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České kanály RovasCo mají jako
první v EU označení CE

Čím to, že vám Evropská komise schválila
speciální normu?
RovasCo je unikátní polymerní materiál, který
jsme vyvinuli ve spolupráci s VŠCHT v Praze
a uvedli na trh v roce 2005. Evropská norma,

podle níž jsme výrobky RovasCo dříve certifikovali, prošla před pár lety harmonizací, která však nedopadla příliš dobře. V tuto chvíli
je EN124/2015 sice platná, ale už tři roky není
přijatá Evropskou komisí a celá Evropa neví, jak
se k ní a certifikaci postavit. Naše společnost
díky unikátnosti materiálu zvolila alternativní
cestu. Byl pro nás vytvořen a schválen průvodní dokument EAD, na jehož základě se vydává
ETA (Evropské technické posouzení), s nímž
se certifikuje užívání zboží na celém území
Evropské unie. Po dvou letech jsme tak první
v Evropě, kdo přichází s harmonizovaným výrobkem v oboru a možností vydání prohlášení
o vlastnostech. Ostatní výrobci stále spadají
pod neschválenou normu, na jejímž základě
nelze vydávat prohlášení o vlastnostech výrobku, ale pouze prohlášení o shodě, které by
však zákazníkům nemělo stačit.

Na trhu se běžně prodávají i jiné produkty
pro odvodnění komunikací, v čem je tedy
výhoda značky CE?
Ta odráží především kvalitu výrobku a fakt,
že výrobek je vyráběný dle harmonizovaného standardu, tedy jeho použití je možné bez

Pokračování na straně 3

Jaroměřská firma PolyPlasty vyrábějící kanálové mříže a poklopy, se může jako jediná v EU mezi výrobci
z oboru pyšnit označením CE. To dokládá, že je výrobek certifikovaný a schválený pro použití ve všech státech
Evropské unie. „Vytvořili pro nás speciální normu. Jsme tak první v Evropě, kdo po dvou letech přichází
s harmonizovaným výrobkem v oboru a možností vydávat prohlášení o vlastnostech,“ říká v rozhovoru Šárka
Nadrchalová, ředitelka společnosti PolyPlasty.

Laserové čištění je efektivní, rychlá a šetrná metoda
čištění kovových materiálů. Stroj pro laserové čištění
je mobilní a je možné ho přemístit k Vám do výroby
při zachování všech bezpečnostních standardů.
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.laserove-cisteni.cz
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Pedály z opavského KSR pro automobilky
v celém světě: Jak to chodí v lisovně

Opavská společnost KSR Industrial má ve svém programu výrobu pedálů do
automobilů předních světových značek. Vše začalo postupně výrobou sad pedálů pro
Ford, postupně přibyly i další značky, a tak dnes KSR vyrábí pedálové skupiny pro celý
koncern VW, tedy Audi, Bentley, Seat, Škoda Auto a VW. Dodávky směřují i do Volva
a pro Hyundai a Kia. Tajemstvím není ani to, že pedálové skupiny z Opavy odebírá
i Mercedes-Benz a najdeme je i v nákladních vozech Daimler Benz.
lidé na ně dosáhli a mohli si tak přivydělat, ale
aby to bylo v každém okamžiku průhledné, to
znamená, že vědí, když udělají tolik, dostanou
za to tolik,“ usmívá se Tomáš Valina. Jsou daná
jasná kritéria, podle kterých hodnocení probíhá a ty nemůže změnit ani generální ředitel.
Navíc lidé se naučili obrovsky spolupracovat,
naučili se i to, že jedna směna nachystá druhé, to se za ty dva roky úplně luxusně spravilo. Za dva roky – bez vložení koruny – tak
objem výroby rostl o 20 %. A je to jen o tom,
že se lidé naučili, jak mají pracovat, jak mají

Jedním z pilířů celého podniku je lisovna
plastů, ze kterých se části pedálových skupin vyrábějí. Ta letos oslaví už 8 let od svého
vzniku. Je vybavena špičkovými vstřikovacími
stroji ENGEL. Původně zde sídlil Ostroj a konkrétně tady, v lisovně plastů, byly dříve laboratoře a testovací prostory.

Do jednoho zde zaměstnávají naše lidi z okolí, ve čtyřsměnném provozu se jich tu střídá
50, protože firmu ještě nezasáhl ve velkém
nedostatek pracovníků. Každá směna tu má
svého mistra, nad všemi pak bdí vrchní mistrová.

není rozhodně malý, a ten slouží jako stimulační prostředek,“ řekl Světu plastů Tomáš Valina. Princip toho je, že se sami hodnotí, sami
si chystají a tak podobně, jede to takto už po
dva roky. Bylo to zprvu hodně náročné, ale
mělo to svůj smysl, konstatuje pan Valina. využít svůj čas. „Další věc, já tvrdím, nechci
lidem zvedat normy, chci jen za stejný čas víc
kusů. A udělám to tak, že ten čas líp využijete,“ uzavírá Tomáš Valina. Nakonec dodává,
že lisovna díky přesnému plánování na týden
dopředu každý přesně ví, co se bude vyrábět,
kdy a v jakém objemu. Vycházíme z toho, že
firma má stálé zákazníky, nominační dopisy,
díky tomu pravidelné objednávky.

Průvodcem Světa plastů byl manažer výrobního střediska Tomáš Valina, který zde pracuje už devátým rokem. V osazení lisovny
vidí Tomáš Valina velkou výhodu například
v neexistenci jazykových a geografických
bariér, takže výroba běží hladce. Navíc díky
propracovanému systému odměn zde většina „Naučil jsem je, že směny musejí spolupracolidí pracuje už samotného vzniku této sekce vat. Naučil jsem lidi komunikovat s nadřízevýroby KSR.
nými, což byl opravdu velký přínos, protože
Jak to máte s lidmi, zeptali jsme se pana Va- mnohokrát ani nadřízený nevěděl, že nějaký
liny. „Zaměstnanci jsou pro nás nejdůležitější problém vůbec je.“
a pro ně musíme udělat všechno. Zavedl jsem
zde systém, kde lidé pracují ve spolupracujících
skupinách. Jsou hodnoceni základní částkou,
ale pak si mohou přijít na ‚bonbónek‘, který

Za určitou stimulaci lze považovat i to, že
nejlepší zaměstnanci se mohou dostat na
veletrhy, jako je třeba Plastex Brno, kdy společnost vysílá dvě auta s pracovníky. To má
ale pozitivní dopad v tom, že
pro většinu z nich je návštěva
inspirativní a projeví se například tím, že lidé novinky
pak ventilují, a mnohdy to
vede i ke zlepšení pracovních
činností.

Jako největší problém vidí
pan Valina fluktuaci a lidé
obecně. Ale snaží se vytvořit takové podmínky, aby se
lidem ve fabrice líbilo. „Pro
mě je oceněním, když vás lidé
hodnotí tak vysoko a váží si
práce a přístupu. Na druhou stranu zase nastavujeme
možnosti ocenění tak, aby
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Společnost KSR kooperuje v případě potřeby
i se subdodavateli. Kontraktoři dodají objednané zboží do KSR, zde se pak provádí kompletní montáž, nikdy ne naopak, KSR si totiž za
finální výrobky ručí. Jako kontraktory využívá
KSR např. firmy Paňák Vrbno pod Pradědem,
HP Trend, IPG…
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České kanály RovasCo mají jako
první v EU označení CE
další certifikace ve všech státech EU. Pokud tedy například stavební firma realizuje zakázku v jiné zemi,
má garanci, že naše výrobky jsou ve shodně s místní
legislativou. Je to také jistota pro projektanty, že do
projektu zařadí certifikovaný výrobek, a jejich výběr
použitého materiálu je krytý schválenou normou.

Uvádíte, že jste materiál RovasCo vyvinuli ve
spolupráci s VŠCHT v Praze. V čem je unikátní?
Na základě našeho požadavku Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyvinula speciální
materiál se zvýšenou houževnatostí, který lépe
odolává dynamickému zatížení. Jde o chemicky modifikovaný polymer s řadou inovativních vlastností.
Oproti šedé i tvárné litině má nižší hmotnost, takže
se s ním velmi dobře pracuje. RovasCo není ničím
plněné, neobsahuje ani kovové výztuže, přitom jsou
výrobky z něj určené pro zabudování do pozemních
komunikací pro vysoko zátěžové třídy D (40 tun) a E
(60). Zátěžové zkoušky na 40 tun prokázaly vysokou
kvalitu a životnost materiálu. Po stotisících cyklech
při dynamické zátěži téměř 14 tun s nárůstem 7
tun za sekundu nejevila mříž žádné vizuální změny.
A v neposlední řadě pružnost materiálu podstatně
prodlužuje životnost okolí vozovky, ve které je kanál zabudován.
Pokračování na straně 4

SVĚT PLASTŮ – GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci

Formy a Plasty
2019 / 15.-16.5.
Účast přislíbili

Pracují naše firmy
efektivně?

WolverhamptonCollege/Neville Dudley, UK
– progresivní vzdělávání seřizovačů vstřikolisů
STUBA/Pavol Alexy, SK
– legislativa ke zpracování plastů. Dávají
národní vyhlášky a směrnice EU technický
smysl? Kam směřuje mezinárodní zacílení
příkazů a zákazů pro recyklaci plastu.
PlastFormService/Lubomír Zeman, ČR
– efektivní řešení problémů při vstřikování
termoplastů
JSW Machines/Petr Navrátil, ČR
– zrychlení oprav forem, tipy a triky pro lepší
navařování, zkušenosti z praxe
OMYA CZ/ Jaroslav Vejvoda, ČR
– nedostatek materiálu PA12 a jeho alternativy
Frauenhofer Institut/Ondřej Kotera, ČR
– reálná interpretace maximálního smykového
napětí aneb, je maximum opravdu maximum?

Nebo díky metodě

pokus-omyl
zbytečně ztrácíme šance
v konkurenčním prostředí
zpracovatelů plastu?
Odpovědi na otázky efektivity,
včetně tipů a triků jak udržet a zvýšit
konkurenceschopnost odpoví konference
FORMY a PLASTY 2019!

15.-16. května 2019

Maximus Resort, Brno

Jan Svoboda s. r. o.

Znalosti jsou

dvorakova@jansvoboda.cz

vaší volby...

Generální partneři

Mediální partneři

TECH news

On-line portály
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S jakou radostí spolupracují roboti různých značek?
To a mnoho dalšího zjistíte na 27. ročníku mezinárodního veletrhu
2019

AMPER

České kanály RovasCo mají
jako první v EU označení CE

HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

má například výrobek životnost 25 let, je nutné jej
vyrobit dvakrát tolik, než jiného s životností 50 let.
V současné době jde o velmi skloňované téma.
Díky tomu, že je RovasCo odolné vůči povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí, chemikáliím,
korozi i UV záření, přesáhne bez problémů životnost vozovky. A v neposlední řadě, tento materiál
není v hledáčku zlodějů kovů, což má v konečném
důsledku také vliv na rozpočet měst a obcí, které
chybějící kanály musí nahrazovat novými.

Používá tento materiál ještě jiná firma?
Ne, jsme jediní u nás i ve světě, kdo RovasCo požívá pro výrobu kanálových mříží a poklopů. Vstupní
materiál není nejlevnější a počáteční investice do
technologie jsou také drahé. My však vsázíme na
jeho inovativní vlastnosti, jako jsou dlouhá životnost i pozitivní vliv na vozovku, která se díky jeho
vlastnostem neničí a není tudíž nutné ji průběžně
opravovat.

Jak na tento inovativní materiál z dílny českých vědců pohlížejí české firmy,
používají jej v projektech?
To je určitě argument, na který slyší řada ob- Velmi dobře, pokud je v projektu uvedeno poujednavatelů velkých silničních staveb i města žití plastových kanálů, často zařazují právě naše
výrobky. Projektanti si velmi dobře uvědomují výa obce, které komunikace spravují. Jak konhody tohoto materiálu. Používají je při výstavbě či
krétně šetří vozovky?
RovasCo má v poměru k litině 40× nižší modul opravě silnic a dálnic například společnosti Skanpružnosti. Dokáže tak zpracovat rázy způsobené ska, ŽSPV či Eurovia.
dopravními prostředky směrem do podlaží a chrá- Zaměřujete se pouze na výrobu těchto kanálů
ní tím před destrukcí litinové nebo betonolitinové a mříží?
skruže, v nichž jsou kanály umístěny. Asi všichni Naše společnost má tři hlavní výrobní programy.
známe situace, kdy je kanál na vozovce propadlý Kromě výrobků z materiálu RovasCo jsme také
kvůli deformaci povrchu kolem něj. Je to úspora jedním z předních evropských producentů odlénejenom finanční v rámci oprav, zároveň se tím vaného polyamidu 6, z něhož vyrábíme polotovanepoškozují podvozky projíždějících automobilů. ry i hotové výrobky. Třetím výrobním pilířem jsou
Nezanedbatelný je také bezpečnostní aspekt tře- pak polyuretanové pryže, které odléváme ve formě
ba pro cyklisty, kteří si přejezdem po poškozeném polotovarů i výrobků. Velké procento z nich tvoří,
povrchu vozovky mohou způsobit úraz. Proto nás pogumování‘ kovových součástek, jako jsou koleččasto oslovují také technické služby měst a obcí při ka, válce aj.
výměně nefunkčních či jinak poškozených kanálů.
Zároveň má další bezpečností prvky.
Můžete to upřesnit?
Materiál RovasCo je nevodivý a protismykový s vysokou otěruvzdorností. Po speciální úpravě pískováním, rádlováním nebo výstupky třeba ve tvaru
erbu města či loga, které městům či firmám na
zakázku rádi vyrobíme, lze vytvořit protiskluzovou
úpravu. Materiál zároveň nemění vlastnosti i při
velkých teplotních výkyvech.
Zaklínadlem dnešní doby je ekologie,
zvláště při výrobě z plastu.
Jak je na tom tento materiál?
Velmi dobře. Z materiálu RovasCo vyrábíme plastové poklopy na uliční a horské vpusti, poklopy na
šachty i kanalizační mříže. Na jejich výrobu používáme takzvané virgin plasty, které jsou kvalitnější
než recyklát. Materiál neobsahuje plniva, výztuhy
ani skelná vlákna, je tedy velmi dobře opětovně recyklovatelný. Při uvádění vlivu na životní prostředí
je důležitý i aspekt životnosti výrobku, což má přímý vliv na množství vyrobeného produktu. Pokud
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SPOLEČNÉ

ÚSILÍ.
Na plno a s vášní děláme to, co
dobře umíme, a proto vyvíjíme
high-tech řešení a přetavujeme
je do jedinečného spektra
průmyslových technologií. Jsme
pevně přesvědčeni, že technika
budoucnosti vyžaduje vysoce
kvalifikované a aktivní zaměstnance. Proto jsme již více než 50
let pro Vás v pohybu.

ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ
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Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029
e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019

Odborná skupina – Mechanika kompozitních
materiálů a konstrukcí
České společnosti pro mechaniku
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Jednací jazyky:
pořádají

mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019
15. – 16. května 2019
Česká republika, Tábor
Cílem konference je seznámit účastníky
s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie
kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje,
výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
Tématické zaměření konference:
• vývoj materiálů a jejich vlastnosti
• technologie zpracování
• nanokompozity
• inovační aplikace

čeština a angličtina
Simultánní překlad zajištěn!

On-line přihláška a podrobné informace:
www.polymer-composites.cz

Vložné na konferenci:
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,
obědy, občerstvení v průběhu konference
a společenský večer.

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro
prezentaci studentských, magisterských
a doktorských vědecko-výzkumných prací.
Firmy mají možnost propagace
v jednoduchém výstavním prostoru,
inzerce v pozvánce a ve sborníku
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku

v ceně vložného

• umístění posteru

v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)

8 000 Kč

Termíny:

• inzerce v programu (formát A5, barevně)

5 000 Kč

• přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov)
do 31. 1. 2019

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně)

7 000 Kč

• umístění loga na obálce sborníku
• distribuce propagačních materiálů

6 000 Kč
1 500 Kč

• potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel
do 28. 2. 2019

• konstrukce a výpočty

• přihláška propagačních aktivit
do 28. 2. 2019

Partneři konference:

• úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku
do 31. 3. 2019

Kontaktní adresa:
pc2019@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.

Na březen jsme připravili tato školení:
KONSTRUOVÁNÍ FOREM
V TERMÍNU 19.–21. 3. 2019
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů,
technology a vývojové pracovníky.
Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem, z čeho se forma
skládá, používaná terminologie.
Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady výrobců normalizovaných částí forem.
Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
Temperační soustava, možné způsoby temperace – výhody
a nevýhody.
Odvzdušnění vstřikovacích forem.
Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných a mechanických vlastností (přínos hliníkových, beryliových bronzů a dalších
materiálů na odvod tepla).
Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
Způsoby používané při výrobě forem (jiskření, obrábění atd.),
Nejčastější vady nových forem.
Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
Odhad ceny formy.
Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
anismy pro zjednodušení pohybů forem.
Výpočty vyhazovacího systému.
Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého rozvodu a problémy HR.
Pevnostní návrh vstřikovací formy.
Optimalizace chlazení.
Dimenzování a balancování vtokových soustav.
LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
V TERMÍNU 21. 3. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lepení plastů (manažerské pozice, vývoj, konstrukce, technology, seřizovače).
Součástí školení je i diskuse nad tématy a výrobními problémy.
Lepidla používaná v automobilovém průmyslu
Příprava povrchu
Možnosti nanášení lepidel
Způsoby vytvrzení
Použití a rizika lepidel

TECH news

Zaměřeno na “lepidla s rychlou fixací” hot-melt, kyanoakrylát, UV
lepidlo, 2 slož. MS polymer, 2 slož. PUR
Vady lepených spojů, nedestruktivní zkoušení

METODY PŘEDÚPRAVY POVRCHU PLASTŮ
V TERMÍNU 25. 3. 2019
Školení je vhodné pro pracovníky lakoven, technology lepení,
pracovníky zabývající se potiskem, projektové manažery, výrobce
a zpracovatele práškových plastů.
Povrchová energie plastů a její měření
Aktivace povrchu plazmou
Hydrofilizace
Aktivace povrchu korónovým výbojem
Ošetření povrchu CO2
Ožeh plamenem

LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ I.
V TERMÍNU 26. 3. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lakování
plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, konstrukce, technology,
seřizovače). Školení je více zaměřeno na vodouředitelné laky. Součástí školení je i diskuse nad tématy a výrobními problémy.
Základní rozdělení laků
Základní proces a aplikace laku
Aplikační technika
Průmyslové laky - složení
Vhodnost laků pro druhy plastů
Stavba průmyslového laku
Definice vad
Výsledná struktura laku a její možnosti měření
Novinky v oblasti lakování, novinky v maskování

LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ II.
V TERMÍNU 27. 3. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance lakovny s potřebou podrobné
znalosti lakování plastů. Školení je více zaměřeno na vodouředitelné
laky. Součástí školení je i diskuse nad tématy a výrobními problémy.
Vliv vstupů (plastových výrobků, laků) na výsledný lakovaný díl
Vliv aplikačních parametrů na výsledek
Typické aplikační vady
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Partner školení:

TECH news
Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html

Koloristika – měření, systémy CIE Lab, CMC, souvislosti
Vlivy působící na výsledný odstín
Postupy vybraných zkoušek laků
Praktická cvičení – vada–příčina-řešení

ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ
V TERMÍNU 1.–4. 4. 2019
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače
se základními znalostmi
Rozdělení plastů, vlastnosti.
Změna vlastností na teplotě.
Technologické podmínky vstřikování nejrozšířenějších plastů.
Vliv přísad na vlastnosti a podmínky zpracování.
Možnosti a zásady recyklace.
Příčiny degradace materiálu, technologická nebezpečí.
Technologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
Sušení materiálu.
Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, optimalizace výroby.
Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace,
vady forem.
Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu výroby.
Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, odstranění.
Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové
simulace.

25. 2. 2019
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68. Optik Instruments

Tvar Infračerveného spektra je tedy závislý na
chemickém složení vzorku, kdy poloha pásu
v sobě nese informaci o tom, o jakou vazbu
se jedná (kvalitativní informace) a intenzita
pásu vypovídá o tom v jaké míře je vazba
v látce zastoupena (kvantitativní informace).
IČ spektrum je pro každou látku unikátní.

Ing. David Matoušek, Optik Instruments s.r.o.

Využití infračervené
spektroskopie pro kontrolu
kvality a analýzu poruch
plastových materiálů

ZA PŘEDNOSTI FTIR
SPEKTROSKOPIE LZE
POVAŽOVAT:
·
·

Infračervená (FTIR) spektroskopie
zaujímá významnou pozici v oblasti
chemické analýzy plastů. Díky svým
značným výhodám je předurčena
pro rychlou a spolehlivou kontrolu kvality materiálů. V provozu jde
obvykle o identiﬁkaci nebo kontrolu chemického složení vstupních
surovin, meziproduktů a výsledných
produktů. Využití tato technika nalézá i v pokročilejších aplikacích, jako
je analýza defektů, přibližná kvantiﬁkace složek v produktu, výzkum
a vývoj (R & D) atd. Článek souhrnně
popisuje princip FTIR spektrometrů, výhody této analytické techniky
a jednotlivé aplikace v oblasti analýzy plastů na příkladech přístrojů od
Německého výrobce Bruker.

FTIR SPEKTROSKOPIE
A JEJÍ VÝHODY

·
·
·
·
·

FTIR spektroskopie je založena na interakci
látky s infračerveným zářením, kdy výstupem
je naměřené spektrum. Do tvaru spektrální
křivky se promítá chemické složení vzorku.
Látka, která je IČ aktivní, absorbuje IČ záření
o určitých vlnových délkách, resp. energiích.
Tato energie se spotřebuje na rozkmitání
atomů v molekule – tzn. mění se úhel a délka vazeb molekuly. Absorpce energie se v IČ
spektru projeví jako pás (příklad spektra vody
je zobrazen na obr. 1).

Obr. 1 – IČ spektrum vody a znázornění charakteristických vibrací pro molekulu vody

TECH news

Dlouhodobě zavedená technika
s reprodukovatelnými výsledky
Využitelná pro plyny, kapaliny
i pevné látky
Jednoduchá příprava vzorku
Rychlá a nedestruktivní analýza
Nízké provozní náklady
Jednoduchá obsluha
Garantovaná dlouhá životnost
spektrometrů Bruker (až 10 let
záruky)

SBORNÍK FORMY 2018

69.

—
KONTROLA KVALITY
I IDENTIFIKACE PLASTŮ SNADNO, RYCHLE
A SPOLEHLIVĚ
S novým FTIR spektrometrem ALPHA II od
výrobce Bruker je kontrola kvality plastů velice jednoduchá a uživatelsky nenáročná.
Vzorek materiálu se přitlačí nebo nakape
na měřící krystal (obr. 2) a spustí se měření.
Samotné měření probíhá z plochy cca 1,5
x 1,5 mm a trvá max. desítky sekund. Poté
se softwaru v automaticky zobrazí změřené
spektrum, které je následně porovnáno se
spektrem referenčním (tj. uloženým spektrem referenčního materiálu dobré kvality).
Výsledek z analýzy je vyobrazen na obr. 3.
Jsou-li spektra rozdílná, jinými slovy mají-li nízký korelační koeﬁcient (obvykle pod
95%), software dá uživateli vědět, že se

Obr. 2 – Transfer vzorku na měřící krystal spektrometru ALPHA II
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70. Optik Instruments

spektrum měřeného vzorku neshoduje se
spektrem referenčním. Jestliže se neshodují, je to důkaz rozdílného chemismu vzorku a reference, a proto není vzorek dostatečně kvalitní a není vhodné daný materiál
posílat do výrobního procesu nebo exportovat odběratelům.

Obr. 3 – Výsledek z kontroly kvality v softwaru OPUS,
obsahující vizuální porovnání spekter, korelační koeﬁcient
mezi spektry, limitní hodnotu pro shodu spekter a výsledný verdikt

Identiﬁkace neznámých látek funguje na
podobném principu, s tím rozdílem, že se
porovnává spektrum neznámé látky s celým
souborem referenčních spekter uložených
v elektronické knihovně. Tyto knihovny jsou
komerčně dostupné databáze i o několika
desítkách tisíců spekter. Software automaticky nalezne, které spektrum z této databáze je vzorku nejpodobnější a uvede míru
shody (korelační koeﬁcient).

—

Kombinaci FTIR spektrometrie s klasickou optickou mikroskopií je možné provádět IČ analýzu dokonce z plochy mnohem menší – pod 10 μm. Jednoduše se
na FTIR mikroskopu LUMOS (Bruker, obr.
4) nalezne oblast pro analýzu, udělá se
mikroskopický snímek a na něm se myší
označí body zájmu. V nich pak přístroj
automaticky naměří IČ spektra (příklad
na obr. 5).

TECH news

—
JEDEN PŘÍSTROJ,
MNOHO APLIKACÍ
Výše zmíněné aplikace nejsou konečným
výčtem – jelikož je FTIR spektroskopie je v oblasti plastů skutečně velmi rozšířenou technikou, rozrůstá se i spektrum využití přístrojů.
Bruker má mnoho referencí z oblastí jako jsou:

S prostorovým rozlišením 10 μm, jakých LUMOS dosáhne, lze velice snadno analyzovat
drobnější inkluze a nehomogenity v materiálu, povrchové vady aj. Spektrum v sobě
opět nese informaci o chemismu z daného
místa, lze tedy porovnat rozdíl mezi matricí
a vadou v materiálu a rozklíčovat její původ
(příklad na obr. 5).

·

-7-

Kvantiﬁkace plniv a aditiv – intenzita signálu v IČ spektru je závislá na množství
jednotlivých komponent ve vzorku. Na
základě toho je tak možné stanovovat
koncentrace složek ve vzorku s přesností až na jednotky procent.

71.

·

Rozlišení podobných polymerů – v případě podobných struktur polymerů,
může být jejich diferenciace obtížná. S pomocí FTIR spektroskopie je
možné odlišit např. různě druhy polyamidů nebo HDPE od LDPE.

·

Kontrola složení laků na různých substrátech a sledování procesů jejich vytvrzování je další z aplikací, ve kterých lze
využít malý FTIR spektrometr ALPHA.

·

Chemické mapování – sledování distribuce jednotlivých složek v materiálu
a tvorba chemických map je jednou
z hlavních aplikací FTIR mikroskopie.
Lze tak odhalit např. rozložení polymeru, plniv či aditiv ve vzorku.

·

Analýza vrstevnatých materiálů – mikroskopické sledování chemického složení a stanovení tloušťky jednotlivých
vrstev laminátů, vícevrstvých folií aj.

·

Reverzní inženýrství – charakterizace materiálů a kompetitivních produktů pro
získání důležitých poznatků pro vývoj.

Obr. 5 – Mikroskopický snímek kontaminace PE pelety
a porovnání FTIR spektra PE matrice (červená) a kontaminace, identiﬁkované jako PES (modrá).

ANALÝZA DEFEKTŮ

Obr. 4 – Plně automatizovaný FTIR mikroskop LUMOS
(Bruker)

SBORNÍK FORMY 2018

—
SHRNUTÍ VYUŽITELNOSTI
FTIR SPEKTROSKOPIE
Jedna analytická technika tedy dokáže pokrýt široké spektrum analýz, které jsou v oblasti produkce, zpracování i recyklace plastů velmi žádané. Již jedním měřením může
zabránit značným výrobním komplikacím.
FTIR spektrometry i mikroskopy Bruker jsou
tedy velmi užitečnými přístroji s vysokým
uplatněním v moderních plastikářských ﬁrmách, zkušebních laboratořích aj.

25. 2. 2019

KSR Industrial, s.r.o.
Těšínská 2929/79A

www.ksrint.com

TECH

news
TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2019:

14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno –
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
Možné-varianta
jsou též varianty
inzertní
spolupráce
rámci
TECHnews,
jejich popis
najdete níže.
celostránkové
A4 vprezentace
v rámci
TECHnews
viz
strana
Radici
– cena
19000,-Kč

viz strana Radici
– cena 19000,-Kč
-varianta celostránkové
A4 prezentace
v rámci TECHnews
viz strana
Radici
–vcena
19000,-Kč
celostránkové
A4 prezentace
v rámci TECHnews
-varianta -varianta
celostránkové
A4 prezentace
rámci
TECHnews
-individuální TECHnews
mailing
na plastikářské
adresy
viz
strana
Radici
– cena 19000,-Kč
viz
strana
Radici
–
cena
19000,-Kč
-individuální
mailing
plastikářské
(1500
kontaktů) sTECHnews
pouze inzercí
a PRna
vaší
firmy. Vašeadresy
informace

kontaktů)podobě
sTECHnews
pouzedostane
inzercí
a
vaší
firmy.
Vašeadresy
informace
v(1500
koncentrované
k PR
odborné
veřejnosti
k
výrobním
-individuální
mailing
na
plastikářské
v(1500
koncentrované
dostane
k PR
odborné
veřejnosti
k
výrobním
firmám.
Tento podobě
mailing
lze
realizovat
mimo
standardní
vydání
kontaktů)
sTECHnews
pouze
inzercí
a
vaší
firmy.
Vašeadresy
informace
-individuální
mailing
na
plastikářské
-individuální
TECHnews
mailing
na
plastikářské
adresy
firmám. Tento podobě
mailing
lze realizovat
mimoveřejnosti
standardní
vydání
TECHnews
- cena
39000,-Kč
v(1500
koncentrované
dostane
kfirmy.
odborné
výrobním
kontaktů)
s pouze
inzercí
a
PR
vaší
firmy.
Vaše k
informace
500 kontaktů)
s pouze inzercí
a
PR
vaší
Vaše
informace
TECHnews
- cena 39000,-Kč
firmám.
Tento
mailing
lze
realizovat
mimoveřejnosti
standardní
vydání
v koncentrované
podobě
k veřejnosti
odborné
k výrobním
ncentrované
podobě
dostane
kdostane
odborné
k výrobním
TECHnews
-mimo
cena standardní
39000,-Kč
firmám.
Tentolze
mailing
lze realizovat
mimo standardní vydání
rmám. Tento
mailing
-mailing,
který jerealizovat
součástí vydání
TECHnews -vydání
vaše komerční
TECHnews
- cena 39000,-Kč
TECHnews
cena
39000,-Kč
-mailing,
který je
je součástí
součástí těla
vydání
TECHnews
- vaše komerční
sdělení
mailu
– cena 29000,-Kč
sdělení
mailu
– cena 29000,-Kč
-mailing,
který je
je součástí
součástí těla
vydání
TECHnews
- vaše komerční

součástí
těla
mailu
cenakomerční
29000,-Kč
který je
je vydání
součástí
vydání
TECHnews
- vaše komerční
mailing, -mailing,
který jesdělení
součástí
TECHnews
- –vaše
-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
sdělení
je těla
součástí
mailu
– cena 29000,-Kč
sdělení je-banner
součástí
mailutěla
– cena
29000,-Kč
TECHnews
193x40mm
- cena 5500,-Kč

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency
s.r.o., Vrchlického
951, Kolín 4, 193x40mm
tel.: +420 606 715 510,-e-mail:
mach@machagency.cz.
-banner
TECHnews
cena
5500,-Kč
TECHnews
jevyhrazena.
distribuován
v rámcipísemného
plastikářského
segmentu
a technologií
s publikace,
ním
© Všechna práva
Bez předchozího
souhlasu vydavatele
je zakázána
jakákoli další
přetištění
-banner
TECHnews
193x40mm
cena
5500,-Kč
svázaných,
na
striktně
vyselektované,
jmenné,
konkrétní
mailové
adresy kompetentních
-banner
TECHnews
- cena
5500,-Kč
nebo
distribuce je
(tištěnou
i elektronickou
formou) plastikářského
jakéhokoli
materiálu
nebo
části materiálu
zveřejněného
TECHnews
distribuován
v193x40mm
rámci
segmentu
a technologií
sv tomto
ním PDF.
Zájemci oPublikování
komerční
s TECHnews
najdou
a další informace
na webumateriály
www.svetplastu.eu.
osob.
krátkých
zpráv
je ceník
ZDARMA,
rozsáhlejší
po dohodě.
svázaných,
naspolupráci
striktně
vyselektované,
jmenné,
konkrétní
mailové
adresy
kompetentních

TECHnews
je distribuován
rámcijeplastikářského
segmentu a technologií s ním
osob. Publikování
krátkýchvzpráv
ZDARMA,
- 9 -rozsáhlejší materiály po dohodě.
1. 12. 2015
TECH news na striktně vyselektované, jmenné,
svázaných,
konkrétní
mailové adresy kompetentních
-825. 2. 2019
je distribuován
v rámci plastikářského
s ním
news jeTECHnews
distribuován
v rámci plastikářského
segmentu a segmentu
technologiíastechnologií
ním
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.

