
            .  .report Technické informace společnosti SIMONA AG 3/2011

Vás partner

Louis Sperber je diplomovaný inženýr 
(odborná vysoká škola) v oboru elektro-
techniky a  na univerzitě ve francouz-
ském Mulhousu absolvoval nástavbové 
studium telekomunikačního inženýrství. 
Po dokončení studia byl deset let vývo-
jářem u společnosti ALCATEL a poté tři 
roky působil v  prodejním oddělení vý-
robce elektroniky.

Od poloviny roku  1996 pracuje Louis 
Sperber ve společnosti SIMONA. Nejprve 
podporoval ostatní zaměstnance v  TSC 
a  od roku  2008 zodpovídá za technic-
kou péči o  zákazníky pro frankofonní 
oblast (Francie, Belgie, severní Afrika) 
v  rámci naší Business Unit Průmysl. 
K jeho úkolům patří mj. sestavování vý-
počtů nádrží a  statiky trubek a  rovněž 
udržování kontaktu s  francouzskými 
certi fikačními ústavy, jako je LNE, CSTB 
nebo IPL.

Phone: +49 (0) 67 52 14-214
E-Mail: louis.sperber@simona.de

Louis Sperber
Business Unit Průmysl 
technická péče

SIMONA® Desky z  materiálů PE-CoEx a  PE-
AR se výborně hodí jako ochranné desky, 
které splňují vysoké požadavky a  vyhovují 
přísným nárokům na kvalitu.

Ochranné desky SIMONA® PE mají:
J	 dlouhou životnost (v zemi cca 100 let)
J	 vysokou odolnost vůči korozi
J	 vysokou houževnatost i při nízkých 

teplotách
J	 vysokou chemickou odolnost
J	 extrémní mechanickou odolnost – vydrží 

např. náraz 32tunové lopaty bagru

SIMONA® Ochranné desky

Optimální ochrana pro vedení plynu

Od roku 2006 existuje ve Francii nařízení 
týkající se bezpečnosti přívodního potrubí 
pro plyny a chemické látky.
Potrubí, ve kterém se přepravují nebez-
pečné látky (např. hořlavé plyny) veřejnými 
prostory, musí být chráněno proti poškoze-
ní bagrem apod. Společnost SIMONA pro 
mechanické zabezpečení vedení plynu vy-
vinula inovační systém z  PE ochranných 
desek, který se snadno pokládá a který již 
dosáhl mezinárodní poptávky.

PE koextrudovaný
Koextrudovaný materiál SIMONA® PE-CoEx 
je dostupný v kombinaci vrstev žlutá/černá 
nebo barevná/černá/barevná se silným sig-
nálním účinkem. Při extruzi je možné naná-
šet nápisy i široký barevný pruh. 

PE s protiskluzovou vrstvou
Materiál SIMONA® PE-AR je opatřen pro-
tiskluzovou vrstvou a v závislosti na podkla-
du a podmínkách se velmi dobře hodí k po-
kládání. Speciální potažení snižuje riziko 
nehod při pokládce desek ve svažitém nebo 
kluzkém terénu. Měkká vrstva nanášená 
během koextruze nemá negativní dopad na 
životnost, houževnatost ani signální účinek.

SIMONA® Zpracování ochranných desek v závodě Ringsheim

Ochranné desky SIMONA® PE-CoEx
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Pokračování ze strany 1

Montáž
V  zásadě lze ochranné desky SIMONA® 
pokládat dvěma způsoby: kladení na sraz, 
tzn. hrana na hranu, nebo kladení s přeplá-
továním desek (obrázek 1).

U provedení s přeplátováním se  jako zajiš-
ťovací prvek pro mechanické spojení  dvou 
ochranných desek používají vtlačované PP 
nýty o průměru 30 mm.

Speciální nýty SIMONA® PP a pojistné kolíky 
jako středová osa mají optimální geometrii 
s  maximální pevností v  tahu (obrázek  2). 
Jejich vysoká odolnost vůči nárazům a pro-
dloužení při přetržení o více než 50 % umož-
ňují bezpečné spojování ochranných desek. 
Zvýšená odolnost vůči povrchové vodě navíc 
zabraňuje vybočování desek.

Obrázek 3: ochranné desky opatřené nopovými deskami

Obrázek 4: ochranné desky položené nad vede-
ním plynu

  kladení na sraz
b  kladení s přeplátováním
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Obrázek 1

Ochranné desky se zádržným zařízením
Aby byli pracovníci při pokládání ochran-
ných desek na svažitých plochách chráněni 
před uklouznutím, mělo by se používat spe-
ciální provedení opatřené nopovými deska-
mi o rozměrech 140 × 40 cm (obrázek 3).

Závěr
Extrémní odolnost, dlouhá životnost a vyso-
ká spolehlivost ve spojení s  rychlou a  jed-
noduchou montáží jsou hlavními kvalitativ-
ními charakteristikami desek SIMONA® PE-
CoEx a SIMONA® PE-AR. Z těchto důvodů se 
ideálně hodí pro mechanickou ochranu ve-
dení plynu bez ohledu na povětrnostní situ-
aci a specifické okolnosti na místě instala-
ce (obrázek 4).

Louis Sperber
louis.sperber@simona.de

Katodická ochrana proti korozi
J	 předvrtání desek v průměru 20 

nebo 30 mm bez snížení odolnosti
J	 regulace odtoku vody
J	 díky tomu výhody pro katodickou 

ochranu proti korozi
J	 z toho vyplývající zvýšení stability 

desky

  PP nýt
b  pojistný kolík
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Obrázek 2
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řezů) se provádějí pomocí aplikace Tank-
designer. Tento program od firmy FAB 
Consult vznikl za technické spolupráce se 
společností SIMONA AG a  poskytuje ověři-
telné a spolehlivé výpočty statiky. Pro nádr-
že z dutinových desek SIMONA® se používá 
speciálně pro tento účel vyvinutý software 
založený na metodě FEM (metoda koneč-
ných prvků).

Kombinované konstrukce
Do škály služeb patří informace o zpracová-
ní a konstrukci pro fluoroplasty (např. PVDF 
nebo E-CTFE) a  také poradenství ohledně 
různých variant pleteniny.

Produktově orientované poradenství
TSC poskytuje specifické poradenství ke 
všem produktům SIMONA®, např. k polyole-
finovým pěnovým deskám (svařování, hlu-
boké tažení), PVC pěnovým deskám (potisk, 
vysekávání) nebo materiálu SIMOLUX (va-
kuové tváření, potisk, ohýbání). V  této ob-
lasti úzce spolupracujeme s  výrobci barev 
a s firmami zajišťujícími tepelné tváření.

Zpracování / technologické a školicí  
centrum
Pro tepelné tváření, tvarování za tepla, kom-
binované konstrukce a relevantní svařovací 
postupy poskytujeme informace k  technice 
zpracování a  nabízíme také služby přímo  
na místě.

Školení
V tuzemsku nebo v zahraničí, interně nebo 
externě přímo u  zákazníka  – TSC nabízí 

školení o  produktech SIMONA®, různých 
technikách zpracování (svařování, tvarová-
ní za tepla, lepení, potisk), základech poly-
merů a řadě speciálních témat.

Projektové poradenství
V oblasti nádrží, vystýlek i potrubí poskytu-
jeme individuální péči pro projekty zákazní-

ků a  snažíme se vyhovět speciálním přá-
ním. TSC zajišťuje technické poradenství 
pro zákazníky – v případě potřeby i se sou-
visejícími laboratorními testy.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Technical Service Center společnosti 
SIMONA nabízí řadu různých služeb. Patří 
k nim zejména poradenství pro zákazníky, 
které je ve všech oblastech na vysoké 
úrovni.

Chemická odolnost
Každý rok písemně zodpovíme více než 
500 dotazů od zákazníků ohledně chemic-
ké odolnosti produktů SIMONA®. Naše vyjá-
dření se opírají o zkoušky ponorem, které je 
v laboratoři SIMONA možné provádět podle 
norem ISO 4433 a DIN 16888. V laboratoři 
se v případě potřeby provádějí i analýzy ma-
teriálů a  poškození. Díky disku CD-ROM 
SIMCHEM mají zákazníci přístup k databázi 
s  více než 3000  médii a  obchodními pro-
dukty.

Konstrukce nádrží
Statické výpočty nádrží a  vzduchotechnic-
kých kanálů (pravoúhlých i kruhových prů-

Znalosti o plastech

Byly schváleny přílohy 7 a 10 k výpočtu 
kuželových (s podporou prstenci nebo 
žebry) a šikmých den u válcových nádrží. 
Nyní je díky dokumentu DVS 2205-2 
možné takové konstrukce vypočítat a 
prokázat s oporou směrnic. Pro kon-
strukční provedení je podstatné vytvoře-
ní souvislého vnějšího pláště. Kuželové/
šikmé dno by mělo být skrz plášť posaze-
no na spodním prstenci a 3násobně při-
vařeno. Podpěry (prstence nebo žebra) 
mohou být přivařeny jednostranně.

Po zemětřesení ve Fukušimě se dnes za-
bezpečení skladovacích nádrží proti ze-
mětřesení skloňuje ve všech pádech. 
I  o  tom diskutovali experti ve skupině 
DVS 4.3b a schválili přílohu ke „žlutému 
tisku“. Konstrukce se bude muset reali-
zovat podle výpočtového podkladu DVS 
2205-2, přílohy 3, 7 nebo 9. Související 

normy jsou DIN 4149 a DIN EN 1998-4 
(Eurocode 8). Musí být provedeny speci-
ální důkazy axiální stability na spodním 
okraji nádrže v oblasti nátrubků, axiální 
stability podpůrných prstenců, odolnosti 
proti deformaci (boulení) výztuh a ukot-
vení nádrže. Tato směrnice se dotýká 
především upevňovacích prvků, jejich po-
čtu a provedení.  Ty musejí zabránit axiál-
nímu zrychlení nádrže v případě zemětře-
sení a tím jejímu převržení. Dimenzování 
podle směrnice DVS 2205-2 platí pouze 
pro německou seismickou oblast (tedy 
maximálně 20 % rozlohy Německa). Tato 
směrnice rovněž nepokrývá nádrže v bu-
dovách. Příloha již byla implementována 
do aplikace Tankdesigner a lze ji využívat 
již při příští aktualizaci.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Novinky od DVS v oblasti výpočtů nádrží

SIMONA Technical Service Center

Technické poradenství pro výrobu nádrží, kombinované konstrukce a zpracování
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Materiál dehoplast® x-protect od společ-
nosti SIMONA je speciálně vyvinutý polye-
thylen pro odstínění neutronů. Díky své-
mu vysokému obsahu vodíku a homogen-
ně rozloženým sloučeninám boru dokáže 
velmi účinně brzdit a  absorbovat neutro-
nové záření v oblasti medicínské a  jader-
né techniky.

Materiál dehoplast® x-protect dodáváme 
jako lisovanou desku dehoplast® x-protect 
500 (vysokomolekulární) a  dehoplast® 

x-protect 1000 (ultravysokomolekulární). 

dehoplast® x-protect standardně činí pět 
procent. Pro zesílení absorpce neutronů lze 
obsah boru zvýšit.

Díky materiálu dehoplast® x-protect lze 
ener ge ticky bohaté neutrony v  první řadě 
zbrzdit pomocí atomů vodíku v  polyethyle-
nu a  poté je zachytit pomocí atomů boru. 
Sekundární záření, které při tom případně 
může vznikat, je možné oslabit další vrst-
vou, například z olova. Funkce neutronové-
ho štítu s  materiálem dehoplast® x-protect 
je znázorněna na obrázku.

Typickým použitím je obložení místností 
s  vysokou intenzitou záření na klinikách, 
v zařízeních pro ozařovací terapii, jaderných 
elektrárnách, centrech jaderného výzkumu, 
závodech na zpracování jaderného paliva, 
v přepravě a skladování jaderného odpadu, 
lodích a ponorkách s jaderným pohonem 
a také ve vesmírných lodích a stanicích.

Vynikající absorpce neutronů
Obsah boru a jeho rovnoměrné rozložení 
v  deskách dehoplast® x-protect zajišťují 
účinnou absorpci. Podíl boru v  materiálu 

dehoplast® x-protect

Plastové desky pro absorpci neutronů

Materiál dehoplast® x-protect poskytuje spolehlivou ochranu proti neutronům mj. v medicínské tech-
nice

Dobrá zpracovatelnost
Desky dehoplast® x-protect jsou lehčí než 
jiné materiály pro ochranu před neutrony 
a lze je snadno zpracovávat třískovým obrá-
běním.

Andrei Wenzel
andrei.wenzel@simona.de

zbrždění zachycení

Absorpce neutronů 

dehoplast® x-protect olovo

Prvotřídní vlastnosti materiálu  
dehoplast® x-protect

J	 vysoká absorpce tepelných a 
volných neutronů

J	 nízká nasákavost
J	 nízká hustota v porovnání s ocelí 

nebo olovem
J	 vysoká chemická odolnost
J	 dobrá odolnost vůči oděru
J	 vysoká odolnost vůči opotřebení
J	 vysoká rázová houževnatost
J	 široký teplotní rozsah použitelnosti:

•  dehoplast® x-protect 500: 
–80 až 80 °C

 •  dehoplast® x-protect 1000: 
–100 až 80 °C
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Projektová zpráva

Sběrná nádrž na kyselá média z materiálu SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®

Společnost G&H Kunststofftechnik GmbH 
& Co. KG byla pověřena výrobou sběrné 
nádrže pro skladování kyselých médií pro 
eloxační zařízení (eloxace = povrchová 
úprava hliníku). Volba padla na materiál 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®, protože je 
díky své chemické odolnosti předurčen 
pro výrobu nádrží a zařízení.

Výchozí stav
Hliník přirozeně vytváří tenkou oxidovou 
vrstvu, která zabraňuje další oxidaci kovu. 
V eloxačním zařízení se tato oxidová vrstva 
vytváří technicky pomocí optimalizovaného 
procesu. Takto uměle vytvořená oxidová 
vrstva výrazně předčí přirozeně vznikající 
vrstvu co do tloušťky, tvrdosti, a tím i odol-

nosti vůči opotřebení. K  výrobě oxidové 
vrstvy na hliníku však je zapotřebí elektro-
chemický proces, při němž vznikají kyselé 
kapaliny, které je třeba zpracovat nebo zlik-
vidovat. Množství těchto médií se řídí veli-
kostí a kapacitou eloxačního zařízení.

Úkol
Společnost G&H Kunststofftechnik GmbH 
& Co. KG ze Sprockhövelu dostala v souvis-
losti s eloxačním zařízením zakázku na vý-
robu sběrné nádrže na kyselá média o užit-
ném objemu 92.000 litrů. Vzhledem k míst-
ním podmínkám musela nádrž být zkon-
struována jako pravoúhlá.

Řešení
Pro daný úkol byla tato nádrž zejména kvůli 
vysoké chemické odolnosti zhotovena z ma-
teriálu SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®.

Kvůli svým rozměrů musela být plastová 
nádrž navzdory tloušťce vnější stěny 
25  mm vyztužena ocelovou klecí tak, aby 
průhyb nepřekročil maximum stanovené 
pro daný typ plastu. Pro projektování nádr-
že včetně ocelového podstavce využila spo-
lečnost G&H Kunststofftechnik GmbH & 
Co. KG odpovídající aplikaci pro výpočty ná-
drží. Ocelové vyztužení pro plastovou nádrž 
(cca 6,5 × 4,5 × 3,3 m) bylo vzhledem ke 
své velikosti dodáno na staveniště po čás-
tech. Celá nádrž byla smontována a zabu-
dována na místě.

Dieter Eulitz
dieter.eulitz@simona.de

Impresum

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Německo

Za obsah odpovídá 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Šéfredaktor tohoto vydání 
Patrick Donau

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

Velmi vysoké požadavky na bezpečnost rozhodly o výběru nádrže z materiálu SIMONA® PP-DWU 
AlphaPlus®

Nakládání části sběrné nádrže


