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V důsledku vzniku uhlíkatých usazenin (skvrnek nebo tzv. black specks) byly 
odmítnuty až čtyři miliardy PET předlisků určitého evropského výrobce.  Kvůli 
tomu byl zaveden program údržby přípravkem Ultra Purge™ 5160, který se 
ukázal jako velmi úspěšný.
Proces čištění doporučeným množstvím přípravku zabral výrobci pouhých 
pět minut. O šest měsíců později bylo při kontrole dosaženo velmi dobrých 
výsledků.
Tak jako u mnoha podobných firem vedla i u zákazníka firmy Chem-Trend 
na severu Itálie plastifikace PET k tomu, že se uhlíkaté usazeniny z jiných 
částí stroje při toku materiálu dostaly až do následných procesů.  V důsledku 
toho se v dalších výrobních cyklech uhlíkaté usazeniny objevily po několika 
hodinách na hotových předliscích.
Ačkoli lze vady předlisků rozeznat nejpozději podle toho, že lahve ve 
vyfukovacím stroji prasknou, měl již malý zlomek počtu dílů, které nevyhovují 
standardu, za následek odmítnutí celé výrobní šarže. Vyřazení jinak kvalitních 
předlisků nejen vyžene do výšky výrobní náklady, ale má rovněž negativní vliv 
na hodnocení dodavatele.
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Při výrobě PET předlisků se často několik hodin po 
zahájení výrobky objeví na výliscích skvrnky.  Jednou 
z hlavních příčin toho je sklon tekutých barviv ulpívat 
na kovovém povrchu, kde se tato barviva rozkládají a 
vytvářejí neustále nové vrstvy nečistot.  Pokud se to spojí 
s vyššími teplotami, smykovými silami a tlakem, stává se 
tento rozklad časem problémem.

Pokud se takto nečistoty navrství, proud polymeru a po-
hyblivé díly je naruší, nečistoty se v důsledku toho uvolní 
z kovového povrchu a vypláchnou se do výlisků.  To má za 
následek tvoření černých skvrnek, které může přetrvávat 
po delší dobu.

Jako těžký kovový díl má předkomora mimořádnou 
setrvačnost.  Její dlouhá doba zahřívání a chladnutí 
napomáhá rozkladu PET pryskyřic a pigmentů, které 
přicházejí do kontaktu s jejím povrchem.  Dokonce i v 
prázdných předkomorách ulpívá tenká vrstva pryskyřice, 
která se rozkládá při přerušení řádné údržby nebo během 
víkendu, kdy je zastavena výroba.
Závažnost problému závisí na následujících příčinách:

• Jak velké jsou výrobní šarže?
• Kolik barviv a přísad se používá?
• Kolik je plánováno přerušení / nových spuštění 

(údržba, odstávka o víkendu)?
• Existuje program preventivní údržby?
• Existují nepředvídatelné okolnosti jako výpadky prou-

du, výpadky stroje apod.?

Pokud se při kontrole kvality včas nerozpozná problém 
tvoření černých skvrnek a do vyfukovacího stroje se 
dostane výrobní šarže, která nevyhovuje standardům, 
znečištěné lahve prasknou a celá šarže bude odmítnuta.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Při návštěvě specialisty firmy Chem-Trend na čisticí 
granuláty Ultra Purge™ u italského výrobce PET lahví byla 
míra zmetkovitosti nepřijatelná.  Po první zkoušce, která 
prokázala účinnost přípravku Ultra Purge™ 5160, vypra-
covala společnost Chem-Trend společně se zákazníkem 
jednoduchou, ale účinnou koncepci preventivní údržby. 
Její základ tvoří zavedení postupu s použitím přípravku 
Ultra Purge™ 5160, jímž se šneky a válce čistí v následu-
jících intervalech:

• po každé výměně formy a v rámci pravidelné údržby 
(jednou týdně)

• při každé změně barvy z tmavé na světlou
• při vypínání a spouštění o víkendech nebo po delší 

údržbě

Čištění doporučeným množstvím přípravku v rámci 
společně vyvinutého procesu zabralo výrobci pouhých 
pět minut. O šest měsíců později bylo při kontrole 
dosaženo velmi dobrých výsledků. 

Protože při spuštění stroje byly ze systému odstraněny 
nečistoty, na předliscích se neobjevují žádné černé 
skvrnky okamžitě po dosažení požadovaných hodnot 
procesních parametrů.  Díky tomu je zlepšení kvality PET 
předlisků rozhodující výhodou použití přípravku Ultra 
Purge™ 5160.

Od té doby, co odběratel začal uplatňovat proaktivní 
přístup k čištění šneku a předkomory, odstraňují se 
veškeré vrstvy nečistot bezprostředně po svém vzniku.

SHRNUTÍ:  

Díky preventivnímu čištění strojů granulátem 
Ultra Purge™ 5160 a optimalizaci spouštění 
výroby, které tak lze dosáhnout, mohou výrob-
ci PET předlisků dosáhnout lepšího hodnocení 
dodavatele. 
Stroj na vstřikové lití, který je udržován v dobrém 
stavu, zaručuje spolehlivé opětovné zahájení 
výroby. Díky pravidelnému vyplachování vrstev 
znečištění se zabraňuje hromadění nečistot a 
náhodnému znečištění dílů.  
Díky snížení zmetkovitosti pomocí přípravku Ul-
tra Purge™ 5160 se navíc italskému výrobci PET 
lahví podařilo omezit prostoje a snížit zmetkovi-
tost a současně zlepšit svou ekologickou stopu.
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