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Svařovací dráty SIMONA®jsou důležitým 
výrobkem pro výrobu nádrží a jsou neod-
myslitelnou součástí portfolia společno-
sti SIMONA AG.

Svařovací dráty SIMONA® se vyrábějí v nej-
modernějších výrobních zařízeních. Jako 
surovina se používají pečlivě vybrané mate-
riály nejvyšší kvality. Používá se již namí-
chaný granulát nebo se výrobní zařízení plní 
prostřednictvím gravimetrické míchací a 

dávkovací jednotky. Svařovací dráty z mate-
riálů PE, PP, PVC, PVDF, E-CTFE a PETG se 
podle požadavků zákazníků vyrábějí v růz-
ných barvách, rozměrech a tvarech.
Ve výrobním procesu se předsušený granu-
lát přepravuje pomocí vícezónového šneku 
skrz válec. Přitom se díky tření a vytápění 
válce zahřívá a homogenizuje. Potom se 
extrudát protlačí nástrojem. Tak tavenina 
dostává definitivní podobu. Po opuštění 
 vytlačovací hubice je nekonečný extrudát 

veden chladicím úsekem k navíjecímu 
 zařízení. Vychladlý drát se buď navine na 
cívky (2 kg, 10 kg, 25 kg), nebo se jako tyč 
nařeže na různé délky. Všechna balení se 
jednotlivě váží, označují i balí. Denní řízení 
 jakosti se provádí ve firemní laboratoři.

Použití při svařování horkým plynem
Svařování horkým plynem je jedním z nejdů-
ležitějších a nejstarších svařovacích postupů 
pro termoplasty. Zpracovávají se tak nejrůz-

Svařovací dráty SIMONA® 

Vhodný svařovací drát ke každému polotovaru

SIMONA nabízí mnoho variant materiálů a profilů svařovacích drátů

Váš partner

Dominic Müller pracuje od roku 2008 v 
Technical Service Center (TSC) společ-
nosti SIMONA AG. Do jeho pracovní 
náplně patří technická péče o zákazní-
ky, statické výpočty nádrží nebo školení 
a trénink pro zákazníky v tuzemsku i v 
zahraničí.
Nejprve absolvoval tříletý učňovský 
obor technik plastů a následně působil 
jako odborný dělník v oblasti výroby 
nádrží a aparátů a stavby potrubí. Poté 
Dominic Müller nastoupil ke studiu 
techniky plastů a strojírenství na 
Vysoké škole v Darmstadtu. Po jedno-
semestrální praxi v technologickém a 
školicím centru společnosti SIMONA 
AG se rozhodl u společnosti SIMONA 
psát také svou diplomovou práci. Po 
úspěšném dokončení studia nakonec 
nastoupil na pozici. 

Phone: +49 (0) 67 52 14-273
E-mail: dominic.mueller@simona.de

Dominic Müller
diplomovaný inženýr 
(odborná vysoká škola)
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bů, vystýlek (kombinované konstrukce) i 
podlahových krytin. Dále se tyto metody vyu-
žívají ke spojování trubek, resp. potrubních 
systémů, tvarovek pro odpadní plyny, odpad-
ní vodu a pitnou vodu a také profilů jakého-
koliv typu.
Výrobní program svařovacích drátů SIMONA® 
zahrnuje u jednotlivých materiálů nejrůzněj-
ší typy profilů (viz přehled).

Oblasti použití různých typů profilů
Při svařování horkým plynem tažením podle 
směrnice DVS 2207-3 se používají nejrůz-

Pokračování ze strany 1

Výrobní program svařovacích drátů SIMONA® v různých profilech

Kruhový 
drát

Trojhran 
TA 90

Trojhran 
TA 80

Trojče Ovál Dvojče

PE-HWU    
PE 100 
PE-HWST 
PE-EL 
PE-HML 500 
�PP-DWU AlphaPlus®      
PP-DWST   
PP-EL-S 
PP bílý   
PPs   
�PP-C    
PP-R 
PVC-CAW     
PVC-MZ-COLOR 
PVC-GLAS  
PVC-C CORZAN Industrial Grade  
PVC-C CORZAN FM 4910 G2 
SIMOLUX (PETG) 
PVDF  
E-CTFE 

Co má při sváření vliv
  narovnání spojovaných desek
  zkosení hran odpovídající normám 

(např. 30 °)
  špína, tuk, pot z rukou či oxidové vrstvy 

se musí k docílení vysokého svařovací-
ho faktoru odstranit obráběním (škrab-
ka, hoblík)

  předcházení styku s čisticími prostředky 
(acetonem)

  vybavení (teploměr, měřič množství proté-
kajícího vzduchu, odlučovač vody a oleje)

  pozor na vliv vlhkosti, příp. předsušení 
drátu

  pro zmenšení napětí ve spojovacím sva-
ru se desky nesmí prudce zchladit, ale 
pozvolna ochlazovat vzduchem

  rovnoměrné zahřívání spojovaných 
 součástí

Dominic Müller  
dominic.mueller@simona.de

nější profily. Díky široké nabídce tvarů try-
sek a díky jednoduché manipulaci se jedná 
o nejznámější svařovací postup na trhu. 
Nejosvědčenější metoda je využití kruho-
vých drátů. Ty se používají v rozměrech 3, 4 
a 5 mm podle plnicího objemu svarové spá-
ry, resp. podle tvaru svarové plochy. 
Používají se V-svary, oboustranné V-svary, 
HV-svary, oboustranné HV-svary a obou-
stranné koutové svary. Pro ekonomičnost 
provedení svarů je rozhodující tloušťka stě-
ny. U desek o tloušťce větší než 10 mm se 
zpravidla využívá extruzní svařování horkým 
plynem, neboť je ekonomičtější a má vyšší 
svařovací faktor. Strukturu a stavbu svaru 
naleznete ve směrnici DVS. 
Dále se pro rohová spojení používají troj-
hranné profily (např. TA 80). Výhodou těch-
to profilů je, že pro čisté vyplnění svarové 
spáry a pro dosažení požadovaného převý-
šení spojovacích svarů je zapotřebí pouze 
jedna svařovací vrstva (v závislosti na 
tloušťce materiálu). Mezi další aspekty pa-
tří malé dodatečné zpracování, ekonomič-
nost a dokonalá úprava geometrie styčné 
spáry. Klasickým příkladem použití je úhlo-
vý profil. Při použití kruhového drátu jsou 
pro vyplnění spáry potřeba minimálně dvě 
nebo tři krycí vrstvy. To je časově náročné 
(příprava) a vede to ke zvýšené spotřebě 
materiálu. Trojhranný drát umožňuje eko-
nomické zpracování, protože k vyplnění 
svaru stačí pouhá jedna krycí vrstva.
Ke speciálním typům patří trojče, ovál a 
dvojče, které se používají při spojování ten-
kostěnných materiálů bez přípravy fazetky 
(tupý spoj). V Evropě se používají jenom zříd-
ka. Využití nacházejí hlavně v USA a v Asii.

nější materiály jako PE, PP, PVC, PETG stejně 
jako fluorpolymery PVDF a E-CTFE. Oblasti 
využití těchto různých materiálů SIMONA® 
jsou rozmanité a závisejí na faktorech, jako 
jsou podmínky a teploty použití, chemická 
odolnost a konstrukční charakteristiky. 
Nejčastěji používané metody jsou svařování 
horkým plynem s rychlotryskou (pro tenko-
stěnné konstrukční díly do tloušťky stěny 
maximálně 10 mm) a extruzní svařování hor-
kým plynem (od tloušťky stěny 5 mm). 
Používají se ke spojování nařezaných desek 
při výrobě nádrží, beden, kanálů, šachet, žla-

Tipy pro svařování umělých hmot

Všechny svařovací postupy se prová-
dějí v plastickém stavu materiálu hra-
ničních oblastí spojovaných ploch. Tam 
se vláknité molekuly na sebe přitisknu-
tých spojovaných dílů spojují a slévají 
do homogenního spojení materiálů.
V zásadě lze k sobě přivařit pouze 
umělé hmoty stejného druhu (např. PP 
s PP) a v rámci daného druhu pouze 
takové, které mají stejnou nebo podob-
nou (tj. sousední) molekulovou hmot-
nost a stejnou tloušťku.
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Kluziště z plastu: méně nákladů, více eko-
logie. Plastové desky SIMONA® Eco-Ice® 
slouží ke stavbě efek tivních a energetic-
ky úsporných kluzišť. 

Společnost SIMONA AG nabízí společně s 
partnerskou firmou Greenice novou řadu vý-
robků SIMONA® Eco-Ice®. Plastové desky z 
PE se využívají na kluzištích a přispívají k 
ochraně životního prostředí, udržitelnosti a 
úspoře energií (viz SIMONA.report 1/2010). 
U městských a obecních investic je dnes 
téma energetické efektivnosti rozhodující. 
Výhoda plastových kluzišť je evidentní, ne-
boť nové kluzišťové krytiny z extrémně klou-
zavých plastových desek přinášejí potenciál 
výrazných úspor na nákladech za energii a 
provoz. Kromě toho díky nim nejsou zapotře-
bí stroje na úpravu ledu a nemusí být v pro-
vozu chladicí zařízení, protože na rozdíl od 
tradičních kluzišť nevyžadují žádná vedení s 
chladicí vedení. Bruslí se přímo na polože-
ných a vzájemně pevně spojených deskách. 
Klouzavost přitom téměř odpovídá klouza-
vosti čerstvě vyčištěného umělého ledu.

SIMONA® Eco-Ice® 

Řada výrobků pro kluziště se rozšiřuje

Plastové desky SIMONA® Eco-Ice® jsou 
vhodné pro vnitřní prostory a s UV stabiliza-
cí (se zárukou na 10 let) i pro celoroční ven-
kovní použití. Ať už jde o krasobruslení 
nebo lední hokej, kluziště v zábavním par-
ku, v hotelu nebo na akcích či o svátcích, 
jako např. na vánočních trzích – všude tam 
se kluziště z materiálu SIMONA již používají.

Desky SIMONA® Eco-Ice® jsou k dispozici v 
materiálových variantách z  polyethylenu 
typu PE-HD (tepelně stabilní), PE-HMW 
(vysoko molekulární) a PE-UHMW (ultravy-
sokomolekulární). Inovačnost výrobku 
SIMONA® Eco-Ice® byla vyznamenána ce-
nou Indus trie preis 2010 a patří mezi pět nej-
lepších v oblasti energií a životního  prostředí.Výroba desek v závodě Ringsheim

Kluziště SIMONA® Eco-Ice® na vánočních trzích

Vynikající zpracovatelnost
Materiál SIMONA® Eco-Ice® lze výborně a 
rozmanitě zpracovávat. Řezání pilou a 
 frézování spojů drážka-pero je zcela bez 
problémů. Společnost SIMONA na vyžádání 
nabízí individuální zpracování desek v poža-
dovaných formátech.

http://www.simona-de.com/de/service/newsletter/Weitere_Sprachen/tschechisch/2010-01-SIMONAreport-tschech.pdf
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Mantinely z materiálu SIMONA®
Dutinové desky SIMONA® PE FOAM jsou 
 optimálním materiálem pro výrobu bezpeč-
ných mantinelů odolných vůči lámání a 
 nárazům. Dutinové desky mají při stejné 
hmotnosti vyšší tuhost než plný materiál. 
SIMONA® PE FOAM jako  základový materiál 
kromě toho má menší vlastní hmotnost, tak-
že je zaručena jednodušší montáž a demon-
táž mantinelů.

Modulární konstrukce hracích ploch
Další velikou předností hracích ploch z 
 materiálu SIMONA® Eco-Ice® je jejich 
 modulární konstrukce. Díky ní je možné hra-
cí plochy v krátkém čase snadno smontovat 
i demontovat. Následující obrázky doku-
mentují jednotlivé etapy výstavby:
1)  smontování dřevěné konstrukce  

jako podkladu pro kluziště,
2)  položení a spojení plastových  desek  

systémem drážka-pero,
3)  instalace a upevnění konstrukce 

 mantinelů.

Patrick Donau
patrick.donau@simona.de

Společnost Greenice se na veletrhu ISPO v Mnichově prezentovala vlastním stánkem, který zahrnoval 

i kluziště z materiálu SIMONA® Eco-Ice®.

2 

1 3 

SIMONA®Eco-Ice® 

Vlastnosti
�  vynikající klouzavost
�  homogenní povrch
�  vysoká odolnost vůči opotřebení
�  fyziologická nezávadnost (podle 

BfR, FDA a EU)
�  dobrá chemická odolnost vůči 

čisticím prostředkům
�  velmi dobrá zpracovatelnost
�  UV stabilizace (speciální typy se 

zárukou 10 let)
�  použitelnost při téměř jakékoliv 

teplotě

Možnosti využití
� výstavby a přestavby stadiónů
� tréninkové plochy pro krasobruslení 

a lední hokej
� ledové plochy na akcích a o svátcích
� kluziště v zábavních parcích a hotelích
� mobilní kluziště
� multifunkční využití

Partnerská firma Greenice
pro projektování, konstrukci a výstavbu 
kluzišť z materiálu SIMONA® Eco-Ice®

V případě dotazů se prosím  
obraťte na:
Greenice – International Cooperation
In den Kurzen 35, 4242 Laufen, 
Švýcarsko

Phone +41 (0) 61 761 33 59
Fax +41 (0) 61 761 71 38
E-mail: info@greenice.biz
www.greenice.biz

Mantinely z dutinových desek PE FOAM

http://www.greenice.biz
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Znalosti o plastech

Tření se charakterizuje v zásadě jako 
brzdění pohybu, ke kterému dochází 
mezi dotýkajícími se pevnými tělesy 
nebo částicemi. Rozlišuje se zde vnější a 
vnitřní tření. V následujícím textu se 
bude jednat výhradně o vnější tření, pro-
tože tento typ tření se zabývá tzv. třením 
pevných těles. To se rozděluje na klidové 
tření a smykové tření. Dochází k němu 
mezi kontaktními plochami dvou dotýka-
jících se těles. Oba typy se zřídka vysky-
tují osamoceně. Zpravidla musí být na 
počátku smýkání překonáno klidové tře-
ní, přičemž se pak při samotném smyku 
musí brát v úvahu různé druhy tření, 
např. valivý odpor, vrtné tření a tření 
lana.
Třecí síla FR roste s normálovou silou 
(také přítlačná síla) FN. Ta je téměř line-
ární a nezávislá na velikosti kontaktní 
plochy:

Smykové tření

Koeficient úměrnosti µ (součinitel smyko-
vého tření) zde závisí na vlastnostech povr-
chů obou protikusů. Smykové tření je vždy 
menší než klidové tření při stejné normálo-
vé síle.
U nakloněných rovin je nutné vedle úhlu 
sklonu brát v úvahu tíhu tělesa:

Tím se v závislosti na přidávaném kluzném 
prostředku snižuje tření mezi protikusy (sní-
žené µ):

Ke smykovému tření dochází na kontakt-
ních plochách mezi tělesy, které se vůči 
sobě navzájem přímočaře pohybují. U ně-
kterých kombinací materiálů dochází k te-
čení, takže třecí síla závisí na rychlosti. 
Valivý odpor se  podobá smykovému tření, je 
však výrazně menší a působí nikoliv při 
smýkavém, ale při valivém pohybu. V zása-
dě tento odpor není závislý na ploše, v níž 
dochází ke kontaktu.

Třecí síla FR při smykovém tření se stanoví 
při tažení tělesa po podložce konstantní 
rychlostí. V tomto případě je velikost tažné 
síly FZ rovna velikosti třecí síly:

Optimalizací třecích jevů se zabývá tribo-
logie. Ta zahrnuje tři oblasti: tření, otěr a 
mazání. Zaměřuje se na funkční, ekono-
mickou a ekologickou optimalizaci pohy-
bujících se systémů. Použití vhodných 
materiálů vede k minimalizaci otěru a 
optimalizaci třecích podmínek. 

K měření otěru různých materiálů se po-
užívají rozličné metody. U plastových 
materiálů se prosadila metoda Sand-
Slurry. Tato metoda umožňuje rozlišovat 
jednotlivé typy polyethylenů s různou 
molekulovou hmotností a jejich odolnost 
abrazi. Tato zkouška otěru dle ISO 
15527 je obzvláště vhodná pro vysoko-
molekulární materiály. Čím vyšší je veli-
kost otěru, tím jsou ztráty materiálu. 

Díky jejich malému otěru a dobrým kluz-
ným vlastnostem jsou materiály deho-
plast®PE-500 a dehoplast®PE-1000 
optimální pro náročné aplikace, jako 
např. kluziště (SIMONA®Eco-Ice®).

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Příklady pro ultravysokomolekulární materiál 
PE-UHMW

Součinitel smyko-
vého tření µ

Typ

0,10 – 0,25 nasucho

0,05 – 0,10 mazání vodou

0,05 – 0,08 mazání olejem

Zdroj: leifiphysik
Zdroj: leifiphysik

Zdroj: ipf Stuttgart 

FR = µ  . FN

 

FR  

FN

Při technických aplikacích smyku je obvykle 
cílem minimalizovat působící tíhy, aby se 
technicky vytvářený tlak mezi kontaktními 
plochami držel na co nejnižší úrovni. Často 
se při tom povrchové vyvýšeniny zarovnáva-
jí pomocí přidávaných kluzných prostředků 
(maziv), které způsobují podstatné snížení 
součinitele klidového tření. 
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Aby mohly být splněny kvalitativní náro-
ky na termoplastové polotovary, musí 
procesy zpracování plastů odpovídat re-
alitě a být využitelné v praxi.

Ať už se jedná o rozmanité metody svařo-
vání, tepelného tváření nebo mechanické-
ho zpracování polotovarů SIMONA®, vždy 
jde o to dostat plasty do požadovaného 
tvaru. V zájmu zákazníků se o to stará tým 
technického oddělení v našem technolo-
gickém a školicím centru pod vedením dr. 
Marcuse Hoffmanna. V technologickém a 

Technologické a školicí centrum SIMONA

Svařování spojuje – školení a informace

Workshop o svařování termoplastů

školicím centru SIMONA pravidelně probí-
hají školení pro zákazníky. Vedle toho se 
konají školicí akce přímo na místě u zákaz-
níků, teoretické přednášky a akce pro zá-
kazníky, jako např. Kolokvium SIMONA®.
Aby tým neustále měl nejaktuálnější 
 poznatky o zpracování plastů, udržuje dob-
ře fungující síť kontaktů v rámci odvětví. 
Díky spolupráci s mnoha proslulými výrobci 
strojů a zpracovateli plastů se tak včas do-
zvídá o aktuálních technických trendech a 
informace pak předává zákazníkům. Díky 
neustálému  vývoji parametrů a kontrole 

prostřednictvím technologického a školicí-
ho centra společně s proslulými výrobci 
svářeček plastů jsou naplňovány, resp.  
vylepšovány parametry požadované směr-
nicí DVS.
Veškeré informace k tématu svařování po-
lotovarů SIMONA® naleznete v našem do-
kumentu work.info Svařování, který může-
te na vyžádání získat v tištěné podobě.

Dominic Müller  
dominic.mueller@simona.de

Předvedení odborného svařování v technolo-

gickém a školicím centru společnosti SIMONA AG.

Extrudér pro svařování termoplastů

Ve školicích prostorech v Kirnu se pravidelně 

konají teoretické přednášky.

Impresum

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn, Německo

Za obsah odpovídá 
Patrick Donau 
Phone +49 (0) 67 52 14-725
patrick.donau@simona.de

 www.simona.de

Máte zájem o budoucí vydání? 
Registrujte se na adrese  
www.simona.de


