
Ve srovnání s kovy mají plasty některé 
přednosti, jako např. nižší hmotnost, fle-
xibilní tvarování a vynikající odolnost vůči 
korozi. Na druhou stranu chybí plastům 
potřebná tuhost, pevnost a teplotní stálost 
pro silně staticky a tepelně zatěžované díly.

Ale i v této oblasti se plasty začínají etab-
lovat. V automobilovém průmyslu již nalez-
nete podpodlahová obložení, podlahové 
vany a protitepelné štíty z vlákny zpevně-
ných polymerů.

I v další oblasti plasty kovy dohánějí: pro-
pustnost plynů a kapalin. Plasty jsou díky 
své molekulární stavbě a organické struk-
tuře v principu propustné pro plyny a kapa-
liny. Žádný zcela nepropustný plast neexis-
tuje, ale díky vývoji moderních bariérových 
plastů bylo možné tuto propustnost výraz-
ně snížit. Odborný výraz pro propustnost 
je permeace (viz část Znalosti o plastech).

EVOH – bariérový plast
Asi nejznámější bariérový plast je EVOH, 
statický kopolymer ethylenu a vinylalkoho-
lu. Tento částečně krystalický polymer se 
vyznačuje vynikajícím bariérovým účinkem 

vůči plynům a velmi dobrou tepelnou zpra-
covatelností. Jsou možné všechny známé 
metody zpracování jako extruze, vstřiková-
ní a vyfukování. Čím nižší je podíl ethylenu, 
tím horší je zpracovatelnost, ale tím vyšší je 
bariérový účinek vůči plynům a kapalinám.

K dosažení bariérového účinku zde stačí 
vrstva o tloušťce několika µm. Proto se 
drahý EVOH používá téměř výhradně jako 
jedna z několika vrstev vícevrstvé kombi-
nace. Dá se kombinovat se všemi běžně 
používanými plasty, např. PE, PP, PS, PET, 
PC, prostřednictvím pojivové mezivrstvy. Ke 
spojení EVOH s polyamidem dojde napro-
ti tomu při extruzních teplotách i bez této 
mezivrstvy.

Bariérový plast EVOH je odolný vůči ole-
jům všeho druhu, organickým rozpouště-
dlům, pohonným hmotám, prostředkům 
na ochranu rostlin, pesticidům, mnoha ply-
nům jako je kyslík a vodík, ale také vůním 
a zápachům. 

V moderních plastových palivových nádr-
žích zajišťuje vrstva EVOH dodržování velmi 
nízkých emisních limitů pro paliva v Evropě 

Plasty se jako průkopník moderních technických řešení problémů staly nepostrada-
telnými pro náš dnešní, pohodlný život. Průkopníkem inovačních aplikací  
plastů je automobilový průmysl.
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a USA. Obrázek 1 ukazuje permeaci paliva 
s 10 % ethanolu (E10) u různých plastů. Ve 
srovnání s HDPE se bariérový účinek vůči 
uhlovodíkům zvýší 4000krát. Ve srovnání s 
PP je bariérový účinek 1000násobný.
 
Vícevrstvé desky SIMONA® PE
Vícevrstvé desky SIMONA® PE jsou po-
lyethylenové desky s bariérovou vrstvou 
z EVOH. Díky blokovacímu účinku vrstvy 
EVOH vůči tekutinám obsahujícím uhlovo-
díky a díky vynikajícím schopnostem hlubo-
kého tažení u polyethylenu se otvírají nové 
možnosti výroby palivových nádrží. Výborné 
bariérové účinky vrstvy EVOH kromě toho 
přispívají také k tomu, že bude možné spl-
ňovat i budoucí maximální emisní limity pro 
palivové nádrže.

Vícevrstvé desky SIMONA® PE se skláda-
jí ze dvou vnějších vrstev z vysokohustot-
ního polyethylenu (PE-HD), jedné blokova-
cí vrstvy z ethylvinylalkoholu (EVOH) jako  
difúzní bariéry a oboustranných pojivových  
vrstev (obr. 2). Obě pojivové vrstvy jsou po-
třebné, protože bariérový plast EVOH není 
v přirozeném stavu k PE vůbec přilnavý.  
Vícevrstvá struktura je zde variabilní – jak 
co do počtu vrstev, tak také co do poměrů 
tlouštěk jednotlivých vrstev navzájem.

Z cenových důvodů se vznikající zbytky  
odřezků regranulují a v rámci definované 
recyklace materiálů se předávají jako vrst-
va drti do vícevrstvé konstrukce desek. Drť 
může být zapracována při vyfukování jako 
jednostranná vrstva na vnější stěně, nebo 
jako vrstva na obou stranách difúzní bariéry.

Vyfukované skořepiny nádrží
Klasická technologie výroby polyethyleno-
vých palivových nádrží je vyfukování. Při 
něm se vytlačuje trubice z plastu jako před-
litek. Pomocí trnu se do ní vtlačuje vzduch, 
dokud se trubice nepřizpůsobí nádrži odpo-
vídajícímu tvaru vyfukovací formy. Do 
vyfouknuté nádrže se přes dodatečně vyře-
zané otvory nasadí benzinové čerpadlo, 
měřič stavu hladiny, senzory a popř. ventily. 
Po montáži komponent se otvory buď znovu 
zavaří nebo, v případě servisních otvorů, se 
opatří utěsněnými šroubovacími uzávěry. 
Dodatečné přidávání komponentů nádrže 
je nákladné a vede k potenciálním netěs-
nostem.

Metoda Twin Sheet
Novou možností, odlišnou od vyfukování, je 
metoda Twin Sheet, při které se nádrž vyrábí 
ze dvou vícevrstvých desek z PE zhotovených 
hlubokým tažením. Metoda byla zdokonale-
na společnostmi Visteon a Delphi pro výrobu 
automobilových nádrží, aby se zlepšila jejich 
těsnost. Velkou výhodou metody Twin Sheet 
je, že komponenty nádrže je možné v nádrži 
optimálně umístit předtím než jsou k sobě 
obě poloviny nádrže přivařeny. Průchodky ve 
ve stěně nádrže pak jsou do značné míry zby-
tečné. V nádržích vyrobených metodou Twin 
Sheet jsou v ideálním případě zapotřebí už 
jen dva otvory: jeden na přívod benzinu a 
jeden na zavzdušnění a odvzdušnění nádrže. Obrázek 1
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Pokračování ze strany 1

Obrázek ukazuje per-
meaci paliva s 10 % 
ethanolu (E10) u růz-
ných plastů. Ve srovná-
ní s HDPE je bariérový 
účinek vůči uhlovodí-
kům lepší 4000krát.

Zdroje: EVAL Europe

E10 – Porovnání bariérových vrstev z různých materiálů
 (metodou založenou na plynové chromatografii)
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Obrázek 2: Příklady struktury vícevrstvých desek SIMONA® PE
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Nádrže vyrobené metodou Twin Sheet tak 
splňují přísné emisní hranice CARB (Califor-
nia Air Resources Board).

Svařování bez snížení bariérového  
účinku 
Vynikající zpracovatelnost PE a výborné 
bariérové účinky u EVOH jsou ideální před-
poklady pro použití vícevrstevných desek 
SIMONA® PE v konstrukci průmyslových 
nádrží pro uchovávání a přepravu difundují-
cích tekutých médií, jako jsou paliva, roz-
pouštědla, chemikálie a parfémy. Díky vel-
mi dobrým blokovacím účinkům lze také 
vyrábět plynové nádrže zamýšlené na krát-
kodobé použití. Trvalá těsnost není, jak už 
bylo výše vysvětleno, bez použití hliníkové 
fólie nebo pokovování v principu možná.

Způsob spojení má rozhodující význam, 
pokud má bariérový účinek zůstat zacho-
ván i ve spoji. Vedle svařování stlačením 
přicházejí jako metoda v úvahu ještě svařo-
vání přeplátováním a svařování natupo 
horkým tělesem. Při výrobě automobilo-
vých nádrží tepelným tvarováním metodou 
Twin Sheet nebo vyfukováním se používá 
metoda svařování stlačením.

Obrázek 3 ukazuje svarový spoj dvou 7vrst-
vých desek svařených stlačením. Uprostřed 
ležící bariérová vrstva obklopená pojivem 
se dá rozeznat jako světlý pruh. Díky geo-
metrii svařovacího nástroje jsou desky stla-
čeny takovým způsobem, že malé množství 
materiálu teče na určitých místech z oblas-

ti tlačné hrany do odpovídajícím způsobem 
provedeného nástroje (zde: doleva). Tlak a 
teplota jsou zvoleny tak, aby došlo k pevné-
mu materiálovému spojení mezi oběma 
deskami. V rámci opatření k zajištění kvali-
ty se u výrobců nádrží provádí namátkové 
zkoušky protržením, které ukazují, že nádrž 
začíná praskat v místě s nejmenší tloušť-
kou stěny a ne ve svarovém švu.

Bariérové vrstvy obou vícevrstvých desek 
se posouvají doleva k okraji téměř společ-
ně. Tloušťka vrstvy klesá z cca 250 µm na 
několik málo µm. Vzdálenost obou vrstev 
EVOH činí na dobíhajícím konci už jen něko-
lik málo mikrometrů. Měření a počítačové 

simulace ukázaly, že permeace přes velmi 
malou mezeru mezi oběma vrstvami EVOH 
je výrazně nižší než permeace přes celý 
zbývající povrch nádrže. Společnost  
SIMONA provedla pokusy se svařováním 
natupo horkým tělesem, které ukazují, že 

Znalosti o plastech

Pod pojmem permeace se rozumí pro-
ces, při kterém látka (permeát) prochá-
zí pevným tělesem, např. plastem. 
Hnací silou je gradient koncentrace 
nebo tlaku.

V případě palivové nádrže máme kon-
centrační gradient mezi vnitřkem nádr-
že naplněným palivem přes stěnu nádr-
že k vnější atmosféře. Palivo chce přes 
stěnu nádrže proniknout ven, přičemž 
množství proniknuvšího paliva závisí na 
rozpustnosti paliva a jeho rychlosti difú-
ze v materiálu stěny nádrže z HDPE.

Propustnost (permeabilita) umělé 
hmoty vůči kapalině nebo plynu se 
uvádí pomocí koeficientu permeability 
při 0 % relativní vlhkosti a teplotě 23 °C. 
V případě plynu máme jednotku 
[m³ • 20 μm/m²/d/atm]. Hodnota udává 
objem plynu v cm3, který nechá projít 

20 μm silná a 1 m² velká fólie při rozdí-
lu tlaků 1 atm za den. U kapalin se sta-
novuje hmotnost (v gramech) média, 
která projde zkušebním tělesem za den. 
Jednotka je [g • 20 μm/m²/d].

Při měření emisí uhlovodíků motoro-
vých vozidel se provádí takzvané měře-
ní SHED, při němž se měřený objekt 
umístí do komory a změří se ztráta 
hmotnosti působením permeace paliva 
skrz stěnu nádrže za den. Lze měřit celé 
automobily, ale také pouze jednotlivé 
komponenty (mini-SHED). Povolené cel-
kové emise vozidel v Kalifornii (CARB: 
California Air Resources Board), které 
představují celosvětovou orientační 
hodnotu, činí dle PZEV (Partial Zero 
Emission Vehicle) pouze 0,35 g/d. Z 
palivové soustavy se zde smí podle defi-
nice uvolnit pouze 0,054 g/d.

Permeace u plastů

Pokračování ze strany 2 bariérová vrstva EVOH se ve svarovém švu 
ukládá přes sebe tak, že je ve svaru zajiš-
těn bariérový účinek.

Dr. Jochen Coutandin
jochen.coutandin@simona.de 

Obrázek 3: Svar stlačením
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Váš partner

Dr. Jochen Coutandin je u společnos-
ti SIMONA AG zaměstnán už přes  
9 let. Po svém vstupu do společnosti 
SIMONA AG byl šest let vedoucím 
oddělení Výzkum a vývoj. Poté založil 
oddělení Business development a 
ujal se v něm vedení. Od 1. července 
zaujímá dr. Jochen Coutandin vedou-
cí pozici v nově vytvořené obchodní 
jednotce Mobilita, life science a eko-
logická technika.

Phone: +49 (0) 67 52 14-721
E-Mail:  jochen.coutandin@simona.de

Dr. Jochen Coutandin
vedoucí Business Unit
Mobilita, life science
a ekologická technika

Společnost SIMONA zakládá novou 
obchodní jednotku (Business Unit) pro 
aplikaci plastů v oborech mobility, life 
science a ekologické techniky, která 
funguje jako centrální kontaktní partner 
pro zákazníky z těchto oblastí.

Pojem mobilita zde znamená automobilo-
vý průmysl, užitková a zemědělská vozi-
dla, letadla, kolejová vozidla i plavidla. 
Life science znamená lékařskou a ortope-
dickou techniku a také biotechnologie a 
farmaceutickou technologii. Pod pojmem 
ekologická technika se skrývají produk-
ty SIMONA® PVC-C, SIMONA® E-CTFE a v 

budoucnu také plně fluorované plasty jako 
PFA a FEP, které společnost SIMONA nyní 
vyvíjí. Produkty nacházejí využití v oblas-
tech získávání energie a v chemickém prů-
myslu. Myšleny jsou zde všechny druhy 
energetické techniky, jako například uhel-
né elektrárny, geotermální energie, solár-
ní a větrná energie. V rámci průmyslu che-
mických procesů pokrývá nová obchodní 
jednotka vyjmenovanými produkty oblast 
„high-endových“ kombinovaných konstruk-
cí. To znamená, že nové materiály disponují 
vyšší odolností vůči teplotě a chemikáliím.

Individuální řešení
Společnost SIMONA se důsledně soustře-
ďuje na požadavky zákazníků na zakázko-
vé produkty a služby. Zákazníkovi se nabí-
zí přidaná hodnota prostřednictvím zakáz-
kového zpracování polotovarů SIMONA®. 
Pro novou obchodní jednotku jsou vedle 
etablovaných standardních materiálů rele-
vantní především nové a moderní technic-
ké materiály.

Příklady aplikací
V oblasti mobility je příkladem úspěšné 
aplikace vícevrstvá deska SIMONA® PE 
na nádrže motorových vozidel. Aktuálním 
příkladem zvýšení hodnoty produktů 
SIMONA® jsou frézované kotouče z více-

vrstvých desek z PE, které se zabudováva-
jí do nádržového systému nového BMW Z4. 
Další aplikací z automobilového průmys-
lu jsou obložení zavazadlového prostoru z 
tepelně tvarovaného materiálu SIMONA® 

PE-AR, která jsou k dostání jako doplňkové 
vybavení mnoha modelů automobilů. Jde o 
desky z PE-HD s koextrudovanou krycí vrst-
vou, která má protiskluzový účinek.

V oblasti life science přináší společnost 
SIMONA například trubičky APET pro mobil-
ní přístroje k provádění dialýzy a desky z 
různých materiálů pro ortopedii a rehabili-
tační techniku.

Budoucí trh pro novou obchodní jednotku 
vidí společnost SIMONA např. ve výrobě 
letadel. Vnitřní výbava letadel se vzhledem 
ke stoupajícím požadavkům na nižší hmot-
nost a vzrůstající designovou volnost vyrá-
bí z termoplastů, které nacházejí využi-
tí například u schránek na zavazadla, boč-
ních krytů a stolků u kabinových sedadel. 
Zde jsou požadavky na požární odolnost, 
individuální barevné řešení a ztvárnění povr-
chu skutečnými výzvami.

Dr. Jochen Coutandin
jochen.coutandin@simona.de 

Nová Business Unit

SIMONA spojuje aktivity pro mobilitu, life science  
a ekologickou techniku

Nová obchodní jednotka se zaměřuje 
na budoucí trhy.



Simplonský průsmyk patří mezi nejdůle-
žitější evropské severo-jižní dopravní 
komunikace a spojuje Německo s Itálií. 
Tato část mezinárodní silnice A9 o délce 
42,5 km vede mezi Brigem (Švýcarsko) a 
Gondem do Itálie ve výšce přes 2000 
metrů. Silnice byla v 70. a 80. letech 
kvůli zvýšenému objemu přepravy rozší-
řena. Ročně po této silnicí projede 850 
000 vozidel, z nichž 10 % tvoří těžká 
doprava. Kvůli extrémním vlivům okolní-
ho prostředí a rostoucí spotřebě vody se 
musí obnovit požární a zásobovací 
potrubí.
 

Úkol
Na Simplonském průsmyku má být pro 
region Bergalpe-Brig a mezinárodní silnici 
A9 staré litinové potrubí (s průměr 90 mm) 
nahrazeno moderními plastovými trubka-
mi. 

V této výšce je půda chudá a kamenitá. 
Transport jemnozrnného písku jako pod-
kladového materiálu na klasickou otevře-
nou pokládku tlakového potrubí je v této 
výšce neekonomický. Proto společnost 
Debrunner Acifer AG Vispals jako dodavatel 
nastavila montážní firmě Reinhrad Heinzen 
vysoké požadavky na nové tlakové trubky:

 dobrá odolnost vůči oděru,
 vysoká odolnost vůči vzniku trhlin pod 

napětím,
 dobrá odolnost vůči bodovému zatížení 

(např. kameny, střepy),
 při klasické otevřené pokládce má 

vytěžený materiál sloužit jako zásypový  
materiál,

 vysoká odolnost vůči pomalému šíření 
trhlin.

Řešení
Trubky SIMONA® PE 100 SPC RC-Line pro 
pitnou vodu se schválením od SVGW a 
DVGW tyto požadavky naplňují. Tyto více-

vrstvé trubky se skládají z vnitřní trubky z 
PE 100 RC (RC = „high resistance to crack“) 
a ochranného pláště z modifikovaného poly-
propylenu (SIMONA® PP Protect). Povrch 
trubek chrání před nebezpečnými vruby a 
trhlinami způsobenými kameny a střepy. 
Sebehlubší rýhy se při pozdějším provoz-
ním zatížení nepřenesou do vnitřní trubky. 
Jednotlivé dodané trubky společnost 
Reinhard Heinzen svařila na zemi do 60 m 
úseků potrubí a pak je vrtulníkem dopravi-
la na místo. Celkově bylo položeno 3000 m 
trubek SIMONA® PE 100 SPC RC-Line pro 
pitnou vodu s průměrem 200 – 250 mm. 
Aby byl vodovod zachován v provozu i 
během stavby, bylo nainstalováno provizor-
ní potrubí z PE 100.

Jörg Kellerhals
joerg.kellerhals@simona-ch.com
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Projektová zpráva

Nejtvrdší podmínky v Simplonském průsmyku pro trubky SIMONA®

Impresum

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn

Za obsah zodpovídá 
Dr. Jochen Coutandin 
Phone +49 (0) 67 52 14–721 
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

Máte zájem o budoucí vydání?
Registrujte se na adrese:  

www.simona.de

Neschůdný terén vyžaduje trubky s nejvyššími ochrannými vlastnostmi. Úseky potrubí v délce 60 metrů 
se přepravovaly vrtulníkem.

40 let stará litinová trubka (nahoře) je nahraze-
na novou tlakovou trubkou (dole); provizorium z 
PE (uprostřed) slouží pro dočasné zásobování.


