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Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23. 4.)
a plastikářské konference FORMY‑PLASTY Brno 2020 (20.–21. 5.)
Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX‑MSV Brno 2020 (5.–9. 10.)
Svět plastů č. 1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY‑PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17. 4.)
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.

Elastollan HPM – HIGH PERFORMANCE MATERIALS
Elastollan od firmy BASF Lemförde – součást koncernu BASF SE
se sídlem v Ludwigshafenu nabízí a inovuje produktovou řadu
s označením Elastollan HPM – HIGH PERFORMANCE MATERIALS ve
svém sortimentu termoplastů.
Požadavky na materiály přicházející nejen od automobilového průmyslu, ale i ze segmentů elektrotechniky a spotřebního zboží dopomohly novému vývoji Elastollanů – termoplastických polyurethanů,
které se staly v tvrdostech pod 75 Shore A žádanými polymery, vedle
známých elastomerů na bázi SEBS a TPV elastomerů, které jsou též
využívány na obdobné aplikace.

BASF vlastním vývojem zdokonalilo výrobu termoplastického polyurethanu, kde modifikovalo tvrdou fázi struktury polymeru. Nové typy
se vyznačují vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi, dobrou odformovatelností, krátkými cykly při vstřikování - viz graf níže, které
Aktuálně nabízí BASF jak ester-, tak ether typy HPM TPU. Právě drujsou způsobeny značně lepší krystalizační schopností polymeru.
há skupina ether TPU si otevřela možnost nasazení nejen v interiéru
Mechanické vlastnosti těchto HPM Elastollanů dosahují hodnot zná- vozů osobních, ale i nákladních. Etherový TPU splní nároky na fogmých pro klasické TPU typy. Předností je nízký oděr, pevnost v tahu ging, dá se barvit na daný odstín přímo u koncového zpracovatea odolnost přetržení plus hodnoty Tg na úrovni cca -40 °C umožňují le a je nabízena i alifatická verze v různých tvrdostech, která nabízí
nasazení v širokém teplotním rozmezí.
prakticky neměnnou hodnotu indexu žloutnutí – viz níže hodnoty
Produktové portfolio HMP Elastollanů je dnes vyráběno od tvrdosti dle Atlas test device, 100 °C black panel temperature, wave length:
420 nm, power: 1,2 W/m².
60 Shore A až po 56 Shore D v německém závodu BASF Lemförde.
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Pokračování na straně 2

Termoplastické polyurethanové elastomery‑TPU měkčí než 75 Shore
A byly dříve vyrobitelné pouze za použití změkčovadel. Nevýhodou
byla migrace změkčovadla a tím zvýšení tvrdosti konečného výlisku
po nějakém čase.

Discover our Sustainable Masterbatch Solutions
www.ampacet.com

Elastollan HPM
Pokračování ze strany 1
Díly z alifatického Elastollanu HPM UV stabilizovaného se aktuálně používají jako tlumící elementy i designový prvek na karoserii
osobních vozů. Odolnost proti poškrábání,
velice dobrá čistitelnost povrchu dílů a barevná stálost prosadily tento typ Elastollanu
do sériové výroby, výlisky splnily také normu
DIN EN ISO 4892-2 B.
Zpracování Elastollanů HPM je možné na
standardních vstřikovacích strojích s třízónovými šneky a kompresním poměrem 1:2,5
optimálně, v žádném případě by neměl překročit 1:3.

Pro bezproblémové zpracování termoplastických polyurethanů obecně je důležité předsušení granulátu a dosažení hodnoty zbytkové vlhkosti na úroveň 0,02%.
Konkrétní vstřikovací aplikace HPM Elastollanů jsou dvoukomponentní díly - držadla
ručních nářadí, kde se TPU kvůli své příjemné haptice kombinuje s PA, dále tlumící elementy, průchodky, dorazy, přísavky, obstřiky
kabelů, konektory nebo součásti pouzder
mobilních telefonů. Vzhledem k velice dobré
chemické odolnosti se Elastollan HPM používá na díly čističek bazénů, protože nabízí
i flexibilitu daných dílů po celou dobu používání výrobku zákazníkem.
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Extruze Elastollanu alifatického je též možná
a nejobjemnější aplikaci tvoří výroba fólií.





Na základě úrovně nabízených vlastností se
dá předpokládat, že tyto polymery se budou
více a více prosazovat v každodenním životě.
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Plastové misky na potraviny
vyráběné z ekologicky šetrného
materiálu nebudou už zatěžovat
životní prostředí
Potravinové misky z plastu, které se rozloží během velmi krátké doby
a nebudou tak zatěžovat životní prostředí. Na tom nyní intenzivně pracují
vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
do vývoje ekologických šetrných obalů. Od
Technologické agentury České republiky jsme
dostali na vývoj téměř dva a půl milionu korun,“ přibližuje Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň ředitel
Centra polymerních systémů a hlavní řešitel
projektu.

K výrobě misek používají vědci polymléčnou
kyselinu, jinak také polylaktid. Ta se vyrábí
převážně z vedlejších zemědělských produktů, které obsahují cukry. Tedy například z kukuřice nebo cukrové třtiny.

v technickém kompostu v řádu několika měsíců – jejich doba rozkladu je totiž v porovnání s polymery na bázi ropy daleko kratší.
Finálním produktem jejich rozkladu je oxid
uhličitý a voda. Nebudou tak zatěžovat životní prostředí.
„V současné době vědci dokončují testování
materiálových vlastností misek. Vývoj bude
hotov do konce tohoto roku, na trhu by se
mohly objevit do dvou let,“ doplnila Petra Svěráková, mluvčí zlínského Centra polymerních
systémů.

„Kyselina mléčná je poměrně dobře dostupná
surovina, je levná a získává se z odpadních zemědělských produktů. Polymer z ní vyrobený
splňuje veškeré normy a nařízení pro zdravotní
nezávadnost a potravinářské použití. Navíc je
biokompatibilní, šetrný k životnímu prostředí a šetří spotřebu neobnovitelných fosilních
zdrojů, tím mám na mysli ropu,“ vysvětluje
„Na vývoji těchto obalů spolupracujeme se Petra Válková, vědkyně z Centra polymerních
společností Blatinie, a. s., která se zabývá rost- systémů, která na projektu pracuje.
linnou a živočišnou výrobou a investuje právě Takto vyrobená biomiska se pak rozloží
Vynález má ještě jednu výraznou přidanou
hodnotu – plastové misky jsou odolné vůči
vysokým teplotám, což není u těchto typů
polylaktidových výrobků běžné. Udrží tak
tvar, i když se naplní vroucí vodou či zahřejí
v mikrovlnné troubě. Budou tak sloužit například jako krabičky na teplé pokrmy.

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

www.ksrint.com

Panasonic: Jen 7,8 mm tenké bezpečnostní
„šestiamperové“ relé
Nová řada SFM je dalším revolučním krokem k budoucnosti technologie
bezpečnostních relé. Plochý design s výškou pouhých 7,8 mm umožňuje,
aby se bezpečnostní aplikace zmenšily ještě více než kdykoli předtím.
Relé SFM disponuje nuceně vedenými výkon- Klíčové vlastnosti
nými kontakty podle ČSN EN 61810-3 spínací  1 NO/1 NC relé s nuceně vedenými kontakty
6 A a rozpínací 4 A pro přímou regulaci zápodle ČSN EN 61810-3
těže. Přes výkonové parametry mohou kon-  Velmi tenké - 7,8 mm
takty ze slitiny stříbra bezpečně spínat i níz-  Zatížení 6 A (NO), 4 A (NC) @ 250 V AC, 30 V DC
koúrovňová zatížení na úrovni 10 V/1 mA což  Přídržný výkon cívky 100 mW
je ideální např. pro signalizační elektroniku  Vysoká odolnost proti nárazům > 20 g
 K dispozici typ THT / THR
v železničních aplikacích.
 Zesílená izolace ≥ 5,5 mm (V = 230 V přepětí
Velmi vysoká odolnost proti nárazům a vikategorie III, 6 KV) na straně NO
bracím ≥ 20 g, nízký přídržný výkon cívky  Napětí cívky od 3 do 24 V
100 mW, okolní teplota v rozsahu od -40° C  Rozsah okolní teploty -40 až + 85° C
do 85° C a zesílená izolace ≥ 5,5 mm (přepětí Typické aplikace: Bezpečnostní reléové moduly,
V = 230 V kategorie III, 6 kV) na straně NO Bezpečnostní řídící jednotky, Bezpečné ovládání
jsou parametry ideální pro všechny druhy pohybu, Ovládání výtahu / eskalátoru, Železniční
bezpečnostních aplikací.
signalizace, Ovládání dveří vlaku, Řízení přístupu.
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18. MCLaser

Ing. Jaroslav Vejvoda MCLaser

Rozbor znečištěného
povrchu, princip
laserového čištění

Proč se nebát
laserového čištění

Nečistota jako taková v plastikářském
průmyslu ulpívá nebo je napařena pouze
na povrchu daného nástroje. Chemické
a fyzikální síly držící nečistotu na povrchu
jsou způsobeny adhezí, která vytváří vazbu
mezi styčnými plochami povrchu nástroje
a nánosů. Pulzní laserový paprsek působí
na nečistotu a ta díky změně objemu naruší
vazbu mezi styčnými plochami a následně
odpadne.

Laserové technologie jsou neodmyslitelnou součástí našeho života již
mnoho let a využívají se napříč širokým spektrem průmyslových odvětví. Díky své vysoké přesnosti a kvalitativní opakovatelnosti promlouvají
stále hlouběji do jednoho z nejnáročnějších odvětví, a to do oblasti plastikářského průmyslu. Plastikářský průmysl vždy procházel a prochází
neustálou inovací technologií nejen ve výrobě, ale i v servisu a údržbě.
Důvody jsou všeobecně známé: vyšší nároky na kvalitu, nižší ekonomické výnosy a kratší termíny výroby a servisu. V poslední době přibyl
jeden z nejdůležitějších faktorů, kterým je výrazný nedostatek odborně
znalého personálu.

Všechny tyto aspekty
v servisu a údržbě v plastikářském průmyslu snadno
řeší laserové čištění.
Inovativní metoda laserového čištění převyšuje svými vlastnostmi dosud využívané
konvenční způsoby čištění (chemické přípravky, metoda suchého ledu a jiné). Nad
ostatními alternativními technologiemi vyniká vysokou efektivitou čištění, prostorovou
nenáročností technologie, téměř nulovými
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PRINCIP
·

ekologickými emisemi, časovou úsporou
práce vynaložené na čištění a zejména nízkými náklady na samotnou údržbu. Tato
metoda čištění jako téměř jediná odpovídá
svými speciﬁkacemi a dosaženými výsledky
stoupajícím nárokům zákazníků.

·

Segment servisu a údržby v plastikářském
průmyslu bude nadále postupovat ve směru moderního vývoje – neabrazivního, nízkoenergetického, nízkoemisního čištění,
a bude směřovat zejména ke zkracování
doby potřebné pro čištění a údržbu.

-4-

Na nános nečistot působí fokusované
světlo o určité energii s danou vlnovou délkou s ultrakrátkými pulzy o velmi vysoké
frekvenci (laserové záření). Když laserový
paprsek zasáhne nečistotu na povrchu
čištěného materiálu, dochází k reakci. Nečistota s určitým chemickým složením není
schopna absorbovat vyslanou energiia nastává u ní objemová změna, eventuálnědojde k jejímu částečnému nebo úplnému
odpaření. Při tomto procesu se částice
(nánosu) uvolní a lze je snadno odfouknout
nebo odsát.
Vysílaný světelný paprsek předává
svou energii zčásti i základnímu materiálu, který na rozdíl od nečistoty dokáže přijatou tepelnou energii snadno
rozvést nebo odrazit, v závislosti na
chemickém složení čištěného materiálu. Díky tomu nehrozí narušení povrchu
základního materiálu.

SBORNÍK FORMY 2019

19.

Vhodnou parametrizací laserového pulzního
paprsku dokáže odborník velmi snadno odstranit téměř jakýkoliv nevhodný nános, a to
velmi zcela neabrazivně.

Výhody procesu
laserového čištění
·

Laserové čištění omezuje
transportní náklady na minimum

·

Není zapotřebí demontáž nástroje
z lisu nebo transport nástroje do speciálních prostor.

·

Laserové čištění nenarušuje
životní prostředí

·

Čisticí laser využívá k čištění pouze
světelný paprsek. Nejsou tedy nutná
žádná doprovodná čisticí media, která
by mohla narušit životní prostředí.

·

Metodu čištění lze aplikovat
téměř v jakémkoliv prostředí

·

Čisticí laser lze využívat i v prostředích,
která jsou kvůli speciﬁckým podmínkám (např. vysoká míra bezprašnosti
a jiné) pro alternativní metody čištění
zcela nedostupná.

·

Snadná mobilita a manipulace

·

Díky malé a lehké konstrukci procesní
hlavice je manipulace velmi snadná.
Vzhledem k mobilní konstrukci zle
aplikovat čištění, kdekoliv i přímo na
vstřikovacích lisech.

·

Metoda čištění nenarušuje strukturu
a povrch materiálu

·

Proces čištění nevyužívá žádné chemické látky ani doprovodná abraziva.
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·

Metoda čištění neohrožuje mechanické vlastnosti povrchu čištěného
materiálu

·

Při vhodné parametrizaci laserového svazku nedochází k nebezpečné
absorpci tepelné energie povrchem
základového materiálu.

·

Zanedbatelná produkce odpadu

·

Téměř všechny odstraněné nečistoty
jsou vzápětí odsáty odpadním potrubím skrz hlavici laseru.

SBORNÍK FORMY 2019

21.

·

Zkrácení doby potřebné pro vyčištění povrchů v porovnání s alternativními metodami o 50 – 90%

2. ZKRÁCENÍ DOBY SERVISU
A ÚDRŽBY

·

Rychlá ekonomická návratnost
procesu

Oproti běžným čisticím metodám naši zákazníci zpravidla uspoří 50–90 % času.

Ekonomické zohlednění

3. ZKRÁCENÍ DOBY ČIŠTĚNÍ
V PŘÍPADĚ NEHOD

Finanční úsporu lze rozdělit do několika bodů. Každý zmíněný bod má pro jednotlivé zákazníky jinou váhu, proto nelze říci, který přináší největší ekonomický zisk.

a)

Zákazníkova nehoda – vyteklý a zapečený ABS materiál; doba čištění: 2 hodiny.

b)

Zákazníkova nehoda – prasklé chlazení formy, které vyteklo skrz aktivní část
formy; doba čištění: 1 hod 35 min.

1.

Snížení zmetkovitosti

2.

Zkrácení doby servisu a údržby

3.

Zkrácení doby čištění v případě nehod

4.

Zkrácení doby čištění absencí transportu, demontáže a seřizování nástrojů

5.

Snížení nákladů na procesní látky nutné k čištění

6.

Snížení počtu potřebného personálu

7.

Snížení nákladů na likvidaci vzniklých odpadů

1. SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI

Náš zákazník doslova bojoval se zmetkovitostí přes 10% na daném produktu. Výraznější zlepšení neposkytla žádná z alternativních metod dostupných na současném trhu.
Po aplikaci laserového čištění se jeho zmetkovitost pohybovala mezi 0 a 3%!
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The University Institute of Tomas Bata University in Zlin
and the Plastics Cluster

4. ZKRÁCENÍ DOBY ČIŠTĚNÍ
ABSENCÍ TRANSPORTU,
DEMONTÁŽE A SEŘIZOVÁNÍ
NÁSTROJŮ

Preliminary conference program

22/4/2020

Zákazník měl problém s čistotou povrchu
a příliš velkým odleskem. Práce probíhala
přímo na lisu za provozních teplot nástroje.
Výsledek: povrch zbaven nečistot a odlesk
snížen pod horní hranici přípustného odlesku.

5. SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA
LIKVIDACI VZNIKLÝCH ODPADŮ

Veškerý odpad pochází pouze z odstraněných nečistot a je odsáván skrz hubici odpadním potrubím do vysavače.

Laserové čištění je rychlé, kvalitní a ekologické řešení, které svou efektivitou dokáže
v rukou kvaliﬁkovaného odborníka s praxí
uspořit mnoho času i ﬁnancí. Je však třeba
upozornit na to, že při používání nekvaliﬁkovanými a odborně neznalými osobami může
laserový paprsek poškodit čištěný povrch
a způsobit újmu na zdraví.

TECH news
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would like to invite you
to the international conference

22-23/4

Faculty of Humanities
Stefanikova 5670, Zlin
22-23/4

8:00 9:00

registration

9:00 9:10

Tomas Bata University in Zlin, welcome
Mr. Petr Sáha
Director of the University Institute and Vice-Rector of TBU

9:10 9:40

Tomas Bata University in Zlin, plenary
Mr. Vladimír Sedlařík,
rector TBU in Zlin

9:40 10:00

ECP4
Mr. Clement de Meersman, ECP4 President
Clustering activities in Europe: the role of ECP4

10:00 10:20

ECP4
Mr. Gilles Dennler - IPC
Circular Plastic Alliance and
Strategic Research and Innovation Agenda

10:20 10:40
10:40 11:00

11:00 11:20

ECP4
Mr. Marco Monti - Proplast
High performance materials from recycled plastics
for the automotive sector

11:20 11:40

Závěr

www.cps.utb.cz

28th February 2020 : EUR 283 (VAT is NOT included)
7.290,- Kč (bez DPH)

extension of the discounted price.

20th March 2020 : EUR 330 (VAT is NOT included)
8.490,- Kč (bez DPH)

23/4/2020
9:00 9:20

BASF
to be clarified
Biobased and compostable polymer

coffee break

9:20 9:40

ECP4
Ms. Tuulmari Helaja - VTT
VTT plastic vision and some practical examples

Technologická agentura ČR
Ms. Eva Šviráková
Structural support for R&D projects

9:40 10:00

SYNPO, a.s.
Ms. Kateřina Zetková
Sol-gel hodrophobic systems

10:00 10:20

CEITEC MU
Mr. Jozef Kaiser
LIBS technology role in Recycling processes

10:20 10:40

coffee break

10:40 11:00

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Mr. Michal Babič
to be clarified

11:00 11:20

Ministry of the Environment
Mr. Ladislav Trylč
Waste management - plastics

ECP4
Mr. Jan Diemert - Fraunhofer
Removal of unwanted components
from (recycled) polymers

11:40 12:00

McMaster University Hamilton
Mr. John Vlachopoulos
Redesign with reduce-reuse-recycle in mind

12:00 13:40

lunch

13:40 14:00

University of Chemistry and Technology, Prague
Mr. Vladimír Kočí
Life Cycle Assesment

11:20 11:40

IKEA
Mr. Jan Bogren
Responsible Sourcing

14:00 14:20

Tomas Bata University
Ms. Dagmar Janáčová
Really are a plastics unecological?

11:40 12:00

ALBIS Plastic ČR, s.r.o.
Mr. Radek Zýka
“Closed loop“

14:20 14:40

IBCSD LAB s.r.o.
Mr. Michael Rada
PLASTICS IS NO PITFALL

12:00 13:40

lunch

13:40 14:00

IPG s.r.o.
Mr. Petr Gross
Innovative processes for plastics
Saxion
Mr. Ferrie W.J. van Hattum
Recycling routes for fiber reinforced post-consumer
and post-industrial thermoplastic waste

14:40 15:00

coffee break

15:00 15:20

Charles University
Mr. Marek Orko Vácha
Environmental Ethics

14:00 14:20

15:20 15:40

Kuraray Europe Moravia s.r.o.
Ms. Zuzana Kolářová Rašková
Sentryglas-ionoplast application

14:20 14:40

15:40 16:00

EuPC
Mr. Alexander Dangis
Project MORE and more…

16:00 18:00

posters

19:00 22:00

Conference dinner with dulcimer music
in the rectorate building

14:40 15:00

15:00

EVECO Brno
Mr. Jan Krišpín
Technologies and equipment for enviromental
protection, energy systems and process industries
Tomas Bata University in Zlin
Ms. Soňa Rusnáková
FIBRE REINFORCED POLYMERS:
END OF LIFE AND RECYCLING
End of the conference
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