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ABSTRAKT 
Štúdia predstavuje fragment výskumu zameraného na hľadanie optimálnych hodnôt vstupných 
parametrov v predpokladaných rozsahoch variability v procese výroby stretch fólie na strojové 
balenie metódou Cast z hľadiska jej maximálnej odolnosti proti prepichnutiu. Za týmto účelom bol 
vykonaný experiment podľa plánu PS / DK 23. Na základe vykonaného výskumu sa ukázalo, že pri 
prevzatých predpokladoch má najväčší vplyv na využitie vhodných lineárnych polyetylénových 
kopolymérov odolnosť proti prepichnutiu.  
 
KĽÚČOVÁ SLOVÉ: strečové fólie, plán PS / DK 23, recyklácia, eliminácia odpadu 
 
ABSTRACT 
This paper presents part of research aimed at the search for the optimal values of the input 
parameters in the accepted range of variation in the production of stretch film wrapping machine, by 
a stroke Cast, in terms of the maximum puncture resistance. For this purpose, an experiment was 
carried out according to plan PS / DK 23. Based on the survey we found that the adopted assumptions, 
most puncture resistance affects the use of appropriate enhancers to the basic material. 
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Introduction 
 
In times of competition, all competing companies are forced to constantly develop by setting new 
goals, adapting to new situations and the environment. This situation can also be observed in the 
market of film producers. Customers expect films with specific parameters. They can be achieved 
using the highest quality semi-finished products. Unfortunately, for economic reasons, such a solution 
is seldom possible. Therefore, we are looking for low-cost solutions that allow us to obtain quality 
with specific parameters that will satisfy customers. Our company is a, one of the largest film 
producers in Europe, also carries out such optimization activities. Based on highly developed 
technical equipment, the plant is able to produce a wide range of films with dimensions and colors in 
accordance with customer expectations. One such mass-produced film is a seven-layer film for 
machine packaging and confectionery production. In order to determine the achievable elongation 
values of this film, tests are performed according to the complete static plan 23 stretch film, as many 
call it, is a multilayer extruded film made of several types of polyethylene (LDPE) and adhesive 
(VDPE). It is characterized by low weight, high elasticity and durability. It is resistant to humidity, 
temperature changes, but it is advisable to keep it at the temperature at which it will be used before 
use. The use of these types of films mainly involves wrapping the finished products on pallets, where 
they fulfill a protective function and ensure the cohesion of the products on the pallet during transport. 
 
Úvod 
 

V dobe konkurencie sú všetky konkurenčné podniky nútené neustále sa rozvíjať stanovovaním 
nových cieľov, prispôsobovaním sa novým situáciám a prostrediu. Túto situáciu možno pozorovať aj 
na trhu výrobcov fólií. Zákazníci očakávajú fólie so špecifickými parametrami. Ich dosiahnutie je 
možné s použitím najkvalitnejších polotovarov. Bohužiaľ, z ekonomických dôvodov je takéto riešenie 
málokedy možné. Preto hľadáme nízko nákladové riešenia, ktoré umožňujú so špecifickými 
parametrami získať kvalitu, ktorá uspokojí zákazníkov. Takéto optimalizačné činnosti vykonáva aj 
nami skúmaná spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších výrobcov fólie v Európe. Na základe vysoko 
rozvinutého technického vybavenia je závod schopný vyrábať širokú škálu fólií s rozmermi a farbami 
v súlade s očakávaniami zákazníkov. Jednou z takýchto sériovo vyrábaných fólií je sedemvrstvová 
fólia na strojové balenie a výrobu cukroviniek. Aby sa určili dosiahnuteľné hodnoty rozťažnosti tejto 
fólie, vykonávajú sa testy podľa kompletného statického plánu 23strečová fólia, ako ju mnohí 
nazývajú, je niekoľkovrstvová extrudovaná fólia vyrábaná z niekoľkých druhov polyetylénu (LDPE) a 
adhezíva (VDPE). Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, vysokou elasticitou a odolnosťou.Je odolná voči 
vlhkosti, teplotným zmenám, avšak pred použitím je vhodné ju ponechať pri teplote, pri ktorej bude 
používaná. Použitie týchto druhov fólií zahŕňa predovšetkým obaľovanie hotových produktov na 
paletách, kde plní ochrannú funkciu a zaisťuje súdržnosť výrobkov na palete počas transportu. 
 
 
Zlepšenie výroby stretch fólie  
 

Analyzoval sa proces výroby 7-vrstvovej jumbostretch fólie na strojové balenie. Táto fólia, 
ktorá sa používa predovšetkým na balenie stavebných materiálov, bola testovaná na odolnosť proti 
prepichnutiu. Tento parameter má veľký význam pri balení tovaru. Poskytnutie odolnosti proti 
prepichnutiu zaisťuje nielen ochranu proti vlhkosti, ale aj stabilitu balených predmetov, najmä tých s 
ostrými hranami.  Tento proces je veľmi dôležitý a to hlavne z dôvodu eliminovania odpadov, čo 
v konečnom dôsledku prinesie ako spotrebiteľovi , tak aj výrobcovi veľa výhod. V prípade dosiahnutia 
minimálneho alebo vylúčenie úplne pretrhnutia( prepichnutia) fólie prinesie minimalizovanie 
nezhodných produktov a tým pádom aj znižovanie tvorby odpadu. V experimente boli zohľadnené 
nasledujúce faktory ovplyvňujúce konečný výsledok procesu. Ich číselné hodnoty sú uvedené v 
tabuľke 1. Ovládateľné faktory sú označené ako X1, X2, X3. Východiskovým faktorom (Y1) bola 
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odolnosť filmu proti prepichnutiu. V experimente boli pre každý z faktorov stanovené dve úrovne 
hodnôt na základe skúseností: (+) - najvyššia hodnota daného faktora a (-) - najnižšia hodnota daného 
faktora 
 
Tabuľka 1. Vstupné faktory a ich úrovne, hodnoty volatility a centrály 
Faktor Hodnotová 

úroveň 
Hodnota , 

kg 
Variačná 

jednotka, ∆xi 
kg 

Hlavná 
hodnota, 

Cxi 
kg 

+ 
27 

hmotnosť lepidla, k 
X1 

- 17 
5 22 

+ 61 hmotnosť teflónovej zmesi, t 
X2 - 24 

18,5 42,5 

+ 39 hmotnosť lineárnych 
polyetylénových 
kopolymérov, u 

X3 - 
26 

6,5 32,5 

 
Testy boli vykonané s aplikovaním PS / DK 23 opísaných v literatúre1. Experiment poukázal 

na vplyv vyššie uvedených faktorov (ktoré tvoria hmotnostnú dávku surovín tvoriacich zmes) na 
hodnotu sily vpichu, ktorá bola stanovená vykonaním testu vpichu v laboratóriu spoločnosti. 
Predpokladalo sa, že teplota výroby filmu bola konštantná na 260 °C a výroba prebiehala pri 
konštantnom vákuu 16 % a konštantnej produktivite 1300 kg/hzákladnou surovinou bol LDPE. Plán 
PS / DK23 s prezentovanými výsledkami testov, ktoré predstavujú priemernú hodnotu sily vpichu pri 
určitých úrovniach surovín, ktoré boli sprístupnené z laboratória skúmanej spoločnosti, je uvedený v 
tabuľke 2. 

Tabuľka 2. Matica PS / DK 23 s výsledkami výpočtov 

Lp. x0 x1 x2 x3 
y1 

kG 

y2 

kG 

y3 

kG 

y
 

kG 
S2(y)i 

1 + + + + 1,42 1,73 1,51 1,55 0,025 
2 + + + - 2,05 1,81 1,75 1,87 0,0252 
3 + + - + 1,01 1,38 1,46 1,28 0,058 
4 + + - - 1,72 1,89 1,52 1,71 0,034 
5 + - + + 2,63 3,07 2,95 2,88 0,052 
6 + - + - 1,20 1,49 1,33 1,34 0,021 
7 + - - + 2,68 2,11 2,57 2,45 0,091 
8 + - - - 1,43 1,74 1,62 1,59 0,043 

 
Experiment spočíval v zisťovaní vplyvu vyššie uvedených faktorov na odolnosť fólie proti 

prepichnutiu. Odolnosť proti prepichnutiu bola stanovená v kg s pevnosťou v ťahu 100% a jej merania 
boli vykonané v meracom a výskumnom laboratóriu na základe normy PN-ISO 4592, ktorá sa týka 
testov ako: zaručené predĺženie, pracovné predĺženie, odolnosť proti prepichnutiu , testovanie. Test sa 
uskutočnil pomocou testovacieho stroja Highlight. 
 
Štúdia určujúca význam vplyvu faktorov na rozťažnosť fólie 
 

Plán experimentu a výsledky experimentu sú uvedené v tabuľke 2, ktorá obsahuje aj hodnoty 
SN indexu vypočítané v ďalšej časti štúdie. 

Výsledky výpočtu variačných jednotiek a centrálnych hodnôt pre každý zo vstupných faktorov 
sú uvedené v tabuľke 1. Vstupné faktory sú: 
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5

22

1

1

1
1 −
=

∆

−
=

k

x

Cx
x

X
; 

5,18

5,42
2

−
=

t
x  ; 

5,6

5,32
3

−
=

u
x     (1) 

V ďalšom kroku sa vypočítali hodnoty rozptylu chýb merania S2 (y) a výsledky sa umiestnili 
do tabuľky 2 a vypočítali sa koeficienty regresnej rovnice podľa metodiky uvedenej v literatúre 1: 

 
834,10 =b  231,01 −=b ; 076,02 =b ;   206,03 =b    (2) 

Regresná rovnica po výpočte koeficientov je nasledovná: 
 

utky ⋅+⋅+⋅−= 206,0076,0231,0834,1       (3) 
 
Uskutočnilo sa posúdenie opakovateľnosti podmienok na realizáciu experimentov s výpočtom 

hodnoty koeficientu G = 0,26 a určením počtu stupňov voľnosti rovným 2. Na základe toho pre N = 8 
a hladina významnosti 0,05, Gkr bola väčšia (0,5157) ako vypočítaná hodnota G, preto sa dalo 
predpokladať, že experimenty boli vykonané s prijateľnou opakovateľnosťou. 

Stanovením významnosti regresných koeficientov v súlade s literatúrou 1 sa ukázalo, že v 
rámci prijatých hraníc variability sa parameter x3 (hmotnosť teflónu) ukázal ako nevýznamný pre 
dosiahnutú hodnotu odolnosti proti prepichnutiu. 

 
Po vyradení irelevantného termínu nadobudla regresná rovnica nasledujúci tvar: 
 

uky ⋅+⋅−= 206,023,0834,1        (4) 
Výpočet hodnotenia primeranosti regresnej rovnice ukázal, že získanú regresnú rovnicu 

možno považovať za adekvátnu. Po dekódovaní regresnej rovnice a jej usporiadaní sa získala lineárna 
rovnica: 

uk
uk

y ⋅+⋅−=






 −
⋅+







 −
⋅−= 0317,00462,08204,1

5,6

5,32
206,0

5

22
231,0834,1  (5) 

 
Záver 

 
Vykonané experimenty a výpočty ukazujú, že podľa predpokladov má počet lineárnych 

polyetylénových kopolymérov v zmesi najväčší vplyv na maximalizáciu sily vpichu s konštantným 
základným materiálom (LPDE) - vstupný faktor X3. Faktor, ktorý má menší vplyv na skúmaný 
proces, je lepidlo, t. j. vstupný faktor X1. Experiment tiež ukázal, že hodnota teflónu v zmesi s prijatou 
hladinou významnosti (α = 0,05) nezvýšila hodnotu prieraznej sily fólie.Tento druh fólie sa vyrába 
vyfukovaním taveniny rozvetveného vysokotlakého, nízkohustotného polyethylénu (LDPE), prípadne 
zmesi PE polymérov a špeciálnych prísad. LDPE fólia sa často uplatňuje pri výrobe viacvrstvových 
tzv. koextrudovaných fólií ako jedna z vrstiev takto vyrábaných fólií. Svoje využitie si fólie nájdu v 
rôznych odvetviach priemyslu (stavebníctvo, poľnohospodárstvo) či ako polotovar na výrobu ďalších 
produktov. Z ohľadom je environmentálne hľadisko je tento druh fólie 100% recyklovateľný.Plasty sa 
v spracovateľských firmách triedia na dotrieďovacích linkách kde sa vytriedia z nich zložky odpadu, 
ktoré do triedených plastov nepatria alebo sú znečistené. Od spracovateľa resp. spôsobu spracovania 
záležívytriedenie na jednotlivé druhy. Vytriedené plasty sa pripravujú na ďalšiespracovanie. Následne 
sa z plastov vyrábajú rôzne drte, ktoré sa využívajú pri výrobe nových produktov – roztavením sa 
upravujú ako druhotná surovina v podobe drtí či granúl pre konkrétny výrobok. 
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