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Καλώς ορίσατε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου
του TANOCOMP που θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε! Με
τα εξαμηνιαία ενημερωτικά δελτία θα σας κρατάμε συνεχώς
ενήμερους με την πρόοδο του έργου και θα σας γνωστοποιούμε διάφορα νέα σχετικά με το TANOCOMP, την βιομηχανία
πλαστικών και την νανοτεχνολογία, όπου ελπίζουμε να ενδιαφέροντα.
Σε αυτό το πρώτο τεύχος, έχουμε ετοιμάσει κάποια άρθρα με
σκοπό να σας εξοικειώσουμε στο έργο του TANOCOMP, τα
θέματά του και τις δραστηριότητές του, ως ένα Ευρωπαϊκά
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μεταφοράς της καινοτομίας
στον τομέα των πλαστικών. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε σχετικά με το δίκτυο ενδιαφερομένων το οποίο καταρτίζουμε. Το δίκτυο των ενδιαφερομένων του έργου
TANOCOMP θα παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ανάπτυξη των ενοτήτων της ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης (eLearning). Ο προσδιορισμός των αναγκών τους θα είναι η
βάση του περιεχομένου της διαπαιδαγώγησής μας.
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TANOCOMP ID
Title
Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMPosites
with enhanced properties for use in high-strength applications

Programme

Θα σας ενημερώνουμε συχνά σχετικά με την κατάσταση του
έργου. Επί προσθέτως, σε κάθε τεύχος θα σας παρέχουμε
προτάσεις για σχετικά συνέδρια τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορείτε να επισκέπτεστε όσο συχνά
επιθυμείτε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας στο:

Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Project, Lifelong
Learning Programme

Project No.
1 47 42 6

Duration

www.tanocomp.eu
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να
παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες μας με αυτό το ενημερωτικό δελτίο και ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας.
Με εκτίμηση,

01/10/2011-30/09/2013

Main objective
TANOCOMP aims at developing an e-Learning training for small
and mediums sized enterprises (SMEs) on the compounding and
processing of carbon nanotubes in polymers and plastics.

Partner countries
Germany, Greece, Spain and Cyprus

Η κοινοπραξία του TANOCOMP

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στις από τις βασικές δραστηριότητες του TANOCOMP
είναι το χτίσιμο ενός δικτύου φορέων. Αυτό το δίκτυο φορέων θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα. Οι ομάδες
που θα αποτελέσουν το δίκτυο αυτό θα είναι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) στον τομέα της επεξεργασίας
πλαστικών, ερευνητικά ινστιτούτα, ενώσεις, δίκτυα, ομάδες
και δημόσιοι φορείς. Οι ακόλουθοι τομείς των πλαστικών
σε Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο θα στοχεύουν
στην βιομηχανία των μεταφορών, συσκευασίας, ηλεκτρονικών, φωτοβολταϊκών και αθλητικών αξεσουάρ.
Τα μέλη του δικτύου του TANOCOMP θα συμβάλουν στο
έργο με την συμμετοχή τους για την ανάλυση των αναγκών
τους στην εκπαίδευση της επεξεργασίας των νανοσωλήνων άνθρακα στα πλαστικά. Η συμμετοχή τους θα διαμορφώσει και την βάση για τα περιεχόμενα των ενοτήτων της
ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης του TANOCOMP.

Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας του TANOCOMP έχουν αρχίσει από
τις αρχές του 2012 να επικοινωνούν με SMEs και άλλους ενδιαφερόμενους για να τους ενημερώσουν σχετικά με το TANOCOMP και
τις δράσεις του έργου. Στο ίδιο θέμα τους προσκαλούν να γίνουν
και εκείνοι μέρος του δικτύου φορέων. Όλα τα μέλη θα απολαμβάνουν οφέλη όπως την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δωρεάν
σεμινάρια επικύρωσης περιεχομένου στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο
του 2012 όπως επίσης και στην Γερμανία τον Οκτώβριο του 2012.
Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στα δωρεάν πιλοτικά σεμινάρια
στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2012 και στην Ισπανία τον Μάρτιο
του 2013, όπου το εργαλείο ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης καθώς
και το περιεχόμενό του θα παρουσιαστεί. Στα μέσα του 2013 οι
φορείς θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε δωρεάν ταυτόχρονο έλεγχο του τελικού εργαλείου ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης.
Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος του δικτύου φορέων του
TANOCOMP παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του δικτύου TANOCOMP:
TANOCOMP@steinbeis-europa.de
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ TANOCOMP
Τα νανοσύνθετα με τα οποία θα ασχοληθεί το
TANOCOMP είναι από νανοσωλήνες άνθρακα και πολυμερή τα οποία είναι ιδανικά υλικά για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλες εφαρμογές υψηλής αντοχής.
Τα υβριδικά σύνθετα αποτελούμενα από τα παραδοσιακά
πολυμερή και νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) προσφέρουν σημαντική βελτίωση στις μηχανικές ιδιότητες, όπως
επίσης και πολυλειτουργικές ιδιότητες. Ωστόσο, οι μακροσκοπικές ιδιότητες των νανοσύνθετων υλικών από νανοσωλήνες άνθρακα δεν έχουν φτάσει τις ιδιότητες των
μοναδιαίων νανοσωλήνων. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των νανοσωλήνων άνθρακα στα σύνθετα υλικά εξαρτάται άμεσα από την ικανοποιητική διασπορά των νανοσωματιδίων στην πολυμερική μήτρα χωρίς την καταστροφή των δομικών τους χαρακτηριστικών όπως του λόγου
μήκος προς διάμετρο.
Τα μέλη της κοινοπραξίας του TANOCOMP έχουν αναπτύξει νέες μεθοδολογίες για την απαραίτητη διασπορά
των νανοσωματιδίων σε ρητίνες, πολυολεφίνες και άλλα
πολυμερή, καθιστώντας έτσι τα νανοσύνθετα αυτά προς
άμεση χρήση σε ποικιλία εφαρμογών. Αυτές οι μέθοδοι
βασίζονται στις καινοτόμες τεχνικές τροποποίησης των
νανοσωλήνων άνθρακα και κοινές τεχνικές επεξεργασίας
πολυμερών, όπως χύτευση με έγχυση και εξώθηση, οι
οποίες έχουν προσαρμοστεί για τον ασφαλή χειρισμό των
νανοσωματιδίων. Τα πλαστικά σύνθετα υλικά εμφανίζουν
βελτιωμένες μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες
με αποτέλεσμα την ενίσχυση της απόδοσης των προϊόντων στις μεταφορές, την συσκευασία και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Παράλληλα, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πλαστικών. Επιπρόσθετα,
τα κατασκευασμένα σύνθετα υλικά θα είναι χαμηλότερου
βάρους και ισχυρότερα με αποτέλεσμα το περιβαλλοντικό
όφελος καθότι για παράδειγμα, τα
αυτοκίνητα θα είναι ελαφρύτερα
και θα καταναλώνουν λιγότερα
καύσιμα ενώ παράλληλα θα εμφανίζουν και μειωμένους ρύπους
όπως το CO2.

Οι στόχοι του TANOCOMP είναι:
Ενημέρωση κοινού
 Στην χρήση της Νανοτεχνολογίας
 Στο χτίσιμο ενός δικτύου φορέων
Δημιουργία δικτύου φορέων
 Ενημέρωση των μελών για προγράμματα ανάπτυξης
και νέα σχετικά με παρόμοια προγράμματα

 Τα μέλη μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών περιεχομένων

Ανάπτυξη των περιεχομένων της ηλεκτρονικής
διαπαιδαγώγησης
 Θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης

 Περιεχόμενα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των SMEs

Αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας

Εφαρμογές των νανοσωλήνων άνθρακα στην βιομηχανία των πλαστικών
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η δεύτερη συνεδρίαση των συνεργατών του έργου
ΤANOCOMP θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 του
Απρίλη στην Σαραγόσα, όπου και εδρεύει ο εταίρος από
την Ισπανία, AITIIP Technological Centre.

Η εναρκτήρια συνεδρίαση του έργου διοργανώθηκε στο
Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) της Καρλσρούης, στην
Γερμανία στις 20 και 21 του Οκτωβρίου 2011. Σε αυτές
τις δύο μέρες, οι συνεργάτες του έργου ορίσανε την δομή
την θεματολογία και τους στόχους του έργου με λεπτομέρειες. Μετά την παρουσίαση του προφίλ του κάθε συνεργάτη συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι δράσεις των 6
πρώτων μηνών. Δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα κατά την
διάρκεια του έργου του TANOCOMP. Μελετήθηκαν επίσης θέματα διοίκησης και οικονομικών.

Το AITIIP είναι το κέντρο αναφοράς στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στην σχεδίαση και ανάπτυξη
πλαστικών αντικειμένων, καλουπιών και την διεργασία
μορφοποίησης χρησιμοποιώντας θερμοπλαστικά. Χάρη
στη συνεργασία με άλλα Τεχνολογικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, εταιρίες και SMEs, το AITIIP έχει αποκτήσει την
απαιτούμενη Επιστημονική-Τεχνολογική-Εταιρική δομή, η
οποία είναι is ουσιώδης για την βελτιστοποίηση των πολιτικοοικονομικών κερδών τα οποία αναμένονται από τις
δράσεις της Επιστημονικής-Τεχνολογικής δομής.
Η συνεδρίαση του TANOCOMP θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του AITIIP στην Σαραγόσα. Η Σαραγόσα
είναι η πρωτεύουσα του νομού της Σαραγόσα και της
αυτόνομης κοινότητας της Αραγονίας, Ισπανία. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο της πόλης είναι αυτό της αυτοκινητοβιομηχανίας της Opel με 8,730 εργαζομένους και παραγωγή 200,000 αυτοκινήτων τον χρόνο. Άλλες μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες παραγωγής περιέχουν εργοστάσια
τρένων και ηλεκτρικών συσκευών. Υπάρχει επίσης σημαντική παρουσία ηλεκτρονικών και χημικών βιομηχανιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Οι στοχευμένες ομάδες για την σύσταση του δικτύου φορέων του TANOCOMP είναι κυρίως SMEs επεξεργασίας
πλαστικών αλλά και οργανώσεις, δίκτυα, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, συστάδες και δημόσιοι οργανισμοί.
Εάν ανήκετε σε κάποιες από τις παραπάνω ομάδες και
σας ενδιαφέρει η τεχνολογία, παρακαλείστε να λάβετε
μέρος στην έρευνα αγοράς και να απαντήσετε το ερωτηματολόγιό μας με σκοπό να ορίσουμε τις εκπαιδευτικές
σας ανάγκες. Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά παρακάτω:

Μπορείτε να μας αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω email στο:
TANOCOMP@steinbeis-europa.de

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ TANOCOMP
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.
Η έκθεση PLAST, που γίνεται στο Μιλάνο της
Ιταλίας κάθε τρία χρόνια, είναι μία από τις σημαντικότερες
εκθέσεις της βιομηχανίας πλαστικών και ελαστικών, παγκοσμίως. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην
PLAST προέρχονται από τομείς όπως, τεχνικές επεξεργασίας, μορφοποίηση και βαφές, μηχανήματα για την
δευτερογενή μορφοποίηση και ανακύκλωση, πρωτογενή
υλικά (πολυμερή, εγκλείσματα, masterbatches κτλ.), ημιτελή και τελικά προϊόντα. Plast 2012 θα γίνει στις 8-12
Μαΐου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο
http://www.plastonline.org/en

2.
Η έκθεση FAKUMA για την επεξεργασία πλαστικών, γιόρτασε την 30η επέτειο της με μια εκδήλωση που
παρουσίασε ρεκόρ συμμετοχής, το φθινόπωρο του 2011.
Αυτό τον χρόνο η FAKUMA 2012 θα πραγματοποιηθεί
στο Friedrichshafen Εκθεσιακό Κέντρο στην Γερμανία
από 16 μέχρι 20 του Οκτωβρίου, 2012. Η FAKUMA
προσφέρει παγκόσμιας ποιότητας, ολοκληρωμένη προσφορές που καλύπτουν όλες τις πτυχές της τεχνολογίας
έγχυσης– και σε αυτόν τον τομέα η FAKUMA αποτελεί
την νούμερο ένα επιλογή– όπως και έκχυσης και θερμομορφοποίησης, όπου το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί
πρωτεύον θέμα της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Είτε
πρώτες ύλες, μηχανήματα επεξεργασίας, περιφερειακά,
λύσεις αυτοματισμού ή όποια άλλη τεχνολογία εμπλέκεται, η FAKUMA λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών και
ιδεών.
Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο:

3.
Το Εκθεσιακό Κέντρο Targi Kielce στην Πολωνία
θα διοργανώσει την PLASTPOL Διεθνή Έκθεση της επεξεργασίας πλαστικών και ελαστικών από 29 Μαΐου μέχρι
1η Ιουνίου 2012. Σε αυτήν την διεθνή έκθεση, εταιρίες
πάνω από 30 χώρες από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν
τα προϊόντα τους. Κάθε χρόνο σε αυτή την έκθεση προσέρχονται περισσότεροι από 17 χιλιάδες ειδικοί και ιδιοκτήτες εταιριών – πρωτοπόροι της συγκεκριμένης αγοράς. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει όλων των ειδών τα μηχανήματα και τις εφαρμογές στην βιομηχανία της επεξεργασίας των πλαστικών, εργαλεία και καλούπια που απαιτούνται στην συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως επίσης και
τεχνολογίες ανακύκλωσης όπως και πληροφοριακά συστήματα που υποβοηθούν της βιομηχανίες αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο
http://www.targikielce.pl/index.html?k=plastpol_en

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.fakuma-messe.de/en/fakuma

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ TANOCOMP
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