
 � VŠCHT na CesTě ke „sVaTému grálu“ CHemie a snížení suroVinoVé záVislosTi
 � sofisTikoVané TeCHnologie VdeCHují sTarým pneumaTikám noVý žiVoT

CelosVěToVý TrH s plasTy a pryžoVými Výrobky porosTe
2021: 1 229,98 miliardy usd  
2022: 1 357,49 miliardy usd (Cagr 10,4 %)  
2026: 1 923,6 miliardy usd (Cagr 9,1 %) 
zdroj: reporTlinker
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NSK uvádí na trh první 
řadu ložisek na světě 
s bioplastovou klecí
Po vývoji první bioplastové klece pro va-
livá ložiska na světě, který probíhal v roce 
2021, může firma NSK nyní uvést na trh 
premiérovou řadu produktů s touto no-
vinkou. Nová tepelně odolná klec bude 
k dispozici pro kuličková ložiska řad 60 
a 62, která jsou ideální pro motory venti-
látorů v klimatizačních jednotkách.

Při výrobě ložiskové klece z bioplastu, 
který pochází z obnovitelných zdrojů 
(především rostlinného původu), je 
možné snížit emise CO2 během životní-
ho cyklu ložiska ve srovnání s konvenč-
ními plasty vyrobenými z fosilních paliv 
o 91 %. Konvenční bioplastové kompo-
nenty trpí malou tepelnou odolností, 
ale testy ukazují, že materiál, který NSK 
vybrala pro klece svých ložisek, vydrží 
provozní teploty až +120 °C. Jsou tak 
vhodné například do  klimatizačních 
jednotek, kde tvoří klíčovou součást 
motorů ventilátorů. Díky využití kulič-
kových ložisek řad NSK 60 a 62 s klecí 
zhotovenou ze 100 % z bioplastu, první 
svého druhu, která byla uvedena na trh, 
mohou výrobci OEM pro  klimatizační 
jednotky posílit svůj kredit v oblasti 
udržitelnosti.

Použití softwaru CAE ve  vývojovém 
procesu umožnilo firmě NSK navrh-
nout optimální rozměry a tvar klece, 
vyhodnotit deformace a ověřit vhod-
nost stávající formy pro  vstřikování. 
Bylo možné posoudit důležité atributy, 
jako jsou odolnost a kvalita. Společnost 
NSK použila k vyhodnocení charakte-
ristik napětí v klecích za  provozních 

podmínek simulaci pomocí digitálního 
dvojčete ložiska.

Na základě výsledků simulace moh-
la společnost NSK urychlit zkoušky 
technických vlastností klecí za provozu 
prostřednictvím fyzických prototypů. 
Použitím obou přístupů současně spo-
lečnost zkrátila dobu vývoje klecí na tře-
tinu běžné doby.

Kromě velké spolehlivosti se od loži-
sek pro motory ventilátorů klimatizace 
vyžaduje malá hlučnost a tření. Funkční 
testy provedené společností NSK potvr-
dily, že ložiska s bioplastovou klecí mají 
ekvivalentní hlučnost a tření stejné jako 
ložiska s konvenční klecí z polyamidu 
66.

Spolu se svým potenciálem pomoci 
výrobcům OEM vyvinout uhlíkově 
neutrální produkty vykazuje nová 
bioplastová klec ekvivalentní pevnost, 
tepelnou odolnost, odolnost proti ma-
zivům a pevnost svaru jako u polyami-
du 66, stejně jako srovnatelnou tuhost, 
odolnost proti únavě, odolnost proti 
tečení a odolnost proti nárazu. 

Nové měřicí a regulační přístroje 
pro zpracování plastů
Firma HSB Normalien 
(Schwai gern) rozšířila svou 
řadu měřicích a regulač-
ních přístrojů používaných 
při  vstřikování plastů. Nyní 
jsou k dispozici regulátory 
průtoku a tlaková testova-
cí zařízení pro  elektronické 
vyhodnocování průtoko-
vých a teplotních podmínek. 
Tímto způsobem lze zajistit 
cílené sledování a vyhodno-
cování průtoku taveniny.

Společnost HSB Normalien 
rozšířila své produktové port-
folio o regulátory průtoku 
a tlaková testovací zařízení 
pro  elektronické vyhodno-
cování průtokových a tep-
lotních podmínek. Zajišťují 
cílené sledování a vyhodno-
cování parametrů proudění. 

Regulátor průtoku s průto-
kovými a zpětnými ventily 
z mosazi, teploměrem, vnitř-
ními spojovacími tyčemi z VA 
oceli, připojovacími pouzdry 
¾" z mosazi a teplotní odol-
ností do  80 °C je k dispozici 
v šesti velikostech se 2—12 
zónami.

Novinkou je také hydraulic-
ká ruční tlaková zkoušečka. 
Součástí dodávky třídílného 
měřicího přístroje je zkušební 
hadice s dvojitým ventilovým 
systémem pro přesné měření 
do  50  bar (5  MPa). Zkušební 
čerpadlo má kapacitu nádrže 
3,17 galonu (12 l).

Součástí produktového 
portfolia společnosti jsou 
nyní i další novinky z oblas-
ti systémů regulace teploty, 

elektro a elektroniky, 
zásobování materiálem 
a automatizační tech-
niky. Sortiment zahr-
nuje i různé chemické 
přípravky — od  čisticích 
granulí, které se pou-
žívají při  změně barev 
a materiálů, až po čisticí 
spreje na  zbytky barev 
a plastů, včetně tekuté-
ho čističe šroubů. 

© HSB Normalien

© NSK

Vacurema Basic přemění odpadní 
polyethylentereftaláty na 40 000 t rPET ročně
Úměrně s rostoucí poptávkou po recyklova-
ných plastech roste také poptávka po výkon-
ných zařízeních. To platí zejména pro zpraco-
vání polyolefinů i pro recyklaci PET. Rostoucí 
poptávka vedla firmu Erema ke  konstrukci 
zařízení Vacurema Basic 2628T s výjimečnou 
výrobní kapacitou.

Zařízení Vacurema Basic 2628T, které 
bylo v závěru roku 2021 zkonstruováno 
firmou Erema v  rakouském Ansfeldenu 
a odesláno do Brazílie, je schopné vyrobit 
až 40 000 t rPET ročně při splnění nejvyš-
ších standardů kvality.

Jeho šnek disponuje délkou 19 m a prů-
měrem 280 mm. Jeho hmotnost činí 3,5 t 
a je doposud největším svého druhu, 
jaký byl v nějakém z recyklačních zařízení 
použit. Vyrobila ho společnost 3S patřící 
pod Erema GmbH.

Neméně působivý je také reaktor recy-
klačního systému, který je s výškou kolem 
10 m rovněž unikátní. Dosahuje téměř až 
po střechu nové výrobní haly. Během tes-
tovací fáze, která podléhala přísné kontrole 
kvality, bylo recyklováno 500 t vstupního 
materiálu. 

informační povinnost: Tímto informujeme subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 sb.,  
o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti business 
media Cz s.r.o. se sídlem praha 5, nádražní 762/32 je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich 
přístupu, dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, provedení 
opravy, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv 
vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

issn 2336-7830
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Výroba plastových cyklistických sedel pomocí 3D tisku
Německá společnost Oechsler z Ansbachu začala sériově vyrábět cyklistická sedla pomocí 3D tisku. Špičkové 
sedlo S-Works Romin-Evo bylo nedávno vyrobeno pro amerického výrobce kol Specialized.

Při vývoji aditivně vyráběného sed-
la spolupracoval tým z Ansbachu 
s průkopníkem 3D tisku Carbon DLS 
(carbon digital light synthesis). Podle 

vývojářů a výrobců by měl výrobek 
stanovit nová měřítka v oblasti 
jízdního komfortu a ergonomie. 
Zároveň by měl být extrémně lehký.

Třem partnerům — Carbon, 
Specialized a Oechsler — stačilo pou-
hých 10 měsíců od vytvoření proto-
typu k jeho převedení do procesu 3D 
tisku a následnému uvedení na trh. 
V budoucnu společnost Oechsler 
převezme pro  Specialized vývoj 
dalších komponentů jízdních kol 
vyráběných 3D procesy. Díky inova-
tivní technologii 3D tisku Carbon je 
S-Works Power with Mirror prvním 
úspěšným sedlem firmy rozšiřují-
cím vlastnosti produktu nad rámec 
toho, co bylo doposud možné do-

sáhnout s konvenčními výrobními 
technikami a materiály (především 
s pěnami), zejména z hlediska kom-
fortu a stability jezdce.

Podle vyjádření vedení společ-
nosti Oechsler je sériová výroba adi-
tiv na bázi plastů pro mnohá odvět-
ví stále velmi mladou technologií. 
Mnoho průmyslových firem, jako 
např. z  oblasti výroby jízdních kol, 
teprve nyní objevuje její možnos-
ti. Zejména na  rozvíjejícím se trhu 
jízdních kol je vidět velký potenciál 
pro masovou výrobu 3D tiskem. 

Ekonomičtější výroba 
termoplastických 
polypropylenových 
voštinových jader 
EconCore a ThermHex Waben snižují spotřebu 
energie při výrobě voštin pro lehké sendvičové panely 
a kompozity až o 65 % a zdvojnásobují kapacitu.

EconCore, dodavatel technologií 
pro  ekonomickou výrobu voštino-
vých sendvičů, a ThermHex Waben, 
výrobce polypropylenových vošti-
nových jader pro lehké sendvičové 
panely a kompozity, zdvojnásobili 
kapacitu ve výrobě voštinových ja-
der se sníženou spotřebou energie 
až o 65 % ve  srovnání s alternativ-
ními řešeními. Tyto dvě společnos-
ti nedávno nainstalovaly extrudéry 
MEAF řady H do  svých nejmoder-
nějších výrobních zařízení, a zvý-

šily tak svou teoretickou kapacitu 
ve výrobě voštinových jader z 500 
kg/h na  1 000 kg/h, což odpoví-
dá 3 000 t ročně při  dvousměnné 
výrobě.

Kvalitní voštinová jádra napomá-
hají výrobě ekonomičtějších a leh-
čích sendvičových panelů a dílů 
pro různé aplikace. Prostřednictvím 
snížení hmotnosti konstrukčních 
částí mnoha produktů lze snižovat 
dopady produktů na  životní pro-
středí a přispět k udržitelnosti.

Díky patentovanému a vysoce 
účinnému procesu ThermHex 
pro  kontinuální výrobu voštino-
vých jader lze sendvičové prvky 
pro lehké výrobky vyrábět obzvláš-
tě hospodárně, což umožňuje pou-
žití voštinových jader i v oblastech, 
kde se dosud nepoužívají, většinou 
z cenových důvodů.

Jedním z problémů, kterým 
společnost EconCore při  hledání 

správného extrudéru čelila, byly 
teplotní rozsahy pro  vysoce vý-
konné polymery, jako je polyethy-
lenimin (PEI). Pro  polypropylen 
konvenčnější extrudéry nabízejí 
obvykle teplotní rozsah 80—300 °C. 
To však bylo pro potřeby technolo-
gie málo. Extrudér MEAF však byl 
schopen nabídnout teplotní rozsah 
200—400 °C, čímž splnil požadav-
ky na  vytlačování RPET a určité 
řady umělých polymerů. Extrudéry 
MEAF slibují oproti konkurenci vý-
znamnou energetickou účinnost 
linky. Podle vyjádření firmy extru-
dér MEAF 75-H34, používaný spo-
lečností ThermHex Waben, dosáhl 
hodnoty 0,18—0,22 kW/kg, což před-
stavuje významné odlehčení oproti 
využití konkurencí, dosahující hod-
noty 0,50 kW/kg. Kromě značných 
úspor energie (o 10—65 % méně 
energie na vyrobený kilogram poža-
dovaného produktu) jsou extrudéry 

MEAF řady H vhodné pro  vytlačo-
vání více druhů materiálů stejným 
šnekem a válcem, snižují degradaci 
polymeru díky konstrukci s nízkým 
třením a dosahují také minimálního 
kolísání průtoku a tlaku i při vyšších 
výkonech.

Kontinuální, vysoce rychlostní 
postup dovoluje vyrábět voštiny 
z široké palety termoplastů a lami-
nování ve  výrobní lince s  krycími 
materiály různých druhů, včetně 
PP, jinými termoplasty, kompozity 
a kovy. Kombinace termoplastic-
kých voštinových jader různých 
typů špičkových vrstev vede k ma-
teriálům s vynikajícími vlastnostmi, 
včetně optimální tuhosti a pevnos-
ti. Tato technologie nabízí zároveň 
rychlou amortizaci ve  srovnání 
s  pevnými plnými polymerovými 
panely nebo sendvičovými deska-
mi. Čisté hmotné úspory by mohly 
činit několik milionů eur. 

© EconCore, ThermHex Waben

© Oechsler



5

Te
ch

no
lo

gi
e z

pr
ac

ov
án

í p
la

sT
ů

akTuálně

www.techtydenik.cz

Newcycling odbarvuje recykláty ze spotřebitelské sféry
Získávání čistých plastových recyklátů ze směsného spotřebitelského odpadu je hlavním cílem každé recyklační 
společnosti. Německá společnost APK AG z Merseburgu prokázala, že její technologie Newcycling dokáže úspěšně 
recyklovat plastový odpad z domácností s vysokou účinností a v průmyslovém měřítku.

Společnost APK prověřila kon-
cept své technologie Newcycling 
— fyzikálního procesu na  bázi roz-
pouštědel, který umožňuje selek-
tivní separaci polymerů ve  směs-
ném plastovém odpadu. Během 
vícestupňového procesu je schop-
na oddělit kapalné a pevné složky, 
polymer vyčistit a rozpouštědlo 
zregenerovat pro opětovné použití 
v procesu.

V průběhu roku 2021 APK pro-
vedla postupnou implementační 
strategii, aby na jejím konci do-
sáhla průmyslové výroby ve svém 
recyklačním závodě v Merseburgu. 
Už v první fázi projektu se jí podle 
oficiálního tvrzení firmy podařilo 
dosáhnout vynikajících výsledků 
z hlediska bezproblémového zpra-
cování, výtěžnosti a mechanic-
kých hodnot recyklátu.

Zpřesněním procesních paramet-
rů v mezilaboratorní fázi se násled-
ně podařilo ještě zlepšit výsledky 
odbarvování. Vývojový tým vede-
ný Hagenem Hanelem, vedoucím 
Inovačního centra pro  recyklaci 
plastů společnosti APK, úspěšně 
implementoval tyto upravené pa-
rametry v listopadu 2021 ve druhé 
fázi. Následná analýza fóliového 
materiálu pak podle vyjádření 

Jürgena Flesche, člena představen-
stva APK dohlížejícího na  výrobu 
a technologii, „odhalila vynikají-
cí hodnoty barvy a průhlednosti 
s hodnotou L blízkou fóliím vyro-
beným z původních plastů“.

Tyto kvalitativní aspekty jsou 
přitom čím dál důležitější, protože 
recyklované plasty si začínají na-
cházet cestu do  plastových obalů 
a poptávka po tomto materiálu ros-
te. Proof of concept ukazuje prove-
ditelnost technologie Newcycling 
a její potenciál pro  průmyslové 
využití.

APK nyní bude pokračovat ve své 
expanzi a spolu s původními part-
nery v hodnotovém řetězci plastů 
očekává, že bude moci v nadcháze-
jících letech zřídit několik nových 
závodů. 

© APK

Studentka sestrojila funkční pozoun z plastu
Plast místo mosazi: rosenheimská studentka 
Anna-Lena Rotterová završila svá studia strojního 
inženýrství neobvyklým projektem.

Pro svou bakalářskou práci posta-
vila 24letá amatérská hudebnice 
a studentka Technické univerzity 
v  Rosenheimu pozoun z plastů 
vyztužených uhlíkovými vlákny. 
Pomohla jí k  tomu 3D tiskárna. 
Na  práci na  projektu měla dva 
měsíce. Nástroj váží jen necelých 
500 g, tedy čtvrtinu hmotnosti 
plechového pozounu. Může být 
individuálně navržen: různé bar-
vy nebo loga nepředstavují žádný 
problém. Karbonový pozoun je 
navíc výrazně levnější než klasic-
ký žesťový nástroj.

Rotterová původně chtěla po-
stavit eufonium, „bratříčka“ tuby, 
na které hraje. To však bylo příliš 
komplikované na  „stavbu“ v  po-
měrně krátké době, kterou měla 
k dispozici. Proto nakonec vytvo-
řila pozoun, který ostatně také 
ovládá.

Nejprve změřila prvky pozou-
nu a vytvořila virtuální model. 
Studovala proudění vzduchu 
a provedla výpočty pro  výběr 
materiálu. Pak přišel na  řadu 
3D tisk. Na  domácí tiskárně 
vznikly formy na  výrobu jed-

notlivých dutých těles a po půl 
roce od počátku projektu drže-
la v rukou hotový karbonový 
pozoun.

„Ve srovnání s žesťovým ná-
strojem je zvuk slyšitelně tem-
nější,“ říká studentka. Wolfgang 

Gahabka, její učitel hudby 
z  Rosenheimu, pak nástroj hod-
notí slovy: „Zvuk je měkký a tem-
ný, přesto velmi příjemný.“ Nízká 
hmotnost nástroje zaujme pře-
devším začátečníky, stejně jako 
robustnost. 

Newcycling — nejkratší cesta zpět do obalů

obal
po použití

odhazování odpadků (země/moře)

mechanická recyklace
chemická 
recyklace

energie

palivo

spalování/skládka

cirkularita

© Anna-Lena Rotter
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Specialisté a výzkumníci z VŠCHT na cestě  
ke „svatému grálu“ chemie a snížení surovinové závislosti
Najít ekonomicky smysluplný způsob, jak nahradit některé polymery jinými, 
přírodními a snadno rozložitelnými látkami, je takřka svatým grálem chemie. Výzkum 
proto probíhá na mnoha univerzitách i v soukromé sféře všude po světě. Jinak tomu 
není ani na Ústavu polymerů VŠCHT Praha, kde pod vedením Drahomíra Čadka tým 
vědců pracuje na tvorbě směsi přírodního kaučuku a termoplastického škrobu, který 
může najít uplatnění v gumárenském či plastikářském průmyslu. 

�� Co je přírodní kaučuk a jak se 
získává, je všeobecně dobře 
známé. Ale co je termoplastic-
ký škrob?
Termoplastický škrob je amorf-

ní nebo semikrystalický mate-
riál složený z želatinovaného 
nebo destrukturovaného škrobu 
a změkčovadla.

V rámci výroby se nejčastěji po- 
užívá metoda extruze při  teplo-
tách 140—160 °C za  vysokého tla-
ku a střižných sil. Pro  zpracování 
se přidává buď voda, anebo změk-
čovadla, což jsou netěkavé látky 
jako například glycerol, obsahující 
hydroxylové skupiny, které díky 
svému složení mohou měnit vlast-
nosti polymerů. Aby termoplastic-
ký škrob mohl vzniknout, musí 
dojít k narušení struktury škrobo-
vých zrn a želatinaci škrobu vlivem 
termomechanických sil.

I když to zní složitě, výroba je 
velmi jednoduchá, na  našich za-

řízeních to trvá zhruba 20 minut. 
A takový materiál potom připomí-
ná plast, přičemž jeho tvrdost se dá 
regulovat právě změkčovadly.

Ale protože je termoplastický 
škrob hydrofilní, je bohužel dost 
citlivý na  vlhkost. Jinak řečeno, 
při kontaktu s vodou se začne roz-
pouštět. Kdybyste si dala do kelím-
ku vyrobeného z termoplastického 
škrobu kávu, stal by se z ní během 
chvíle rosol a třeba obyčejný jogurt 
by kelímek po čase zcela rozpustil. 
Ani jeho mechanické vlastnosti 
nejsou ideální a vlivem času navíc 
křehne. Ale takto surový se dá vyu-
žít třeba v oblasti 3D tisku. Lze s ním 
třeba tisknout části, které se poslé-
ze z vytisknutého objektu budou 
odstraňovat — vymývat. 

�� Takže aby byl tento materiál 
vhodný pro  průmyslové vy- 
užití, nesmí být navlhavý. Jak 
na to? 
Dočetl jsem se, že vlastnosti ter-

moplastického škrobu by mohl vy-
lepšit přírodní kaučuk. Ta myšlen-
ka se mi zalíbila, protože kaučuk je 
hydrofobní a protože s  přírodním 
kaučukem pracuji řadu let. Jenže 

je také nepolární, nemá žádnou 
OH skupinu a po  smíchání nejsou 
vlastnosti směsi moc dobré. Proto 
jsme začali přemýšlet nad tím, čím 
bychom mohli směs vylepšit, při-
čemž jsme se stále drželi myšlenky, 
že se pokusíme hledat pouze pří-
rodní látky.

Nakonec jsme zkusili epoxidova-
ný přírodní kaučuk, kde se epoxida-
ce provádí kyselinou peroxioocto-
vou a výsledkem je, že se na řetězci 
přírodního kaučuku vytvoří epoxy 
skupiny, které jsou polární. Tím se 
výrazně zlepší míchání s termo-
plastickým škrobem a současně jde 
stále o přírodní kaučuk.

Tento epoxidovaný přírodní kau-
čuk se používá třeba v gumárenství 
při  výrobě některých pneumatik, 
např. pokud je třeba do směsi zamí-
chat polární sloučeniny jako třeba 
oxid křemičitý. 

�� Takže vaše výsledná směs za-
hrnuje přírodní kaučuk, termo-
plastický škrob a epoxidovaný 
přírodní kaučuk?
Ne ne, nakonec jsme se rozhodli 

obyčejný přírodní kaučuk úplně 
vyřadit a používáme epoxidovaný 
latex. Výhodou je, že lze snadno 
regulovat množství epoxidových 
skupin, což ovlivňuje vlastnosti 
výsledného materiálu.

Vytvořili jsme například gumu, 
která se dala natáhnout a měla taž-
nost 2 000 %, což jsem do té doby 
nikdy neviděl. Zároveň ale můžete 
vytvořit relativně tvrdý materiál, 
který připomíná plast.

A zajímavé je, že když jsme měli 
ve  směsi 10 % epoxidovaného 
přírodního kaučuku, měl mate-
riál určité mechanické vlastnos-
ti. Když jsme však poměr zvýšili 
na  20—30 %, některé mechanické 
vlastnosti materiálu šly ohromně 
nahoru. Kaučuk tam v určitém mo-
mentu vytvoří vnitřní propojenou 
strukturu a dohromady to dává 
skutečně výrazně lepší vlastnosti.

�� Máte už představu, co by se 
z takového materiálu dalo 
vyrábět? 
Zatím jsme stále ve stadiu základ-

ního materiálu a jeho vlastnosti za-

Získávání přírodního latexu z kaučukovníku © iStock, strukturyxx

Hroudy přírodního kaučuku © iStock, Gan Chaonan
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tím směřují spíše na  stranu gumy 
než plastu, protože aby mohl nahra-
dit plast, musel by se ještě materiál 
zlepšit třeba plnivem. To jsme ale 
už také zkoušeli.

Využili jsme dřevěnou moučku 
i minerály a tím se dají nějakým 
způsobem vlastnosti zlepšit, ale 
zatím to stále není to, co bychom 
si představovali. Takže my tu směs 
termoplastického škrobu a epo-
xidovaného přírodního kaučuku 
vulkanizujeme sírou a vytvoříme 
z něj tak gumu. Směs má podobné 
vlastnosti jako směsi přírodního 
kaučuku.

�� Znamená to, že jste přišli 
na  způsob, jak nahradit část 
přírodního kaučuku jinými pří-
rodními složkami při  zachová-
ní vlastností materiálu?
Ani to se asi nedá takto jednoznač-

ně říci. Nahradili jsme část kaučuku 
škrobem, což může být v určitých 
aplikacích výhoda, protože mate- 
riál má polární složku a lze na  něj 
navazovat další polární složky. 

Navíc, když si vezmete, že se stro-
my kaučukovníku musejí pěstovat 
na  plantážích v jihovýchodní Asii, 
Africe či Jižní Americe a do Evropy 
se kaučuk dováží, jde o poměrně 
velkou ekologickou zátěž. A poptáv-
ka po kaučuku neustále roste, takže 
se plantáže musejí rozšiřovat…

Výhodou našeho řešení je to, že 
škrob získáváme z brambor, které 
se dají vypěstovat tady v České re-
publice. V tomto ohledu jsme tak 
soběstační.

Kaučuk budeme potřebovat po-
řád, ne nadarmo je to jedna z klíčo-
vých světových surovin, ale pokud 
se alespoň jeho část, byť malá, bude 
moci nahradit běžnou surovinou, 
kterou si dokážeme produkovat 
sami, je to jedině dobře.

�� Budou se z něj moci vyrábět 
třeba pneumatiky? 
K tomu bude zapotřebí ještě 

pořádná porce testů a ověřování, 
protože materiál musí být stopro-
centní. Není možné, aby se jeho 
vlastnosti v průběhu času a půso-

bením povětrnostních vlivů výraz-
ně měnily.

V současné době máme mate- 
riál, z jehož vlastností jsme velmi 
překvapení a můžeme přemýšlet, 
jak jej dále využít a případně s čím 
dále smíchat s ohledem na  pod-
mínku přírodních materiálů. Jeho 
vlastnosti jsou relativně srovna-
telné s klasickými gumárenský-
mi směsmi, což je dobrý příslib 
do budoucna.

Dokážu si představit, že může 
některé nahradit v aplikacích, které 
nemají dlouhodobé užití. Například 
těsnění na  víčkách od  nápojů 
a podobně.

A ještě vidím jednu velkou oblast, 
kde by se dal materiál využít: země-
dělství. Tam se škrob může míchat 
s hnojivy, je možné z něj vyrábět 
květináče pro sadbu a podobně.

Ale upřímně, asi nikdy se nepoda-
ří vzít přírodní materiály a vyrobit 
z nich směs lepší, než je nějaká kon-
krétní syntetická.

�� Probíhá obdobný výzkum 
i jinde, nebo je v tomto VŠCHT 
Praha unikátní?
Nějaký výzkum po světě probíhá, 

věnují se mu zejména země, kde se 
kaučukovník pěstuje, ale není to 
nikterak časté téma.

Jinak se s termoplastickým škro-
bem pracuje při  vývoji ekologic-
kých obalů a podobně. A běžně 
se už prodávají třeba jednorázové 
příbory vyrobené z takového po-
dobného materiálu i u nás v České 
republice. 

�� Snaha nahrazovat třeba ropné 
deriváty přírodními složka-
mi je v Evropě velmi silná. Je 
v gumárenství něco takového 
proveditelné?
Ten trend je výrazný zejména 

v Německu, kde se o to opravdu 
snaží. Takže oleje, které jsou pů-
vodně z ropy, zkouší nahrazovat ře-
pkovým olejem, zkouší se i sluneč-
nicový. Výsledky ale zatím nejsou 
úplně příznivé.

Každopádně zajímavostí je, že 
přírodní kaučuk se dá získávat 
nejen ze  stromů kaučukovníku, 
ale i z kazašských pampelišek 
Taraxacum koksaghyz, které se dají 
mimochodem pěstovat i v  pod-
mínkách mírného pásu. Z mléka 
(latexu) celé rostliny se dá získávat 
stejný polymer, jaký je v přírod-
ním kaučuku ze  stromů. Ale má 
to drobný háček. V latexu z kauču-
kovníku je obsah klíčového poly-
meru přibližně 35 %, kdežto v koře-
nech pampelišky je to pouze kolem 
5 %, a ještě je třeba látky extraho-
vat organickými rozpouštědly, což 
není úplně ekologické. V případě 
klasického kaučukovníku takový 
postup zcela odpadá. Tam se latex 
sráží jen za působení slabého roz-
toku kyselin. Pokud však budeme 
jako Evropa chtít akcentovat suro-
vinovou soběstačnost, budeme se 
muset zamyslet i nad tím, kde tyto 
pampelišky pěstovat a jak z nich 
třeba šetrněji kýžený produkt 
získat. 

Kristina Kadlas Blümelová

Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.
Pracuje na  Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kon-
krétně v Ústavu polymerů, kde se věnuje zejména zpracování 
polymerů. Jeho dlouhodobě nejoblíbenějším tématem je přírod-
ní kaučuk, věnuje se též aspektům vulkanizace, což je dodnes 
nevysvětlená problematika. V posledních letech se začal věno-
vat i plastům a škrobu. Zde studuje přípravu a využívání termo-
plastického škrobu, jeho kombinaci s dalšími polymery. Vyučuje 
studenty, vede bakalářské i magisterské práce a věnuje se též po-
pularizaci chemie. Ve  volném čase se plně věnuje zahradničení 
či výletům a je velkým příznivcem Pevnosti Boyard. Žije s man-
želkou na kraji Prahy.

Náhradním zdrojem kaučuku by mohla být pampeliška, konkrétně druh 
Taraxacum koksaghyz
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Zpráva o globálním trhu s plastovými 
a pryžovými produkty
Reportlinker.com předpovídá, že celosvětový trh s plasty a pryžovými výrobky 
poroste z 1 229,98 miliardy USD v roce 2021 na 1 357,49 miliardy USD v roce 2022 
při složené roční míře růstu (CAGR) 10,4 %. Dále očekává, že trh v roce 2026 vzroste 
na 1 923,6 miliardy USD při složené roční míře růstu (CAGR) 9,1 %.

Největším regionem trhu s plasty 
a pryžovými výrobky v roce 2021 
byla podle Reportlinker.com ob-
last Asie a Tichomoří, následovaná 
Severní Amerikou. Odvětví výroby 
plastových a pryžových výrobků 
bylo nejvíce ovlivněno růstem oba-
lového průmyslu, kde také dochází 
k  vývoji řady nových technologií 
a produktů, které budou ovlivňo-
vat poptávku po plastových mate-
riálech. Ve  větší míře se zavádějí 
praktické funkce, jako jsou opako-
vaně uzavíratelná balení, snadno 
otevíratelné stojaté sáčky a menší 
velikosti balení pro jednotlivé por-
ce. Vyvíjejí se nové formy propa-
gačních balení a balení napomá-
hající rozšíření značky a zajištění 
věrnosti zákazníků. Tento vývoj 
v oblasti balení zvyšuje spotřebu 
plastů a pryže a Reportlinker jej 
považuje za „pohon“ trhu.

Pandemie koronaviru způsobi-
la v roce 2021 masivní omezení 
na  trhu výroby celé řady plasto-
vých a pryžových výrobků pře-
devším z  důvodu narušení doda-
vatelských řetězců vyvolaných 
obchodními omezeními v  jed-
notlivých zemích a z  důvodu po-
klesu spotřeby vyvolané rovněž 
především zavedením řady bez-
pečnostních opatření. Očekává 
se však, že se trh výroby plasto-
vých a pryžových výrobků zotaví 
ze šoku v průběhu prognózované-
ho období, a zásadním způsobem 
by ji neměla ovlivnit ani situace 
na  Ukrajině, protože Ukrajina ani 
Rusko nepatří mezi nejzásadnější 
dodavatele, a především zdroje 
surovin v  tomto oboru „nepřed-
stavují zásadní slabiny globální-
ho trhu“. Na  druhou stranu nelze 
pomíjet ani vliv růstu cen ropy 
na  některé suroviny, především 
pak jejich dopravu.

Výrobci v průmyslu plastových 
a pryžových výrobků investují 
do  automatizačních technologií, 
aby snížili výrobní náklady, zvýšili 
produktivitu a zlepšili kvalitu pro-
duktů. Použití senzorů a bezdráto-

vých technologií pomáhá shromaž-
ďovat cenná data, která se používají 
ke  zlepšení účinnosti a snížení 
chyb. To vede k  zefektivnění vý-
robních procesů a lepší kvalitě pro-
duktů při nižších nákladech. Podle 
společnosti ABB, výrobce průmy-
slových robotů, někteří jejich zá-
kazníci hlásili zvýšení produktivity 
o 15—30 % po instalaci robotických 
automatizačních systémů.

V roce 2021 bylo v průmyslu 
výroby plastů nasazeno přibližně 
180  000 strojů, což představuje 
nárůst o 67 000 strojů v průběhu 

posledních čtyř let. Mezi význam-
né společnosti poskytující prů-
myslovou robotiku patří FANUC 
Corporation, Yaskawa Electric 
Corporation, ABB Group, Kuka AG 
a Kawasaki Heavy Industries.

Reportlinker se v  rámci svých 
pravidelných analýz zaměřuje 
na  nejvýznamnější země ovliv-
ňující trh s výrobky z plastů 
a pryže, mezi které řadí i Českou 
republiku. V  jeho hledáčku se ale 
ocitají také Argentina, Austrálie, 
Belgie, Brazílie, Čína, Dánsko, 
Egypt, Filipíny, Finsko, Francie, 
Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, 
Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, 
Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, 
Kolumbie, Malajsie, Mexiko, 
Německo, Nigérie, Nizozemsko, 
Norsko, Nový Zéland, Peru, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, 
Singapur, Spojené arabské emiráty, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Thajsko, Turecko, USA, Velká 
Británie, Venezuela a Vietnam.

VsTřikoVání plasTů
Trh pro  vstřikování plastů byl 

v roce 2021 oceněn na  přibližně 
1 340 240 kt a očekává se, že během 
prognózovaného období 2022—
2027 jeho složená roční míra růstu 
(CAGR — compound annual growth 
rate) překoná hodnotu 3,5 %.

Pandemie covidu-19 měla ne-
gativní dopad na  trh vstřikování 
plastů, nicméně se nyní odhaduje, 
že trh dosáhl úrovně před pande-
mií. Hlavními faktory ovlivňující-
mi zkoumaný trh jsou zrychlující 
se poptávka po spotřebním zboží 
a elektronice a rostoucí poptávka 
ze  strany obalového průmyslu. 
Na druhou stranu rostoucí výskyt 
3D tisku bude rozmach trhu prav-
děpodobně brzdit. Reportlinker 
také očekává, že adaptace lehkých 
vozidel a elektrických vozidel na-
bídne různé lukrativní příležitosti 
pro růst trhu. 

Trhu vládne obalový segment. 
Vstřikování plastů nabízí širokou 
škálu řešení od  velkoobjemových 
obalů až po  tenkostěnné nádoby 
a formy na láhve. Existuje zvýšený 
požadavek na  nízkou hmotnost 
a zvýšenou pevnost s použitím 
menšího množství plastového 
materiálu. Pokroky ve  vstřikování 
vedly k nízkým nákladům a men-
ší spotřebě materiálu, stejně jako 
k nízké hmotnosti plastů v obalo-
vém průmyslu. 

alTernaTiVní plasToVé obaly
Globální trh s alternativními plas-

tovými obaly podle analýzy vzros-
te ze 71,08 miliardy USD v roce 2021 
na 78,08 miliardy USD v roce 2022 
při složené roční míře růstu (CAGR) 
9,8 %. Očekává se, že trh v roce 
2026 poroste na  96,91 miliardy 
USD při  složené roční míře růstu 
(CAGR) 5,5 %.

Velké změny přinášejí snahy o kvalitní náhradu syntetických plastů bioplasty, 
i když jejich vlastnosti, možnosti dalšího zpracování a žel ani rozložitelnosti zdale-
ka nedosahují parametrů, jakých by bylo zapotřebí © iStock, Claudio Rampini
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Produkty alternativních plas-
tových obalů zahrnují inovativ-
ní, ekologicky šetrné alternativy 
k tradičním materiálům a bio-
logicky rozložitelné obaly, tedy 
obalové produkty vyrobené z re-
cyklovaných materiálů a rostlinné 
obaly. Hlavními typy plastových 
alternativních obalů jsou plasty 
na bázi škrobu, plasty na bázi celu-
lózy, kyselina polymléčná (PLA), 
polyhydroxyalkanoáty (PHA) 
a další. Plasty na bázi škrobu jsou 
vyrobeny z kyseliny polymléčné 
(PLA), která se vyrábí z fermento-
vaných sacharidů, jako je kukuřič-
ný škrob.

Různé procesy zahrnují recyk-
lovatelné, opakovaně použitelné, 
biologicky rozložitelné plasty a po-
užívají se v potravinářství a nápo-
jích, osobní péči, zdravotní péči 
a dalších aplikacích.

Největším regionem na  trhu 
s alternativními plastovými obaly 
byla v roce 2021 Severní Amerika. 
Hlavní hnací silou růstu trhu s al-
ternativními plastovými obaly jsou 
rostoucí obavy o životní prostře-
dí spojené s používáním plastů, 
tedy obavy ze  škodlivých účinků 
na  lidi, zvířata a přírodu obecně. 
Zákazníci se zajímají o možnos-
ti ekologického balení, aby našli 
náhradu za  plastové obaly. Podle 
zprávy Světového ekonomického 
fóra zveřejněné v říjnu 2019 uniká 
do  našich oceánů ročně přibližně 
13 milionů tun plastového odpadu, 

což způsobuje nepředstavitelné 
škody na  biologické rozmanitosti, 
mořský život a lidské zdraví.

Přesto se předpokládá, že vysoké 
náklady na  produkty s alternativ-
ními plastovými obaly růst trhu 
s alternativními plastovými obaly 
v prognózovaném období omezí. 
Biologicky rozložitelné plasto-
vé obalové materiály jsou totiž 
ve srovnání s materiály biologicky 
nerozložitelnými drahé. Například 
cena biologicky odbouratelných 
plastových sáčků CycleWood 
je kolem 1,5 centu na  jednotku 
ve srovnání s 1,2 centu za tradiční 
plastovou tašku. Výroba biologic-
ky rozložitelných materiálů je na-
víc 2× až 10 × nákladnější než re-
lativně biologicky nerozložitelné 
materiály.

Pokrok v technologii je pro-
to hlavním trendem na  trhu 
s alternativními plastovými obaly. 
Významné společnosti působící 
na trhu se neustále zaměřují na za-
vádění inovativních a udržitelných 
obalových řešení pro různá průmy-
slová odvětví, aby si udržely svou 
pozici v konkurenčním podnikatel-
ském prostředí a splnily požadavky 
koncových uživatelů.

Například v lednu 2021 společ-
nost Sealed Air Corporation uvedla 
na trh novou verzi obalového ma-
teriálu typu bublinkové fólie, který 
je vyroben z nejméně 90 % recyk-
lovaného obsahu. Recyklovaný ob-
sah používaný k výrobě takových 

obalů pochází z postindustriálních 
materiálů, které by jinak skončily 
na skládkách.

TrH s kyselinou polymléčnou
Velikost globálního trhu PLA s vy-

sokou pravděpodobností vzroste 
z 1,0 miliardy USD v roce 2021 
na 1,9 miliardy USD do roku 2026, 
při  CAGR 12,2 % mezi roky 2021 
a 2026. Trh je řízen různými fakto-
ry, jako je rostoucí poptávka po PLA 
v obalovém průmyslu, vládní naří-
zení v Evropě, zvýšené zaměření 
vlády na politiku zeleného zadává-
ní veřejných zakázek a posun spo-
třebitelských preferencí směrem 
k ekologickým a biologicky rozlo-
žitelným plastovým výrobkům. 
Kromě toho se očekává, že vysoký 
potenciál v rozvíjejících se zemích 
APAC, jako je Indie a Čína, a multi-
funkčnost PLA budou během pro-
gnózovaného období významně 
ovlivňovat trh. Ten je v rozvojových 
zemích teprve ve  fázi zrodu ovliv-
ňovaného výzvami, mezi které pat-
ří zpracování po skončení životnos-
ti, kolísání cen ropy, výkonnostní 
omezení PLA a omezené regulace 
PLA v rozvojových zemích.

Očekává se však, že trh s PLA vý-
razně poroste také v evropských 
zemích, především v Německu 
a ve  Velké Británii, kde výrazně 
roste povědomí spotřebitelů o udr-
žitelných plastových řešeních a ros-
toucí skládky i hromady odpadu 
vnímají jako vážná environmentál-
ní a zdravotní rizika. Kromě toho 
se očekává, že rostoucí investice 

do  nových obalových technologií 
a přísné vládní normy týkající se 
používání plastů a zákazu plastů 
na jedno použití zvýší v prognózo-
vaném období tempo růstu v  celé 
Evropě.

málo VyužíVaný poTenCiál 
TrHu s magneTiCkými plasTy

Vysokým potenciálem růstu 
v chemickém a materiálovém 
průmyslu, s robustním výhle-
dem na  velikost trhu a význam-
nými nevyužitými příležitostmi 
pro společnosti disponuje globální 
trh s magnetickými plasty. Zpráva 
o trhu Magnetic Plastics společnos-
ti Reportlink se proto speciálně za-
měřuje na komplexní studii o per-
spektivě velikosti globálního trhu, 
klíčových tržních trendech, příleži-
tostech růstu, podílech na trhu, po-
tenciálních typech a významných 
aplikacích pro  koncové uživatele. 
Její letošní aktualizace představu-
je nejnovější perspektivy strategie 
po pandemii pro rok 2022 a zbytek 
období prognózy do roku 2028.

Mnoho společností se podle zprá-
vy v průběhu posledních několika 
čtvrtletí rychle přizpůsobilo změ-
nám na  trhu a podpořilo zlepšení 
výkonu prostřednictvím zaměření 
na  provozní efektivitu. Úspěšné 
společnosti přetvořily svá portfo-
lia a orientovaly se na rychleji ros-
toucí průmyslové vertikály a země 
pro koncové uživatele. Zaměřují se 
především na  rozvojové trhy, kde 
potenciál roste exponenciální mě-
rou. /-mim/

Tahounem plastikářského průmyslu v pocovidové éře jsou především obalové 
materiály © iStock, Phuchit

Velmi významný je také rostoucí podíl plastů v automobilovém průmyslu 
 © iStock, Goce
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Sofistikované technologie vdechují 
starým pneumatikám nový život
Recyklace pryže není na rozdíl od mnoha různých 
druhů plastů vůbec jednoduchou záležitostí. Nelze 
ji totiž jen tak jednoduše roztavit a hmotu znovu 
zpracovávat. Přesto lze i staré pneumatiky využít 
a odpad přeměnit v cennou surovinu. Drcením, mletím 
a užitím určitých technologických postupů lze získat 
aktivní gumový prach, který je následně možné využít 
jako součást nových kaučukových směsí či například 
přimíchávat do asfaltu a vyrábět tak gumoasfalt.

Základní složkou pryže je buď pří-
rodní, nebo syntetický kaučuk, 
dále směs obsahuje saze nebo si-
liku, změkčovadla, oxid zinečnatý 
či antioxidanty. Různých složek 
ale může být v pryži i dvacet. Aby 
však měla taková směs potřebné 
užitné vlastnosti, musí projít tak-
zvanou vulkanizací. Jde o proces, 
při  němž se řetězce kaučuku spojí 
příčnými (nejčastěji sirnými) vaz-
bami do  prostorové sítě. A právě 
tento moment také může za to, že 

pryž nelze jednoduše recyklovat. 
Zatím totiž neexistuje jednoduchý 
a spolehlivý způsob, jak tyto příčné 
vazby rozbít bez současné destruk-
ce kaučukových řetězců. Znamená 
to, že zkrátka nelze udělat reverzní 
proces a pryž „odvulkanizovat“.

složiTosTi a záHady 
VulkanizaCe

„Vulkanizace je sice metoda stará 
přibližně 180 let, ale ani za  takto 
dlouhou dobu se ještě vědcům 

nepodařilo plně objasnit její me-
chanismus. Jinak řečeno, víme, 
že to funguje, ale nevíme přesně, 
jak to funguje,“ vysvětluje Zdeněk 
Hrdlička, který působí na  Ústavu 
polymerů VŠCHT Praha a dodává, 
že reakcí, které v průběhu vulkani-
zace probíhají, je celá řada a vzhle-
dem k vlastnostem pryže není 
možné použít některé experimen-
tální analýzy zavedené v analytické 
chemii. Ty totiž vyžadují rozpustný 
vzorek, jenomže pryž se rozpustit 

nedá. V některých rozpouštědlech 
sice nabobtná, může se dokonce 
i rozpadnout na  několik kusů, ale 
nerozpustí se do  homogenního 
roztoku. „A tím, že není přesně 
popsaný proces vulkanizace, je ob-
tížné pracovat na  devulkanizaci,“ 
podotýká dále.

maTeriáloVá reCyklaCe mění 
odpad na suroVinu

Z těchto důvodů se lze k devul-
kanizaci pouze přiblížit, například 

Částečky drti, která by se jako recyklát použila při výrobě nových pneumatik, by měly ideálně tvarem připomínat třeba neuron, protože ten umožní lepší mechanické 
zakotvení  © iStock, Anusorn Nakdee

Částečky drtě při 100× a 500× zvětšení  © VŠCHT
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lze rozemletou pryž vařit v roztoku 
louhu nebo solí, čímž se ale rozštěpí 
jak příčné vazby, což je žádoucí, tak 
bohužel i vazby v samotných kau-
čukových řetězcích, a materiál tak 
degraduje. Tímto postupem vznik-
ne tzv. regenerát, který připomíná 
surový kaučuk a dá se poté v ma-
lých procentech použít jako přísada 
do kaučukové směsi.

Další cestou recyklace může být 
pyrolýza, při  níž se pryž dokáže 
účinkem vysoké teploty bez pří-

stupu vzduchu rozložit. Vzniká 
tak směs uhlovodíků a dalších 
látek, které se většinou upotřebí 
jako paliva. Aby se z  nich dal vy-
robit nový kaučuk, musely by tyto 
látky projít dalšími, veskrze složi-
tými procesy.

„V tomto ohledu probíhá řada vý-
zkumů, ale všeobecně vzato se py-
rolýzní jednotky zatím potýkají se 
špatnou ekonomickou návratnos-
tí,“ říká Zdeněk Hrdlička s tím, že 
další a často používanou metodou 
je proto materiálová recyklace, kte-
rou se v Ústavu polymerů VŠCHT 
Praha zabývá právě on a další vědci. 

Vzhledem k tomu, že se zhruba 
70 % kaučuku spotřebuje na výro-
bu pneumatik, týká se materiálová 
recyklace zejména jich. V tomto 
případě není cílem rozložit pryž 
chemicky, ale pouze mechanicky 
na  jemný granulát. Pryžová drť 
se pak dále míchá s  pojivy, jako je 
například polyuretan, nebo se mik-
rovlnně spéká a využívá například 
ve stavebnictví pro výrobu zámko-
vé dlažby, dlaždic na  dětská hřiště 
a podobně.

„Ale i tyto aplikace jsou omezené, 
někteří lidé proti tomu dokonce 
brojí, zejména ve  Spojených stá-
tech, protože pryž obsahuje poly-
cyklické aromatické uhlovodíky. 
Zatím nebylo prokázáno, že by bylo 
využívání pryže pro  takové účely 
zdraví nebezpečné, ale hlasů, které 
se snaží využívání těchto materiálů 
omezit, není málo.“

TrniTá CesTa z pneumaTik 
do pneumaTik

Podle Zdeňka Hrdličky je ideál- 
ním cílem, aby se dala pryž 
z vysloužilých pneumatik pou-

žít pro  výrobu nových pneuma-
tik. „O to se zde na  VŠCHT Praha 
snažíme, ale nelze to udělat tak, 
že bychom nahradili kaučuko-
vou směs pro  výrobu recyklátem 
ze  sta procent. Když má být finál-
ním produktem opět pneumatika, 
musí mít materiál např. patřičnou 
pevnost, odolnost vůči odírání 
i dynamické únavě. A v takovém 
případě lze recyklát použít zhruba 
jen v 10 hmotnostních procentech. 
Chtěli bychom tento poměr o něco 

zvýšit, ale tím se některé vlastnosti 
materiálu trochu změní.“

I proto zrovna v této aplikaci 
hodně záleží na tom, ve které čás-
ti pneumatiky by se taková směs 
nové pryže a recyklátu použila, 
protože každá partie má jiné ná-
roky. Běhoun, který nese vzorek, 
musí být velmi odolný proti odírá-
ní a musí zaručit vysokou adhezi 
vůči vozovce i za mokra či na sně-
hu. Bočnice se cyklicky prolamují, 
takže je třeba, aby byly odolné vůči 
dynamickému namáhání. Patky 
bývají tvrdé a při  jízdě se téměř 
nezahřívají, takže třeba tam by se 

dalo recyklátové drti zřejmě použít 
více. 

akTiVoVaný pryžoVý praCH 
do auTomoTiVe i sTaVebniCTVí

A ještě je zde jedna podmínka. 
Drť, která by se jako recyklát po- 
užila při  výrobě nových pneuma-
tik, by měla obsahovat velmi malé 
a na povrchu aktivované částečky. 
To znamená, že tvarově nepůjde 
o mnohostěn, ale o tvar, který při-
pomíná třeba neuron, protože ten 
umožní lepší mechanické zakotve-
ní. Vědci z VŠCHT Praha proto spo-
lupracují se společností Lavaris, 
která se specializuje na  vývoj 
technologií pro  recyklaci materiá-
lů z různých odvětví, jako jsou sta-
vební průmysl, gumárenství a plas-
ty. Práce na aktivaci tedy probíhají 
jak v Lavarisu, tak i na univerzitě.

„My se snažíme pryžový prach vy-
užít především v nové kaučukové 
směsi, protože jsme primárně gu-
maři a jsme vybaveni stroji na  mí-
chání směsí i přístroji na  měření 
vlastností vulkanizátu. Snažíme 
se tedy zlepšit vlastnosti pryže 
obsahující recyklát tak, aby se ho 
v pneumatikách dalo uplatnit více, 
čímž se přiblížíme cílům cirkulár-
ní ekonomiky,“ pokračuje Zdeněk 
Hrdlička.

Drť výzkumníci aktivují fyzikál-
ní, chemickou i biologickou cestou 
předtím, než ji přimíchají do nové-
ho kaučuku. „Používáme například 
bakterie, které konzumují síru 
z můstků, takže na  povrchu pryže 
provádějí devulkanizaci. V rámci 

„Vulkanizace je sice metoda stará přibližně 180 let, ale ani za takto dlouhou dobu se 
ještě vědcům nepodařilo plně objasnit její mechanismus. Jinak řečeno, víme, že to 
funguje, ale nevíme přesně, jak to funguje. A tím, že není přesně popsaný proces 
vulkanizace, je obtížné pracovat na devulkanizaci.“ 
 Doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D., Ústav polymerů, VŠCHT Praha
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fyzikálních úprav používáme mik-
rovlnné záření, které dokáže rozbít 
strukturu na povrchu částic.“ A che-
micky probíhá aktivace tak, že se 
drť ošetří oleji nebo určitými čini-
dly, jejichž složení bývá utajováno.

V Lavarisu, který pryžovou drť zís-
kává z recyklačních linek a násled-
ně mele na prach, probíhá aktivace 
dvojím způsobem. „Buď se na čás-
tečky působí čistě mechanicky, 
čímž se jejich velikost a tvar změní, 
nebo za  určité teploty a proudění 
vzduchu mírně měníme chemické 
složení. Vlastně na  povrchu rozbí-
jíme sírové můstky a díky tomu je 
možné materiál buď užít samostat-
ně, nebo v určitém poměru mísit 
a následně třeba znovu vulkanizo-
vat jako celek,“ vysvětluje George 
Karra‘a, zakladatel společnosti, 
a dodává, že granulát je možné na-
mlít na velikost do 250 μm, 400 μm, 
650 μm či 800 μm.

poTřeba osVěTy
Tento aktivní prach ale není úplně 

základní surovinou, protože obsa-
huje veškeré látky, které byly potřeb-
né na výrobu pryže, a technologové, 
kteří vyvíjejí nové směsi například 
pro  výrobu pneumatik, se zatím 

z důvodu bezpečnosti zdráhají re-
cyklát využívat ve  větším měřítku 
a mladí konstruktéři také jeho před-
nosti zatím příliš neznají. „I proto 
spolupracujeme jak s VŠCHT Praha 
a výrobci automobilů, tak i se stu-

denty architektury ČVUT nebo kon-
struktéry, abychom v tomto ohledu 
dělali osvětu a ukázali, že aktivní 
pryžový prach je možné bezpečně 
využívat i v tak regulovaném seg-
mentu, jako je automotive. Proto po-
řádáme i soutěž Reborn design, v níž 
studenti soutěží v tom, kdo navrhne 
lepší produkt s využitím recyklova-
ného materiálu.“

Aktivní pryžový prach má však ješ-
tě další možné aplikace. Například 
jej lze přidávat do asfaltu, čímž vzni-

ká gumoasfalt s lepšími vlastnostmi, 
než má samotný asfalt. Dnes je totiž 
tento materiál de facto odpadním 
produktem z ropy, do nějž se musejí 
přidávat složité polymery, aby měl 
požadované vlastnosti. Tímto pry-

žovým aktivním prachem však lze 
velkou část polymerů nahradit, což 
výrazně zlevňuje produkt.

„Přidáváním gumy do  asfaltu se 
navíc sníží hlučnost na 50—60 %. 
Pryž také snižuje opotřebení pneu- 
matik na  vozidlech, snižuje jejich 
brzdnou dráhu i nároky na údržbu, 
protože povrch tolik nepodléhá zá-
těži a povětrnostním vlivům. Asfalt 
je termoplastický, ale pryž ne, tak-
že směs při působení tepla a tlaku 
tak snadno neodtéká a na  silnici 

se netvoří vyjeté koleje. A tím, že 
je elastičtější, nedochází tolik ani 
k prasklinám a výtlukům,“ vysvět-
luje dále George Karra‘a a Zdeněk 
Hrdlička na závěr doplňuje, že as-
falt má také vysokou viskozitu sám 

o sobě. Když se do něj přidá prach, 
tak v něm nabobtná a viskozita 
se ještě zvýší a materiál teče ještě 
hůře.

„Stavební firmy proto musejí mít 
dostupné technologie, s jejichž po-
mocí dokážou takto viskózní mate-
riál pokládat. Ale vzhledem k tomu, 
že se v ČR gumoasfalt již používá, 
jsou na  tyto změny některé dobře 
připravené.“  

Kristina Kadlas Blümelová

Recyklát ze starých pneumatik je před dalším použitím nutné většinou drtit 
na jemný prach © VŠCHT

Gumoasfalt — jeden z výsledných produktů využití recyklátu
  © VŠCHT

„Přidáváním gumy do asfaltu se sníží hlučnost na 50—60 %. Pryž také snižuje opotřebení 
pneumatik na vozidlech, snižuje jejich brzdnou dráhu i nároky na údržbu, protože povrch 
tolik nepodléhá zátěži a povětrnostním vlivům. Asfalt je termoplastický, ale pryž ne, 
takže směs při působení tepla a tlaku tak snadno neodtéká a na silnici se netvoří vyjeté 
koleje. A tím, že je elastičtější, nedochází tolik ani k prasklinám a výtlukům.“ 
 George Karra’a, generální ředitel, Lavaris
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KOMERČNí PREZENTACE

Nová aplikace WebViewer slučuje webové a řídicí aplikace

Centrální ovládací jednotka používá 
webové technologie
Pomocí centrálního řízení vstřikovacích strojů obsluha stroje řídí, reguluje 
a optimalizuje kompletní výrobní proces. Pro přímé připojení také externích systémů 
a vlastních řešení, která nemají standardní rozhraní, používá společnost ENGEL 
technologii, která je v každodenním životě již značně rozšířená. Pomocí prohlížeče 
je možné s novou aplikací WebViewer bezpečně zapojit externí webové stránky 
do obslužného panelu CC300 vstřikovacích strojů ENGEL. 

Řízení CC300 nabízí rozsáhlé 
možnosti pro  jednoduchou a bez-
pečnou regulaci celého výrobního 
procesu a jeho nepřetržitou opti-
malizaci. Pokud hodláme skutečně 
těžit z přínosů digitalizace ve výro-
bě, je důležité, abychom měli pří-
stup nejen k údajům a informacím 
vstřikovacího stroje a automatiza-
ce, ale také k zařízením a systémům 
v periferiích a mimo výrobní buň-

ku. Pro  komunikaci řízení CC300 
například s temperačními jednot-
kami nebo řízeními horkého kanálu 
existují různé možnosti.

Rozšířenými nástroji integrace 
jsou OPC UA a VNC-Viewer, pomocí 
kterého lze nyní i do řízení CC300 
vstřikovacích strojů ENGEL integ-
rovat vizualizaci různých systémů. 
Problematické je však to, že zdaleka 
ne všichni výrobci zařízení nabízejí 

standardní rozhraní jako OPC UA 
nebo VNC. Většinou nelze připojit 
ani systémy existující v rostoucích 
výrobních prostředích. Tato zaříze-
ní a systémy pak vyžadují vlastní 
obslužné přístroje, které se instalu-
jí vedle obslužného panelu zaříze-
ní nebo nad něj (obr. 1). Vznikají tak 
datové ostrůvky, do sebe uzavřené 
systémy vedoucí k tomu, že mnoho 
informací zůstane nevyužitých.

digiTální sVěTy se spojují
Společnost ENGEL chce tento 

problém vyřešit pomocí aplikace 
Webviewer: prostřednictvím inte-
grovaného prohlížeče je totiž mož-
né vyvolávat externí webservery 
a webové stránky přímo na  obra-
zovce řízení stroje CC300 (titulní 
obr.). Webové rozhraní umož-
ňuje nejen náhled dat externích 
systémů, ale také jejich úpravu. 
Komplexní datová rozhraní jsou 
zde stejně zbytečná jako samostat-
né obrazovky na vstřikovacím stro-
ji. Stejně jako u chytrého telefonu je 
možné pro časově úsporný přístup 
určit jako vlastní stránky obrazov-
ky tzv. oblíbené položky. Aplikací 
WebViewer je možné dovybavit 
všechny vstřikovací stroje ENGEL 
s řízením CC300, které byly dodány 
od října 2021.

Jedním z využití může být na-
příklad zobrazení simulace plnění, 
která doposud vznikala ve  vývo-
jovém oddělení, a na  stroji ji ne-
bylo možné zobrazit. V aplikaci je 
možné zobrazit výsledky simulace 
a simulace plnění z příslušného 
použitého softwarového řešení, 
například CADMould společnosti 
Simcon (obr. 2). Předností je rych-
lejší, přímější a intenzivnější vý-
měna mezi inženýringem a stroj-
ním zařízením. Další předností 
je, že výpočet probíhá v externím 
systému a díky tomu nedochází 
k ovlivnění vstřikovacího stroje. 
Aplikace WebViewer dále podporu-
je nezávislost verze softwaru stroje 
na simulačním programu, pokud je 
možné výsledky zobrazovat pomo-
cí prohlížeče.

inTegraCe V Celém řeTězCi 
přidané HodnoTy

S postupující digitalizací roste po-
čet průsečíků v použití dat ze stroje, 
plánování výroby, údržby, vývoje 
a dalších odvětví v celém řetězci 
přidané hodnoty. Stejně tak stoupá 
množství poskytovaných interne-

WebViewer v řízení stroje integruje nejen periferní zařízení s webovými rozhraními, ale také data z interních a externích 
systémů, které jsou přístupné pomocí prohlížeče
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Rychlejší 
než očekáváte.
Promptní požadavky a dlouhé dodací lhůty působí nesnáze:
od fi rmy ENGEL dostanete potřebnou rychlost a fl exibilitu.

Nabízíme vám profesionální a rychlou pomoc. Ať už se jedná 
o plně elektrické stroje e-mac, nebo  bezsloupkové stroje 
victory, naše vstřikovací stroje na skladě jsou vám ihned k 
dispozici.

engelglobal.com/stockmachines

tových dat. Díky možnosti připoje-
ní libovolných webových stránek 
do ovládací plochy výrobní buňky již 
není obsluha stroje omezována v po-
užívání dat. Je možné snadné připo-
jení katalogů chyb, expertních systé-
mů a také nástrojové dokumentace, 
návodů vybavení a kontrolních se-
znamů specifických pro zákazníka.

Dalším příkladem použití je inte-
grace systémů plánování výroby. 
Pokud chce obsluha stroje vědět, 
která forma bude vybavena jako 
další, již nemusí přecházet k cent-
rálnímu hlavnímu počítači. Pomocí 
webového náhledu MES si může 
plánování vyvolat přímo v řízení 
CC300. V systému Authentig, MES 

software TIG, je WebViewer již pře-
dem nakonfigurován. 

Integrovaný celkový náhled dat 
je pro  uživatele přínosný také 
v případě poruchy. Poruchu je 
možné pomocí webového rozhra-
ní protokolovat přímo v MES, což 
zkracuje prostoje a zlepšuje vytí-
žení stroje.

daToVé konTejnery jisTí CesTu 
do budouCnosTi

Propojování světů dat nabízí 
značné přednosti z hlediska obslu-
hy stroje a má pozitivní vliv na efek-
tivitu výroby. Předpokladem je 
zde maximální bezpečnost dat. 
Společnost ENGEL se proto při vý-
voji aplikace rozhodla pro zapouz-
dření systémů v rámci řízení stroje. 
WebViewer je do řídicího systému 
zapojen pomocí tzv. kontejneri-
zace. Tím, že neprobíhá výměna 
dat s výrobním systémem a práce 
v externích systémech, nedochází 
ke  ztrátám výkonu. Kromě toho 
může aplikace používat certifikáty 
a data přenášet zakódovaně.

Novou aplikací WebViewer pod-
poruje společnost ENGEL své 
zákazníky v rámci digitální trans-
formace vstřikování plastů daleko 
přes rámec optimalizace procesu 
vstřikování plastů a řešení auto-
matizace. Ve výrobních systémech 
budoucnosti splývají účastníci 
a komponenty vstřikovací buňky se 
sousedními systémy a platformami 
v celém procesu přidané hodnoty. 
Aby to bylo možné, vyvinula spo-
lečnost ENGEL nové klasické řízení 
vstřikovacího stroje. WebViewer je 
důležitým prvkem tzv. chytré to-
várny budoucnosti.

Dipl.-W-Ing. (BA) Hannes Fritz,  
vedoucí oddělení řízení produktů, 
engel ausTria, schwertberg, 
rakousko, hannes.fritz@engel.at 
DI Dr. Klemens Springer,  
vedoucí vývoje řízení a softwaru, 
engel ausTria, schwertberg, 
rakousko, klemens.springer@engel.at

Obr. 1: Další obrazovky jsou zbytečné, internetové 
dashboardy je možné zobrazovat přímo na řízení CC300

Obr. 2: Nový WebViewer může být pro uživatele přínosem 
například při simulaci plnění. Výsledek studie plnění může 
být zobrazen nezávisle na simulačním programu
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Zkušební stroje firmy Tinius Olsen Ltd. 
pro stanovení mechanických a tepelných 
vlastností plastů, mezi které patří zejména 
následující zařízení:
�� univerzální zkušební stroje — trhačky pro zkoušky v tahu, tlaku a ohybu
�� rázová kladiva pro zkoušky metodami Charpy a IZOD s kapacitou až 50 J
�� tvrdoměry pro zkoušky metodou vtlačení kuličky podle normy ČSN EN 
ISO 2039-1
�� výtlačné plastometry pro stanovení indexu toku plastů — MFI
�� přístroje HDTM pro  stanovení teploty měknutí plastů podle VICATA 
(VST) a stanovení teploty průhybu plastů při zatížení (HDT) 

Pod značkou ACS 
dodáváme teplotní a klimatické komo-
ry firmy Angelantoni Test Technology 
Srl pro testování odolnosti plastových 
výrobků vůči okolnímu prostředí. 
Komory jsou používány pro  simulaci 
teplotních a vlhkostních cyklů v auto-
mobilovém průmyslu.
��  ovládání přes řídicí rozhraní 
MyKratos, které splňuje požadavky 
Průmyslu 4.0
��  unikátní systém vzdálené servisní 
podpory MyAngel 24, který zefektiv-
ňuje servisní činnost a snižuje nákla-
dy na servis komor 

IdentiPol zhodnotí identitu a vlastnosti vstupního materiálu
Jsou pravidelné dodávky polymerů na vstupu do vaší 
výroby kvalitativně identické? Obdrželi jste neznámý 
materiál a potřebujete ho identifikovat? Jaký má 
materiál index toku? Jak se chová při zpracování? 
Obsahuje nečistoty? Na tyto otázky odpoví identiPol 
rychlou a snadnou analýzou polymerních materiálů.

Pomocí přístroje identiPol ur-
číte identitu vstupního mate-
riálu a detekujete i minoritní 
kontaminaci jiným polymerem. 
IdentiPol dokáže identifikovat 
všechny druhy běžně používa-
ných polymerů, jako jsou např. 

PP, PC, LDPE, HDPE, PA6, PA66, 
PS, PET. V případě PE a PP dokáže 
v  rámci měření indikovat navíc 
index toku taveniny zkoumané-
ho vzorku.
IdentiPol QA2 je navržen jako jed-
noduchý nástroj umožňující rych-

lou identifikaci a kontrolu kvality 
termoplastických materiálů přímo 
v provozech na výrobu a zpracová-
ní polymerů. Přístroj je speciálně 
vyvinut pro posouzení kvality no-
vého materiálu a jeho použitelnosti 
ve  výrobním procesu. Toho je do-

saženo automatickým porovnáním 
vlastností nového materiálu při-
cházejícího do  výroby s vlastnost-
mi známého materiálu s  vyhovu-
jící kvalitou, jehož parametry byly 
vloženy uživatelem do  databáze 
přístroje. 

Bližší informace o produktech těchto firem naleznete na webových stránkách
www.anamet.cz

KOMERČNí PREZENTACE
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Změna strategie 
značky skupiny 
WITTMANN
Skupina WITTMANN se rozhodla změnit dosavadní 
strategii a přejít od dvou značek k jediné s výhodou, 
že může nabídnout „kompletní řešení z jedné ruky“ 
a značku lépe komunikovat.

S integrací strojů Battenfeld 
do  rozšířeného produktového 
portfolia skupiny WITTMANN 
byla dosud důsledně sledována 
strategie dvou značek, pokud jde 
o image vůči veřejnosti. Až do-
posud skupina užívala značku 
WITTMANN pro  všechny produk-
ty související se vstřikovacími lisy, 

tzv. periferní stroje a zařízení, za-
tímco WITTMANN BATTENFELD 
pro  vstřikovací lisy a vstřikovací 
procesy. Aby se zdůraznil význam 
vstřikovacího stroje pro  budoucí 
rozvoj společnosti, byla v komuni-
kaci záměrně a primárně zvolena 
a použita formulace WITTMANN 
BATTENFELD.

V posledních letech však nabývá 
na  významu konkurenční výho-
da skupiny spočívající v možnosti 
nabízet „kompletní řešení z  jedné 
ruky“. Aby byla tato skutečnost 
zohledněna, měla by být nyní 
výhoda „One-Stop-Shop“ zdů-
razněna také jednotným názvem 
značky a jednotným barevným 
provedením.

Skupina WITTMANN se proto 
rozhodla v budoucnu používat logo 
WITTMANN pro  všechny reklam-

ní záležitosti a produktové oblasti 
skupiny.

Konverze vnějšího vzhledu byla 
zahájena 1. ledna 2022 a měla by být 
završena veletrhem K v říjnu 2022.

V organizaci společností skupiny 
WITTMANN nedojde k žádným 
změnám.  I po  konverzi strategie 
značky zůstávají znění všech firem-
ních textů v platnosti. 

KontAKt pro Čr:
Wittmann Battenfeld CZ, 
spol. s r. o.
Malé Nepodřice 67
397 01 Dobev
Tel.: +420 384 972 165
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz

Skupina WITTMANN
Je jedním z předních světových 
výrobců vstřikovacích lisů, robotů 
a periferních zařízení pro  zpracování 
široké škály plastifikovatelných ma-
teriálů. Vedení společnosti má hlavní 
sídlo ve  Vídni v Rakousku a skládá 
se ze  dvou hlavních obchodních 
oblastí: WITTMANN BATTENFELD 
a WITTMANN. 

V souladu s koncepty ochrany život-
ního prostředí, zachování zdrojů a obě-
hového hospodářství pracuje skupina 
WITTMANN s vyspělou procesní tech-
nologií pro  maximální energetickou 
účinnost v procesu vstřikování a se 
zpracováním standardních materiálů 
a materiálů s vysokým podílem recyk-
látu a obnovitelných surovin. Produkty 
skupiny WITTMANN jsou navrženy 
pro  horizontální a vertikální integra-
ci v chytré továrně a lze je propojit 
do inte ligentní výrobní buňky.

Společnosti skupiny provozují do-
hromady osm výrobních závodů v pěti 
zemích a se svými 34 pobočkami jsou 
obchodní společnosti zastoupeny 
na  všech důležitých průmyslových tr-
zích světa.

WITTMANN BATTENFELD usiluje 
o další expanzi své pozice na trhu jako 
výrobce vstřikovacích strojů a poskyto-

vatel moderní, komplexní strojní techni-
ky v modulárním provedení. Sortiment 
WITTMANN zahrnuje roboty a automa-
tizační systémy, systémy zásobování 
materiálem, sušárny, gravimetrická a vo-
lumetrická dávkovací zařízení, mlýnky, 
temperační a chladicí zařízení. Sloučení 
jednotlivých oblastí pod  společnou 
střechu skupiny WITTMANN umožňuje 
bezproblémovou integraci ve prospěch 
zpracovatelů technologie vstřikování, 
kteří stále více požadují bezproblémo-
vou interakci vstřikovacího stroje, auto-
matizace a periferií.

Michael Wittmann, generální 
ředitel skupiny WITTMANN

Jednotné logo pro všechny produktové oblasti skupiny WITTMANN



THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Přednosti řady ROBOSHOT α-SiB:

• Uzavírací síly od 50T do 220T
• Vysoce výkonné uživatelské rozhraní FANUC PANEL iH Pro
• Bezproblémová plug-and-play integrace FANUC robotů
• Vylepšené AI funkce pro prediktivní sledování těsnosti a stavu opotřebení zpětného ventilu
• Nové softwarové funkce jako standard

Objevte nový plně elektrický  
vstřikovací lis 
ROBOSHOT řada α-SiB - nejvyšší přesnost, opakovatelnost a spolehlivost

WWW.FANUC.CZ



Cílem aktivit Plastikářského klastru 
(Plastru) je PodPora činnosti rozvoje 
členů klastru zejména v oblasteCh:

• Vývoj a inovace (nabízíme služby v oblasti 
materiálového výzkumu a technologického 
vývoje, provozujeme testovací a vývojové 
Středisko pro modelování výrobků z plastů  
http://www.plastr.cz//vav-sluzby.php)

• Lidské zdroje (pořádání školících a vzdělávacích 
akcí - workshopů, seminářů, realizace projektů 
v rámci OPZ, realizace programu stáží pro studenty 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v členských firmách 
klastru)

• Podpora regionálního technického vzdělávání 
(spolupráce s regionálními SŠ/VŠ)

• Zprostředkování a podpora spolupráce mezi 
akademickou a průmyslovou sférou 

• Prosazování zájmů odvětví (spolupráce  
se Zlínským krajem)

• Podpora konkurenceschopnosti a podnikání 
našich členů

• Společný nákup surovin, energií a režijních materiálů

• Výměna informací a zkušeností, networking 

nabídka vav služeb
Pro potřeby Vašich VaV projektů zajistíme měření, 
testování, analýzy a další, ať již v klastrovém 
Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo 
na zařízeních našich partnerů –  
viz http://www.plastr.cz/vav-sluzby.php. 
Spolupracujeme se špičkovými pracovišti v oboru 
polymerních materiálů a technologií – Centrem 
polymerních systémů UTB ve Zlíně a CEITEC VUT 
v Brně.

řešíme:
• Materiálový výzkum -  

vývoj a testování nových receptur

• Povrchové úpravy plastových fólií, vstřikovaných 
výrobků, extrudovaných profilů

• Úpravy povrchů pro kontrolu a snížení 
opotřebení nástrojů při zpracování polymerů 
plněných přírodními vlákny

• Počítačová tomografie plastových dílů

• Dezintegrace s využitím při recyklaci směsných 
plastů

• Příprava prototypových forem/nástrojů

Činnost Plastru je průběžně finančně podpořena  
Evropskou unií prostřednictvím realizovaných projektů 
v rámci OP Průmysl a podnikání, OP Podnikání a inovace 
a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 
viz http://www.plastr.cz/strategie-op-pik.php. 
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