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Kave Bareš, vedoucí sekce podpory   výroby a aplikací Unipetrolu RPA

„Po příchodu do Chemparku Zá-
luží začínám pracovní den ná-
vštěvou aplikační haly, abych 
se dověděl aktuální stav stro-
jů, plán jejich provozu, náro-
ky sekce kontroly řízení jakosti 
PCH, laboratoří či výroby,“ říká 
Kave Bareš, který poté, co vyslechne 
požadavky podřízených, zamíří do kancelá-
ře za dalšími povinnostmi.

Vzhledem k tomu, že je úterý, má v deset 
hodin poradu u svého nadřízeného a musí 
se na ni připravit. Absolutní priorita patří 
koupi a instalaci nového vstřikovacího lisu 
Arburg do aplikační haly. Stroj bude sloužit 
k testování vstřikovacích typů polyetylénu 
i polypropylénu z Unipetrolu RPA. „Jedná 
se o velmi významnou podporu pro mo-
difikaci stávajících a vývoj nových typů,“ 
vysvětluje Kave Bareš. Současně jej chtějí 
využívat kolegové ze servisu plastů pro 
modelové přehrávání problémových situ-
ací u zákazníků či okolností reklamací.

Uvedení nového stroje do chodu musí 
logicky předcházet demontáž stávající-
ho nefunkčního zařízení Biraghi. „Situace 
není jednoduchá, protože se jedná o ko-
los vážící cirka 34 tun a prostor v aplikač-
ní hale je limitován. Nejde jen o obtíže 
při demontáži, ale pro nový stroj je třeba 
včas připravit prostor s přívodní kabeláží 
odpovídající současným normám sla-
děným s EU. Všechny tyto práce se musí 
provádět za současného provozu aplikač-
ní haly. Pokud by místo nebylo včas při-
pravené, hrozí nemalé penále.

Při pohledu na hodiny je 8.58 a právě při-
chází pracovník z odboru technického servi-
su plastů Jan Břicháč, aby si vyžádal výrobu 
testovacích tělísek pro mechanometrická 
měření v laboratořích. Jedná se o posouze-
ní vlastností konkurenčního polypropylénu, 
získaného od zákazníka. „Cílem je najít ekvi-
valentní materiál z našeho sortimentu a zá-
kazníkovi jej nabídnout,“ uvádí Jan Břicháč. 
Tato aktivita je jednou z mnoha dalších, 
kterými se sekce podpory výroby a aplikací 
a technického servisu plastů zabývá.

Před poradou u Petra Svobody, vedoucího 
odboru kontroly, řízení jakosti a technologií, 
ještě jednou zajde Kave Bareš zkontrolovat, 
jak pokračuje práce v aplikační hale. Během 
debaty s kolegy se hned zakomponovává 
aktuální požadavek Jana Břicháče do plánu 
na následující den. Následně Kave Bareš 
zapíná topení stroje Plasticiser, upravené-

ho pro výrobu malých vzorků 
granulátu polyetylénu i po-
lypropylénu. Mezi tím je již 
čas odjet na poradu, která 
se odehrává v takzvané sta-

ré části Chemparku Záluží. 
„V úvodu jednání se řeší aktuální 

výsledky z porady vedení, informace 
z bezpečnosti práce a další technická a per-
sonální agenda. Druhou půlhodinu Petra 
Svobodu informují jednotliví řídicí pracov-
níci o práci svých úseků.

Porada skončila ve čtvrt na dvanáct a Kave 
Bareš míří, tento den již potřetí, do apli-
kační haly, aby spolupracovníky seznámil 
s pro ně podstatnými věcmi. Stroj Plasti-
ciser je již vytemperovaný na požadované 
parametry, a tak nic nebrání jeho najetí 
a přípravě vzorku pro pokus na následu-
jící den. Kave Bareš poté vyřešil několik 
telefonátů ohledně technické pomoci pro 
zákazníka a v kanceláři i elektronickou 
poštu. S polednem přišel čas na ohřátí 
oběda, který si nosí z domova. Paradoxně 
pracoval i během jídla, kdy si četl poslední 
zprávu z Polymer Intitute Brno.

Následující půlhodinku Kave Bareš vě-
noval setkání s vedoucím sekce Pavlem 
Urbánkem v laboratoři mechanometrie, 
projednávali kvalitu výroby tělísek pro 
mechanické zkoušky. „Reprodukovatel-
nost se ukázala jako zcela vyhovující,“ 
uzavřel Kave Bareš. Tyto krátké schůzky 
probíhají pravidelně a jsou nezbytné pro 
zajištění vysoké kvality výsledků měření.

Odpoledne pokračuje Kave Bareš v řešení 
investičních otázek, tentokrát jde o plá-
novanou novou trubkovou linku. V apli-
kační hale již 16 let jedna linka provozuje, 
většinou se využívá na černý typ polyety-
lénu. Z důvodu finančně a časově nároč-
ných přejezdů na přírodní typ polypro-
pylénu se jeví jako vhodné východisko 
právě zakoupení další linky. „Eliminuje se 
tak možnost vzájemné kontaminace ma-
teriálu, která by negativně ovlivnila vý-
sledky následně prováděných tlakových 
testů vyrobených trubek. Jen pro před-
stavu, každý přejezd z polyetylénu na po-
lypropylén a zpět si vyžádá propláchnutí 
stroje minimálně 160 kilogramy granulá-
tu, který je tímto znehodnocen.

Na závěr pracovního dne si Kave Bareš 
zapisuje úkoly na další den. Při pohledu 
přes rameno je na papíru šest odrážek 
a hodiny právě ukazují 16.30. 

Unipetrol (ir) – Do březnových UNI novin zařazujeme další novou rubriku. 
V jejím rámci vám chceme průběžně představovat zaměstnance z podniků 
skupiny Unipetrol, s nimiž fotograf strávil jeden jejich pracovní den. První díl 
seriálu, který připravujeme v rámci Mezinárodního roku chemie, byl zahájen 
15. února. Doprovázeli jsme Kave Bareše, vedoucího sekce podpory výroby 
a aplikací z Unipetrolu RPA (pro zaměstnance známé jako aplikační hala).

    První cesta Kave Bareše vede do aplikační haly, aby zjistil aktuální stav. Zastavil se i při vizuální kontrole pracovníka OTK, který prověřuje vyrobené 
vzorky, které čekají další testy.

    Jan Břicháč z odboru technického servisu plastů se zastavil, aby si vyžádal výrobu testovacích tělísek pro mechanometrická měření v laboratořích.     Kave Bareš seznámil spolupracovníky s výsledky porady, a protože je stroj Plasticiser již vytemperovaný na požadované parametry, nic nebrání jeho najetí a přípravě vzorku pro pokus na následující den.

    Ještě před poradou u Petra Svobody, vedoucího odboru kontroly, řízení jakosti a technologií, opět zajde Kave Bareš zkontrolovat,  
co je nového v aplikační hale.

    Půlhodinku Kave Bareš věnoval návštěvě laboratoře mechanometrie, kde s vedoucím sekce Pavlem Urbánkem projedná-
vali kvalitu výroby tělísek pro mechanické zkoušky. Trubku testuje Věra Vágnerová.

    Odpoledne pokračuje Kave Bareš v řešení investičních otázek, tentokrát  
jde o plánovanou novou trubkovou linku.
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