
Co je náplní činnosti Gumárenské skupiny Zlín,
jak spolupracuje s vysokými školami a průmyslem

Vratislav Ducháček

Česká společnost průmyslové chemie,
Gumárenská skupina Zlín,

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlí v Praze, má sekretariát na  Novotného lávce 5, 116 68 Praha 1. Její  
tradice  sahají  až  do  roku  1870  v  souvislosti  s  tehdejším  Spolkem  inženýrů  a 
architektů (SIA). V současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických 
společností (ČSVTS). ČSPCH je neziskovou, nevládní organizací a opět představuje 
"stavovský spolek" inženýrů, chemiků a techniků. Má více než 1000 členů.

Sídlí  ve Zlíně, má sekretariát  na  Fakultě technologické Univerzity Tomáše 
Bati  ve  Zlíně,  nám.  TGM  275,  762  72  Zlín.  Je  profesní  organizací  chemiků  a 
chemických inženýrů, působících převážně v českém chemickém průmyslu, vývoji a 
výzkumu. Její tradice sahá do roku 1967 v souvislosti s tehdejší Odbornou skupinou 
pro  kaučuk  a  pryž,  která  se  podílela  na  založení  exkluzivní  světové  organizace 
gumárensky  nejvyspělejších  14  států  -  International  Rubber  Conference 
Organisation,  jejímž  členem  se  po  rozdělení  Československa  stala i GSZ jakožto 
odborná skupina a místní pobočka ČSPCH. Ta má v současnosti 63 členů.

Cíle a úkoly GSZ:

• Podpora  technického  pokroku  v  oblasti  gumárenského  průmyslu  a 
navazujících průmyslových odvětví. 

• Podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací a zkušeností při rozvoji 
gumárenského průmyslu. 

• Výchova  odborníků  v  gumárenských  oborech  a  organizace  jejich  dalšího 
vzdělávání. 

• Usnadnění  mezioborové  spolupráce  mezi  chemickými  inženýry  a  techniky, 
odborníky v přírodovědných oborech. 

• Spolupráce při zpracování a zavádění norem. 

• Vydávání čtvrtletníku Gumárenské listy a dalších odborných publikací. 

Hlavní aktivity ZGS: 

Česká společnost průmyslové chemie (ČSPCH)

Gumárenská skupina Zlín (GSZ) - místní pobočka ČSPCH



• Organizace odborných akcí - konference, symposia, školení a kurzy, např. 
Mezinárodní gumárenská sympozia, odborné kurzy, odborné semináře. 

• Pořádání kurzů, podpora vydávání odborných publikací a učebnic. 

• Spolupráce s partnerskými společnostmi v oblasti chemie: Česká společnost 
chemická, Česká společnost chemického inženýrství. 

Výhody členství v GSZ : 

• Aktivní  účast  na  vědeckovýzkumné spolupráci, získání a navázání kontaktů 
v odborných sekcích. 

• Pravidelný odběr Gumárenských listů a jejich příloh. 

• Aktuální  informovanost  o  odborných  akcích,  novinkách  v  literatuře  a 
databázích. 

• Slevy na účastnických poplatcích odborných akcí.

Aktivní spolupráce GSZ s vysokými školami, průmyslem a občanským sdružením:

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně

• Mitas, a.s., výrobní úsek Zlín

• Barum Continental, spol. s r.o. v Otrokovicích

• Synthos Kralupy, a.s. v Kralupech nad Vltavou

• CS Cabot, spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí

• Rubena, a.s. v Hradci Králové a Náchodě

• Gumárny Zubří, a.s. v Zubří

• Gumotex, a.s. v Břeclavi

• Semperflex-Optimit, s.r.o. v Odrách

• Preplast, s.r.o. v České Třebové

• Montstav CZ, s.r.o. v Dolním Rychnově

• Sdružení pro využívání pneumatik a odpadové pryže, o.s. v Praze
  

Odborné kurzy pořádané GSZ 

Gumárenská technologie, výroba lisované a vytlačované technické pryže:

1. Gumárenské suroviny: kaučuk, saze, urychlovače, antidegradanty, světlá plniva, 
změkčovadla, ostatní přísady, vulkanizační činidla a jejich účinnost ve směsích a ve 
vulkanizátech. Metody zkoušení – viskozimetrie (Mooney, Williams). 

2.  Skladba  kaučukových  směsí  podle  druhů  kaučuků,  vulkanizační  systémy, 
vulkametrie, vulkametry, vulkanizace - teorie a praxe, vulkanizační koeficient. 



3. Provozní receptury na výrobky. Příklady pro kaučuky typu NR, BR, SBR, NBR, 
CR, EPDM. 

4.Technologické postupy při gumárenské výrobě.

4.1. Míchání na dvouválcích a na hnětičích, princip stroje a různé míchací postupy, 
jednostupňové,  dvoustupňové,  zpracovatelské  přísady,  míchací  linky  včetně 
domíchávání   síry   na   dvouválci,   chladičky,   páskování,  skladování,  expedice 
(palety EURO), značení výrobních šarží, atesty. 

4.2.  Lisování  tlakové (lisy  více  etážové,  vakuová  zóna),  příprava náloží  tažením, 
vytlačováním (šnekový a pístový vytlačovací stroj včetně strojního principu), velikost 
nálože vzhledem k  elikosti výrobku - přetoky, nedolisky.

4.3.  Lisování  na vstřikolisech, na principu šnek + píst,  na principu šnekopíst,  typ 
FYFO, karusel, principy strojů, výhody a nevýhody této technologie.

4.4. Opracování přetoků, mechanické, suchým ledem, kapalným dusíkem, principy 
zařízení.

4.5.  Lisování  metodou  transferovou,  postup,  výhody  ve  srovnání  s  tlakovým 
lisováním.

4.6. Výpočty provozních vulkanizací (T90 + prostup tepla + manipulační doba).

4.7.  Vytlačované  výrobky  -  plynulé  výrobní  linky  (solná  lázeň,  UHF),  postupy  a 
schematické  principy  linek,  skladba  směsí  (caloxol-vlhkost,  vakuový  extruder-
vzduch).

4.8. Ostatní druhy provozních vulkanizací (autokláv a další).

4.9.  Nedostatky  při  lisování  (zmetky,  vzhledové  znaky),  jejich  příčiny  a  jejich 
odstraňování.

4.10. Formy,  principy jejich konstrukce (zaskřípávací  a přetokové drážky,  jedno a 
více  otiskové);  formy  s  vyhazovači  a  s  manipulátory;  studené  a  horké  kanály  u 
vstřikovacích forem.

4.11. Spojování pryže s kovem, adhezní činidla, postupy; principy spojování pryže s 
kovem.

4.12. Příklady zmetků; jejich příčiny a způsob zamezení jejich vzniku při lisování. 

5. Vlastnosti pryže a jejich zkoušení; způsoby vyhodnocování výsledků (aritmetický 
průměr,  median.  Tahové  vlastnosti  (pevnost,  modul,  tažnost),  tvrdost  Shore, 
strukturní pevnost, elasticita, obrušivost, trvalá deformace, botnání, mrazuvzdornost, 
teplovzdornost,  olejivzdornost,  ozonuvzdornost,  dynamické  a  únavové  vlastnosti, 
hustota. 

6. Třídění a značení pryží. 

7. Systém jakosti dle QS 9000, ISO TS 16949. Požadavky na systémy managementu 
jakosti. 

Lektor: Ing. Stanislav Klibáni, Těsnění a pružné elementy, k.s.

Gumárenská chemie - skladba receptur, vlastnosti pryže

1. Gumárenské suroviny.



1.1 Kaučuk – struktura a vlastnosti.

1.2 Druhy kaučuků – pro všeobecné použití, olejovzdorné a teplovzdorné.

1.3 Druhy gumárenských přísad: přehled a stručné charakteristiky.

2. Struktura gumárenské receptury: kaučuk, vulkanizační systém, ochranný systém, 
modifikační systém.

2.1 Vulkanizační systémy – sírový (konvenční, semi EV, EV systém) a jejich vliv na 
strukturu sítě – mono-, di- a polysulfidické vazby; peroxidický a pryskyřičný systém.

2.2  Ochranný  systém  –  antidegradanty,  vosky,  polymerní  antiozonanty  (EPDM), 
NBR/PVC.

2.3  Modifikační  systém  –  saze,  světlá  plniva,  změkčovadla,  faktisy,  regenerát, 
pryžová moučka, předsíťované kaučuky, retardery, inhibitory, promotory, silany.

3. Zkušební metody pro hodnocení kaučuků, gumárenských směsí a pryže, stručný 
přehled.
4. Zásady pro skladbu receptury gumárenské směsi.

4.1 Úvaha před skladbou receptury.

4.2 Různé postupy při skladbě receptury (latinské čtverce).

5. Skladba receptury pro pryže:

5.1 pro všeobecné použití,

5.2 olejivzdorné,

5.3 teplovzdorné,

5.4 dynamicky namáhané,

5.5 zdravotně nezávadné,

5.6 odolné opotřebení,

5.7 elektricky vodivé, antistatické a izolační.

6. Odlišnosti  ve skladbě směsi pro receptury z přírodního (NR) a ze syntetických 
kaučuků (SBR, BR, CR, IR, NBR, IIR, EPDM).

7. Praktické receptury pro gumárenské výrobky:

7.1 běhoun osobních a nákladních autoplášťů,

7.2 deka dopravního pásu,

7.3 pružné uložení (silentblok),

7.4 statické těsnění proti vodě, minerálnímu oleji, brzdové kapalině,

7.5 pryžová obuv (podešev, podpatek, antistatická obuv),

7.6 lisovaná technická pryž o tvrdosti 30 ShA až 90 ShA.

8. Postup při laboratorním vývoji receptury gumárenské směsi, ověřování v provoz-
ním měřítku a zavedení sériové výroby, sledování životnosti při exploataci.

Lektor: Ing. Karel Kučera, Gumárenská skupina Zlín 

Gumárenská angličtina



Konkrétní  náplň  vychází  z  analýzy  potřeb  provedené  na  samém  začátku 
kurzu, tj. zjištění, k jakým konkrétním účelům frekventanti angličtinu potřebují.

1. Gumárenská technologie v následujících oblastech:

1.1 Kaučuk a jeho vlastnosti.

1.2 Složení kaučukové směsi a funkce jednotlivých přísad.

1.3 Míchání kaučukových směsí – princip, zařízení (dvouválec a hnětič).

1.4 Válcování – princip, konstrukce kalandru, válcovací linky pro různé účely.

1.5 Vytlačování – princip, vytlačovací stroj, vytlačovací hlavy.

1.6 Vulkanizace – princip, změna struktury a vlastností, vulkanizační křivka.

1.7 Tváření – lisování, přetlačování, vstřikování; formy.

1.8  Řízení  výrobního procesu,  řízení  kvality,  testování,  dopady výroby na životní 
prostředí.

1.9  Logistika  v  gumárenském průmyslu  –  doprava  materiálů,  skladování  a  mani-
pulace s nimi.

2. Obchodní angličtina pro běžné pracovní situace:

2.1 Přivítání návštěvníka, provedení po pracovišti.

2.2 Telefonování.

2.3 Profil společnosti – historie, současnost, plány.

2.4 Vedení schůze/diskuse.

2.5 Obchodní dopisy – objednávka, životopis, …

2.6 Cestování, pracovní cesty. Součástí kurzu je domácí příprava, samostudium 
odborných textů doplněných slovníčkem. 

Lektor: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně

Průmyslové inženýrství

1. Výrobní systém.

1.1 Výroba, výrobní systém v užším pojetí.

1.2 Výrobní podnik, výrobní systém v širším pojetí.

1.3 Vlivy vnějšího okolí na výrobní podnik a jeho konkurenceschopnost.

1.4 Nová paradigmata výrobních systémů.

2. Štíhlá výroba.

2.1 Plýtvání v podniku.

2.2 Štíhlý podnik.

2.3 Štíhlé pracoviště.

2.4 Štíhlý layout, materiálový a informační tok. 
3. Metody plánování a řízení výroby.



3.1 Podnikové plánování a řízení výroby.

3.2 Dílenské řízení a rozvrhování.

3.3 Systémy plánování a řízení výroby (PPS).

3.4 Tlakové a tahové systémy řízení výroby.

3.5 Nový výrobní management. 

4. Metody projektování a realizace štíhlé výroby.

4.1 Podniková logistika.

4.2 Podniková logistika, logistický systém podniku.

4.3 Nákupní a distribuční logistika.

4.4 Výrobní logistika.

4.5 Průmyslové inženýrství.

4.6 Předmět průmyslového inženýrství a jeho historický vývoj.

4.7 Metody kontinuálního zlepšování procesů.

4.8 Metody k řešení technické stránky výrobních systémů ( Systém rychlých změn, 
Totálně  produktivní  údržba,  Poka  –yoke,  Vizuální  management,  Jidoka, 
Simultánní inženýrství).

4.9 Postupy k budování podniku světové třídy – Fraktálový podnik.

4.10 Koncept fraktálového podniku.

4.11 Projektování fraktálového podniku.

4.12 Realizace fraktálů.

5. Výkonnost procesů ve štíhlé výrobě a její hodnocení.

5.1 Produktivita a její měření.

5.2 Benchmarking.

5.3 Balanced – Scorecard. 

Lektor:  doc.  Ing.  Roman  Bobák,  Ph.D.,  Fakulta  managementu  a  ekonomiky 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vydavatelská činnost GSZ

Položka Název publikace Rok vydání Cena

1 Gumárenské listy vychází 4x ročně
15. ročník (2011)

130 Kč

2 Vulkanizační činidla 2003 315 Kč
3 Gumárenský anglicko-český a český 

výkladový slovník s anglickými 
ekvivalenty

2004 315 Kč

4 Přírodní a syntetické kaučuky, 
termoplastické elastomery

2006 300 Kč

5 Korozní sborník 2007 230 Kč



6 Pojení pryže s kovem 2007 150 Kč
7 Gumárenské zpracovatelské přísady 2008 292 Kč
8 Saze 2008 320 Kč
9 Elastomerní konstrukční materiály 2009 280 Kč
10 Světlá plniva 2010 380 Kč
11 Změkčovadla 2010 395 Kč

Sponzoři GSZ v roce 2011 (v abecedním pořadí):

• Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice

• CS Cabot, s.r.o., Valašské Meziříčí

• EFFBE-CZ, s.r.o., Zlín

• Gumárny Zubří, a.s.

• ITC, a.s., Zlín

• Mitas, a.s., Praha

• Saar Gummi Czech, s.r.o., Červený Kostelec

• Semperflex Optimit, s.r.o., Odry
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