 Řez 12

PC čirý 1 Řez/Decoating 10/4 500

PC černý 3 Řez/Decoating 10

PMMA 5 Řez/Gravírování/Decoating 15/1 000+

PP/PP Al 1,5 Řez/Decoating 15/4 500

PP EPDM 3 Řez/Gravírování/Decoating 10

PE 1,5 Řez/Gravírování/Decoating 40

Papír 0,1 Řez/Decoating 500

Obrázek 1 Řez polymeru o síle 2 mm Obrázek 2 Řez polymeru o síle 5 mm

https://www.jansvoboda.cz/
https://www.jansvoboda.cz/
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74. LASCAM

JAKÉ JSOU VÝHODY 
LASEROVÉ TECHNOLOGIE?

Díky zpětné vazbě od uživatelů lze shrnout 
výhody přechodu na laserovou technologii 
do několika bodů:

 · Potvrdilo se, že ekonomická návratnost 
zařízení se pohybuje již od jednoho 
roku a  to při jednosměnném provozu. 

 · Čas opracování výrobku klesne až 
sedminásobně a  mnohonásobně se 
zvýší produktivita. Například při vrtá-
ní je LASTIC schopný vyvrtat sedm 
děr za 0,14 s, oproti jedné mecha-
nicky vrtané díře v  čase okolo jedné 
vteřiny – zvýšení produktivity o  98%

 · Multifunkčnost pracovní stanice umož-
nuje až 72 % snížení nákladů na servis, 
údržbu a spotřební materiál. 

 · Ze zkušeností uživatelů také vyplývá, 
že klesá zmetkovitost ze 14 % při me-

chanickém opracování na 0,02 % při 
využití LASTICu. 

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ 
V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Výrobci se snaží najít nové způsoby, jak 
zabezpečit opakovatelnost kvality výroby. 
S tím je spojené i efektivní čištění forem.

Laserové čištění je přelomovou technologií 
z hlediska úspor nákladů na provozní energie 
a  spotřební materiály s ověřenou stabilitou. 
Tyto systémy představují vysoce efektivní, 
ekonomickou a  ekologickou inovaci k  do-
stupným konvenčním technologiím. Nevyža-
dují žádná abraziva ani chemikálie, které by 
bylo nutné skladovat a  ekologicky likvido-
vat. Jsou šetrné k životnímu prostředí a mají 
dlouhý servisní interval. 

Tato technologie se v plastikářském průmys-
lu stává velmi rychle zavedeným standardem 

Obrázek 3 Forma částečně očištěná laserem

SBORNÍK FORMY 2018Svoboda vaší volby 75.

 · Čistí dokonale na jeden přechod po-
vrchy, které se doteď čistily v několika 
dlouhých cyklech.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

 · Až 100 x rychlejší proces v porovnání 
se stávajícími technologiemi – dokázali 
jsme pomocí laseru zkrátit čas čistění 
z 3 hod na 30 min s prokazatelně vyšší 
kvalitou.

 · Návratnost investice – u mezinárodní-
ho zákazníka se nám podařilo investici 
splatit do 6 měsíců jen na provozních 
nákladech (voda a elektřina).

 · Vyšší produktivita – u českého zákaz-
níka jsme dokázali, že technologie 
čištění pomocí laseru je 6 x produk-
tivnější a rychlejší než technologie 
suchého ledu.

Závěrem lze dodat pouze to, že laserové 
technologie se stávají nezbytnou součástí 
inovativních fi rem v plastikářském průmyslu.

díky své efektivitě, dokonale čistému povrchu 
a levnému provozu. V České republice se roč-
ně prodá desítka systémů a očekává se, že 
v roce 2018 a 2019 se tento počet ztrojnásobí.

U  počáteční, vyšší investice do laserového 
systému pro čištění může společnost počítat 
s rychlou návratností investice. Porovnáme-
li provozní náklady technologie „suchý led“ – 
cca 41,40 €/h – s náklady technologie „lase-
rové čištění“ – cca 5,90 €/h – je  zřejmé snížení 
o 87 % oproti suchému ledu a investice se ve 
dvousměnném provozu vrátí přibližně za rok.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ
FOREM, KTERÉ LASER
NAHRAZUJE

 · Čistění suchým ledem
 · Čistění chemickým procesem
 · Mechanické čistění
 · Manuální čistění

VÝHODY

 · Lze čistit i povrchy, které se nedají 
ošetřit standardními technologiemi.

 · Formy lze čistit přímo na stroji bez 
potřeby demontáže.

 · Vysoce efektivní a ekologická techno-
logie s nízkou náročností na energie 
(až o 90 % nižší spotřeba).

 · Nízká poruchovost a dlouhá životnost 
s nízkými servisními náklady.

 · Laserové čištění je bezkontaktní a še-
trné k čištěnému materiálu.

https://www.jansvoboda.cz/
https://www.jansvoboda.cz/
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„Vstoupili jsme do tohoto strategického partnerství 
s MiR, protože má dostatečnou kapacitu a znalosti 
potřebné k zefektivnění a optimalizaci našich logi-
stických procesů,“ řekl Eric Moreau, viceprezident 
pro dodavatelský řetězec a digitalizaci skupiny 
Faurecia Clean Mobility Business.  „MiR má pro-
věřenou technologii, na kterou spoléhá řada nad-
národních podniků ke zvýšení produktivity své lo-
gistiky. Obecně využíváme automatizaci na vysoké 
úrovni, ale až doposud pro nás byla automatizace 
vnitropodnikové přepravy velkou výzvou. Vidíme 
v ní obrovský potenciál. Neustále musíme přenasta-
vovat naše výrobní prostory tak, abychom vyhověli 
poptávce po menších výrobních sériích, což klade 
vysoké nároky na flexibilitu. Tu jsme našli v robo-
tech MiR, které nepotřebují žádnou dodatečnou in-
frastrukturu a dokáží se navigovat na základě vlast-
ních mapových zdrojů, jež lze snadno aktualizovat.“

MiR  nabízí  řadu  kolabora-
tivních  autonomních  mo-
bilních  robotů,  které  jsou 
určeny  k  bezprostřední 
spolupráci  s  lidmi  a  které 
uvolňují  lidské  pracovníky 
od fyzicky těžké práce. Mo-
bilní  roboty  jsou  uživatel-
sky  přívětivé  a mohou  být 
obsluhovány bez předcho-
zí  programátorské  zkuše-
nosti.  Zaměstnanci  s  nimi 
mohou snadno interagovat 
v prostředí chytrých telefo-
nů, tabletů či PC, a zadávat 
jim  úkol  stiskem  jednoho 
tlačítka. Výsledkem snadné 
ovladatelnosti je rychlé na-
sazení  a  nízké  celkové  ná-
klady na vlastnictví. Roboty 

MiR mohou být dle potřeb upraveny o nadstavbo-
vé moduly. Právě tato všestrannost byla dalším dů-
vodem, proč Faurecia zvolila technologii MiR.

„Mobilní roboty MiR dokáží nejen přepravovat zboží, 
ale také kombinovat další procesní kroky jako na-
kládání či vykládání, a tím zvyšují efektivitu celé 
výrobní linky. Mobilní coboty jsou extrémně flexi-
bilní. Identifikovali jsme několik různých aplikací, ve 
kterých mohou převzít monotónní činnosti přepravy 
v rámci jednotlivých výrobních zařízení, či mezi nimi 
a skladem,“ dodává Moreau.

Spolupráce  s  MiR  umožní  společnosti  Faurecia 
optimalizovat  řadu  procesů  a  je  dalším  důkazem 
současných  trendů  automatizace  vnitropodnikové 
přepravy. Podle zprávy IFR tvořily v roce 2017 logi-
stické roboty 63 % všech obslužných robotů doda-
ných do průmyslových odvětvích. IFR rovněž před-

Mobile Industrial Robots oznamuje  
strategickou spolupráci se společností  
Faurecia k optimalizaci globální interní  
logistiky

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.

Společnost Mobile Industrial Robots (MiR), největší globální poskytovatel autonomních mobilních robotů, 
ohlásila globální strategickou spolupráci s firmou Faurecia, jedním z předních světových automobilových 
subdodavatelů. V rámci strategického partnerství nasadí Faurecia autonomní mobilní roboty do svých výrobních 
zařízení po celém světě a posune tak stupeň automatizace na novou úroveň.
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KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ 
V TERMÍNU 4.–8. 2. 2019
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se 
základními znalostmi, technology, projektové pracovníky a man-
agery, kteří chtějí získat přehled o práci seřizovače
Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, 
nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balan-
cování vtoků.
Příprava materiálu (sušení, barvení).
Rozjetí, nastavení technologie výroby.
Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
Nastavení technologie výroby, variace technologických paramet-
rů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, 
vliv parametrů na smrštění
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNO-
LOGY 
V TERMÍNU 20.–22. 2. 2019
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou 
pochopení problematiky vstřikování plastů (manažerské pozice, 
kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako školení pro 
nové zaměstnance).
Rozdělení a vlastnosti plastů.
Údaje na materiálovém listu.
Možnosti recyklace.
Technologie vstřikování, důležité parametry.
Speciální technologie vstřikování.
Vstřikovací forma, možnosti konstrukce.
Vstřikovací stroj, typy.
Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
Vliv konstrukce výrobku na kvalitu, nejdůležitější konstrukční 
zásady.
Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové 
simulace.
Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY 
V TERMÍNU 26. 2. 2019
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpra-
cování plastů i pro všechny pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou 
formou seznámit s pojmy užívanými v plastikářské výrobě.
n  Vlastnosti plastů
n  Vstupní kontrola
n  Konstrukce dílů
n  Výroba
n  Příprava materiálu před výrobou
n  Proces vstřikování
n  Vstřikovací stroj
n  Vstřikovací forma
n  Krátký přehled technologií zpracování plastů
n  Výstupní kontrola
n  Základní vady plastových dílů
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PLASTIKÁŘSKÉHO PODNIKU 
V TERMÍNU 28. 2. 2019
Školení je zvláště určeno pro zaměstnance vedení podniku.
Důležitost obsahového vymezení a cíle práce jednotlivých 
pracovních pozic
Manažerské účetnictví a controlling
Obsah a struktura manažerského účetnictví
Vymezení pojmu controlling
Kalkulace plných a variabilních nákladů
Praktické využití informací manažerského účetnictví a controllin-
gu v plastikářském podniku
1. Controlling v systému řízení firmy
2. Controllingový systém společnosti – proces vzniku výrobku
3. Controllingový systém společnosti a sériová výroba
Předpoklady provedení kvalitní kalkulace
Logistika
Systém řízení obslužných činností
Personalistika
Jakost
Systém plánování
Systém hodnocení
Balanced Scorecard

Dále bychom Vám nabídli školení, která jsou 
využívána plastikářskými firmami
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
V TERMÍNU 30.–31. 1. 2019
Školení je určeno pro pracovníky nevýrobního sektoru – obcho-
du, ekonomiky, vedení společnosti apod.
n  Normalizace
n  Druhy čar
n  Zobrazování
n  Pohledy
n  Řezy, průřezy
n  Zjednodušování a přerušování obrazů
n  Měřítko
n  Kótování
n  Úprava výkresového listu
n  Tolerance - předpis přesnosti, tvaru, rozměru a polohy, 
  drsnost povrchu
n  Výkres sestavy, svařence, celku
n  Praktická část

Partner školení:

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

TECH news

Na únor jsme připravili tato školení:

S jakou radostí spolupracují roboti různých značek?
To a mnoho dalšího zjistíte na 27. ročníku mezinárodního veletrhu

 19. - 22. 3. 2019   •   HALA V   •   Výstaviště Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

2019

AMPER

povídá vysoký nárůst i do budoucna a celkem 
600 000 dodaných  logistických robotů během 
let 2018 až 2021.
„Jsme potěšeni, že jsme navázali spolupráci se 
společností Faurecia a můžeme jí pomoci do-
sáhnout cílů prostřednictvím našich flexibil-
ních, kolaborativních a bezpečných mobilních 
robotů,“  řekl  Thomas Visti, výkonný ředitel 
společnosti MiR. „Obecně vidíme v automobi-
lovém průmyslu, který zavádí autonomní tech-
nologie rychleji než jakékoliv jiné odvětví, velký 
potenciál. Výrobní prostředí jsou dnes velmi dy-
namická a lidé, zařízení, palety a další překážky 
se mohou objevit v logistických trasách. Naše 
mobilní roboty se s těmito překážkami dokáží 
vyrovnat. Díky autonomní navigaci se automa-
tizovaná přeprava materiálu stává pružnější 
a snadno se adaptuje na konkrétní situace, bez 
dodatečných nákladů a přerušení provozu.“
O společnosti Faurecia
Faurecia  byla  založena  v  roce  1997  a  za  více 
než 20 let se stala jedním z hlavních hráčů na 

automobilovém  trhu.  S  290 provozními  loka-
litami  včetně  30  vývojových  center  a  109 000 
zaměstnanci  ve  35  zemích  je  společnost glo-
bálním  lídrem  ve  třech  segmentech:  sedadla 
do automobilů, vnitřní systémy a čistá mobili-
ta. Faurecia svou technologickou strategii za-
měřila na poskytování řešení chytrých systémů 
a udržitelné mobility. V roce 2017 skupina vyká-
zala obrat 17 miliard EUR. Faurecia je přítomna 
na akciovém trhu Euronext Paris a  je součástí 
indexu CAC Next 20. Více informací naleznete  
na www.faurecia.com.
O Mobile Industrial Robots
Společnost  Mobile  Industrial  Robots  (MiR) 
vyvíjí  a  dodává  kolaborativní  a  bezpečné  au-
tonomní  mobilní  roboty  (autonomous  mobi-
le  robots  –  AMRs),  které  rychle,  snadno  a  za 
efektivních  nákladů  dokáží  řídit  interní  lo-
gistiku,  ulehčit  zaměstnancům  od  namáhavé 
práce a umožnit  jim vykonávat produktivnější 
činnost.  Inovativní  roboty  od MiR  již  nasadi-
ly  stovky  velkých  a  středně  velkých  výrob-
ních  společností  po  celém  světě,  a  také  řada 

nemocnic  a  pečovatelských domů. MiR  velmi 
rychle  vytvořil  globální  distribuční  síť  ve  více 
než  40  zemích  a  má  regionální  kanceláře 
v New Yorku, San Diegu, Singapuru, Frankfur-
tu,  Barceloně  a  Šanghaji.  V  České  republice 
a na Slovensku dodávají produkty MiR na trh 
společnosti Amtech  spol.  s  r.o.  a DREAMland 
PLC. MiR byl založen v roce 2013 a od samého 
počátku dosahuje rychlého růstu. V roce 2016 
se  zvýšil  prodej  oproti  roku  2015  pětinásob-
ně, v roce 2017 oproti roku 2016 se pak tržby 
zvýšily  o  300  %.  Firma  se  sídlem  v  dánském 
Odense  byla  založena  a  řízena  profesionály 
s  dlouholetou  zkušeností  z  dánského  robo-
tického průmyslu. V dubnu 2018 byla koupe-
na  americkou  společností  Teradyne,  předním 
dodavatelem  automatizačního  vybavení  pro 
testování.  Teradyne  před  třemi  lety  také  zís-
kal  akvizicí  dánskou  firmu  Universal  Robots. 
Díky svým úspěchům byla MiR oceněna orga-
nizací  Ernst & Young  titulem  Dánská  společ-
nost  roku  2018.  Pro  více  informací  navštivte:  
http://www.mobile-industrial-robots.com.

Mobile Industrial Robots oznamuje  
strategickou spolupráci se společností  
Faurecia k optimalizaci globální interní  
logistikyPo
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BASF představila inovace pro  
chemickou výrobu šetrné  
vůči klimatu

Ochrana  klimatu  je  jedním  z  hlavních pilířů  fi-
remní  strategie  společnosti  BASF,  jejímž  cílem 
je  zastavit  růst  obsahu  CO2  v  atmosféře  do 
roku  2030.  BASF  se  snaží  optimalizovat  stáva-
jící procesy, postupně nahrazovat fosilní paliva 
obnovitelnými  zdroji  energie  a  rozvíjet  nové 
výrobní procesy s nízkým obsahem emisí. Tyto 
aktivity společnost nyní sdružuje ve výzkumném 
programu  Carbon  Management.  Nejnovější 
poznatky  z  výzkumu  a  vývoje  BASF  představi-
la  minulý  týden  na  tiskové  konferenci  v  Lud-
wigshafenu.
„Abychom dosáhli stanovených cílů BASF pro 
ochranu klimatu, rozsáhlé snižování emisí CO2 
je nevyhnutelné. Jako surovina má CO2 omezené 
možnosti využití a ke zpomalení tempa klimatic-
kých změn tak významně nepřispívá,” říká Martin 
Brudermüller, předseda představenstva a hlavní 
technický ředitel BASF SE. Od roku 1990 už spo-
lečnost snížila emise skleníkových plynů o 50 %. 
Další  snížení  bude  vyžadovat  zapojení  nových 
technologií, které by měly vzejít z výzkumného 
programu Carbon Management.
Protože k chemickým reakcím je zapotřebí vel-
kého množství energie, nejvýznamnějším zdro-
jem CO2 v chemickém průmyslu zůstávají fosilní 
paliva.  Například  krakovací  stroj  dosahuje  při 
štěpení ropy na olefiny a aromáty teploty až 850 
°C. Pokud by tato energie mohla pocházet z ob-
novitelných zdrojů namísto běžně používaného 
zemního plynu, emise CO2 by klesly až o 90 %. 
Prvním projektem, který byl na konferenci před-
staven, je koncept elektrického vytápění krako-
vacích strojů, který nyní BASF rozvíjí  jako první 
firma  na  světě.  Současně  bude  nutné  testovat 
a určit, jaké kovy odolají vysokému elektrickému 
proudu a budou tak vhodné pro použití v tomto 
typu reaktoru.
Značné množství CO2 se uvolňuje také při výro-
bě  vodíku,  který  se  často  využívá  jako  reakční 
složka, například při  syntéze amoniaku. Ve vo-
díku jako alternativním nosiči je mimo jiné také 
budoucnost  uchovávání  udržitelné  energie. 
BASF proto vyvíjí i novou technologii na získání 
vodíku ze zemního plynu, a to jeho přímým roz-
ložením na vodík a uhlík. Výsledný pevný uhlík 
lze dále použít například při výrobě oceli nebo 
hliníku. Takový proces vyžaduje poměrně male 
množství energie, a pokud by pocházela z ob-
novitelných  zdrojů,  bylo  by možné  vodík  prů-
myslově vyrábět zcela bez emisí CO2.

Základem úspěchu jsou nové katalyzátory
Jako cestu ke snížení emisí CO2 pocházejících 
z  parního  krakování  BASF  představila  suché 
zušlechťování  metanu.  To  vytváří  syntézní 
plyn,  který  se  následně  převádí  na  olefiny, 
tedy  hlavní  meziprodukt  výroby  společnosti. 
Vědci  z  BASF  nyní  dokázali  najít  způsob,  jak 
toho  poprvé  docílit  pomocí  nových,  vysoce 
výkonných katalyzátorů, které vznikly ve spo-
lupráci  se  společností  Linde.  V  závislosti  na 
dostupnosti  surovin  a  obnovitelné  elektřiny 
by  tento  inovativní proces mohl brzy  figuro-
vat jako doplněk elektrického ohřevu parních 
krakovacích strojů.
Posledním projektem, který BASF na konferen-
ci  prezentovala,  je  její  nový  přístup  k  použití 
CO2  jako  chemické  suroviny,  a  to  při  výrobě 
akrylátu  sodného  z  ethylenu  a  CO2.  Akrylát 
sodný  je  důležitým  výchozím materiálem pro 
superabsorbenty,  široce  používané  v  plen-
kách  a  jiných  hygienických  pomůckách.  Před 
několika  lety  výzkumníci  v  laboratoři  Cataly-
sis Research Laboratory  (CaRLa) na univerzitě 
v Heidelbergu poprvé úspěšně uzavřeli cyklus 

katalyzátoru  této  reakce,  BASF  pak  proces 
rozšířila  do  průmyslové  výroby  a  prokázala 
jeho úspěšnost. Za předpokladu, že se proká-
že  i  stabilita  tohoto  přístupu,  ve  srovnání  se 
současnou výrobní metodou superabsorbentů 
založenou na propylenu by CO2  nahradil  při-
bližně 30 % fosilních paliv.
Kvalitní výzkum v rámci celosvětového 
Znalostního Verbundu
Čtyři  předložené  projekty  tvoří  celé  portfolio 
témat, kterými se výzkum a vývoj společnosti 
BASF  zabývá.  BASF  si  klade  za  cíl  udržet  své 
výdaje  na  výzkum  a  vývoj  na  vysoké  úrovni 
předchozích  let. V  roce 2017 dosáhly 1,8 mi-
liardy euro, údaje za uplynulý rok 2018 budou 
zveřejněny na výroční tiskové konferenci kon-
cem  února.  Výzkumný  plán  společnosti  BASF 
zahrnuje asi 3 000 projektů, na kterých pracuje 
více než 11 000 zaměstnanců po celém světě. 
Důležitou  součástí  know-how,  kterým  BASF 
Verbund disponuje, je také spolupráce s před-
ními  světovými  univerzitami,  výzkumnými 
ústavy a firmami.

n BASF zahájila výzkumný program pro řízení uhlíku  
 Carbon Management 
n Na tiskové konferenci v Ludwigshafenu představila  
 čtyři projekty, které se zabývají snižováním emisí CO2  
 při výrobních procesech

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

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
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Termíny vycházení TECHnews 2019:
14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno – 
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 12. 
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám  
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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