TISKOVÁ ZPRÁVA

Přísady od 3M odlehčují auta nebo vylepšují plasty
Společnost 3M produkuje celou řadu inovativních materiálů a látek, které jsou přítomné
v produktech běžné spotřeby: automobilech nebo stavbách. Podstatně ovlivňují finální
vlastnosti hotových výrobků. Kromě silného know-how v lepidlech má společnost 3M celou
řadu inovativních výrobků pro automobilový průmysl nebo výrobce plastů.
Skleněné kuličky z mikrosvěta
Průměr dutých skleněných mikrokuliček se pohybuje v řádu desítek mikronů. Mikrokuličky jsou
částečně vakuované a dokonale kulaté. Při nízké měrné hmotnosti tak mají vynikající odolnost vůči
tlaku, dle síly stěny daného typu mikrokuličky je to od 20 do 2 000 barů. V průmyslu se používají jako
aditiva při výrobě automobilových plastových dílů, plastisolu, dále ve stavebním průmyslu nebo při
výrobě výbušnin. Kuličky z borosilikátového skla jsou uvnitř duté, a proto odlehčují vše, do čeho jsou
přimíchány. Jedná se o výsledek speciálního výrobního postupu, kdy se sklo nejdříve semele na
mikročástice. Poté projdou zahříváním, kdy získají kulový tvar a činidlo obsažené ve skle nafoukne
jejich vnitřní dutinu. Tento plyn má tlak zhruba jedné třetiny atmosféry, proto skleněné mikrokuličky
od 3M dosahují nízké hustoty.
Výsledkem použití mikrokuliček jsou až o 20% lehčí automobilové díly při zachování nebo dokonce
zvýšení pevnosti dílu. Nahrazením konvenčních plniv skleněnými mikrokuličkami lze v mnoha
aplikacích dosáhnout snížení nákladů o 15 až 20 %. V rámci vývoje komponent přístrojové desky
pro výrobce dílů Hyundai Mobis se například podařilo snížit hmotnost základních částí přístrojové
desky o 16,8 % při polovičním snížení výrobních nákladů. „Navíc jsme zaznamenali lepší tekutost
materiálu než v případě PC/ABS a lepší tekutost materiálu ve srovnání s polypropylenem plněným
mastkem,“ dodává pan Ka z vývojového týmu projektu. Pokud by se při výrobě všech plastových
součástek použily skleněné mikrokuličky o hustotě 0,6 g/cm3, znamenalo by to snížení hmotnosti
plastů o 20 %. To znamená úsporu pár desítek kilogramů na každém voze, která se projeví na snížené
spotřebě paliva.
Kromě odlehčování materiálu vynikají mikrokuličky svými izolačními vlastnostmi. Stěrka na stěny
s jejich příměsí udržuje teplo v místnosti a stěny jsou na omak teplé. V místnosti, jejíž stěny jsou
pokryty 1 mm této stěrky je teplota o 2-5°C vyšší než u stejné místnosti bez ošetření stěrkou. Tato
vlastnost pomáhá i proti kondenzaci v koupelnách a jiných špatně větratelných místnostech.
Jedno z kuriózních použití nalezly skleněné mikrokuličky při stavbě betonové kanoe, se kterou student
ČVUT Jan Kratochvíl a jeho tým soutěžili v nizozemském Utrechtu. Obecně kuličky v betonu slouží k
redukci hmotnosti, snižení smrštitelnosti materiálu a svým dokonale kulatým tvarem zlepšují jeho
tekutost. Betonová kánoe je obrácená tenkostěnná skořepina, která je považována za jednu
z nejobtížnějších inženýrských konstrukcí. Také mikrokuličky 3M přispěly k tomu, že český tým
získal celkem 5 medailí a druhé místo za konstrukční návrh.
Plasty pro větší bezpečí i nižší cenu
Materiály 3M Dyneon jsou používané při výrobě celé řady produktů. Nacházejí uplatnění v
plastikářském, gumárenském, automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu. Jedná se o polymery,
elastomery a aditiva na bázi fluoru, které mají značnou chemickou, tepelnou i mechanickou odolnost.
Polymery díky těmto vlastnostem nacházejí uplatnění například v palivových systémech automobilů
nebo při výrobě elektrických topných kabelů. Použití procesních aditiv „Dynamar“ pak výrobcům
plastových produktů, např. potravinářských fólií nebo stavebních trubek zajišťuje optimalizací výroby
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a vysokou kvalitu povrchu finálního výrobku. Při zpracovaní odpadají problémy s vyšším třením ve
výrobním zařízení, snižuje se tedy procesní tlak a teplota a tím i energetické náklady na výrobu.
Hlavní výhodou a výsledkem použití aditiva je pak krásně hladký povrch finálního výrobku.
Fluoropolymery se používají také na krytí fotovoltaických panelů, jejichž venkovní použití klade
vysoké nároky na odolnost proti povětrnostním vlivům.

O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu
je na padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví
nebo elektroinstalacích, ale i v domácnostech. Vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky, ale třeba
i první kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny
spojuje jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě
důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí.
Mezi hodnoty 3M patří serióznost a poctivost, uspokojování zákazníků inovativními řešeními,
respekt k přírodě a respekt k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. 3M se stala jednou z prvních
výrobních společností, která se v roce 1975 začala zajímat o aktivní řešení ekologických otázek.
Program 3M Pollution Prevention Pays za 30 let svého fungování zabránil vzniku více jak 1 315
431.37 tun zplodin. Cílem 3M je neustále podporovat udržitelný rozvoj, který vnímá jako symbiózu
trvalého ekonomického růstu, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3M je v otázce sociální odpovědnosti aktivní nejenom globálně, ale i přímo v lokalitách, kde působí.
V Čechách 3M podporuje Zdravotního klauna, hnutí Brontosaurus a další akce, jichž je jednorázovým
sponzorem.
3M v číslech
• Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
• Mezinárodní prodeje (mimo USA): 14,614 milliardy USD (63 % celkového objemu prodeje)
• Ve Spojených státech 28 poboček
• Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří
• Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
• Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA
• 145 výrobních závodů po celém světě
• 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě

3M v České republice
• Prodeje v roce 2008: 1, 145 miliard Kč
• 100 zaměstnanců
Sídlo obchodního zastoupení v Praze
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