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Αγαπητοί αναγνώστες,
Καθώς το πρόγραμμά μας πλησιάζει προς το τέλος του, θα
θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο τέταρτο και τελευταίο
τεύχος του newsletter του TANOCOMP! Με την εξαμηνιαία
έκδοση των newsletters μας, σας ενημερώνουμε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα σχετικά με τις εξελίξεις του
προγράμματός μας και σας γνωστοποιούμε νέα που
σχετίζονται με το TANOCOMP, τις βιομηχανίες πλαστικού
και νανοτεχνολογίας και τα οποία ελπίζουμε ότι θα σας
φανούν ενδιαφέροντα.
Στο τέταρτο τεύχος, θα σας πληροφορήσουμε σχετικά με το
επικείμενο τελικό συνέδριο TANOCOMP που θα λάβει χώρα
στη Σαραγόσα της Ισπανίας στις 26 Σεπτεμβρίου του 2013.
Ακόμα, θα μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις του
προγράμματός μας που επικεντρώνονται κυρίως στη
βελτίωση του περιεχομένου των ενοτήτων της ηλεκτρονικής
κατάρτισης και στον έλεγχο της ίδιας της πλατφόρμας
TANOCOMP. Αυτή η πλατφόρμα έχει ως στόχο να
προσφέρει μια θεωρητική επισκόπηση σχετικά με την
ενσωμάτωση των Νανοσωλήνων Άνθρακα (CNT) στα
θερμοπλαστικά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες
εφαρμογές.
Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που
διαδραμάτισαν οι μέτοχοι του TANOCOMP στην ανάπτυξη
και την επικύρωση των ενοτήτων της ηλεκτρονικής
κατάρτισής μας, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην
διαδικτυακή πλατφόρμα.
Σας προσκαλούμε επίσης να συμβουλεύεστε τον ιστότοπό
μας:
www.tanocomp.eu
Μετά χαράς σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις
δράσεις μας μέσα από αυτό το newsletter και αναμένουμε
την ανατροφοδότησή σας.
Μετά τιμής,
Η Κοινοπραξία TANOCOMP
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TANOCOMP ID
Τίτλος
Εκπαίδευση στις νανοτεχνολογικές πτυχές των πλαστικών
συνθετικών υλικών με ενισχυμένες ιδιότητες, τα οποία
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλής αντοχής
Πρόγραμμα
Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Project, Lifelong
Learning Programme
Αριθμός του προγράμματος
147426
Διάρκεια
01/10/2011-30/09/2013
Βασικός στόχος
Το TANOCOMP έχει ως στόχο να αναπτύξει μια ηλεκτρονική
κατάρτιση (e-learning) σχετικά με την ένωση και την επεξεργασία
των νανοσωλήνων άνθρακα στα πολυμερή και τα πλαστικά, η
οποία θα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Συμμετέχουσες χώρες
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρος
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ενημερωτικό δελτίο εκφράζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη
και η Κομισιόν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ TANOCOMP
25η και 26η Απριλίου 2013:
Συνάντηση εταίρων στην Κύπρο. Παρουσίαση της κατάστασης του προγράμματος και περίληψη των βασικών δράσεων.
Αυτές οι δράσεις περιλάμβαναν την προσαρμογή του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κατάρτισης, τη δημιουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, την ανάπτυξη του εργαλείου διαπίστευσης και την επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού και των διδακτικών μεθόδων.
Καλοκαίρι 2013:
Ταυτόχρονος πιλοτικός έλεγχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις συμμετέχουσες χώρες.
26η Σεπτεμβρίου 2013:
Τελικό Συνέδριο στη Σαραγόσα της Ισπανίας σχετικά με την τεχνολογία TANOCOMP και την παρουσίαση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του προγράμματος.
27η Σεπτεμβρίου 2013:
5η και τελευταία συνάντηση της κοινοπραξίας του TANOCOMP στην Σαραγόσα της Ισπανίας.

Ηλεκτρονική κατάρτιση πάνω στη νανοτεχνολογία της βιομηχανίας πλαστικών
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TANOCOMP ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Το τελικό συνέδριο του TANOCOMP θα λάβει χώρα στις 26
Σεπτεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του συμμετέχοντος στο
πρόγραμμα ιδρύματος aiTIIP στην Σαραγόσα της Ισπανίας. Το
συνέδριο θα υπογραμμίσει τις περιπτώσεις των βέλτιστων
πρακτικών στον τομέα των νανοπλαστικών σύνθετων οι οποίες
θα παρουσιαστούν από τις εταιρείες:
EADS / FIDAMC, Grupo Antolin, Bax and Willems Consulting
Venturing and Nanozar Company.
Ύστερα, θα ακολουθήσουν τρία
σεμινάρια στα παρακάτω θέματα:

παράλληλα

διαδραστικά

 CNT + επεξεργασία πολυμερών

Το τελικό συνέδριο του TANOCOMP είναι ανοιχτό προς όλες τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες και συνεταιρισμούς από ολόκληρη την
Ευρώπη. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Ωστόσο, η
εγγραφή στην εκδήλωση είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, ένα
περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων θα έχει την ευκαιρία να
καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους από το
πρόγραμμα TANOCOMP. Για να επωφεληθείτε αυτής της
ευκαιρίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας
(δείτε στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).
Όσοι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το
τελικό συνέδριο του TANOCOMP μπορούν να εγγραφούν μέχρι
τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 στέλνοντας e-mail στον Δρ. Sandrine
Doretto:

 Έγχυση προϊόντος με CNT + πρώτη ύλη πολυμερούς

doretto@steinbeis-europa.de

 Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Σε κάθε σεμινάριο, θα δίδονται στους συμμετέχοντες βασικές
πληροφορίες και επεξηγήσεις. Οι συμμετέχοντες, επίσης, θα
παροτρύνονται να ελέγξουν τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του TANOCOMP.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αγγλικά ή στα Ισπανικά.
Διαθέσιμη θα είναι επίσης και ταυτόχρονη διερμηνεία από τα
Αγγλικά στα Ισπανικά και το αντίστροφο. Περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με το τελικό συνέδριο του TANOCOMP
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του TANOCOMP:

Το τελικό συνέδριο του TANOCOMP θα σας προσφέρει τη
μοναδική ευκαιρία:

http://www.tanocomp.eu/

 να πάρετε μια γεύση από μια νέα και σημαντική τεχνολογία
 να συναντήσετε άλλες εταιρείες από την Ισπανία και την
Ελλάδα

 να γνωρίσετε προσωπικά ειδικούς στο χώρο των CNT και
των πλαστικών σύνθετων υλικών
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα TANOCOMP θα τελειώσει επισήμως στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Προκειμένου η ηλεκτρονική πλατφόρμα να
παραδοθεί στους ενδιαφερόμενους εγκαίρως, όλα τα μέλη του προγράμματος κοπίασαν πολύ και δαπάνησαν πολλή ενέργεια τους
τελευταίους έξι μήνες.
Με βάση τις ανατροφοδοτήσεις που παρείχαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών σεμιναρίων στη Γερμανία, την
Ισπανία, και την Ελλάδα, το περιεχόμενο των ενοτήτων της κατάρτισης καθώς και η λειτουργικότητα και η φιλικότητα της
πλατφόρμας προς το χρήστη έχουν βελτιωθεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Σαν επόμενο βήμα διοργανώθηκε μια ταυτόχρονη διαδικτυακή φάση ελέγχου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2013. Δόθηκε στους
συμμετέχοντες στο TANOCOMP η δυνατότητα να ελέγξουν την πλατφόρμα σε πραγματικές συνθήκες. Στην πράξη, όλοι οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εισέλθουν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα απευθείας από τον χώρο εργασίας τους, να την
ελέγξουν και να την παρουσιάσουν στους συναδέλφους τους. Με σκοπό διάχυσή του στο κοινό, το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στα
Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα Ελληνικά, έτσι ώστε οι χρήστες να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση στη γλώσσα της
προτίμησής τους. Ένα ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης έχει προστεθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να συλλεχθούν επιπλέον
σχόλια και προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας.
Η τελική μορφή του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Τελικού Συνεδρίου στις 26
Σεπτεμβρίου στη Σαραγόσα, στην Ισπανία.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του TANOCOMP πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://formation.tanocomp.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TANOCOMP ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρόγραμμα TANOCOMP έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό πολύγλωσσο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη χρήση της
νανοτεχνολογίας στα πλαστικά υλικά. Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες παραγωγής και
επεξεργασίας πλαστικών υλικών να παρέχουν στους εργαζομένους τους μια θεωρητική επισκόπηση σχετικά με την ενσωμάτωση των
Νανοσωλήνων Άνθρακα (CNT) στα θερμοπλαστικά.
Για μια περίοδο δύο χρόνων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013, η κοινοπραξία θα συνεχίσει να
παρέχει δωρεάν τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι επίσης η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
(ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση) εφόσον το ζητήσουν στην αίτηση τους. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση θα βασίζεται στις ενότητες
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του TANOCOMP και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Η ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:

 Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία
 Παρουσίαση της τεχνολογίας των Νανοσωλήνων Άνθρακα (CNT) και των εφαρμογών τους στον κλάδο των πλαστικών και των
σύνθετων υλικών

 Ενσωμάτωση των CNT στα θερμοπλαστικά μέσω της διαμόρφωσης με εξώθηση και έγχυση και
 Πλεονεκτήματα των αποκτηθέντων νανοσύνθετων υλικών
 Συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοστούν στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής όσον αφορά την
ασφάλεια και το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα εσωτερικής εκπαίδευσης
παρέχονται μετά από σχετική αίτηση μέσω:
του ιστότοπου του project (www.tanocomp.eu)
των κεντρικών σελίδων των εταίρων
e-mail στη διεύθυνση: tanocomp@steinbeis-europa.de
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα TANOCOMP στον τύπο:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Η χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα στα θερμοπλαστικά υλικά
http://www.reinforcedplastics.com/view/34125/using-carbon-nanotubes-in-thermoplastics/
http://www.plasticsinfomart.com/using-carbon-nanotubes-in-thermoplastics/
Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας της ONEX GLONATECH συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελληνικών Βιομηχανιών στον τομέα των πλαστικών
http://www.onexcompany.com/datafiles//ONEX%20NANOTECHNOLOGY%20APPLICATIONS%20STIR%
20THE%20HELLENIC%20PLASTICS%20INDUSTRY%20SECTOR.pdf
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-Learning σχετικά με τους Νανοσωλήνες Άνθρακα και την Επεξεργασία Πολυμερών
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48092
Steinbeis-Europa-Zentrum: πρόγραμμα e-learning με θέμα την επεξεργασία των νανοσωλήνων
άνθρακα στη δημιουργία πλαστικών υλικών
http://www.etrainingpedia.com/steinbeis-europa-zentrum-e-learning-project-for-the-processing-of-carbonnanotubes- into-plastics/
Steinbeis-Europa-Zentrum: e-Learning-Projekt zur Verarbeitung von Kohlenstoffnanoröhren in KunStstoffen
http://plasticker.de/news/shownews.php?nr=19641&div=&klasse2=d12&backto=../index.php
Teilnehmer gesucht für die Testphase eines Onlinetrainings: Nanotechnologie in Kunststoffen
http://www.afbw.eu/node/1677
TANOCOMP Abschlusskonferenz „Nanotechnologie in der Kunststoffverarbeitung“
http://idw-online.de/pages/de/event44429
Iniciada la fase de testeo online de la formación TANOCOMP
http://www.mundoplast.com/noticia/iniciada-fase-testeo-online-la-formacion-tanocomp/71332
Proyecto TANOCOMP: Formación gratuita sobre Nanotecnología aplicada a plásticos
http://formateya.wordpress.com/2013/07/12/proyecto-tanocomp-formacion-gratuita-sobre-nanotecnologiaaplicada-a-plasticos/
Ανακοινωθέν στον Κινεζικό τύπο σχετικά με την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα TANOCOMP
http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?news_id=1017

Εκδηλώσεις στον κλάδο των πλαστικών σύνθετων υλικών:
Composites Europe 2013, 17-19 Σεπτεμβρίου 2013, Ντίσελντορφ Γερμανία.
JEC Composites Americas 2013, 2-4 Οκτωβρίου 2013, Βοστώνη, ΗΠΑ.
Materialica 2013, 15-17 Οκτωβρίου 2013, Μόναχο, Γερμανία.
K International Trade Fair 2013, 16-13 Οκτωβρίου 2013, Ντίσελντορφ Γερμανία.
Plastics Industry Show 2013, 28-31 Οκτωβρίου 2013, Μόσχα, Ρωσία.
Composites Engineering Show, 12-13 Νοεμβρίου 2013, Μπέρμιγχαμ, ΗΒ.
Plast Eurasia 2013, 5-8 Δεκεμβρίου 2013, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
JEC Composites Europe, 11-13 Μαρτίου 2014, Παρίσι, Γαλλία.
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