Planta pilot de Plastrònica
Eurecat, afegint intel·ligència
i funcions als components plàstics.
Des de la idea
fins a la industrialització.

“ Innovant amb les empreses “

www.eurecat.org

Oferim a l’empresa
un servei integral d’R+D+i
Eurecat proveeix a les empreses
de tecnologia innovadora i coneixement
avançat per donar resposta a les seves
necessitats d’innovació i impulsar
la seva competitivitat.

50%
de la nostra

activitat és
amb PIMES

58%

42%

+650
professionals

22%

doctors

Ajudem a l’empresa a descobrir noves oportunitats
i participem en la creació i millora de productes, serveis,
processos i models de negoci amb impacte
en la seva competitivitat i en el benestar social.

50M
de facturació
el 2018

1.600
empreses
clients

Integració
multitecnològica

Àrea
Industrial

Àrea
Digital

Àrea
Biotecnològica

1. Materials avançats i
nous processos
de fabricació

1. Sensòrica i IoT

1. Nutrició i salut

2. Ciència i analítica
de dades

2. Ciències òmiques

2. Impressió funcional
i dispositius integrats
3. Robòtica interactiva
i autònoma

3. Intel·ligència artificial
4. Tecnologies multimèdia

Àrea
Sostenibilitat
1. Aigua
2. Sòl
3. Aire
4. Energia
5. Residus
6. Impacte Ambiental
7. Bateries

5. Ciberseguretat

4. Teixits funcionalitzats
5. Modelització i simulació

El nostre valor
diferencial:
Les nostres capacitats
multitecnològiques ens permeten
fer front a reptes complexos.

La nostra aposta per la Plastrònica
per atendre nous reptes empresarials i necessitats socials
Les empreses i la societat requereixen cada vegada
de productes de més valor afegit que:
• Incorporin i integrin noves funcions i serveis més complexos.
• Siguin altament personalitzables, smart i sostenibles.
• Amb costos de manufactura inferiors.
• Es connectin entre ells i des de qualsevol lloc,
compartint informació en temps real.
• Estiguin fabricats en base a multitecnologia,
integrant, per exemple, electrònica.
• Incorporin materials avançats, amb dissenys
atractius i funcionals.

Per complir amb les expectatives
de present i les necessitats de futur,
els processos i les tècniques de manufactura
han d’adaptar-se a aquests requeriments,
marcant a les empreses el camí a seguir per
incorporar equips i desenvolupar sistemes
de manufactura altament avançats,
que integrin diferents disciplines.
Entre elles:
La intel·ligència artificial
La sensòrica
La fabricació additiva
La simulació numèrica
Els processos tradicionals
Combinats, sempre,
amb tecnologia pròpia.

La plastrònica, també coneguda com a In Mold
Electronics (IME), és una tecnologia emergent que
uneix l’electrònica i els materials plàstics i que té com
a objectiu l’obtenció de productes d’alt valor afegit
dotant-los de funcions o prestacions avançades,
fabricats a gran escala.
Mitjançant la combinació de la impressió funcional
i la hibridació de components electrònics
amb processos de transformació més tradicionals
com la injecció, és possible aconseguir dispositius
lleugers, amb noves funcionalitats integrades
en peces de geometries complexes.

L’electrònica integrada en plàstic serà una de les pròximes
revolucions en el disseny de productes innovadors i
l’optimització de processos industrials.

La primera planta pilot
de Plastrònica d’Europa
La planta pilot de Plastrònica d’Eurecat és la primera
d’aquestes característiques a Europa.

Situada a Cerdanyola del Vallès, compta amb unes
instal·lacions úniques i singulars.

És, així, una plataforma pionera al servei de les
empreses, per a la creació i/o millora de productes
i processos, des de la idea fins a la industrialització.

Està composada per dues sales blanques que
permeten la combinació ordenada de diferents
processos de fabricació: una dedicada
a la impressió i l’electrònica i una altra
orientada als processos plàstics.

Impressió

Hibridació

Termoconformat

Injecció

Amb aquesta nova infraestructura, Eurecat facilita a les empreses
el cicle complet de producció, des de la conceptualització
fins a la industrialització:
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Idea

Materials

Processos

Fabricació
d’utillatge

Fabricació
de peces

Acompanyament en
la industrialització

Eurecat ofereix el cicle complet

Impressió

Hibridació

Termoconformat

Injecció

dels processos de fabricació en Plastrònica

Impressió

Hibridació

Deposició additiva de tintes amb
propietats electròniques sobre substrats
plàstics amb el fi d’obtenir films funcionals
amb circuits i dispositius electrònics
de capa fina.

Col·locació de components electrònics SMD
(Surface-Mount Devices) sobre el film funcional
mitjançat equips de pick & place. La combinació
d’electrònica impressa amb aquests components
SMD es denomina electrònica híbrida.

Impressió

Hibridació

Termoconformat

Termoconformat

Injecció

Deformació del film controlada
mitjançant motlle dels films funcionals
amb components rígids hibridats per a la
transformació de 2D a forma 3D.

Recobriment del film 3D amb materials
plàstics mitjançant un motlle tancat a pressió,
en el qual s’injecta plàstic fos que se solidifica
una vegada dins.

Injecció

Impressió

Hibridació

Termoconformat

Injecció

Sala blanca d’Impressió i electrònica
Està equipada amb:
• Màquina d’impressió serigràfica
(One-stop cylinder S2S screen printing).
• Màquina d’hibridació de components SMD
(distribució i pick&place).

• Campana per a la manipulació de tintes electròniques.
• Línies de multicurat: tèrmic, ultraviolat (UV) i infraroig (IR).
• Forn de curat per a pastes de soldadura.
• Equip de tall amb control numèric.

Impressió

Sala Blanca de Processos plàstics

Hibridació

Termoconformat

Ambdues sales estan condicionades amb
instal·lacions preparades per a ISO7 però
amb protocols de treball pensats per a ISO8.

Està equipada amb:
• Màquina d’injecció de silicona LSR
(Arburg 50 Tn).
• Màquina d’injecció Tri-material termoplàstic
(Engel 160 Tn).

Injecció

• Màquina de termoformat de làmines ILLIG 100-UA.
• Robot de 6 eixos per a la càrrega i descàrrega d’inserts.

Beneficis
de la Plastrònica
• Reducció de la complexitat en els productes
fabricats en plàstic (menor número de peces).
• Automatització dels processos d’acoblament.
Fabricació monolítica simplificada a una sola
peça, sense muntatge en producció.
• Integració d’electrònica en geometries
complexes i peces en contorns 3D.
• Reducció de gruixos (fins al 80%).
• Reducció del pes de la peça (fins al 60% més
lleugera que amb el PCB tradicional).
• Augment de la funcionalitat de la peça.
• Major durabilitat de l’electrònica, donat que es
troba encapsulada/protegida.
• Increment de la llibertat en el disseny de noves
formes i capacitats en les peces.

La Plastrònica permet combinar acabats
estètics amb elements funcionals en un
mateix cicle productiu.

Aplicacions
de la Plastrònica
La Plastrònica representa una revolució per als
sectors automoció, aeronàutica, packaging,
electrònica de consum, mèdic o esportiu.
• Fabricació de pantalles flexibles,
comandaments hàptics que permetin una
resposta interactiva o botoneria invisible.
• Creació de peces plàstiques amb sensòrica
integrada (sensors de temperatura,
pressió, etc.)

• Creació de botoneres per a l’interior
de l’automòbil.
• Creació d’interfícies d’usuari per a electrodomèstics.
• Producció de geometries complexes i peces 3D.
• Components i peces més lleugeres i de volum reduït.
• Obtenció de peces més fines i barates.

Casos d’èxit
Arbre de LEDs, impressos, hibridats
i sobreinjectats

Impressió de sensors i pistes amb hibridació
de leds, termoconformat i sobreinjecció

Film de policarbonat amb pista conductora
de plata amb LEDs integrats. Prova de concepte
d’una de peça d’il·luminació per a l’interior
d’automòbil.

Demostrador de les capacitats de fabricació
d’interfícies. Disposa de tota la funcionalitat
necessària per al joc de memòria SIMON.

Desenvolupament de tècniques i mètodes
necessaris per a l’establiment, a escala
industrial, d’una línia pilot de fabricació
de peces injectades de plàstics amb superfícies
que disposin de funcions avançades. El pilot
de fabricació permetrà a empreses del territori
desenvolupar nous productes amb aquestes
tecnologies i adquirir el coneixement necessari
per a la seva producció rendible.
PLASTFUN és un projecte de la Comunitat
Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT
coordinat per Eurecat.

Eurecat, afegint intel·ligència
i funcions als components plàstics.
Des de la idea
fins a la industrialització.
T’agradaria visitar la nostra planta pilot?
Vols incorporar la Plastrònica als teus productes?
David Martín
Project Manager
Materials Processing & Capital Equipment

david.martin@eurecat.org

“ Innovant amb les empreses “

www.eurecat.org

