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Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž 
usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě 
to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je 
to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše 
mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

• Méně použitého produktu díky účinnějšímu 
separačního prostředku a lepšímu povědomí o množství 
aplikovaného přípravku prostřednictvím hlášení dat 
SprayIQ™.

• Menší množství odpadu a spotřeba energie díky snížení 
zmetkovitosti a četnosti čištění.

• Méně emisí díky nižšímu objemu použitého 
separačního činidla.Další informace o našich 

kompetencích v oblasti 
polyuretanů, našich inovacích a 
další zprávy najdete na  
CZ.CHEMTREND.COM

ČEHO JSME DOSÁHLI.
Globální dodavatel automobilového průmyslu, který vyrábí   
automobilové sedadla z PU pěny, měl problém s aplikací  
nadměrného množství separačního prostředku. Výsledek: 
plýtvání produktem a zvýšené zanešení forem.S pomocí 
SprayIQ™ - zcela nového inovativního monitorovacího 
zařízení vytvořeného inženýry společnosti Chem-Trend - a 
účinnějšího separačního prostředku se společnosti podařilo 
dosáhnout 47% snížení spotřeby produktu a 50% snížení 
zmetkovitosti. To představuje 22% roční úsporu nákladů na 
materiál. Bylo také dosaženo snížení nutnosti čistění díky 
menšímu množství separačního prostředku nanášeného 
na formu, nižším emisím těkavých organických sloučenin 
a zlepšení celkové produktivity. Z dlouhodobého hlediska 
bude společnost schopna přesně předpovídat spotřebu 
produktu a objednávat z větší přesností. Společnost 
Chem-Trend poskytla školení k systému a hlášení dat, což 
pomohlo operátorům a manažerům lépe sledovat kapacitu 
zařízení pro lepší konzistenci aplikace.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.
V úzké spolupráci se zákazníkem jsme našli ideální řešení a 
společně jsme se pustili do hloubkového testování systému 
SprayIQ™. Problém s aplikací nadměrného množství 
produktu spočíval především v tom, že jednotliví operátoři 
aplikovali větší množství v naději, že s použitím většího 
množství přípravku dosáhnou lepší separace. Systém 
SprayIQ™, který lze připojit ke stávajícímu stříkacímu 
zařízení zákazníka a nastavit během jednoho dne, byl 
navržen tak, aby tuto výzvu řešil pomocí následujících 
funkcí:

• Přesně měří množství aplikovaného postřiku.

• Poskytuje operátorovi okamžitou zpětnou vazbu.

• Poskytuje data o aplikaci postřiku procesním 
inženýrům a vedoucím linek prostřednictvím 
mobilního zařízení.

Použitý separační prostředek byl rovněž nahrazen 
vhodnějším produktem společnosti Chem-Trend, který 
je speciálně určen pro aplikace s vysoce pružnou pěnou 
a je oblíbený mezi zákazníky vyrábějícími polyuretanové 
výrobky.

NAŠE ŘEŠENÍ.
Výsledky zkoušek SprayIQ™ v kombinaci s naším vysoce 
účinným separačním prostředkem(HPRA) byly při použití 
se stávajícím zařízením zákazníka tak pozitivní, že nakonec 
přešel na stříkací pistole Chem-Trend, které mu přinesly 
ještě více výhod. Ve spojení s vysokou úrovní podpory 
přímo v závodě i na dálku tato úprava zabránila zásahům 
obsluhy a zároveň umožnila dosáhnout optimální úrovně 
separace a výrobní kapacity během každé směny. Náš 
účinnější separační prostředek zajistil  dobrou smáčivot a 
rozprostření,snížení zanášení forema snadné odformování 
dílů. A protože vynikajících výsledků bylo dosaženo 
při menší spotřebě produktu, společnost mohla snížit 
množství těkavých organických sloučenin, vytvořit tak 
zdravější životní prostředí a ušetřit peníze tím, že se 
vyhnula pokutám za emise a nákladům na povolení. 

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Materiál Odpady Energie

Chytrá inovace, která 
přináší přesnostaplikace a 

výrazné úspory.
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