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PLASTEX - MSV Brno 5.–9. 10. - vaše expozice v plastikářské hale G1
Váháte nad účastí na veletrhu Plastex‑MSV Brno? Ať již z důvodu nákladů, nebo nejistých okolností.
Řešením je váš stánek v rámci společné expozice realizované mediálním partnerem veletrhu, časopisem Svět plastů.
Volejte pro více informací – Petr MACH 606 715 510

TECH news &
BVV potvrdily konání veletrhu PLASTEX‑MSV Brno(5.–9. 10.).
Pro všechny plastikáře to bude jistě nejlepší příležitost,
jak po covid událostech prezentovat svoji kondici a připravenost.
Svět plastů je Mediální partner veletrhu Plastex 2020. Vaší možnou formou
jak se na veletrhu prezentovat, je účast na společné expozici Světa plastů
v plastikářské hale G1. Volejte pro více informací.
Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX‑MSV Brno 2020 (5.–9. 10.)
Svět plastů č. 2/2020 - PLASTEX‑MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21. 8.)
Kontakt: telefon 606 715 510, e‑mail mach@machagency.cz

Mediadata 2020 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2020 – klikni ZDE

Svět plastů je jediný tištěný plastikářský časopis vycházející v ČR!

Tedy právě, jedině a pouze časopis Svět plastů najdou plastikáři a všichni potenciální zájemci o problematiku
na všech relevantních plastikářských akcích. Těžko kdekoliv na veletrzích, konferencích, seminářích,
školeních, firemních akcích hledat chuť pro imaginární – elektronické – sociální - online struktury odborné
publicity. Časopis, který v tu chvíli držíte v ruce, kterým listujete, ve kterém nacházíte informace,
který si odnesete s sebou abyste se k němu vrátili, ten jediný má cenu a vypovídací hodnotu.

Přesně takový je Svět plastů - ve správnou chvíli přítomen na správném místě.

Nové portfolio Ampacet BIAX4CE™ pro biaxiálně
orientované polyethylenové fóliové aplikace
podporuje oběhové hospodářství
Pokračování na straně 2

Na základě desítek let praxe s masterbatchy pro fóliové aplikace
BOPP a foukané fólie z PE představuje společnost Ampacet portfolio
masterbatchů BIAX4CE™ speciálně určené pro fólie BOPE.
Monomateriální obaly se upřednostňují před
multimateriálními obaly, aby splnily cíle recyklace stanovené Evropskou unií pro plastové
obaly a zvýšily kvalitu mechanicky recyklovaného materiálu.

polypropylenu (PP) v mnoha zemích neexistuje
a recyklační proud polyethylenu (PE) převládá,
začíná se vyvíjet filmová aplikace biaxiálně orientovaného polyethylenu (BOPE). Výroba fólie
BOPE také těží z nevyužité kapacity na stávajíVzhledem k tomu, že rec yklační proud cím zařízení na výrobu biaxiálně orientovaného
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polypropylenu (BOPP), které vyžaduje pouze Portfolio masterbatchů Ampacet BIAX4CE zahrnuúpravu podmínek zpracování bez větších změn je aditivní i bílé masterbatche namíchané tak, aby
splňovaly požadavky na optimální kvalitu a zpracostrojního zařízení.
V laminovaných obalových strukturách umož- vání pro specifické fóliové struktury BOPE.

ňuje fólie BOPE nahrazení některých jiných než
polyethylenových substrátů, jako jsou BOPP,
BOPA, BOPET a CPP při výrobě PE obalů z jednoho materiálu, což vede ke zlepšení kvality
mechanicky recyklovaných PE materiálů při
současné nutnosti kompromisů u některých
funkcí balení, jako je nízká tuhost, lesk a vlastnosti bariéry proti plynům.

Struktury BOPE přinášejí oproti BOPP určité výhody, včetně větší intenzity těsnění, zlepšené
integrity těsnění obalu a lepší odolnosti proti
propíchnutí. Fólie BOPE se také osvědčila ve
srovnání s foukanými fóliemi z PE, pokud jde
o snižování tloušťky,
vyšší výkon a výnos, lepší vzhled
a přísnější kontrolu
parametrů fólie.

Řada aditiv Ampacet BIAX4CE zahrnuje protiblokové, antistatické, migrační a nemigrační
kluzné i vysoce výkonné masterbatche proti
zamlžení.

Další informace o portfolio Ampacet BIAX4CE™
a dalších trvale udržitelných řešeních od firmy
Ampacet, jako například:

REC‑NIR‑BLACK (vítěz soutěže Plastics Recycling Awards 2019): umožňuje třídění a recyklaci
černého obalového odpadu;

REVIVE™ 962 E (finalista soutěže Plastics Recycling Awards 2020): masterbatch kompatibilizátor umožňující recyklaci kompozitního polyolefinového bariérového obalu na kvalitní fóliové Blue Edge 226 (finalista soutěže Plastics Recyaplikace
cling Awards 2020): působí proti „špinavému“
Odor Scavenger (finalista soutěže Plastics Re- efektu recyklovaných PE odpadů z domácností
cycling Awards 2020): silný širokospektrální ab- REC‑O‑BLACK 216 a 344 černé masterbatche:
sorbér zápachu;
vyrobeno z recyklovaných a opětovně použiBlue Edge 78 masterbatch: působí proti tých odpadů z domácností;
„špinavému“ efektu v recyklovaných PET odpa- BIO RANGE: masterbatche pro kompostovatelné bioplasty a biologicky rozložitelné plasty
dů z domácností;

OD SKELNÉHO PŘECHODU K
REOLOGICKÝM VLASTNOSTEM

Termická analýza a reologie od společnosti NETZSCH
www.netzsch.com/at

Kompaktní a uživatelsky přívětivý
elektrický válec pro přímý pohon
Na podzim představíme nový INCOE elektrický válec pro uzavíratelné systémy
Nový elektrický válec ovládá uzavírací jehlu
přímo, neboť je umístěn na rozváděcí desce.
Je zrovna tak kompaktní a snadno udržovatelný jako běžné hydraulické válce, takže je
kombinací toho nejlepšího z obou oblastí.
Je možné konstrukčně vyřešit takový válec?
„Ano, je to možné,“ odpovídá Christian Striegel – generální ředitel a vedoucí vývoje ve
společnosti INCOE International Europe, „to
je přesně náš nový produkt! I když se v současné situaci pohybujeme poněkud pomalejším tempem, naším cílem je představit tento
produkt na veletrhu Fakuma – který se doufejme uskuteční letos na podzim: Přímý elektrický
pohon pro uzavíratelné systémy je stejně kompaktní jako hydraulický válec, avšak poskytuje
veškeré výhody elektrického pohonu.“

Nejdůležitější součástí bude kompaktní elektrický pohon, pro který společnost INCOE
vyvinula speciální izolační adaptérový prvek, díky němuž je možné provozovat válec
na rozváděcí desce. Rovněž bude zachován
osvědčený způsob seřizování polohy, montáže a také demontáže uzavírací jehly zezadu
bez demontáže válce, stejně jako možnost
demontáže pouzdra válce bez nadměrných
bočních pohybů. Kromě vysoké úrovně uživatelské přívětivosti je koncepce návrhu
primárně zaměřena na úsporu instalačního
prostoru ve formě. Předpokládá se, že na veletrhu Fakuma 2020 bude takovýto elektrický
přímý pohon pro uzavíratelné systémy představen vůbec poprvé.

Nový přímý pohon s elektrickým válcem (schematické znázornění)
bude představen na veletrhu Fakuma na podzim

Passion for
expertise

Elektrický. Efektivní. Evoluční. Budoucnost?
Buďte součástí naší rodiny elektricky
ovládaných vstřikovacích systémú:
FLEXflow a FLEXflow One.
hrsflow.com
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Jak kontrolovat kvalitu recyklovaných plastů
Recyklace plastů přináší pro výrobní zpracovatelský proces řadu výzev, které
lákají ke zdolání. Jednou z největších je kontrola proměnlivé kvality surovin.
Rozdíly v kvalitě vyplývají z použití směsí různých typů polymerů v procesu
recyklace. V důsledku toho mnozí výrobci váhají s použitím recyklovaných
plastů, protože rozdíly v kvalitě jednotlivých šarží mohou mít významný dopad
na udržení kvality konečných produktů.

NETZSCH Česká republika s.r.o.
www.netzsch.com
plocha
píku PE (nižší teplota okolo 125 °C) po-

barvě) – podle nejvyšší podobnosti s naměřenou závislostí. Porovnání průběhu obou křivek stupně zmenšuje se zvětšujícím se obsahem
ukazuje 99,45% podobnost zelených granulí se PP a s ním korespondující plochou píku (vyšší
standardním vzorkem polypropylenu. V tomto teplota, asi 160 °C).
případě software Identify porovnává významné
body na křivce, jako je teplota skelného přechodu, bod tání a průběh rekrystalizace.
Krok 2: Zjištění nečistot v recyklovaných
plastových materiálech

Kromě tohoto vzorku byly také analyzovány
granule jiných barev. Na naměřených křivkách
bílých a černých granulí (viz Obr. 3) v porovnání se vzorkem zeleným vidíme další píky (body
tání) jiného typu polymeru. V dodaném recy- Obr. 5: Měření směsi PE a PP s různým obsahem obou složek od
klovaném PP regranulátu tedy existují „nečisto- poměru 0:100 do 100:0
Potřebujeme rychlé a efektivní řešení
ty“ – jiné složky.
Krok 4: Pro další zpřesnění můžete použít
Kontrola kvality recyklovaných plastů je protermogravimetrickou analýzu (TGA)
to pro mnoho společností zásadním krokem
V případech, kdy jedna měřící metoda nepostave výrobním procesu. Musí být schopny zjitit
čuje pro rozlišení různých typů polymerů, může
a identifikovat příměsi v recyklovaných materiábýt použita další. V případě DSC je možnost
lech rychlým, spolehlivým a nákladově efektivpoužití doplňkové termogravimetrické analýzy
ním způsobem. Přinášíme v následujícím textu
(TGA). Po analýze lze softwarovou funkci Idenstručného průvodce kontrolou kvality recyklotify zas použít k detekci a identifikaci různých
vaných plastů krok za krokem pomocí přístroje
typů polymerů a jejich rozkladných křivek TGA
NETZSCH DSC 214 Polyma na konkrétním přínebo pro kombinované vyhledávání v databápadu postupnou analýzou jednotlivých složek.
zích TGA a DSC podle záznamu obou signálů.
Krok 1: Ověření typu polymeru - granulí
Dodaný odpadní polymer obsahoval směs různě barevných regranulátů. Měření diferenční Obr. 3: Porovnání měření tří rozdílných granulí recyklovaného PP
skenovací kalorimetrie se provádělo přístrojem Krok 3: Identifikace příměsí v recyklovaných
NETZSCH DSC 214 Polyma při rychlosti zahřívá- plastových materiálech
ní 10 K/min. v atmosféře N2.
Jak je ukázáno níže na Obr. 4, databáze SW
Identify integrovaná do softwaru NETZSCH
Proteus® identifikuje zjištěné zdroje kontaminace v regranulátu. Pro vyhodnocení části křivky
definované uživatelem, v tomto případě prvního píku, SW Identify vyhledá v databázi a najde
uloženou křivku, která nejlépe odpovídá měřenému píku. Na obrázku 4 byl černý vzorek takto
dále analyzován pro identifikaci jako zdroj znečištění. Software odhalil, že vzorek recyklovaného materiálu je s vysokou pravděpodobností
kontaminován lineárním polyethylenem o nízké
hustotě (PE-LLD).
Obr. 1: Recyklovaný PP granulát – roztříděno dle barvy

Po změření jsou v SW Identify, který je dodáván
volitelně jako součást základního SW NETZSCH
Proteus®, porovnány výsledky měření s daty
v databázi. Zde jsou uloženy jednotlivé naměřené křivky různých látek, údaje z literatury a statistické třídy polymerů a dalších materiálů.
Na Obr. 2 je zobrazena naměřená křivka DSC
vzorku zelených granulí polypropylenu (PP)
a také nalezená křivka z databáze (v růžové

Obr. 4: Identifikace dalšího typu polymeru ve vzorku

Obr. 2: Použití SW Proteus® pro porovnání měřených křivek
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Výše popsaný způsob analýzy vyžaduje delší
čas, jelikož se předpokládá analýza každé odlišné části odebraného vzorku. Tento postup se
podstatně urychlí, pokud se původní odebraný
vzorek homogenizuje a pak analyzuje tento
průměrný vzorek. Pak se na jedné křivce objeví
všechny teplotní efekty jednotlivých přítomných látek. Příklad na Obr. 5 ilustrujeme měření směsi PE a PP o různých poměrech, kdy se
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Obr. 6: Měření TGA a jeho vyhodnocení technikou AutoEvaluation
a následná identifikace pomocí SW Identify

Shrnutí: Diferenční skenovací kalorimetrie
(DSC) je rychlý, spolehlivý a snadný způsob
kontroly kvality recyklovaných plastových materiálů ve výrobě. Jedinečné vlastnosti softwaru
Proteus® navíc podporují nákladově efektivní
proces kontroly kvality automatickým vyhodnocením, detekcí a identifikací nečistot. Tato
analýza může být doplněna dalšími metodami,
např. termogravimetrickou analýzou TGA nebo
mechanickými zkouškami, případně MFI apod.
Řada výrobců granulátů i jejich zákazníků výrobků již používá NETZSCH DSC 214 Polyma
pro kontrolu kvality recyklovaných materiálů ve
svém výrobním závodě. Příklad jednoho z nich
najdete - https://ta-netzsch.com/corex-increased-efficiency-and-reduced-scrap-in-the-production-with-recycled-polymers

Původní text a další informace najdete zde:
https://ta-netzsch.com/how-to-control-the-quality-of-recycled-plastic-materials
Překlad, úprava textu a kontakt pro ČR a SR:

RNDr. Miroslav Kule
NETZSCH Česká republika s.r.o.
Miroslav.kule@netzsch.com
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/
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7.– 11. 10. 2019
brno
Veletrhy nejsou festival nebo fotbal
Veletrhy chtějí zahájit přerušenou sezónu v září. Veletrhy Brno, a.s.
upozorňují, že veletržní akce nelze srovnávat s koncerty, festivaly nebo
sportovními utkáními. Žádají vládu, aby pořádání veletrhů bylo zařazeno
do stejné kategorie jako provozování nákupních center včetně časového
plánu. Pro restart ekonomiky představují veletrhy významný nástroj.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdrazerce 210x297_cz-Bvv19.indd 1
votnictví ČR z 10. března byly veletrhy zahrnuty
společně s festivaly nebo sportovními akcemi do
hromadných akcí, jejichž pořádání bylo zakázáno.
Režim veletrhu se však podobá spíše nákupním
centrům než festivalům a jiným hromadným akcím
namítají pořadatelé veletrhů.

„Důležitý je charakter akcí. Nelze nás házet do
jednoho pytle s fotbalem nebo koncertem Rolling
Stones, kdy se v jednom čase na jednom místě tlačí
desítky tisíc lidí. Veletrhy jsou především obchodní
platforma, která má v podstatě logistiku nákupního
centra. Navíc je to platforma potřebná pro podporu
krizové ekonomiky. Požadujeme proto od vlády vyjmutí z režimu hromadných akcí,“ uvádí generální
ředitel Jiří Kuliš.

Na festivalech nebo sportovních utkáních se schází
desítky tisíc lidí v jeden čas a v jednom omezeném
prostoru. V případě festivalů se jedná často i o improvizované hygienické podmínky. Veletrhem
projde určité množství lidí během několika dnů.

U velkých veletrhů je denní návštěvnost srovnatelná s víkendovou návštěvností nákupních center.
Výstavní haly jsou na vyšší počty osob vybaveny
a pořadatelé mají zkušenosti s regulováním počtu
osob. Brněnské výstaviště má parkovou úpravu,
velké odstupy mezi halami a možnost prostor oddělit. Výstaviště obecně mají dostatečnou infrastrukturu pro zajištění potřebných hygienických
pravidel. Návštěvníci se rovnoměrně pohybují
v halách a mezi halami a mají větší individuální
prostor než účastníci jiných formátů akcí. „Lidé se
zde nemusí tlačit v úzkých prostorech jako na hokeji
nebo na koncertu. Pokud bude fungovat Paladium
v Praze nebo jiné nákupní centrum, není důvod,
abychom nefungovali my,“ dodává Jaroslav Bílek,
tiskový mluvčí.
Německé veletržní správy mají jasněji, neboť německá vláda naznala, že zákaz veletržních a dalších
akcí s vyšší návštěvností bude ukončen koncem
srpna. Mohou to ještě změnit pravidla nastavená
vládami jednotlivých spolkových zemí.

„Současná nejistota představuje vážné ohrožení pro
přesunuté akce na druhé pololetí i pro Mezinárodní
strojírenský veletrh. Nevidím důvod, proč by veletrhy neměly mít zelenou od konce léta. Některé akce
s nižší návštěvností by se mohly konat již po otevření nákupních center. Jedná se o stejnou logistiku
a prakticky stejný obchodní model. Pokud budou
otevřená nákupní centra a my zavření, bylo by to
diskriminační,“ zdůrazňuje Kuliš.

„Firmy potřebují plánovat. Příprava na veletrh není
otázka týdne, ale několika měsíců. Harmonogram
pro obnovení veletrhů je pro nás organizátory a vystavující firmy klíčovým faktorem. Potřebujeme od
vlády jasný časový signál uvolnění veletrhů,“ doplňuje Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí.

Veletrhy jsou generátorem obchodů, které jsou
v současné době pro rozjezd ekonomiky zásadní. K restartu ochromené ekonomiky by měl významným způsobem přispět i Mezinárodní strojírenský veletrh s plánovaným konáním od 5. do
9. října. Jedná se o klíčovou událost tuzemského
průmyslu a za svou více než šedesátiletou historii
nebyl nikdy zrušen. Je důležitou B2B platformou
pro inovace ve strojírenství a průmyslu. Veletrh by
se měl stát symbolem obnovování krizí postižené
ekonomiky a průmyslu.

Materiál 1.2738 TSHH okamžitě
k dispozici ze skladu
Zejména u vstřikovacích forem s nižším počtem vstřiků je stále
důležitější zkrácení doby průchodu a optimalizace nákladů. Kromě toho
se u vstřikovaných součástí často předpokládá bezchybný povrch. Ocel
kvality 1.2738 TSHH se proto už dávno na trhu prosadila. Používá se
zejména v automobilovém průmyslu, ale také v oblasti spotřebního zboží.
Meusburger nyní nabízí tvarové i standardní desky v kvalitě materiálu
1.2738 TSHH ze skladu.
Vlastnosti a použití

Materiál tvarové desky je často navržen podle
materiálu plastu finálního výrobku. Vlastnosti
oceli, které jsou důležité pro konstrukci formy,
jsou často sekundární.

Modifikovaná a zušlechtěná ocel 1.2738 TSHH
pro tvarové desky dokonale splňuje oba požadavky: Na jedné straně je velmi vhodná pro
leštění a chemické dezénování, na druhé straně
má vysokou tepelnou vodivost a vysokou otěruvzdornost. Tento materiál je zvláště vhodný
pro tvarové desky bez rozměrových omezení,
s hlubokými kavitami, vysokým namáháním jádra a i nejvyššími nároky na povrch.

Aktuálně k tématu: „Vzhledem k vzniklé
celosvětové pandemii jsme i my měli obavy
V přímém srovnání s materiály 1.2311 a 1.2738 se
o pravidelný chod výrobních zakázek, avšak
1.2738 TSHH vyznačuje následujícím vlastnostmi:
jsme nesmírně rádi, že nás tato negativní udá	v yšší tvrdost v celém průřezu, dokonce
lost moc razantně nepostihla. Podařilo se nám
i u silných panelů
ustálit výrobní program. Tohle období jsme
	úspěšnost dezénování i při jemném
využili i na re-certifikaci ISO, různá testování,
povrchovém designu
zkoušení nových materiálů a také na počátek
 vysoká leštitelnost
nových projektů“ Ing. Rostislav Slobodian,
 vysoká tepelná vodivost
Výkonný ředitel
 zlepšené svařitelnost
„Velmi si vážíme i toho, že můžeme dělat raProtože se jedná o zušlechtěnou ocel s pevností
dost našim zákazníkům. Za zmínku stojí i vý1200 N / mm² (≈ 38 HRC), není obecně nutné
roba plastových profilů pro hobby a zahrádžádné další tepelné zpracování. Lze tak dosáhkářství. Také pracujeme na nových profilech
nout značné časové a nákladové optimalizace
pro nábytkářský sortiment, kde se snažíme
v dodací lhůtě nebo ve výrobě.
aplikovat nové typy polymerů a využít v praxi
Okamžitě k dispozici ve skladu Meusburger jejich výhodné vlastnosti“.
S okamžitou platností je skladem dostupný ši- „Také bych rád popřál všech čtenářům, partneroký program tvarových desek a standardních rům a kolegům hodně zdraví a radosti do další
nevrtaných P desek ve velikostech 156 246 až úspěšné práce“.
496 996 a síly 56 až 136 mm.
Ing. Rostislav Slobodian
Plant Manager
e-mail: slobodian@megat.cz
tel: +420 606 035 722

Obrázek ukazuje příklad desky z materiálu
1.2738 TSHH s hlubokou laserovou texturou.
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Materiál 1.2738 TSHH je u Meusburger okamžitě k dodání ze skladu.

-5-

MEGAT - Výroba z plastů Zlín, spol. s r.o.
K pasekám 273
Zlín
760 01

18. 5. 2020

TECH
TECH news
news

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2020:

13. 1.–3. 2.–24. 2.–16. 3.–6. 4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27. 4.–18. 5. speciál
Konf. FORMY‑PLASTY Brno – 8. 6.–29. 6.–7. 9.–28. 9. speciál veletrh
PLASTEX‑MSV Brno – 19. 10.–9. 11.–30. 11.–14. 12.

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
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