
Odkryj najlepsze źródła laserów

Znakowanie laserowe na tworzywach
Grawerowanie laserowe na tworzywach
na systemie Compactmark

Odwiedź naszą stronę

Automatyzacja znakowania laserowego

Od 1990 roku LASIT produkuje maszyny do znakowania laserowego z różnymi źródłami
lasera do znakowania wszystkich elementów z tworzyw sztucznych. 
Specjalizując się w branżach:  AGD, elektronice, możemy zapewnić niestandardowe 
rozwiązania, aby Twoja produkcja była bardziej wydajna.
W naszym laboratorium dysponujemy ponad 15 różnymi źródłami lasera, które służą
nam do testowania wszelkich materiałów naszych Klientów.
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 Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie PlastNews. 

Jak zawsze znajdziecie w nim wiele ciekawych publikacji.

W dziale Tworzywo wydania przeczytacie artykuł o  nowościach 

i trendach w sektorze poliolefin.

W Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych opublikowaliśmy 

materiał poświęcony różnym zastosowaniom lasera w naszej branży 

i nowościom na rynku tych urządzeń.

Termoformowanie jest jednym z najstarszych i tańszych sposobów 

przetwarzania tworzyw termoplastycznych. O  tym, co słychać na 

rynku tych urządzeń i nowościach, które wprowadzają ich producenci 

dowiecie się z artykułu pt. „Popularne maszyny nie tylko w sektorze 

opakowaniowym”.

Nie zapomnieliśmy o  cieszącym się popularnością przeglądzie. 

W tym wydaniu publikujemy przegląd oferowanych na rynku wytła-

czarek.

W numerze możecie też znaleźć przykładowe prezentacje wygło-

szone na konferencji PLASTINVENT 2022. Pierwsza z nich poświę-

cona jest jest możliwościom odpowiedniego wykorzystania „użytko-

wania mózgu”, by odnosić sukcesy na polu osobistym i zawodowym. 

Druga z  nich porusza bardzo ważne zagadnienie odpowiedniego 

wykorzystania recyklatów, ekoprojektowania i drogi ku gospodarce 

obiegu zamkniętego.

Już teraz zapraszamy Was do lektury wydania listopadowego Plast-

News, gdzie znajdziecie podsumowanie tegorocznych targów K oraz 

nowości prezentowane na tym wydarzeniu. Firmy zaś zachęcamy do 

przesyłania zaprezentowanych nowości produktowych.

Jak zawsze zachęcamy Was do zapisania się na bezpłatną e-pre-

numeratę. Formularz znajdziecie się na naszej stronie www. 

Miłej lektury. 
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Grupa Azoty pozytywnie przeszła audyt certyfikujący systemu 

International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC+). 

Wprowadzony system pozwoli dostarczyć odbiorcom Grupy 

Azoty certyfikowane produkty tworzywowe o znacząco niższym 

śladzie węglowym, oparte na biosurowcach, takich jak biofenol, 

biocykloheksanon i biokaprolaktam.

Uzyskany certyfikat to ważny krok w kierunku wykorzystywania 

biosurowców do produkcji tworzyw Grupy Azoty. To również 

kolejny krok w kierunku realizacji założeń zawartych w nowej 

strategii Grupy Azoty do 2030 roku, w której wskazano na rozwój 

portfolio zielonych produktów spółki.

Dzięki wdrożeniu systemu, Grupa Azoty będzie mogła 

oferować swoim klientom w  pełni ekologiczne, „zielone 

produkty”, w 100 procentach pochodzące z surowców odna-

wialnych. Dotyczyć to będzie odmian poliamidu naturalnego, jak 

również poliamidu modyfikowanego powierzchniowo.

– Za nami kilkumiesięczny proces certyfikacji, w trakcie którego 

potwierdzona została zgodność procedur ISCC+ z technologiami 

i wytycznymi funkcjonującymi w Grupie Azoty. To pokazuje, że już dziś 

odpowiadamy na wymagania klientów poszukujących produktów 

opartych na biosurowcach. Z naszych obserwacji wynika, że takie 

zapotrzebowanie zgłaszają głównie klienci z obszaru motoryzacyj-

nego, jednak potencjał tej technologii jest coraz większy. Zakładamy, 

że pierwsze produkty tworzywowe, zgodne z certyfikatem i oparte 

na biosurowcach wprowadzimy do naszego portfolio jeszcze w tym 

roku – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

Certyfikacja w ramach ISCC Plus stosowana jest w sektorze 

chemii, przede wszystkim tworzyw sztucznych. Systemem 

objęty jest rynek zrównoważonych surowców, w tym biomasy 

oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Operatorem certy-

fikatu ISCC Plus jest ISCC System GmbH – przedstawiciel 

jednego z wiodących systemów certyfikacji w  zakresie emisji 

gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju bioenergii.

ISCC Plus stanowi solidną podstawę do dobrowolnego wdra-

żania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw 

i potwierdza ich pełną identyfikowalność. Gwarantuje aktywne 

uczestnictwo w  podwyższaniu standardów zrównoważonego 

rozwoju, wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym. I

CIECH Vitrosilicon, producent krzemianów sodu, planuje 

budowę nowego magazynu. Nowoczesny obiekt powstanie 

w  2023 roku na terenie zakładu spółki w  Żarach. To kolejny 

istotny projekt rozwojowy CIECH Vitrosilicon po uruchomieniu 

w  2021 roku nowoczesnego i  energooszczędnego pieca do 

wytopu szklistego krzemianu sodu. Wartość ówczesnej inwe-

stycji wyniosła 80  mln zł, a  za jej sprawą moce produkcyjne 

biznesu Krzemiany Grupy CIECH zwiększyły się o 30 procent.

Budowa nowego magazynu CIECH Vitrosilicon, która będzie 

kosztować ok. 4 mln zł, to naturalna konsekwencja istotnego 

wzrostu mocy produkcyjnych zakładu w Żarach. Jednocześnie 

jednak, oprócz zwiększenia powierzchni magazynowej i uspraw-

nienia procesów logistycznych, inwestycja istotnie przyczyni 

się do obniżenia poziomu emisji zapylenia i hałasu związanych 

z pracą fabryki, ponieważ prace logistyczne będą przeniesione do 

nowo wybudowanego obiektu, a sam budynek będzie stanowił 

barierę dźwiękową oraz będzie izolował część załadunkową od 

swojego najbliższego sąsiedztwa. Dodatkowo na terenie obiektu 

zostaną zamontowane specjalistyczne instalacje do odpylania.

– Nowy magazyn to nie tylko zwiększenie o 100 proc. dotych-

czasowej powierzchni magazynowej, ale także redukcja poziomu 

zapylenia i hałasu. W ten sposób, oprócz korzyści biznesowych, 

inwestycja – zgodnie z naszą filozofią bycia dobrym sąsiadem – 

pozytywnie wpłynie na otoczenie zakładu produkcyjnego. Obecnie 

prowadzimy prace przygotowawcze, a właściwe prace budowlane 

rozpoczną się wraz z początkiem października br. i zakończą w 2023 

roku – mówi Robert Janeczko, prezes zarządu CIECH Vitrosilicon.

Spółka CIECH Vitrosilicon pracuje też nad inicjatywami, które 

pomogą jej utrzymać przewagę konkurencyjną w wymagającym 

otoczeniu, przede wszystkim sprostać wyzwaniom związanym 

z sytuacją na rynku surowców. Alternatywnym źródłem energii 

dla zakładu w Żarach stanie się projektowana obecnie nowa linia 

zasilania gazem LPG. Ma ona za zadanie zwiększyć bezpieczeń-

stwo instalacji w przypadku znacznego ograniczenia lub braku 

dostępności gazu ziemnego.

– Nasze piece wymagają jedynie niewielkiego dostosowania 

do przełączania na alternatywne paliwo. Dzięki temu wzmocnimy 

bezpieczeństwo instalacji oraz zyskamy możliwość reakcji na gwał-

towne zmiany na rynku surowców – tłumaczy Robert Janeczko.

Technolodzy i inżynierowie spółki pracują również nad zwięk-

szeniem efektywności produkcji i obniżeniem zużycia surowców. 

Jednym z flagowych projektów, prowadzonych pod tym kątem, 

jest odzysk energii ze spalin pochodzących z wytopu krzemianu, 

a  następnie zamiana jej na energię elektryczną, która może 

zaspokoić potrzeby energetyczne całego zakładu. Inicjatywy takie 

jak ta wynikają z konsekwentnej realizacji strategii ESG Grupy 

CIECH, wśród której zobowiązań znajdują się m.in. neutralność 

klimatyczna i rozwój bez zwiększania zużycia energii. I

Grupa Azoty z certyfikatem na produkty tworzywowe 
o znacznie mniejszym śladzie węglowym, oparte o biosurowce 

Kolejna inwestycja CIECH Vitrosilicon  
– w 2023 roku powstanie nowy magazyn spółki w Żarach
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Spotkania stacjonarne największą siłą biznesu
Innowacyjny branżowy asortyment, dwie konferencje, 

spotkania brokerskie, warsztaty pozwalające zwiększyć auto-

matyzację produkcji, podpisane kontrakty i kluczowe rozmowy 

– tegoroczna edycja pokazała siłę branży. Kooperacja to 

słowo klucz przyświecające Targom INNOFORM od pierwszej 

edycji. Przedsiębiorcy rokrocznie odwiedzają te targi w jednym 

konkretnym celu - aby poznać nowości i wdrożyć je w swoich 

zakładach, uzupełnić park maszynowy i nawiązać współpracę 

z podwykonawcami. Tak też było podczas tej edycji. Imprezę 

odwiedziło 2079 przedsiębiorców, którzy zapoznali się z ofertą 

193 firm z całego świata. 

Ekonomia ponad wszystko
Tematem przewodnim minionych targów była ekonomia, 

która dominowała nie tylko podczas spotkań branżowych, ale 

również w kuluarach, co można było usłyszeć chodząc po hali 

wystawienniczej. Wystawcy dzięki innowacjom technologicznym 

i produktom pokazali, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami. – Po 

wakacjach widać tendencję inwestowania w energooszczędne 

maszyny elektryczne lub hybrydowe, ludzie wolą zapłacić więcej, 

aby potem oszczędzać więcej na procesie produkcji – powiedział 

Dawid Sawkow, sales manager, InAutom Poland Sp. z o.o.

Sukces firmy w dużej mierze zależy od kontaktów, których 

setki zebrali nie tylko przedsiębiorcy z  województwa kujaw-

sko-pomorskiego, ale zwiedzający z  najdalszych zakątków 

Polski i świata. Czy wystawcom udało się zrealizować wyzna-

czone cele biznesowe? – Na początku dział narzędziowni 

powstał dla naszych własnych potrzeb, jednak z czasem stwier-

dziliśmy, że chcemy go wykorzystać na większą skalę i szukać 

klientów zewnętrznych. Przyjechaliśmy tutaj właśnie po to, żeby 

znaleźć firmy, które (…) potrzebują form, potrzebują fachowego 

doradztwa, ale przede wszystkim długoterminowej współpracy, 

to jest to, do czego dążymy. Zgłosiło się do nas kilku konkret-

nych klientów, ciekawe firmy, myślę, że dojdzie do poszerzenia 

biznesów – mówił Martyn Szyc, export manager, DTM System.

Targi służą nie tylko pozyskiwaniu nowych, ale i  utrwalaniu 

dotychczasowych kontaktów, co już drugiego dnia targów 

potwierdził Dawid Sawkow – Jeżeli chodzi o cele, udaje się je 

realizować. Nasi klienci z całej Polski tak naprawdę przyjeżdżają 

do handlowców, spotykają się, podpisują umowy. Dzięki temu też 

poznają te targi, poznają firmy z regionu, co dla nas jest ważne. 

Z wieloma firmami już kooperujemy, dzięki czemu jest nam po 

prostu łatwiej, kiedy przyjeżdża klient i widzi, że Bydgoszcz to nie 

tylko dwie firmy, a o wiele więcej narzędziowni. 

Duża rola edukacji 
Pierwszego dnia targów nie zabrakło branżowych konferencji, 

podczas których zostały omówione dwa bardzo ważne tematy: 

rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz skracanie globalnych łańcuchów 

wartości. Prelegentami byli zarówno specjaliści w zakresie robo-

tyzacji i automatyzacji, jak również przedsiębiorcy. Odwiedza-

jący podkreślali świetne merytoryczne przygotowanie wykładów 

i obszerną wiedzę, którą udało im się zdobyć. 

Kooperacja w najlepszym wydaniu 
– podsumowanie 5. Targów INNOFORM

27-29 września br. w sercu polskiej doliny narzędziowej – Bydgoszczy – odbyła się 5. już edycja jedy-
nych w Polsce targów narzędziowo-przetwórczych INNOFORM, skupiających oferentów i decyden-
tów branży. W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym spotkali się producenci i dystrybutorzy 
obrabiarek, narzędzi specjalnych i skrawających, form wtryskowych, specjalistycznego oprogramowa-
nia, firmy zajmujące się modelowaniem, wizualizacją i symulacją procesu wtryskiwania, automatyzacją 
i robotyzacją produkcji, przetwórcy tworzyw sztucznych i przedstawiciele wielu innych branż.
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Drugiego dnia targów w formie stacjonarnej, a trzeciego dnia 

w formie online odbyła się ceniona od lat Giełda Kooperacyjna 

przygotowana przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy 

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkania „twarzą 

w twarz” pozwoliły przedsiębiorcom poruszyć konkretne tematy, 

szczegółowo opowiedzieć o swoich planach czy oczekiwaniach. 

Trzeci dzień adresowany był do młodzieży ze szkół średnich. 

Najpierw uczniowie wzięli udział w konferencji, podczas której 

jednym z  poruszonych tematów były kompetencje w  branży 

narzędziowo-przetwórczej oraz możliwości rozwoju kariery 

zawodowej. Następnie pod okiem dedykowanych przewod-

ników zwiedzili targi. 

Dopełnieniem programu towarzyszącego była Strefa Kariery. 

Targi branżowe to świetna okazja do nawiązania relacji praco-

dawców z  potencjalnymi pracownikami i  odwrotnie. To tutaj 

w  jednym miejscu spotykali się liderzy branży i doświadczeni 

specjaliści oraz osoby nastawione na rozwój zawodowy. Dlatego 

organizatorzy nie zapomnieli o  specjalnej strefie ogłoszeń dla 

wszystkich szukających i oferujących pracę.

Zakład produkcyjny w 3D
Jedną z atrakcji Targów INNOFORM była specjalna przestrzeń 

przygotowana przez Platformę Robotów DBR77. Za pomocą 

okularów VR odwiedzający mogli przenieść się do specjalnie 

zaprojektowanej hali produkcyjnej. Została zaprojektowana 

w  Studio 3D, autorskim narzędziu online, które wykorzystuje 

technologię przeznaczoną do tworzenia najlepszych gier kompu-

terowych. Każdy uczestnik mógł poznać, jak na poszczególnych 

etapach wygląda proces produkcyjny. 

Wiele firm pierwszy raz brało udział w targach narzędziowo-

-przetwórczych. Zgodnie stwierdzili, że wydarzenie robi na nich 

bardzo dobre wrażenie – Są to moje pierwsze targi, na których 

jestem wystawcą (…), uważam, że targi są bardzo dobrze zorga-

nizowane, jest mnóstwo sympatycznych ludzi i panuje świetna 

atmosfera wśród wystawców, nie ma złej konkurencji. Targi na 

pewno wpływają na nawiązanie relacji na innym poziomie, bardziej 

koleżeńskim, co ułatwia prowadzenie interesów i biznesów. (….) 

Zawsze relacja: człowiek – człowiek bardziej zbliża. – powiedziała 

dr Paulina Trzeciak z Katedry Ekologii i Biogeografii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika.

Wydarzenie ponownie połączyło świat biznesu i  nauki. Od 

pierwszej edycji służy nie tylko jako miejsce prezentacji maszyn 

i technologii, ale również wymiany specjalistycznej wiedzy, poru-

szając ważne dla branży tematy. – Zapraszamy do śledzenia 

naszych profili społecznościowych, na których niebawem ogło-

simy datę kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Koopera-

cyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM 

– powiedziała Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie. I 

27 września br. w  Warszawie odbyła się konferencja 

zorganizowana wspólnie przez PZPTS oraz Plastics Europe 

Polska.

Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Jeremi 

Mordasewicz (Konfederacja Lewiatan) i Alexandre Dangis 

(EuPC). Nie zabrakło wystąpień prezesa zarządu PZPTS 

Tadeusza Nowickiego oraz przedstawicieli producentów 

tworzyw sztucznych.

W ramach wydarzenia odbyły się trzy sesje:

– Przemysł tworzyw sztucznych – gospodarka i rynek 

– Nowe projekty legislacyjne dotyczące tworzyw sztucz-

nych 

– Aktualny stan prac nad krajową legislacją dotyczącą opa-

kowań 

W gronie dyskutantów znaleźli się przedstawiciele 

łańcucha wartości: producentów, przetwórców, recyklerów 

i wprowadzających produkty w opakowaniach – przedsta-

wicieli władz związku zrzeszającego producentów kosme-

tyków i  detergentów (Małgorzata Wadzińska), związku 

pracodawców przemysłu opakowań i produktów w opako-

waniach EKO PAK (Magdalena Dziczek), organizacji 

odzysku opakowań Rekopol (Jakub Tyczkowski), czy orga-

nizacji zrównoważonego rozwoju Reloop (Anna Larsson). I

Spotkanie Branży Tworzyw Sztucznych 2022 
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Wg raportu „Branża opakowań w okresie zawirowań gospo-

darczych”, opracowanego przez  Krzysztofa Mrówczyń-

skiego i  Pawła Kowalskiego, analityków Banku Pekao S.A., 

sektor opakowań to bardzo mocno rozwinięty obszar krajo-

wego przetwórstwa, który pod względem wartości produkcji 

–  aż  55  mld  rocznie – może być porównywalny z  branżą 

meblarską czy maszynową. Po przejściowej stagnacji wywo-

łanej kryzysem COVID w 2020 r., branża w 2021 r. powróciła na 

ścieżkę dynamicznego wzrostu, na której utrzymała się także 

w  pierwszym półroczu br., notując przy tym solidne wyniki 

finansowe.

Polska zajmuje mocną pozycję w  całej unijnej produkcji 

opakowań, z  udziałem ponad 8 proc. w  wartości produkcji 

i wytwarzanej wartości dodanej UE-27. W naszym kraju działa 

1/5 wszystkich unijnych firm opakowaniowych, a zatrudnienie 

w nich znajduje 14 proc. ogółu pracowników tej branży w UE. 

Dominujące są segmenty opakowań z  papieru i  tektury oraz 

z tworzyw sztucznych, na które przypada blisko 75 proc. całej 

produkcji. Pozostałą część stanowią opakowania szklane, meta-

lowe i drewniane (przy czym do tych ostatnich zalicza się także 

palety, generujące przeważającą część produkcji w tej kategorii). 

W każdym z tych segmentów Polska należy do czołowej piątki 

UE-27 pod względem wartości produkcji.

Tempo wzrostu produkcji opakowań na poziomie 8-9 proc. 

rocznie, plasuje branżę wśród najbardziej dynamicznych gałęzi 

polskiego przetwórstwa. 2021 rok to gwałtowne ożywienie 

i  wzrost wartości produkcji sprzedanej aż o  23 proc. r/r, 

zarówno dzięki rosnącym wolumenom, jak i wyższym cenom 

wyrobów. W pierwszych 8 miesiącach br. wolumeny produkcji 

części wyrobów nadal rosły, jednak w  niektórych katego-

riach produktowych pod koniec tego okresu pojawiły się już 

ich wyraźne spadki – dotyczyło to m.in. niektórych wyrobów 

z papieru i kartonu (pudła i pudełka) czy tworzyw sztucznych 

(pudełka, skrzynie itp.).

Ważnym motorem napędowym rozwoju branży w  ostat-

nich latach był eksport. Jego dynamika w minionej dekadzie 

nieznacznie przewyższała tempo wzrostu produkcji, a  udział 

w  przychodach ze sprzedaży firm zwiększył się w  latach  

2010-2021 z  37 proc. do 41 proc. Sam 2021 rok przy-

niósł bardzo silne ożywienie sprzedaży zagranicznej (wzrost 

o 20 proc. wartościowo i o 10 proc. ilościowo), po przejściowej 

stagnacji z roku 2020. W okresie styczeń-lipiec 2022 eksport 

zanotował dalszą, mocną zwyżkę (o 29 proc. r/r wartościowo 

i o 7 proc. r/r wolumenowo), choć miesiące letnie przyniosły już 

wyraźne spowolnienie, a w ujęciu wolumenowym wręcz spadki 

r/r w niemal wszystkich segmentach branży.

Odzwierciedleniem dobrej koniunktury panującej w branży 

opakowaniowej w 2021 roku i w 1. półroczu br. były jej solidne 

wyniki finansowe. Wynik netto w ubiegłym roku poprawił się 

o 15 proc. (przy czym trzeba podkreślić, że w 2020 r. spowol-

nienie dynamiki produkcji nie miało negatywnego przeło-

żenia na zysk branży, który wzrósł wówczas o 20 proc. r/r), 

a w 1. półroczu 2022 zwyżkował aż o 34 proc. r/r. Jednocześnie 

jednak pierwsza połowa obecnego roku przyniosła już obni-

żenie rentowności netto w segmentach opakowań z tworzyw 

sztucznych, szkła i metalu. Sugeruje to, że w segmentach tych 

zmiana warunków rynkowych (oznaki ochłodzenia koniunktury 

odbijające się na popycie) były już na tyle odczuwalne, że unie-

możliwiły dostosowanie cen wyrobów do rosnących kosztów 

działalności.

Z raportu wynika, iż druga połowa roku może być dla produ-

centów opakowań okresem większych wyzwań. Obserwowane 

od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze (rzutujące na popyt 

na opakowania) zbiega się bowiem z utrzymującymi się trudno-

ściami po stronie podażowej.

W kilku segmentach (drewno, papier czy tworzywa sztuczne) 

ceny surowców pomimo niedawnej korekty utrzymują się wciąż 

na historycznie wysokim poziomie. Poważnym wyzwaniem na 

najbliższe miesiące są także koszty energii – tym bardziej, że 

niektóre segmenty branży (zwłaszcza produkcja opakowań 

ze szkła) odznaczają się wysoką energochłonnością. Pomimo 

różnych działań podejmowanych na szczeblu krajowym 

i  unijnym w  celu walki z  wywołanym przez wojnę w  Ukra-

inie kryzysem energetycznym należy zakładać, że czynnik ten 

pozostanie źródłem znacznej niepewności i presji na ekono-

mikę branży. Drugim ważnym czynnikiem generującym niepew-

ność i presję kosztową są zmiany w otoczeniu regulacyjnym, 

które – biorąc pod uwagę kierunek polityki środowiskowej 

KE – wymagać będą nakładów na dostosowanie działalności 

operacyjnej i  mogą się wiązać z  dodatkowymi obciążeniami 

w postaci opłat i podatków.

Pomimo wyzwań ciążących na branży i  ryzyka pogorszenia 

jej sytuacji finansowej w  bliskiej przyszłości, analitycy Banku 

Pekao oceniają średnio - i długoterminowe perspektywy jako 

korzystne. Decyduje o tym duży i dynamicznie rozwijający się 

rynek wewnętrzny, silna pozycja w roli dostawcy na rynek unijny 

w warunkach systematycznie rosnącego popytu z tego kierunku 

(przy utrzymujących się przewagach kosztowych polskich 

producentów), jak i potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży 

eksportowej – także dzięki ekspansji na nowe rynki (zarówno 

w ramach UE, jak i w słabo zagospodarowanych do tej pory 

rynkach krajów trzecich). Dzięki korzystnym uwarunkowaniom 

popytowym branża powinna być w  stanie utrzymać solidną 

dynamikę wzrostu w długim okresie, pod warunkiem skutecz-

nego wdrożenia innowacji dostosowujących ją do wymogów 

polityki środowiskowej UE. I

Branża opakowań w okresie zawirowań gospodarczych  
– raport Banku Pekao S.A. 
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Wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Unię 

Europejską znalazł się projekt zgłoszony przez Port Police, który 

jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Projekt „Wzmoc-

nienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostęp-

ności i efektywności Portu Police” obejmuje m.in. budowę węzła 

kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach 

budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police. Plano-

wane prace zwiększą dostępność do portu od strony lądu i od 

strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. 

Rozwój Portu zwiększy potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, 

w tym również jej największej inwestycji Polimery Police.

Projekt został wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 

(CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity 

koszt to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to 

blisko 1,74 mln euro. Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną 

prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego 

dla Portu Police wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną 

w  ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego 

Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie doku-

mentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu 

od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże 

ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności.

– Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Port Morski 

w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla 

projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio 

również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. To duży 

sukces, tym bardziej, że Port Police jest jedynym portem, który 

otrzymał finansowanie w  ramach tej edycji programu – mówi 

Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Realizacja projektu otworzy drogę do realizacji prac inwesty-

cyjnych w  zakresie połączenia kolejowego Portu Morskiego 

Police z budowaną linią kolejową nr 437 oraz utworzenia nowych 

bocznic kolejowych na terenie Portu. Możliwa będzie także 

rozbudowa nabrzeża ciężkiego uniwersalnego o  planowanej 

długości 300 metrów, dzięki czemu łączna długość nabrzeża 

ciężkiego w porcie wyniesie docelowo 715 metrów.

Prace te wpłyną również pozytywnie na dostęp do Portu 

od strony lądu oraz morza, a także zwiększą jego wydajność. 

Dodatkowo pozyskanie dofinansowania na prace studyjne 

w  ramach CEF ułatwi w przyszłości ewentualny proces wnio-

skowania o dofinansowanie prac inwestycyjnych, gdyż zatwier-

dzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może 

być traktowane jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia 

dla sieci kompleksowej TEN-T. I

Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej

https://www.meusburger.com/PL/PL/formowanie-wtryskowe/fh-forma-goracokanalowa
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Producent chemii specjalistycznej, firma 

LANXESS robi kolejny krok w ochronie klimatu 

i wyznacza cel dla swoich emisji z poziomu 

3. Koncern dąży do tego, aby przepływy 

łańcuchów dostaw do 2050 roku stały się 

neutralne dla klimatu. Poziom  3 obejmuje 

emisje pośrednie, przede wszystkim z zaku-

pionych surowców, ale także z  logistyki 

i produktów końcowych. Do 2030 roku emisje 

z  zakresu poziomu 3 mają zostać zreduko-

wane o  40  procent w  porównaniu z  rokiem 

bazowym 2015, z 27 000 do 16 500 kiloton 

równoważników CO2. Dla bezpośrednich 

emisji w produkcji (poziom 1) oraz dla energii 

pozyskiwanej (poziom 2) firma LANXESS już 

trzy lata temu postawiła sobie za cel osią-

gnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040.

Cele klimatyczne firmy LANXESS są zgodne z paryskim porozu-

mieniem klimatycznym. Zostało to teraz zatwierdzone przez reno-

mowaną inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Wspólna inicja-

tywa organizacji ochrony klimatu CDP, UN Global Compact, World 

Resources Institute i World Wide Fund for Nature zatwierdziła cele 

koncernu w zakresie redukcji emisji i zaaprobowała, że LANXESS 

przyczynia się do ograniczenia globalnego ocieplenia do maksy-

malnie 1,5 stopnia Celsjusza. Temperatura ta jest powszechnie 

uważana za próg, który pozwoli zapobiec katastrofie klimatycznej.

– Aby zatrzymać zmiany klimatu, nasze społeczeństwa muszą 

przekształcić się w neutralność klimatyczną. Chcemy dołożyć 

swoją cegiełkę. Nasz cel, aby do 2040 roku stać się neutralnym 

klimatycznie w  zakresie bezpośrednich emisji i  pozyskiwanej 

energii, jest już bardzo ambitny. Dzięki dodatkowym celom dla 

naszych emisji z zakresu poziomu 3, robimy kolejny krok wraz 

z naszymi dostawcami i klientami – powiedział Matthias Zachert, 

prezes zarządu LANXESS AG. – Zatwierdzenie naszego zobo-

wiązania przez SBTi pokazuje, że jesteśmy na właściwej, odpo-

wiedzialnej drodze.

– Dziś LANXESS dołącza do rosnącej listy firm, których cele 

oparte na nauce są zgodne z ograniczeniem globalnego ocie-

plenia do 1,5°C – powiedział Luiz Amaral, dyrektor naczelny 

inicjatywy Science Based Targets. – Potrzebujemy teraz więcej 

podmiotów korporacyjnych, które wyznaczą ambitne cele jak 

LANXESS.

Strategia opracowana dla neutralnego klimatycznie 
łańcucha dostaw

Aby osiągnąć swoje cele z poziomu 3, firma LANXESS urucho-

miła program Net Zero Value Chain. Ta strategia w  kierunku 

neutralności klimatycznej wzdłuż całego łańcucha wartości 

opiera się na trzech filarach:

– Zrównoważone surowce: LANXESS dokonuje realokacji 

zakupów surowców i w coraz większym stopniu zaopatruje 

się w zrównoważone surowce, które są oparte na surowcach 

biopochodnych, podlegają recyklingowi lub są produkowane 

z  wykorzystaniem energii odnawialnej. Aktualne przykłady 

takich surowców to produkowany w sposób zrównoważony 

cykloheksan do wysokowydajnych tworzyw sztucznych pod 

marką Durethan lub poliole polieterowe na bazie skrobi do pre-

polimerów pod marką Adiprene.

– Zielona logistyka: Ślad CO2 jest ważony w większym stopniu 

niż dotychczas przy wyborze środków transportu towarowego. 

LANXESS zamierza również wykorzystać innowacyjne rozwią-

zania, takie jak „zielone statki” ze zrównoważonymi układami 

napędowymi. Ulepszone planowanie logistyczne ma również 

na celu zwiększenie wykorzystania aktywów transportowych, 

optymalizację środków transportu towarowego i zmniejszenie 

zapotrzebowania na transport towarowy.

– Produkty neutralne dla klimatu: LANXESS rozszerza swoją 

ofertę produktów neutralnych klimatycznie i rozwiązań o niskim 

śladzie CO2. Od jesieni 2021 roku produkty te otrzymały ety-

kietę marki "Scopeblue". Przykładem może być trimetylol-

propan (TMP), którego około połowa jest wytwarzana ze zrów-

noważonych surowców lub kompozyt Tepex, który jest oparty 

na lnie i kwasie mlekowym. W perspektywie średnioterminowej 

LANXESS zamierza zaoferować niskoemisyjne i neutralne dla 

klimatu alternatywy dla wszystkich swoich produktów. Celem 

jest posiadanie w swoim portfolio do 2050 roku wyłącznie pro-

duktów neutralnych klimatycznie. LANXESS chce również ilo-

ściowo określić ślad węglowy wszystkich swoich produktów.

– Dzięki programowi Net Zero Value Chain Program kontynu-

ujemy transformację naszego portfolio produktów w  kierunku 

neutralności klimatycznej. W  ten sposób wspieramy również 

naszych klientów, którzy coraz częściej szukają zrównoważonych 

rozwiązań – powiedział Zachert. I

LANXESS: cały łańcuch wartości ma stać się neutralny  
dla klimatu
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Przyspieszenie tempa zmian jest kluczowe dla tej dwutorowej 

transformacji przemysłu. W opublikowanym dorocznym raporcie 

„Plastics the Facts 2022” („Tworzywa – Fakty 2022”), Plastics 

Europe ogłasza 20 proc. wzrost wykorzystania recyklatów do 

produkcji wyrobów w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020. 

Jednocześnie zawartość recyklatów w  produktach wyniosła 

10%. Wynik ten potwierdza zaangażowanie branży tworzyw 

sztucznych w przyspieszenie transformacji w kierunku cyrkular-

ności i zeroemisyjności. 

Recykling chemiczny, jako rozwiązanie komplementarne dla 

recyklingu mechanicznego, jest najważniejszym elementem 

stymulującym recykling oraz osiągnięcie celów zrównowa-

żonego rozwoju. Pomimo tego że zapotrzebowanie na recy-

klaty jest większe niż ich dostępność, co jest czynnikiem sprzy-

jającym rozwojowi tego rynku to ciągłe wzrosty cen energii 

i surowców, spowodowane bezprecedensową agresją Rosji na 

Ukrainę, powodują drastycznie rosnące wyzwania dla branży, 

łańcucha dostaw i całej gospodarki UE. Niedobory i zaburzenia 

w łańcuchu dostaw najprawdopodobniej pozostaną najbardziej 

istotnymi kwestiami w ciągu nadchodzących miesięcy 

Branża tworzyw sztucznych kontynuuje intensywne prace 

nad rozwiązaniami przybliżającymi nas do zeroemisyjności 

i  uniezależnienia od paliw kopalnych. Jak wynika z  raportu, 

w  2021 produkcja tworzyw sztucznych z  surowców alterna-

tywnych wyniosła 12,4% całkowitej produkcji europejskiej. Te 

dane w przyszłości będą podawane corocznie, by monitorować 

postęp branży w dążeniu do osiągnięcia popieranych przez prze-

mysł unijnego celu do 2030 roku wynoszącego 20% produkcji 

tworzyw sztucznych, zawierających węgiel 

ze źródeł innych niż kopalne. 

Jak podkreśla raport ReShaping Plastics, 

aby osiągnąć cele i  założenia nakreślone 

przez Circular Plastics Alliance oraz Packa-

ging Waste Directive, wszyscy uczestnicy 

łańcucha wartości muszą działać wspólnie.

– Stworzenie wspierających przemysł 

ram prawnych, które zachęcą wiodące 

gałęzie przemysłu europejskiego do zmian 

w kierunku cyrkularności i  zeroemisyjności, 

jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcze-

śniej – podkreśliła Virginia Janssens, dyrektor 

zarządzająca Plastics Europe, podczas 

konferencji prasowej na targach K.

– Jeżeli chcemy zabezpieczyć i  przygo-

tować naszą branżę na wyzwania przy-

szłości oraz przyspieszyć dwutorową trans-

formację, kluczowa jest akceptacja dla recy-

klingu chemicznego i modelu bilansu maso-

wego – dodała Virginia Janssens. – Zinten-

syfikowana współpraca w  łańcuchu wartości oraz skuteczna 

administracja są niezbędne dla urzeczywistnienia zmian. Żaden 

prywatny czy państwowy partner nie jest w stanie samodzielnie 

zaoferować kompleksowych rozwiązań, które zadziałają w tych 

bezprecedensowych warunkach.

Pomimo pandemii, w  2021 roku poziom zatrudnienia 

w  branży tworzyw sztucznych w  Europie został utrzymany. 

Z ponad 1,5 mln pracowników, nadal odgrywa ona kluczową 

rolę w gospodarce europejskiej. Ponadto, ostatnie dane wska-

zują na wzrost w  europejskiej i  globalnej produkcji tworzyw 

jako „efekt odbicia” po pandemii w 2020 roku. Niemniej jednak 

udział Europy w produkcji tworzyw stale maleje – z 23% w roku 

2006 do 15% w 2021 roku. W związku z tym zagrożona jest 

konkurencyjność europejskiej branży tworzyw względem innych 

regionów świata. 

Patrząc w  przyszłość, przy założeniu braku ograniczeń 

w dostawie gazu w ciągu najbliższych miesięcy, przewiduje się 

spadek europejskiej produkcji tworzyw sztucznych o  4% do 

końca 2022 roku. Ogromna niepewność związana z  dosta-

wami surowców, cenami energii i potencjalnymi niedoborami, 

sprawia, że niezwykle trudno jest prognozować sytuacje w roku 

2023. W tym przełomowym czasie, najważniejsza dla partnerów 

w łańcuchu wartości jest dostępność wysokiej jakości surowców. 

Jednocześnie Plastics Europe przygotowuje dla branży tworzyw 

mapę drogową osiągnięcia cyrkularności i neutralności klima-

tycznej do roku 2050, która zawierać będzie cele pośrednie 

i  końcowe, a  także umożliwiające jej realizację warunki brze-

gowe. Planuje jej ogłoszenie w przyszłym roku. I

Postęp branży tworzyw sztucznych w dążeniu do cyrkularności 
i zeroemisyjności 
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Zdobądź prawo jazdy na wtryskarkę

Firma Dopak – dostawca maszyn i  usług dla przetwór-

stwa tworzyw sztucznych rozszerza swoją ofertę o  licencjo-

nowany kurs technologiczny – prawo jazdy na wtryskarkę. Są 

to jedyne w Polsce szkolenia prowadzone na licencji Schulun-

gszentrum für Spritzgießtechnik. Ta znana niemiecka firma szko-

leniowa z  40-letnim doświadczeniem w  zakresie technologii 

formowania wtryskowego edukuje największych producentów 

detali z tworzyw sztucznych na całym świecie. Precyzyjnie opra-

cowany program szkoleniowy pozwala zdobyć kompleksową 

wiedzę w dziedzinie formowania wtryskowego przydatną prze-

twórcom tworzyw sztucznych bez względu na markę wtryskarek 

obecnych w ich parku maszynowym. 

Harmonogram szkoleń przewiduje 5 poziomów nauczania, 

zakończonych egzaminem. Kursy dedykowane są zarówno 

pracownikom na co dzień obsługującym maszyny, inżynierom 

procesu wtrysku, kontrolerom jakości, technologom, jak również 

pracownikom narzędziowni, utrzymania ruchu, projektantom 

form i detali, czy działom sprzedaży. 

Szkolenia nastawione są na zdobycie praktycznych umie-

jętności, które pozwolą zoptymalizować proces wtrysku na 

maszynie dowolnej marki w taki sposób, aby uzyskać wysoką 

jakość wypraski i ograniczyć brakowość do minimum. Podczas 

kursów uczestniczy, nabywają wiedzę, jak skrócić czas cyklu, 

przy zachowaniu tej samej objętości wypraski i ograniczyć niepo-

trzebne zużycie energii. Uczą jak zwiększać produktywność 

i wydajność w procesach eksploatacji wtryskarek, czy wreszcie 

identyfikacji przyczyn powstawania wad wyprasek i sposobów 

ich przeciwdziałania.

Wiedza, którą podczas kursów zdobywają uczestnicy oznacza 

wiele korzyści dla firm, w postaci wzrostu efektywności produkcji 

i  realnych zysków, poprzez oszczędności energii, surowca 

i lepszą optymalizację procesu. 

– Jak wynika z doświadczeń producentów detali z tworzyw 

sztucznych, z którymi na co dzień współpracujemy powodem 

wielu problemów i przestojów produkcyjnych jest brak umie-

jętności i  wiedzy pracowników produkcyjnych w  zakresie 

obsługi maszyn. Wielu poważnym awariom oraz wadom 

wyprasek można w porę przeciwdziałać. Przeszkolona kadra 

pracowników produkcyjnych – operatorów, ustawiaczy 

i inżynierów to gwarancja prawidłowej eksploatacji maszyny 

oraz obsługi, która przy wykorzystaniu technologicznych 

możliwości urządzenia zapewni jak najkrótszy czas cyklu 

i  wysoką jakość wyrobu. Jak wynika z  naszego doświad-

czenia i wiedzy każdą maszynę wtryskową, bez względu na 

markę można ustawić w taki sposób, aby ograniczyć brako-

wość do minimum oraz wyeliminować niepotrzebne straty 

energii elektrycznej. Gromadzoną przez lata wiedzą dzielimy 

się na naszych szkoleniach – mówi Magdalena Kazimierczuk, 

dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Dopak. 

Szkolenia odbywają się w Centrum Badawczo-Rozwojowym 

firmy Dopak we Wrocławiu, znajdującym się w dogodnej lokali-

zacji – w pobliżu autostrady A4 i AOW. 

Centrum wyposażone jest w  zaawansowane linie automa-

tyczne z  wtryskarkami hydraulicznymi i  elektrycznymi wraz 

z robotami i urządzeniami peryferyjnymi. I
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Materiał kompozytowy Tepex firmy LANXESS  
stosowany w panelach podwozia chińskiego SUVa

Termoplastyczne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami 

ciągłymi (CFRTP) marki Tepex dynalite firmy LANXESS sprawdzają 

się na całym świecie w  przemyśle motoryzacyjnym jako lekkie 

rozwiązanie materiałowe dla wysoce efektywnych i  stabilnych 

mechanicznie elementów poszycia podwozia. Najnowsze zastoso-

wania można znaleźć w modelach Li L9 i nowo wprowadzonym Li 

L8 firmy Li Auto Inc., chińskiego producenta samochodów oferu-

jącego pojazdy z alternatywnymi technologiami napędowymi. Oba 

te sześciomiejscowe rodzinne SUV-y klasy premium są pojazdami 

hybrydowymi typu plug-in i są wyposażone w elementy panelowe 

podwozia chroniące zbiornik. Duże panele składają się z wytrzy-

małej, termoplastycznej struktury kompozytowej. Są one wytwa-

rzane w procesie formowania ciśnieniowego z wkładką wzmac-

niającą powstałą z wysokowydajnego kompozytu Tepex dynalite 

i masy DLFT (Direct Long Fiber Thermoplastic).

Lepsza absorpcja energii
– Element panelu podwozia jest o  około 30 procent lżejszy 

od porównywalnej konstrukcji stalowej. W porównaniu z  innymi 

koncepcjami materiałowymi – takimi jak czysta masa DLFT 

– wzmocnienie Tepex sprawia, że element poszycia jest mocniejszy, 

a także bardziej sztywny i lepiej pochłania energię. Oznacza to, że 

jest on znacznie bardziej odporny na uderzenia kamieni lub inne 

uszkodzenia w kontakcie z obiektami na powierzchni drogi – mówi 

Deniz Guerkan, ekspert LANXESS w dziedzinie marketingu tech-

nicznego i sprzedaży Tepex w Hongkongu.

Wydajny proces produkcji
Element poszycia podwozia ma około 1,5 metra długości, 

1 metr szerokości i zaledwie 3 do 4 mm grubości. Jest produ-

kowany z wkładki o grubości 1 mm wykonanej z Tepex dynalite 

104-RG600 i  dodatkowej wytłaczanej masy DLFT. Oba mate-

riały są podgrzewane i uplastyczniane, a następnie umieszczane 

w narzędziu kompresyjnym, gdzie są formowane razem w jednym 

kroku. Matryca wkładki Tepex składa się z polipropylenu i  jest 

wzmocniona ciągłymi włóknami szklanymi w 47 procentach obję-

tości. Masa polipropylenowa DLFT zawiera 40 procent wagowych 

długich włókien szklanych. Ta kombinacja materiałów niezawodnie 

spełnia wysokie wymagania mechaniczne i wykazuje w szcze-

gólności wysoką odporność na przebicie. Element poszycia 

podwozia może być wytwarzany na konwencjonalnym narzę-

dziu do formowania tłocznego. – To zapewnia wydajną produkcję. 

Fakt, że DLFT może być wytwarzany ekonomicznie jako bezpo-

średni ekstrudat i stanowi większość komponentu, również przy-

czynia się do poprawy efektywności kosztowej – mówi Guerkan.

Lekka i wytrzymała alternatywa dla metalu
LANXESS uważa, że elementy poszycia podwozia 

o  konstrukcji kompozytowej Tepex oferują ogromny poten-

cjał w  pojazdach wyposażonych w  nowe technologie napę-

dowe, ponieważ stanowią lekką alternatywę dla równoważ-

nych elementów stalowych i aluminiowych. Elementy kompozy-

towe Tepex pomagają zwiększyć wydajność energetyczną lub 

zasięg samochodu. – Na przykład, akumulatory pojazdów elek-

trycznych są szczególnie narażone na uszkodzenia, ponieważ 

są zwykle instalowane w panelu podłogowym. W związku z tym 

poszukujemy elementów podwozia, które chronią akumulatory 

przed uderzeniami kamieni lub innymi uszkodzeniami w przy-

padku uderzenia w  spód pojazdu. W  ten sam sposób lekkie 

komponenty panelowe podwozia Tepex mogłyby być stosowane 

w  pojazdach napędzanych wodorem do ochrony zbiorników 

i ogniw paliwowych – mówi Guerkan. I
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Polimery Police będą produkowały Gryfilen

Nowa powłoka BALINIT MAYURA od Oerlikon Balzers

Gryfilen to nazwa handlowa polipropylenu, który będzie produ-

kowany przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. Firma zaprezento-

wała swój nowy brand w  trakcie największych targów branży 

tworzyw K 2022 w Düsseldorfie. Nazwa Gryfilen nawiązuje do 

tradycji historycznych regionu, w jakim działa spółka.

W dniu 19 października br. podczas największych w Europie 

targów branży tworzyw sztucznych i gumy K 2022 w Düssel-

dorfie, Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizująca projekt Poli-

mery Police ogłosiła nazwę dla swoich przyszłych produktów. To 

właśnie Gryfilen, który został wybrany przez pracowników spółki 

w konkursie na znak towarowy. Konkurs był doskonałą okazją do 

zaangażowania pracowników w kształtowanie przyszłości spółki.

Projekt Polimery Police jest to jedna z największych inwestycji 

w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi 

dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozy-

tywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucz-

nych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Instalacje PDH i  PP budowane w  ramach projektu zostały 

zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych techno-

logii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość 

wytwarzania szerokiej gamy różnych rodzajów polipropylenu. 

Produkowany pod marką Gryfilen polipropylen to docelowo port-

folio 30 produktów, uwzględniając w tym homopolimery, kopoli-

mery udarowe i kopolimery randomiczne. Wykorzystywane będą 

między innymi w przemyśle opakowaniowym, artykułów gospo-

darstwa domowego, samochodowym czy farmaceutycznym. I

Oerlikon Balzers, dostawca wyprzedzających rozwiązań 

powierzchniowych, przedstawia BALINIT MAYURA, powłokę 

węglową przeznaczoną do obróbki i  formowania materiałów 

niezależnych. Użytkownicy końcowi korzystają z dłuższej żywot-

ności narzędzi i wyższej wydajności procesu produkcyjnego. 

BALINIT MAYURA przeznaczona jest dla obróbki materiałów, 

takich jak stopy aluminium zawierające do 12% krzemu, stopy 

miedzi (brąz lub mosiądz) i polimery. Powłoka wyróżnia się niepo-

wtarzalnym jasnym tęczowym kolorem.

Stopy aluminium są szczególnie popularne w  przemyśle 

motoryzacyjnym i  lotniczym. Ich niska waga, w  porównaniu 

z konwencjonalnymi materiałami, pozwala na spełnienie suro-

wych wymagań dotyczących emisji CO2 i NOx. Wraz z rosnącym 

znaczeniem e-mobilności, przetwarzanie stopów miedzi staje 

się również częstszym wyzwaniem. – BALINIT MAYURA została 

stworzona by sprostać tym wymaganiom, zapewniając klientom 

optymalną wydajność przy niższych kosztach produkcyjnych 

– mówi Andreas Reiter, dyrektor produktu w Oerlikon.

BALINIT MAYURA jest twardsza i  gładsza w  porównaniu 

z  dotychczasowymi powłokami. Jednocześnie jest odporna 

termicznie i bardzo cienka. Właśnie te właściwości sprawiają, że 

jest doskonałym rozwiązaniem dla obróbki materiałów niezależ-

nych. Podwyższona twardość i niezwykła gładkość skutecznie 

zmniejszają przyczepność materiału, co minimalizuje powsta-

wanie narostów i optymalizuje odpływ wiórów. Niska chropo-

watość przekłada się również na mniejsze momenty obrotowe. 

Podczas wykrawania i  formowania (np. aluminium) powłoka 

zmniejsza tendencję do adhezji i tworzenia zadziorów. I

  Piękno precyzji: BALINIT MAYURA wyróżnia się nie tylko wspaniałymi 
kolorami. Powłoka nowej generacji, na bazie węgla, oferuje realną 
wartość w postaci dłuższej żywotności narzędzia i wyższej wydajności 
podczas obróbki i formowania metali nieżelaznych i polimerów

  Wyjątkowe właściwości powłoki BALINIT MAYURA utrzymują ostre 
krawędzie przez dłuższy czas i minimalizują przyczepność materiału, 
co skutkuje maksymalną precyzją i wydajnością.
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3D house – nowa marka Dopaka 

Nowy, biały masterbacz firmy Tosaf bez TiO2

Dopak – dystrybutor maszyn i  urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych z Wrocławia poszerza działalność o tech-

nologię druku 3D. We współpracy z Polską Fundacją Rozwoju 

Biznesu (PFRB) firma utworzyła nową markę: 3D house, 

która będzie realizowała projekty druku 3D. Nowa aktywność 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie realizacji 

krótkich serii produktowych i  prototypów przy wykorzystaniu 

technologii druku 3D.

Odbiorcami usług będą zarówno szeroko pojęte firmy przemy-

słowe, w tym przetwórcy tworzyw sztucznych, jak również star-

tupy, agencje marketingowe, uczelnie wyższe czy też designerzy. 

Szczególny nacisk 3D house kładzie na rozwój i  poszerzanie 

obszarów, w których technologia druku 3D może zostać zasto-

sowana, a jest jeszcze nieznana. 

Druki 3D będą realizowane między innymi przy wykorzystaniu 

technologii selektywnej SLS (Selective Laser Sintering) oraz addy-

tywnej FDM (Fused Deposition Modeling). Oprócz prototypo-

wania firma będzie wspierać klientów również w zakresie skano-

wania, projektowania i modelowania 3D. Będą również realizo-

wane szkolenia z  inżynierii odwrotnej, trójwymiarowego skano-

wania, technologii druku 3D i szybkiego prototypowania.

– Rynek druku 3D to jedna z  najszybciej rozwijających się 

dziedzin. Biorąc pod uwagę obecny poziom technologiczny 

druk 3D ma szansę stać się powszechnym sposobem wytwa-

rzania produktów końcowych na szeroką skalę. Jego ogromną 

zaletą jest wszechstronność i możliwość wykorzystania w wielu 

dziedzinach – od protez rąk, poprzez części zamienne i proto-

typy w  przemyśle, personalizowane gadżety, repliki przed-

miotów historycznych, a na designerskich przedmiotach użytko-

wych i biżuterii kończąc. Ogranicza nas tylko wyobraźnia – mówi 

Magdalena Kazimierczuk, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwo-

jowego firmy Dopak. 

Najważniejsze korzyści z zastosowania druku 3D to:

– Krótki czas stworzenia i realizacji projektów w stosunku do tra-

dycyjnych metod,

– Oszczędności finansowe i mniej skomplikowany proces roz-

woju produktu,

– Różnorodność i dostępność materiałów,

– Możliwość personalizacji produktu i wytwarzania krótkich serii,

– Nawet 90% mniej odpadów i  o 25-50% mniejsze zużycie 

energii elektrycznej. I

Na targch K2022 w Düsseldorfie, Tosaf zaprezentował serię 

nowych białych masterbaczy o wysokich właściwościach pod 

względem stopnia białości, intensywności koloru i  siły krycia, 

które nie zawierają dwutlenku tytanu (TiO2). Firma odpowiada 

w  ten sposób na rosnącą liczbę zapytań klientów, ponieważ 

zwykły biały pigment jest podejrzewany o  działanie rako-

twórcze przy wdychaniu w postaci proszku, a  także dlatego, 

że UE zakazała jego stosowania jako barwnika spożywczego 

(E171). Chociaż ta decyzja UE nie zakazuje jeszcze stoso-

wania dwutlenku tytanu jako pigmentu w polimerach, które mają 

kontakt z żywnością, istnieje rosnące zapotrzebowanie wśród 

producentów twardych i  miękkich opakowań dla przemysłu 

spożywczego, jak również części przemysłu zabawkarskiego 

i  kosmetycznego, aby w  przyszłości przejść na masterbacze 

wolne od TiO2.

Takie masterbacze zostały obecnie opracowane przez firmę 

Tosaf w postaci cylindrycznych i sferycznych granulek. Są one 

wynikiem badań zainicjowanych przez dział badawczo-rozwo-

jowy firmy Tosaf Benelux nad sposobami znalezienia alternatyw 

dla białego zabarwienia tworzyw sztucznych. Mimo że ich formuła 

nie zawiera niezwiązanego dwutlenku tytanu, ich intensyw-

ność koloru i siła krycia jest na tym samym wysokim poziomie, 

co w przypadku standardowych masterbaczy TiO2. Sam odcień 

koloru może być regulowany od żółtawego, przez neutralny 

do niebieskawego. Nowe, zgłoszone do opatentowania białe 

koncentraty barwiące firmy Tosaf są kompatybilne z każdym poli-

merem nośnikiem. Niska ścieralność pozwala na długą żywot-

ność narzędzi, a ponadto nie występuje zjawisko plate-out.

– Dzięki opracowaniu i wprowadzeniu na rynek naszych nowych 

białych masterbaczy bez TiO2, dostępnych w  szerokiej gamie 

systemów nośników polimerowych, dajemy przetwórcom tworzyw 

sztucznych i  właścicielom marek odpowiedź na dylemat, jaki 

mają, jeśli chodzi o barwienie na biało tworzyw sztucznych prze-

znaczonych do pakowania żywności, opakowań kosmetycznych, 

opakowań medycznych i zabawek, niezależnie od procesu i nieza-

leżnie od zastosowania końcowego – powiedział Michel Theunisz, 

dyrektor generalny Tosaf Benelux. – Nowe, białe masterbacze 

firmy Tosaf pozwalają rynkowi tworzyw sztucznych na proak-

tywne podjęcie działań w zakresie ograniczenia stosowania TiO2 

w tworzywach sztucznych. I
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Organizacje, mające rozwinięte systemy jakości, skupiają się 

na zbadaniu przyczyny źródłowej, powstania reklamacji. 

Niejednokrotnie wymaga tego system ISO, a szczególnie jest to 

widoczne tam, gdzie produkowane są części do samochodów. 

Bardzo ważna jest tu dokumentacja, czasem aż tak bardzo, że 

zatracamy aspekt, dlaczego to robimy. Mamy procedurę, wymóg 

działań korygujących, natychmiastowych, „koszmar” raportu 8D 

i  innych technik, ale czy po zamknięciu reklamacji, pozostaje 

coś jeszcze poza dokumentacją i kolejnym szkoleniem opera-

tora? Paradoksalne błąd operatora jest najczęstszą przyczyną 

reklamacji. Czynnik ludzki to największy problem. Ale może też 

jest tak, że w pogoni za celem, załatwieniem kolejnego zadania 

gubimy to, co najlepsze i najważniejsze, wiedzę o tym, czego 

jeszcze nie wiemy o procesie?

Czynnik ludzki
Jeśli poprzestaniemy na kolejnym szkoleniu pracownika, 

zakładając że po prostu nie dopełnił swoich obowiązków, 

możemy mieć rację, że błąd tkwi, albo w niewystarczającym 

szkoleniu, albo w samej postawie pracownika. Bardzo często 

na tym etapie odruchowo, wprowadzamy identyfikację, kto 

zrobił dany detal. „Dużo pary w gwizdek”, bo po identyfikacji 

pracownika, który regularnie popełnia błędy, zostajemy z  tą 

wiedzą, bo przecież przy tak trudnym rynku pracy zwyczajnie 

go nie zwolnimy tylko trzeba go pilnować (kolejna kontrola) 

lub poprawiać jego błędy. Zasłanianie się tłumaczeniem, że 

nie będzie komu pracować, jest błędne. Pracownik popełnia-

jący błędy, kosztuje więcej niż jego nieobecność w pracy. Poza 

tym psuje morale i atmosferę w zespole. Warto to przemyśleć 

i podjąć odpowiednie decyzje.

A co jeśli nie jest to jednak błąd ludzki? 
Może czegoś nie wiemy o naszym procesie, może nie prze-

widzieliśmy, że jakiś wymiar może okazać się krytyczny dla 

naszego klienta. Może coś zadziało się z maszyną, może suro-

wiec, a może coś zmieniono w procesie, a nikt o tym nie wie 

poza działem technologii. Tych „może” jest całe mnóstwo. 

A zbadanie każdego z tych kierunków to tylko większa szansa 

uszczelnienia naszych procesów. 

Dlatego reklamacje nie są tragedią, ale należy je potraktować 

jako szansa dla firmy. Co zatem metodycznie trzeba sprawdzić:

– Plan pomiarowy – czy jest / był sprawdzany reklamowany 

wymiar? Jeśli nie, to należy założyć taki pomiar jako element 

samokontroli.

– Kiedy był wykonany przegląd urządzenia, na którym był pro-

dukowany detal, jak wygląda kalibracja urządzenia i jak często 

jest wykonywana?

– Czy wcześniej klient sygnalizował problem, który zgłasza?

DYSFUNKCJE OPERACYJNE. CZ. 6

Reklamacje – czego jeszcze nie 
wiemy o naszych procesach?

Reklamacje w większości firm kojarzone są z problemem, stresem, złymi wskaźnikami, akcją poszukiwa-
nia winnych itd. Na ogół zakładamy, że reklamacja jest wynikiem jakichś przez nas popełnionych błędów. 
Po pierwsze i najważniejsze… najpierw trzeba zobaczyć detal. Odesłanie wadliwego detalu to pod-
stawa jakiejkolwiek analizy. Schemat działania może być taki, że handlowiec zgłasza reklamację oraz 
fakt, że jest problem u klienta, ale informuje też operacje, że dał rabat, obniżył cenę, żeby klient się nie 
denerwował. Tego typu informacja nie stanowi wartości, bo nie wiadomo czy to gra negocjacyjna, czy 
faktyczny problem. Dlatego, jeśli są zgłaszane reklamacje odnośnie danego detalu, to należy go pod-
dać analizie.

Dorota Bieniek
DIR Consulting
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– Problem surowca – zmieniony został dostawca, należy wpro-

wadzić czasowe sprawdzenie pod kątem potencjalnej wady, 

jaka wystąpiła z tym surowcem. 

Poniżej kilka problemów jakościowych i pomysłów jak to rozwiązać.

FIRMA: Przetwórstwo tworzyw sztucznych praca 5 dni 

w tygodniu x 2 zmiany. Produkcja płyt warstwowych z PVC.

PROBLEM: Klient zgłasza, że płyty PVC są zbyt słabo zwią-

zane z rdzeniem. Bardzo łatwo można taką płytę oderwać od 

rdzenia tworzywowego PS. Klient nie zgłaszał uwag, ale zwrócił 

uwagę, że płyty konkurencji nie mają takiego problemu.

DIAGNOZA: Problem ze spoiną łączącą PS z PVC

WDROŻONE ROZWIĄZANIE: Sprowadzono płytę 

warstwową od klienta. Następnie płyta poddana została oglę-

dzinom, z próbą oderwania PVC od rdzenia. Niestety, nie trzeba 

było użyć do tego zbyt dużej siły. Po oderwaniu płyty PVC 

zauważono, że nie ma na niej śladu spoiny. Rdzeń wykazywał 

ślady smarowania spoiną klejową. 

WIOSEK: Należy zmienić proces klejenia i  przygotowy-

wania spoiny klejowej. Zmiana proporcji czynnika adhezyjnego, 

warunki docisku płyty, wydłużenie czasu otwarcia kleju. Zwięk-

szono również ilość pokrycia płyty spoiną. Zmieniono techno-

logię i zastosowano ją do innych produktów z tą spoiną klejową. 

FIRMA: Przetwórstwo drewna praca 5 dni w  tygodniu 

x 1 zmiany. Produkcja płyt drewnianych z rdzeniem z płyty PUR.

PROBLEM: Klient zgłasza różnice w  grubości płyty 

warstwowej. Jest to parametr krytyczny dla jego dalszej obróbki. 

Klient wyspecyfikował grubość płyty, jaką zamawia na 20 mm 

+/- 0,2 mm, a jego pomiary pokazują rozbieżność 19,5-21,0.

DIAGNOZA: Problem z utrzymaniem stabilnej grubości płyty 

po procesie szlifowania. Brak standardów pomiarowych, do tej 

pory własna praktyka nie przewidywała pomiarów.

WDROŻONE ROZWIĄZANIE:

– Serwis maszyny szlifującej oraz kalibracja urządzenia.

– Szkolenie dla obsługi z wykonywania kalibracji i podstawo-

wych prac utrzymania urządzenia w sprawności (TPM AM).

– Wprowadzenie obowiązku kalibracji maszyny raz na tydzień.

– Plan pomiarowy z  rysunkiem miejsc, w  których ma się 

odbywać manualny pomiar grubości płyty – dla wszystkich 

produktów z tej rodziny.

– Procedura zwolnienia 1 dobrej sztuki na początku zmiany 

zgodnie z planem pomiarowym.

– Analiza odchyłek raz w miesiącu.

Warto pamiętać
Uczulam przed uznawaniem reklamacji, zanim zrobicie 

Państwo, oględziny wyrobu. Każdemu z jakościowców zdarzało 

się, że reklamowany produkt nie był wykonany w  jego firmie. 

Dobrze wiedzieć, jakie problemy ma konkurencja, ale nie bierzmy 

tego na swoje barki. Odkręcenie tematu po uznaniu w ciemno 

reklamacji jest problemem dla wszystkich. Źle wykonany pomiar 

przez klienta też nie jest rzadkością. Często błędy przy wyła-

dunku klienta, sposobu magazynowania, niejednokrotnie prze-

rzuca się na dostawcę, bo nikt się nie chce przyznać, że przez 

nieuwagę uszkodził wyrób. Dużo większym problemem jest 

wyrób, który eksportujemy. Tu sprawa się komplikuje, ale 

próbujmy detal otrzymać. Jeśli wada dotyczy parametru wizual-

nego. Pojawiają się komplikacje. Można fotografować, nagrywać 

przygotowywanie wysyłki. Ale to niejednokrotnie niepotrzebna 

praca. Słowo przeciw słowu. Należy sprawdzić, jaka to skala 

problemu i podjąć właściwe kroki. Jeśli znaczna, np. w każdej 

dostawie, można poprosić o odesłanie całej partii na swój koszt. 

Poniesiemy koszty, ale inaczej nie zidentyfikujemy problemu, nie 

naprawimy go i nie pozbędziemy się kolejnych reklamacji.

Kończąc
Na koniec to, co najbardziej oczywiste: sprawdzenie standardów 

kontroli, ich aktualności i tego czy operatorzy faktycznie są z tego 

szkoleni. Kontrola produktu dla samej czynności bez zrozumienia, 

dlaczego to robimy, to model nic nie wnoszący, a prowadzący do 

niedbałego wykonania i kontrolowania kontrolujących. Samokon-

trola to element technologii i tak trzeba to traktować. Jeśli już coś 

mierzymy, sprawdzamy, to należy kierować się zasadą, że lepiej 

mniej a  skuteczniej. Mam tu na myśli punkty pomiarowe. Plan 

kontroli na podstawie akcji wdrożeniowej po reklamacji? A czemu 

nie? Nowy standard, lekcja jednopunktowa, a jakże. 

Pamiętajmy tylko o efektywnej komunikacji tych standardów 

dla operatorów i powodzenia w czerpaniu wiedzy o słabościach 

swoich procesów. I
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Jak to zrobić?
Nikt nas nie uczył się jak używać mózgu. Tradycyjna edukacja 

uczy nas całek, skomplikowanych wzorów matematycznych, 

biologii lasu, ale nie podstaw związanych z naszym mózgiem. 

Zatem warto dowiedzieć się o  swoim mózgu jak najwięcej 

i poznać jego instrukcję obsługi, dzięki czemu możemy gene-

rować o wiele lepsze życiowe rezultaty.

Mówi się, że mózg jest najważniejszym organem. Reguluje on 

pracę organizmu. Gdy umiera mózg, umiera cały człowiek. To mózg 

pozwala przechodzić przez wszystkie etapy kształcenia, rozwijać 

się, zdobywać przyjaciół, a  także pracę czy zlecenia. To dzięki 

niemu przekonujesz do siebie ludzi, lub odrzucasz ich od siebie. 

Mózg to również niesamowite narzędzie do tego, abyś realizował 

swoje szalone i ambitne cele i wiódł życie, jakiego oczekujesz.

3 kroki do tego, aby Twój mózg  
był Twoją fabryką sukcesu

KROK 1. 
Rozpoznaj mocne strony Twojego mózgu
Swój mózg możesz rozpoznać i wykorzystać „na czuja”, anga-

żując się w projekty, które dotychczas okazywały się dla Ciebie 

korzystne. Gdy wiesz, że jesteś dobry w myśleniu analitycznym 

i potrzebujesz spokoju, aby je finalizować, nie wybierasz pracy, 

w której jest mnóstwo ludzi w jednym pomieszczeniu.

Gdy wiesz, że jesteś osobą niecierpliwą i  wybuchową, nie 

dajesz feedbacku swojemu zespołowi natychmiast, gdy coś się 

wydarzy, tylko odczekujesz jeden dzień. 

Gdy wiesz, że najważniejsze dla Ciebie jest poczucie bezpieczeń-

stwa, to jadąc na wakacje nie wybierasz skoku ze spadochronem.

Możesz również podejść do tematu bardziej profesjonalnie i wybrać 

się na trening STRUCTOGRAM, na którym wykonując pisemną 

Analizę Biostrukturalną, poznajesz biostrukturę swojego mózgu.

Jakby to było, gdybyś nie musiał więcej udawać kogoś, kim 

nie jesteś?

Biostruktura jest to niezmienne, genetyczne uwarunkowanie 

odpowiedzialne za Twoje naturalne predyspozycje. Niektórzy 

wspaniale się czują wśród ludzi, uwielbiają z  nimi przebywać 

i najlepiej czują się w pracy w grupie. 

Dominująca część ich mózgu to pień mózgu, oznaczony 

w Structogramie kolorem zielonym.

Inni potrzebują ciszy i spokoju oraz potrafią godzinami anali-

zować jakiś aspekt swojego projektu – najlepiej w samotności. 

Z chęcią planują swoją pracę i życie prywatne z dużym wyprze-

dzeniem. Dominująca część ich mózgu to kresomózgowie, 

oznaczone w Structogramie kolorem niebieskim.

Jesteś nosicielem, 
czy użytkownikiem 
swojego mózgu?

Być może to pytanie wyda się dziwne, zaskakujące, lub nawet 
oburzające. Bardzo się cieszę. Ktoś kiedyś zażartował przy 
mnie, że 95% populacji ludzkiej to nosiciele mózgu, 5% to użyt-
kownicy. Teoria dość drastyczna, ale  patrząc na  ludzi, mam 
wrażenie, że bywa prawdziwa. Najważniejsze jest to, aby uży-
wać mózgu w ogóle. Następny krok to używanie go w taki spo-
sób, aby dzięki niemu odnosić osobiste i finansowe sukcesy.

Anna Urbańska
master trener STRUCTOGRAM Polska
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Jeszcze inni są naturalnymi przywódcami oraz autorytetami, 

czują się jak ryba w wodzie będąc w centrum uwagi, uwielbiają 

natychmiastowe działanie. Dominująca część ich mózgu to między-

mózgowie, oznaczone w Structogramie kolorem czerwonym.

Wszyscy mamy każdą z tych części mózgu, jednak to która z nich 

dominuje będzie odpowiadało na najważniejsze życiowe pytania:

– W jakiej pracy czujesz się najlepiej?

– Z jakim partnerem (prywatnym i biznesowym) porozumiewasz 

się najskuteczniej?

– Dlaczego pewne sytuacje Cię krępują, podczas gdy inni w tych 

samych brylują?

– Jak czuć większą satysfakcję z życia?

Bez względu na to jaką wybierzesz metodę, poznanie Twojego 

mózgu i  jego indywidualnej siły pomoże Ci wieść życie auten-

tyczne i zgodne ze sobą.

KROK 2. 
Deleguj niewygodne zadania
Jeżeli codziennie robisz coś, co kompletnie nie leży w Twojej 

naturze, to wiedz, że niszczysz sam siebie.

Jeżeli w Twojej pracy masz częsty kontakt z  ludźmi, a  jesteś 

osobą, która najlepiej pracuje w samotności nad projektami, potrafi 

je skutecznie ubrać w proces, potrafi dokonywać analiz i  inter-

pretacji – wiedz, że codzienna praca z dużą ilością ludzi będzie 

pogłębiała frustrację i Twoje poczucie niezadowolenia. Co gorsza, 

spadnie Twoja efektywność przez to, że ciągle Cię ktoś rozprasza.

Dobierz tak działania i środowisko w pracy lub w biznesie, abyś 

czuł, że to, co robisz jest zgodne z Twoimi naturalnymi predyspozy-

cjami. I najważniejsze – nie miej do siebie o to pretensji. Nie musisz 

być dobry we wszystkim. Niech inni ludzie pracują w grupach lub 

kontaktują się z klientami, Ty zajmij się tylko swoją działką.

Jeżeli lubisz przewodzić ludziom, jesteś osobą, która powinna 

stać na czele grupy, czy projektów, angażować ludzi do dzia-

łania, a zamiast tego masz pracę, która wymaga wielu godzin 

siedzenia przed komputerem w  samotności – prędzej czy 

później zaczniesz się męczyć. Oddeleguj te zadania komuś 

– zleć je, zamień się z  kolegą z  pracy, a  nawet jeśli trzeba, 

pomyśl o zmianie miejsca pracy. Ty powinieneś być szefem lub 

menadżerem i doskonale o tym wiesz.

Jeżeli jesteś duszą towarzystwa, jeżeli kochasz ludzi, a Twoja 

praca to ciągły stres i napięcie i/lub wymaga się od Ciebie ciągłej 

konfrontacji z klientami, którzy mają pretensje i są po prostu trudni, 

grozi Ci szybkie wypalenie zawodowe. Poszukaj dla siebie środo-

wiska, w którym zrealizujesz swoje naturalne predyspozycje…

… a to, co nie jest Twoją mocną stroną będzie mógł robić ktoś 

inny – Twój kolega z zespołu lub pracownik. Dzięki temu staniesz 

się bardziej szczęśliwą osobą oraz zaczniesz więcej zarabiać.

KROK 3. 
Pielęgnuj dobry obraz swojej osoby
Być może jesteś powściągliwy w okazywaniu emocji i  lubisz 

często przebywać na odosobnieniu? Świat potrzebuje takich 

ludzi jak Ty, ponieważ dzięki temu jesteś świetnym strategiem 

i doskonale argumentujesz swoje zdanie. Korzystam codziennie 

z urządzeń skonstruowanych przez takie osoby jak Ty – telefony, 

komputery, samochody, zmywarki.

Być może popełniasz błędy w  wyniku pochopnych działań 

i  szybkich i  nie zawsze przemyślanych decyzji? Nie szkodzi, 

dzięki temu jesteś przed wszystkimi, którzy boją się dokonywać 

zmian w swoim życiu, przez co tkwią w miejscu. 

Dzięki ludziom takim jak Ty, następuje ciągły rozwój gospodarki.

Być może nie potrafisz skupić się długo na aspektach tech-

nicznych i przeraża Cię coś takiego jak np. założenie bloga, ale 

za to masz spore grono znajomych? Z pewnością znajdziesz 

przyjaciół, którzy chętnie Ci pomogą.

Być może nie jesteś mistrzem analizy, ale za to ludzie są dla 

Ciebie ważni i lubisz być w centrum uwagi?

Być może jesteś osobą, której kresomózgowie nie jest zbyt 

aktywne, czyli nie ma zbyt wiele koloru niebieskiego w analizie 

biostrukturalnej i musi nauczyć się programowania. Ty spędzisz na 

uczeniu się np. programowania 2 lata i będziesz to umiał w stopniu 

podstawowym, a komuś innemu (tej osobie, która ma propor-

cjonalnie najwięcej koloru niebieskiego) wystarczą 2 miesiące. 

Tej samej osobie nie będzie wychodziło wzbudzanie naturalnej 

sympatii i okazywanie wielu emocji, niezbędnych do tego, np. aby 

ktoś chciał oglądać ją w kursie online, tak jak Ciebie.

Przestań się katować za to, że w czymś nie jesteś dobry i na 

siłę zwiększać umiejętności, które ulokowane są w  najmniej 

aktywnej części Twojego mózgu.

Dobieraj to, co robisz do naturalnych predyspozycji Twojego 

mózgu.

Rozpoznaj, co przychodzi Ci naturalnie, jakie Twój mózg 

przewidział mocne strony dla Ciebie i wykorzystuj je w swojej 

pracy i życiu. Zobaczysz jak bardzo odetchniesz, gdy wreszcie 

będziesz mógł robić to, co przychodzi Ci najbardziej naturalnie 

i zaczniesz rozwijać te umiejętności, które leżą w Twojej naturze, 

tak jak najwięksi tego świata.

Steve Jobs, wykorzystywał swoje kresomózgowie (komponent 

niebieski) do tego, aby tworzyć najdoskonalsze w swej prostocie 

telefony, tablety i komputery.

Barack Obama, poprzez dominację pnia mózgu (komponent 

zielony) zyskiwał poparcie wyborców, pokazując jakie wspaniałe 

ma relacje ze swoją rodziną. 

Jest to osoba, z którą wybrałbyś się na kawę. Wydaje się być 

miłym człowiekiem.

Martin Luther King, wykorzystał dominację międzymózgowia 

(komponent czerwony), aby porwać za sobą tłumy w  swoim 

charyzmatycznym przemówieniu i  walce o  prawa Afroamery-

kanów w Stanach Zjednoczonych.

Każda z  tych osób wykorzystywała potencjał dominujących 

części swojego mózgu do maksimum. Bierz z nich przykład. I

Materiały pochodzą z konferencji PLASTINVENT’22
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Wpływ i następstwa zachwiań  
makroekonomicznych na branżę PTS

Biorąc pod uwagę udział tworzyw sztucznych w codziennym 

życiu, sektor PTS doznał tego zjawiska w wyjątkowym wymiarze. 

Tylko ze względu na rosnący w tym okresie popyt na wszelkie 

dobra uchronił branżę przed poważniejszymi konsekwencjami.

Niestety dziś mamy do czynienia z  nadchodzącą recesją 

i  znaczną korektą w zakresie popytu. Bez radykalnych zmian 

w polityce prowadzenia biznesu w tych warunkach nie będzie 

możliwe utrzymanie wzrostu rozwoju. 

Wspomniane zmiany dotyczyć będą również innego spoj-

rzenia na wykorzystanie surowców naturalnych. Rosnące koszty 

prowadzenia działalności spowodują bardziej racjonalne niż do 

tej pory podejście do powtórnego ich wykorzystania.

Czy zatem zakłady przetwórcze miałyby zamieniać się w firmy 

recyklingowe? Nie, ale warto będzie na pewno przyjrzeć się 

wartości potencjalnej odpadów, jakie generuje proces przetwórczy.

Analizy nowych możliwości 
wykorzystania surowców w gospodarce

Tworzywa sztuczne to nadal materiał przyszłości, pod warun-

kiem, że przez cały cykl życia będziemy się z  nimi obcho-

dzić w  sposób odpowiedzialny. Ponadto gospodarka obiegu 

zamkniętego staje się jedną z  głównych podstaw polityki 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Już nie tylko minimali-

zacja odpadów, ale również możliwość ich ponownego wykorzy-

stania powszechnie wpisuje się w politykę rozwoju coraz szer-

szej grupy przedsiębiorstw sektora PTS.

Cały ubiegły rok poświęciliśmy kampanii budowania świado-

mości na temat wartości surowców generowanych w wyniku 

przetwórstwa. Tym samym chcieliśmy pokazać potencjał, jaki się 

w nich zawiera.

Staraliśmy się dotrzeć do jak najszerszej grupy przetwórców, 

chcąc przekonać ich o możliwościach ponownego wykorzystania 

swoich odpadów. Łącząc w jednym ekonomię, ekologię i zdrowo-

rozsądkowe podejście przeciwdziałaliśmy negatywnym skutkom 

braków surowcowych i dramatycznie rosnącym ich cenom, a w 

konsekwencji spadkiem konkurencyjności nowych produktów.

Obawy i uprzedzenia w zastosowaniu 
materiałów z recyklingu

Oczywistą i  całkowicie uzasadnioną rzeczą jest dbałość 

o  jakość swoich produktów. Stąd często do tego momentu 

wielu przetwórców tworzyw sztucznych niechętnie i z dystansem 

spoglądała na surowce pochodzące z  recyklingu. Nierzadko 

przykre doświadczenia z podejmowanych w przeszłości prób 

takiego wykorzystywania odpadów potęgowały te obawy.

Dziś wiadomo już, że istnieją odpowiednie modele działania 

umożliwiające osiągnięcie pełnej satysfakcji i  w tej dziedzinie 

życia. Wszystko zaczyna się u źródła. Już na etapie projekto-

wania wyrobu należy uwzględnić zastosowanie w całości lub 

w części surowce o tzw. wartości przemysłowej. Dziś są to już 

bardzo często tworzywa o najwyższej jakości mogące z pełnym 

powodzeniem sprostać nakładanym na nie wymaganiom. 

Materiały produkowane ze stałych źródeł dostaw, pozostające 

pod stałą kontrolą są dziś produkowane pod ścisłym nadzorem 

opracowanej wcześniej receptury i technologii gwarantującej speł-

nienie założeń projektowych wyrobu. Stąd tak bardzo potrzebni 

i poszukiwani są nowi architekci tworzyw, znający głęboko specy-

fikę tworzyw jako materiału budulcowego. Architekci posiadający 

doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie wykorzystywać ponownie 

matryce polimerowe oraz wyposażeni w profesjonalny sprzęt. 

Jednak sami architekci – choćby wyjątkowi nie są w stanie 

zamienić swojej pracy w sukces, o  jakim dziś mowa. Do tego 

jest potrzebna współpraca, otwarty umysł i chęci doskonalenia 

wszystkich stron. Są nimi tak samo dostawcy, przetwórcy, jak 

i  sami użytkownicy późniejszych gotowych wyrobów. I tutaj 

pozostaje miejsce na zaufanie oraz podnoszenie świadomości 

ekologicznej i odpowiedzialności. Odpowiedzialności za świat, 

w którym żyjemy i za przyszłość tworzyw. 

Czas wyzwań 
– droga ku gospodarce obiegu zamkniętego

Ostatnie dwa lata w sposób niebywale jaskrawy pokazały nam, jak wrażliwy na geopolityczne zjawiska 
jest przemysł. Przerwanie łańcuchów dostaw surowców, komponentów, a w konsekwencji gotowych 
wyrobów oraz gwałtowny wzrost ich cen dotknęło niemal każdą branżę. 

Przemysław Miśkiewicz
właściciel DRP Group, Dąbrowa Górnicza
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Wymagania prawne i ecodesign szansą 
na pomoc w przełamaniu stereotypów

Ekoprojektowanie czy też ecodesign to podejście do projek-

towania wyrobów zgodnie z  Dyrektywą Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku, 

która określa ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów z uwzględnieniem aspektów środo-

wiskowych w celu poprawy jego ekologiczności w ciągu całego 

cyklu życia.

Dyrektywa określa parametry ekoprojektu dla produktów, które 

muszą uwzględniać następujące etapy cyklu życia produktu: 

wybór i wykorzystanie surowca, produkcja, pakowanie, trans-

port i dystrybucja, instalacja i konserwacja, użytkowanie, koniec 

przydatności do użycia. 

Ekoprojektowanie jest zagadnieniem, któremu poświęca się 

coraz więcej uwagi. Przedsiębiorca opracowując swój wyrób 

z góry określa, jakie surowce czy materiały pomocnicze zostaną 

użyte do ego produkcji. Decyzje projektanta polegają więc na 

wybraniu opcji najbardziej ekologicznej, ale jednocześnie takiej, 

która spełnia w zadowalającym stopniu wymagania techniczne, 

wytrzymałościowe oraz bezpieczeństwa.

Drugim bardzo ważnym dokumentem jest Dyrektywa Parla-

mentu Europejskiego i  Rady (UE) 2018/852 z  dnia 30 maja 

2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań 

i  odpadów opakowaniowych (Dz.U.UE.L.2018.150.141). 

Zgodnie z  Załącznikiem II lit. a) pkt 1 tiret 

drugie: Opakowania są projektowane, 

wytwarzane i  wprowadzane do obrotu 

w  sposób pozwalający na ich wielokrotne 

użycie i  odzysk, w  tym recykling – zgodnie 

z hierarchią postępowania z odpadami – oraz 

na zmniejszenie ich wpływu na środowisko 

w  przypadku unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych lub pozostałości po działa-

niach prowadzonych w ramach gospodaro-

wania odpadami opakowaniowymi.

Przy ekoprojektowaniu opakowań 

z tworzyw sztucznych muszą zostać zacho-

wane wszystkie dotychczasowe funkcje 

opakowań, tj.: trwałość produktu, ochrona, 

informacje dla konsumenta itd. Ekopro-

jektowanie musi także uwzględniać efek-

tywne wykorzystanie wszystkich zasobów, 

takich jak: energia, praca, woda, pozostałe 

surowce, w całym cyklu życia wyrobu.

Dlatego projektowanie produktu jest 

z  punktu widzenia gospodarki o  obiegu 

zamkniętym jednym z  kluczowych etapów. 

Istotne jest więc zaprojektowania wyrobu tak, 

aby przy jego wytwarzaniu używać materiałów 

z recyklingu, czego najważniejszym celem jest 

zapewnienie dłuższego cyklu życia tworzywa. 

Projektowanie nowych wyrobów 
w oparciu o dostępność materiałów 
alternatywnych

Przy projektowaniu nowych wyrobów bardzo ważna jest 

synergia trzech dywizji: recyklingu, laboratorium oraz compo-

undingu wspieranych działalnością badawczo-rozwojową. B+R 

pozwala nam poznać trendy i potrzeby rynku, recykling odkryć 

zasoby, laboratorium ocenić możliwości, a compounding zdefi-

niować produkt. 

Aktualne możliwości produkcyjne oraz zadziwiający wpływ 

i efekty dodatków na wyniki modyfikacji tworzyw są perspektywą 

dla zastosowania odpadów dwukomponentowych.

Duży potencjał stanowią nowo opracowywanee mieszaniny 

tworzyw niekompatybilnych wraz ze środkami pomocniczymi, 

umożliwiające ich połączenie i homogenizację, za pomocą których 

tworzymy materiały o  nowych właściwościach z  surowców 

wielogatunkowych. Uwzględnienie takich materiałów na etapie 

projektowania wyrobów pozwala na użycie i nadanie znaczenia 

surowcom, które dotychczas nie były brane pod uwagę przy 

projektowaniu i wytwarzaniu elementów z tworzyw sztucznych.

Różnica pomiędzy odpadami, przemiałami, czy też nawet 

regranulatami dwukomponentowymi a  skompatybilizowaną 

mieszaniną, tzw. blendą posiadającą określone w założeniach 

właściwości PC+PMMA. I

Materiały pochodzą z konferencji PLASTINVENT’22
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Rynek
Wg raportu firmy analitycznej Straits Research światowy rynek 

poliolefin w 2021  r. był wart 172 mld USD. Szacuje się, że do 

2030 r. osiągnie oczekiwaną wartość 505 mld USD przy CAGR na 

poziomie 13% w przewidywanym okresie (2022-2030). W raporcie 

tym do poliolefin zaliczono polietylen (PE), polipropylen (PP) i poli-

styren (PS). Na światowym rynku dominował segment polietylenu. 

Szacuje się, że do 2030 r. osiągnie on wartość 333315 mln USD 

przy CAGR na poziomie 12%. PE zyskuje dużą popularność na 

światowym rynku dzięki szybkiej ekspansji sektora spożywczego 

w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie oraz rozwo-

jowi sektora energii odnawialnej. Drugim co do wielkości rynkiem 

jest segment PP, szacuje się, że do 2030 r. osiągnie oczekiwaną 

wartość 225300 mln USD przy CAGR na poziomie 15%. Popyt 

na PP gwałtownie rośnie z powodu zwiększonego zapotrzebo-

wania na strzykawki, fiolki medyczne i butelki testowe. Wynika to 

z rozszerzonych programów szczepień w wielu krajach z powodu 

epidemii COVID-19. Światowy rynek poliolefin został zdomino-

wany przez Azję i Pacyfik, natomiast Europa jest drugim rynkiem 

tych materiałów. Ze względu na rozwój przemysłu opakowanio-

wego i motoryzacyjnego Niemcy są jednym z wiodących konsu-

mentów poliolefin. Pandemia COVID-19 spowodowała blokadę 

w wielu krajach europejskich, powodując panikę przy zakupie 

towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność, produkty zdro-

wotne i higieniczne. Z tego powodu poliolefiny cieszyły się dużym 

zainteresowaniem w  branży opakowaniowej. Inne sektory, 

w których poliolefiny są szeroko stosowane, takie jak motoryzacja 

i budownictwo, odnotowały spadek, co przełożyło się na zmniej-

szenie popytu na te materiały w 2020 r.

Trendy na rynku
Wzrost zawartości recyklatów
Zgodnie z raportem opracowanym przez AMI recykling rośnie 

w siłę, a produkcja tworzyw sztucznych z recyklingu w Europie 

wyniosła w 2021 r. 8,2 mln ton i przewiduje się, że do 2030 r. 

będzie rosnąć w tempie 5,6% rocznie. Nowe przepisy i cele doty-

czące recyklingu tworzyw sztucznych i stosowania recyklatów 

zmieniają sposób, w  jaki musi działać cały przemysł tworzyw 

sztucznych. Przedstawiciele branży maszyn i urządzeń do prze-

twórstwa uważają, że przetwarzanie recyklatów samo w sobie 

nie jest wyzwaniem technologicznym nie do pokonania. Najwięk-

szym wyzwaniem jest osiągnięcie porównywalnej wydajności 

komponentów i stabilizacja niejednolitych właściwości materiału 

poprzez inteligentne monitorowanie procesu. 

Jeszcze bardziej eko
Europejscy producenci polimerów dokładają dodatkowo 

wszelkich starań, by uczynić swoje produkty bardziej zrów-

noważonymi. Osiągnięcie neutralność klimatyczna do 2050 r. 

wymaga od branży tworzyw przejścia przez głęboką transfor-

NOWOŚCI NA RYNKU POLIOLEFIN

Coraz bardziej eko  
i o niższym śladzie węglowym

Głównym trendem w sektorze tworzyw sztucznych w Europie jest przyspieszenie przejścia na nisko-
emisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby i energia są wykorzystywane w najbar-
dziej efektywny sposób. Temat „Gospodarki o obiegu zamkniętym” dominuje wśród producentów. 
Dostawcy materiałów przyspieszają rozwój materiałów i dodatków w celu poprawy zrównoważonego 
rozwoju produktów w różnych zastosowaniach, takich jak np. samochody – zwłaszcza pojazdy elek-
tryczne (EV) – a także elektronika, opakowania i urządzenia medyczne. Trend ten można również zaob-
serwować w sektorze najpopularniejszych na rynku tworzyw sztucznych, poliolefin. Jakie nowości 
wprowadzili na rynek ich producenci?

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
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mację w stosunkowo krótkim czasie, szczególnie biorąc pod 

uwagę, że niektóre technologie pozwalające na całkowitą 

dekarbonizację procesów produkcyjnych są wciąż we wcze-

snych fazach rozwoju. Obecnie wysokie koszty energii zmniej-

szają zyski branży dokładnie w  tym momencie, w  którym 

potrzebuje ona dodatkowych funduszy na inwestycje. Jednak 

rzeczywistość jest taka, że obecnie istnieje większy popyt na 

recyklaty niż dostępna podaż. Producenci muszą więc znaleźć 

sposób na zwiększenie skali ich wytwarzania, aby zainicjować 

prawdziwą zmianę. Prognozuje się, że tworzywa sztuczne 

odegrają istotną rolę w  osiągnięciu unijnych celów zerowej 

emisji netto, pomagając w uzyskaniu redukcji emisji w kluczo-

wych sektorach, takich jak budownictwo, motoryzacja czy 

opakowania żywności. Dążenie do osiągnięcia zerowej emisji 

CO2 netto oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to 

główne cele, jakie stawiają sobie koncerny chemiczne. Świa-

towi producenci polimerów, w  trakcie szeregu konferencji 

prasowych poprzedzających tegoroczne targi w Düsseldorfie, 

byli zgodni, co do tego, że głównym wyzwaniem dla prze-

mysłu pozostaje ograniczenie emisji dwutlenku węgla, co w ich 

przypadku oznacza nastawienie się na produkcję polimerów 

o niskim śladzie węglowym. Nowe, zrównoważone rozwiązania 

chroniące zasoby i  klimat były zatem kluczowym tematem 

targów K 2022. Pomimo kryzysów związanych z  pandemią 

COVID-19 i wojną na Ukrainie, świat pozostaje mocno skon-

centrowany na idei gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Co nowego?
Podczas K 2022 koncern chemiczny SABIC skupił się na 

dwóch kluczowych obszarach: gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla tworzyw sztucznych oraz gospodarki czystego powietrza 

poprzez przejście na elektryfikację produktów i niskoemisyjność. 

Transport drogowy ma znaczący udział w światowej emisji spalin, 

nowy program SABIC Bluehero opiera się na sprawdzonych 

materiałach i możliwościach firmy, aby pomóc branży motoryza-

cyjnej zbliżyć się do zerowej emisji spalin, z naciskiem na ulep-

szanie strukturalnych komponentów akumulatorów za pomocą 

unikalnych materiałów ognioodpornych. Stamax  FR  LGF-PP 

i SABIC FR PP to przykłady materiałów opracowanych do tej 

koncepcji. Ten ostatni jest używany w  nagrodzonej nagrodą 

Edisona pokrywie akumulatora Hondy. Firma spodziewa się 

wzmocnienia i  rozszerzenia swojej oferty tworzyw termopla-

stycznych w ramach Bluehero. Program ten ma na celu inten-

syfikację transformacji z energii z paliw kopalnych na energię 

elektryczną. SABIC zaprezentował również swój program 

TRUCIRCLE, mający na celu przyspieszenie przejścia przemysłu 

tworzyw sztucznych na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tym 

programem koncern wpisuje się w ogólnoświatowy trend mini-

malizowania zużycia paliw kopalnych. Na portfolio TRUCIRCLE 

składają się tworzywa powstałe w  wyniku recyklingu mecha-

nicznego, tworzywa powstałe w  wyniku recyklingu chemicz-

nego oraz powstałe z takich surowców, jak trzcina cukrowa czy 

zużyty olej spożywczy (tzw. „biotworzywa”). Tym co wyróżnia 

SABIC, jest inicjatywa „Ocean Bound Plastics”, która jest częścią 

http://turn-on.grafe.com
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programu TRUCIRCLE. Polega ona na tym, że tworzywowe 

odpady są zbierane w  rejonach azjatyckich (czyli tam, gdzie 

problem zanieczyszczenia wód odpadami z tworzyw sztucznych 

jest największy) z obszarów do 50 km w głąb lądu aż do 200 m 

od brzegu. Następnie zebrane materiały poddawane są recyklin-

gowi mechanicznemu lub chemicznemu. Cały czas trwają prace 

nad zwiększeniem ilości pozyskiwanych w ten sposób tworzyw 

do przetworzenia, ponieważ oprócz zmniejszenia zużycia paliw 

kopalnych, oczyszczamy w ten sposób naszą planetę.

Recykling chemiczny to dość skomplikowany proces, dlatego 

obecnie dostępność tworzyw wytworzonych tą metodą jest 

mniejsza niż tych powstałych z  recyklingu mechanicznego. 

Dlatego SABIC skupił się również na produkcji tworzyw pier-

wotnych, które ułatwiają przetwórstwo materiałów powstałych 

z  recyklingu mechanicznego, tzw. „boosterów”. Przykładem 

takiego tworzywa jest SUPEER 7120BE, który przeznaczony 

jest do folii cast oraz folii z rozdmuchem. Jest to metalocenowy 

LLDPE C6, które dzięki swoim właściwościom pozwala na zwięk-

szenie zawartości PCR w strukturze folii (od 30% wzwyż). Mate-

riał ten poprawia właściwości mechaniczne folii, takie jak wytrzy-

małość i odporność na rozdzieranie. Ma wpływ również na sam 

proces produkcji folii, który przebiega dzięki niemu podobnie jak 

w  przypadku tworzyw pierwotnych. Co ważne, w  przypadku 

materiałów z  recyklingu mechanicznego, SUPEER 7120BE 

znacząco redukuje ilość powstających żeli, co jest kluczową 

kwestią w przypadku foli opakowaniowych.

SABIC wprowadził również do swojego portfolio gotowe 

compoundy HDPE z  50% zawartością PCR. Mogą one być 

stosowane do formowania z  rozdmuchem opakowań konsu-

menckich oraz chemii gospodarczej i przemysłowej o pojem-

ności do 5 l, takich jak detergenty, środki czyszczące, szam-

pony i kosmetyki. Compoundy te mają podobne właściwości na 

pękanie pod wpływem naprężeń, jak również wykazują podobne 

wydajności na maszynach jak tworzywa pierwotne. Dostępne 

są cztery wersje kolorystyczne: naturalny (T5E01BN), biały 

(T5E01BW), zielony (T5E01BG) oraz niebieski (T5E01BB).

Borealis wprowadził nowe materiały do zastosowań opakowa-

niowych z portfolio Bornewables, cyrkularnych produktów polio-

lefinowych, wytwarzanych z surowców odnawialnych, takich jak 

odpady z produkcji masy włóknistej lub pozostałości z olejów 

stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Jednym z pierw-

szych udanych komercyjnych przykładów zastosowania Borne-

wables PP są nowe opakowania do lodów i wieczka Aino wpro-

wadzone na rynek przez fińskiego producenta lodów, firmę 

Froneri. Nowa aplikacja jest wynikiem partnerstwa firmy Borealis 

z firmą Froneri i niemieckim globalnym producentem opakowań 

z tworzyw sztucznych Paccor, który formował wtryskowo pojem-

niki i wieczka z monomateriału Bornewables PP z  etykietami 

z PP. W ofercie Borealis pojawią się również zamienniki drop-in 

dla usieciowanych rur PE i PP wykonanych z poliolefin Bornewa-

bles. Wśród nich jest Bornewable PEX używany przez specjalistę 

od rur Upanor, Apple Valley, min., do stworzenia PEX Pipe Blue, 

o którym mówi się, że jest to pierwsza na świecie rura wyko-

nana z PEX z z zawartością odnawialnego surowca. Oznacza 

to również duży krok naprzód, aby pomóc klientom z branży 

budowlanej w osiągnięciu ich celów zrównoważonego rozwoju 

w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych (HVAC). Borealis nawiązał również współ-

pracę z włoską NUPI (matką NUPI North America z  siedzibą 

w Houston), pierwszym dostawcą rur we Włoszech, który wybrał 

Bornewables PP dla następnej generacji swoich rozwiązań ruro-

wych Niron Beta PP-RCT dla domowych systemów hydraulicz-

nych, grzewczych i HVAC, zaprojektowanych do pracy w warun-

kach wyższych naprężeń i temperatur. PP-RCT, zgodnie z defi-

nicją ASTM F2389 i EN ISO 15874, odnosi się do kopolimerów 

PP typu random o zmodyfikowanej odporności na krystaliczność 

i temperaturę. Ponieważ formuła materiału wykorzystuje Borne-

wables PP jako zamiennik kopalnego, pierwotnego PP typu 

drop-in, to zarówno NUPI, jak i użytkownicy końcowi nie muszą 

ubiegać się o ponowne zatwierdzenie przez organy regulujące 

gospodarkę wodną.

Koncern chemiczny LyondellBasell skoncentrował się na recy-

klingu mechanicznym dzięki portfolio poliolefin Circulen Recover 

zawierającej PCR i PIR. Firma na targach K 2022 przedstawiła 

przykłady otrzymywanych z tych materiałów produktów komer-

cyjnych, takich jak nowa linia walizek Samsonite wykonanych 

z  gatunków Circulen PP pochodzących z  polipropylenowych 

pojemników na jogurt. 

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż również wzbogaciło swoją 

ofertę handlową o innowacyjne gatunki cyrkularne. Na portfolio 

nowych materiałów Circulen składają się zarówno gatunki polie-

tylenów (LDPE i HDPE), jak i polipropylenu (PP), których nazwy 

handlowe to: CirculenRenew oraz CirculenRevive. Circulen-

Renew to gatunki, które są otrzymywane m.in. z  surowców 

Źródło: SABIC
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przemysłu elektrotechnicznego, opakowań i budownictwa. Wspólnie z producentami 
o ugruntowanej pozycji możemy zaoferować Państwu szeroką ofertę tworzyw, które 
spełnią Wasze wymagania.
Jesteśmy ofi cjalnym dystrybutorem SABIC®, dzięki temu mamy w swojej ofercie pełną 
gamę polietylenów oraz polipropylenów tego producenta:
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Nasz zespół techniczny zajmie się Państwa projektem na wszystkich jego etapach i służy pomocą od momentu 
projektu wyrobu, przez dobór surowców i narzędzi i parametrów przetwórstwa aż po kontrolę jakości. Własne 
magazyny, rozwiązania logistyczne oraz doskonale wyposażone laboratorium są w stanie zaspokoić wszelkie 
potrzeby.
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odnawialnych, otrzymywanych ze zużytego roślinnego oleju 

spożywczego w oparciu o bilans masowy lub w wersji „Plus” 

na podstawie zawartości izotopu C14. Gatunki te odpowia-

dają jakości tworzyw pierwotnych. Podstawową zaletą tych 

tworzyw jest znaczące zmniejszenie zużycia surowców kopal-

nych i obniżenie emisji CO2 w ciągu cyklu życia produktu. Emisja 

CO2e (ekwiwalent CO2) jest niższa średnio o około 75% w przy-

padku CirculenRenew i CirculenRenew Plus w porównaniu do 

gatunków ekwiwalentnych, wytwarzanych ze źródeł kopalnych. 

Oznacza to, że ślad węglowy dla tych gatunków może być 

mniejszy nawet o ok. 3,7 t CO2e na 1 tonę polimeru tradycyj-

nego ze źródeł kopalnych.

CirculenRenew i CirculenRenew Plus mogą być wykorzysty-

wane, bez ograniczeń, do tych samych zastosowań, co dotych-

czasowe tworzywa pierwotne z paliw kopalnych. Nowe odpo-

wiedniki oferują taką samą jakość pod względem przetwórczym, 

właściwości fizykomechanicznych i użytkowych, a także spełniają 

wymagania regulacji i rozporządzeń do żywności, kosmetyków 

itd. To sprawia, że   te nowe gatunki są odpowiednim rozwiązaniem 

do zastosowań, takich jak: opakowania sztywne do żywności  

i/lub wysokiej jakości folie, np. spożywcze, ochronne itd. 

CirculenRevive to natomiast taka grupa polimerów cyrku-

larnych, których produkcja jest połączona z  zaawansowanym 

(molekularnym) procesem recyklingu chemicznego odpadów 

pokonsumenckich z  tworzyw. Wykorzystując zaawansowaną 

technologię recyklingu chemicznego, LYB już teraz w swojej pilo-

tażowej instalacji we Włoszech produkuje surowiec wyjściowy, 

który jest używany do produkcji polimerów pod nazwą  

CirculenRevive. Metoda ta polega na wykorzystaniu odpadów 

z tworzyw sztucznych, które nie są łatwe do odzyskania przez 

recykling mechaniczny oraz na przekształceniu ich pod wpływem 

odpowiednich katalizatorów, w  jak najniższej temperaturze 

w  surowiec do produkcji nowych polimerów. Technologia ta 

pozwoli na zagospodarowanie większej ilości odpadów z tworzyw 

sztucznych, aby zawrócić je do łańcucha jako wysokiej jakości 

polimery przy jednoczesnym osiągnięciu niższej emisji i zmniej-

szeniu śladu środowiskowego CO2. Dostępność polimerów 

CirculenRevive z  recyklingu molekularnego z  LYB w  oparciu 

o bilans masowy zgodny z certyfikatem ISCC PLUS jest jeszcze 

ograniczona. Przewiduje się jednak, że ta grupa tworzyw umoż-

liwi przetwórcom produkcję nowych wyrobów i zastosowań, które 

spełnią surowe wymagania regulacyjne i to nawet takie wysokie 

jak te stawiane polimerom do produkcji opakowań do żywności 

oraz wyrobów medycznych i farmaceutycznych.

Nowością w  ofercie ExxonMobil jest seria gatunków folio-

wych LLDPE na bazie heksenu. Nowe materiały oferują „wiodące 

w branży połączenie sztywności i wytrzymałości”, a jednocześnie 

są łatwe w obróbce. Wytwarzane przy użyciu zastrzeżonego kata-

lizatora metalocenowego, polietyleny LLDPE Exceed S Perfor-

mance zapewniają możliwości uproszczenia kompozycji i struktur 

folii przy jednoczesnej poprawie przetwarzania, konwersji, wydaj-

ności folii i trwałości opakowań. Obecnie projektowane folie są 

coraz bardziej złożone i  są wynikiem kompromisu pomiędzy 

wydajnością a  przetwarzalnością, który jest akceptowany 

w celu zapewnienia trwałości opakowania i  satysfakcji klienta. 

Powszechne są wieloskładnikowe mieszanki żywic w  foliach 

współwytłaczanych i  laminowanych o  dużej liczbie warstw. 

Każdy etap produkcji i przetwarzania folii z nadrukiem na trwałe 

opakowanie jest jest podatny na nieefektywność, odpady i błędy 

ludzkie. To wszystko upraszczają wydajne żywice PE Exceed S, 

które zapewniają prostotę bez kompromisów. Zdaniem Toma 

Millera, kierownika ds. marketingu Exceed S w ExxonMobil. dzięki 

Exceed S, przetwórcy mogą uzyskać wysoki poziom wydaj-

ności przy łatwym przetwarzaniu, sztywność i wytrzymałość przy 

mniej skomplikowanej kompozycji mieszanek oraz rozwiązania 

w zakresie żywic, które mogą uprościć operacje i poprawić trwa-

łość opakowania. Poliolefiny Exceed S, przeznaczone do zasto-

sowań w przemyśle spożywczym, przemysłowym i  rolniczym, 

mogą usprawnić projektowanie monomateriałów pod kątem 

recyklingu i  pomóc w  opracowaniu rozwiązań zawierających 

surowce wtórne, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji 

folii i opakowań. Koncern współpracuje obecnie z ponad 75 prze-

twórcami folii na całym świecie w ponad 100 zastosowaniach 

przy użyciu Exceed S, które wykazują „najwyższą wytrzymałość 

na każdym poziomie sztywności”.

Gama produktów Exceed S obejmuje obecnie trzy gatunki:

– Exceed S 9333ML, zaprojektowana z  myślą o  połączeniu 

wysokiej sztywności, wysokiej wytrzymałości i  wyjątkowo 

łatwego wytłaczania w szeregu zastosowań rozdmuchiwanych 

i odlewanych,

– Exceed S 9272ML, który łączy w  sobie wysoką udarność 

i sztywność, co może pomóc w zwiększeniu trwałości opa-

kowań współwytłaczanych,

– Exceed S 9243ML, który charakteryzuje się połączeniem 

wysokiej udarności i wysokiej sztywności, co czyni go mate-

riałem najlepiej nadającym się do sztywnych i wytrzymałych 

warstw funkcjonalnych, które mogą pomóc poprawić trwałość 

opakowania.

Ze względu na wyjątkową sztywność i wytrzymałość, a także 

lepszą wytrzymałość stopu i wyższą wydajność niż inne mLLDPE, 

poliolefiny Exceed S zapewniają projektowanie folii o prostszej 

strukturze. Zastosowanie Exceed S PE w  rdzeniu folii tworzy 

pojedynczą warstwę funkcjonalną, która zapewnia sztywny 

szkielet potrzebny do zastosowania. Sztywność i wytrzymałość 

są tak wysokie, że z kompozycji można usunąć do 20% HDPE, 

w zależności od materiałów użytych w mieszance. Niska tempe-

ratura topnienia charakterystyczne dla Exceed S sprawiają, że są 

one łatwe w przetwarzaniu, eliminując lub zmniejszając zapotrze-

bowanie na LDPE i zapewniając producentom folii możliwości 

uzyskania wyższej wydajności i oszczędności kosztów.

Exxtend to technologia recyklingu chemicznego opracowana 

przez ExxonMobil. Berry Global jest pierwszym klientem certy-

fikowanych polimerów cyrkularnych wykorzystujących tech-

nologię Exxtend. Firma Berry używa cyrkularnego kopolimeru 



26  PlastNews 10’2022 27  PlastNews 10’2022

 Tworzywo wydania 

udarowego PP do produkcji opakowań przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością.

Lactalis Nestlé, producent jogurtów i  deserów mlecznych, 

ogłosił, że będzie wykorzystywał tworzywa sztuczne pocho-

dzące z recyklingu w opakowaniach dwóch swoich marek. Firma 

zawarła umowę z Repsol, na mocy której od czerwca Repsol 

dostarcza swój zrównoważony masowo materiał z  recyklingu 

Reciclex do Logoplaste w Guadalajara w Hiszpanii, do produkcji 

butelek na schłodzone produkty mleczne, używanych przez 

Lactalis Nestlé dla marki Nestlé Kéfir w Hiszpanii i Portugalii oraz 

marki jogurtów pitnych Yoggi sprzedawanych w Portugalii.

Chemicznie przetworzony PE przeznaczony do kontaktu 

z  żywnością powstał z  odpadów tworzywowych, których nie 

można było poddać recyklingowi mechanicznemu. Cały łańcuch 

wartości, od Repsol jako dostawcy materiału, poprzez Logo-

plaste, producenta butelek w fabryce Lactalis Nestlé w Guada-

lajara (Hiszpania), oraz Lactalis Nestlé, jako podmiotu odpowie-

dzialnego za produkt i napełnianie pojemników w Guadalajara, 

posiada certyfikat ISCC PLUS, zapewniający identyfikowalność 

użytych materiałów z recyklingu w całym procesie. Butelki z serii 

Nestlé Kéfir produkowane w Guadalajarze (Hiszpania) dla Hisz-

panii i Portugalii są wykonane w 30% z recyklatu; materiał użyty 

do produkcji butelek na jogurt pitny marki Yoggi, sprzedawany 

w Portugalii, zawiera 10% zawartości pochodzącej z recyklingu.

INEOS Olefins i  Polymers Europe ogłosiły, że dołączy 

do projektu NEXTLOOPP – zwycięzcy nagrody Packaging  

Europe’s Sustainability Awards 2021 – aby dostarczać nowe 

gatunki polipropylenu (PP) zawierające recyklaty, które mają 

zostać poddane certyfikacji do kontaktu z żywnością. Dodat-

kowo w ramach dwuletniego projektu, INEOS będzie informował 

o  postępach w  budowie fabryki demonstracyjnej w  Wielkiej 

Brytanii, która ma produkować rocznie 10 000 ton PP z recy-

klingu. Firma pomoże dostosować PP z recyklingu do kontaktu 

z  artykułami spożywczymi wg dokładnych specyfikacji prze-

twórców. Według firmy, zostanie to osiągnięte poprzez zmie-

szanie PP z recyklingu z pierwotnym PP w celu modyfikacji jego 

właściwości mechanicznych i przetwórczych oraz wprowadzenie 

środków pomocniczych w  przetwórstwie, aby pomóc prze-

twórcom spełnić wymagania. Celem projektu NEXTLOOPP jest 

walidacja procesu produkcji PP z  recyklingu przeznaczonego 

do kontaktu z żywnością oraz jego opłacalności komercyjnej, 

w celu uzyskania akceptacji brytyjskiej Agencji ds. Standardów 

Żywności (FSA) i europejskiego odpowiednika (EFSA). Obecnie 

na rynku brakuje przetworzonego polipropylenu przeznaczo-

nego do kontaktu z żywnością, co oznacza, że wszystkie opako-

wania do żywności z PP są obecnie wytwarzane z pierwotnych 

tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku INEOS współpracował 

nad rozwiązaniem dla butelek na mleko UHT wyprodukowanych 

z PP, z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego. 

Koncern chemiczny Dow ogłosił, że żywice REVOLOOP, 

zawierające materiały z recyklingu pokonsumenckiego, są pierw-

szymi compoundami polietylenu (PE), które otrzymały certyfikat 

zgodności z normą UNE-EN 15343 w zakresie śledzenia recy-

klingu tworzyw sztucznych i zawartości przetworzonej. Certy-

fikat został przyznany przez AENOR, firmę o zasięgu globalnym 

i hiszpańskiego lidera w dziedzinie oceny zgodności i obejmuje 

wszystkie trzy gatunki oferowane przez Dow w Europie. Według 

Dow, gatunki PE REVOLOOP zawierają dużą ilość materiałów 

pochodzących z  recyklingu (PCR) i  mogą być wykorzysty-

wane w szerokim zakresie zastosowań. Materiały REVOLOOP 

stanowią namacalny krok w kierunku realizacji wizji firmy gospo-

darki o obiegu zamkniętym z tworzyw sztucznych. Jest to także 

przykład wysiłków Dow na całym świecie, aby umożliwić recy-

kling mechaniczny i włączenie PCR w różnych wymagających 

technologicznie zastosowaniach. Taki postęp przybliży wszyst-

kich zainteresowanych w łańcuchu wartości na ich drodze do 

zrównoważonego rozwoju. Norma europejska UNE-EN 15343 

określa procedury niezbędne do identyfikowalności tworzyw 

sztucznych pochodzących z  recyklingu, obejmuje dwa sche-

maty: monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych oraz ocenę 

zgodności i  zawartości recyklatu. Dow XZ98612.00 (30%), 

Dow XZ98615.00 i Dow XZ89169.00 (70%) spełniają wyma-

gania określone w normie UNE-EN 15343. Certyfikat AENOR 

potwierdził, że produkcja compoundów PE Dow obejmuje do 

70% pokonsumenckich produktów pochodzących z recyklingu, 

które albo spełniły swój zamierzony cel, albo nie mogą już być 

używane do celów, do których zostały stworzone. Dow jest 

teraz pierwszą firmą, która uzyskała ten certyfikat dla mieszanek 

polietylenowych. I
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Zaawansowane rozwiązania techniczne zasto-

sowane w  wytłaczarkach produkcji ICHEMAD-

-Profarb, w  powiązaniu z  odpowiednimi liniami 

do produkcji profili, rur gładkich i  karbowanych, 

jedno- i  wielowarstwowych, folii opakowaniowej 

i  termokurczliwej oraz granulatów i  regranulatów 

z  odpadów z  tworzyw sztucznych powodują, 

że znajdują one zastosowanie przy wytwarzaniu 

produktów stosowanych w wielu gałęziach prze-

mysłu m.in.  w  budownictwie, telekomunikacji, 

ochronie środowiska, a także w przemyśle elektro-

technicznym, opakowaniowym, spożywczym.

W zależności od rodzaju, gatunku i  właści-

wości przetwórczych tworzyw oraz charakteru 

produkcji, oferta spółki obejmuje linie technolo-

giczne na bazie:: 

– wytłaczarek jednoślimakowych ze ślimakami 

o średnicy ∅ 20-125 mm, w tym także bez-

przekładniowych wytłaczarek wysokomo-

mentowych,

– współwytłaczarek ze ślimakami o  średnicy 

∅ 20-45 mm, w tym również koekstruderów 

pionowych,

– wytłaczarek dwuślimakowych stożkowych 

przeznaczonych przede wszystkim do prze-

twórstwa PVC

oraz

– wytłaczarki do gumy ze ślimakami o średnicy 

∅ 60-125 mm, 

– wytłaczarki spożywcze jednoślimakowe 

i dwuślimakowe ze ślimakami stożkowymi. I

Oprócz nowej generacji wytłaczarek jednoślima-

kowych serii PX oraz nowej wytłaczarki dwuśli-

makowej DS. 6 do wytłaczania profili tech-

nicznych firma Hans Weber Maschinenfa-

brik zaprezentowała na targach K w Düssel-

dorfie swoją nową głowicę granulującą KG8. 

W połączeniu z wytłaczarką do granulowania 

WEBER DS „G”, produkcja granulatów staje 

się jeszcze bardziej wydajna. 

Aby sprostać wymaganiom rynku, WEBER 

oferuje nową głowicę granulującą o wydajności 

do 2500 kg/h. Nowa głowica KG8 zapewnia wysoką 

niezawodność działania, łatwą obsługę i stałą jakość granulatów.

Regulowany docisk noży tnących oraz przegubowa 

konstrukcja ich uchwytów zapewniają niskie zużycie noży 

i płyty głowicy. Również kanał przepływu masy został zoptyma-

lizowany, co umożliwia szybką zmianę koloru 

i  możliwie najkrótsze czasy przezbrojenia. 

Dzięki zintegrowanym filtrom masy można 

bez problemu przetwarzać nawet mocno 

zanieczyszczone materiały. Dzięki temu 

nadaje się ona szczególnie do regra-

nulacji przemiału z PVC.

Firma Hans Weber Maschinenfabrik 

świętuje w tym roku 100-lecie działalności, 

łącząc tradycję z nowoczesnością, doświad-

czenie z  innowacyjnością, a  w swojej ofercie 

posiada wytłaczarki jedno- i  dwuślimakowe, które 

umożliwiają produkcję rur, profili (okiennych i technicznych) oraz 

granulatów. 

Przedstawicielem firmy w Polsce jest Chempol:  

www.chempol.com.pl I

WEBER czyni granulowanie PVC jeszcze bardziej wydajnym - potencjał recyklingu optymalnie wykorzystany

ICHEMAD – Profarb – profesjonalne rozwiązania w zakresie maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych

http://www.chempol.com.pl
http://www.chempol.com.pl
http://www.ichemad-profarb.com
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WYTŁACZARKI – PRZEGLĄD

General Plastics Sp. z o.o. I ul. Kolejowa 152 I 05-092 Łomianki,
tel.: (22) 751 23 45 I gp@generalplastics.pl I www.generalplastics.pl

General Plastics Sp. z  o.o. jest znanym polskim produ-

centem wytłaczarek do produkcji opakowań metodą wytła-

czania z rozdmuchem. Oferuje maszyny nowoczesne, energo-

oszczędne i proste w obsłudze.

Są to:

– Wytłaczarki oraz kompletne linie do folii PE (LDPE, HDPE, 

LLDPE stretch, termokurczliwych, budowlanych, rolniczych 

itp.) jedno- lub 2-, 3-, 4-, 5-warstwowych. 

 Oferta obejmuje zarówno modele bardzo proste, jak i skompliko-

wane, o wysokim stopniu automatyzacji. Uzupełnieniem linii są 

mini recyklingi umożliwiające nawrót odpadu technologicznego. 

– Wytłaczarko-rozdmuchiwarki, inaczej „butelczarki”, przezna-

czone do produkcji butelek i pojemników z HDPE, LDPE, PP, 

PET-G, PA, od najprostszych, 1-warstwowych, po wysoko-

barierowe struktury 3- lub 4-warstwowe i od najmniejszych 

o poj. 2 ml (fiolki) do 5-litrowych (kanistry). 

 – Wytłaczarko-rozdmuchiwarki do tub do zniczy o wydajności 

praktycznej od 400 do 2.500 szt./h. 

– Wytłaczarki do regranulacji odpadów, głównie poprodukcyj-

nych PE (LDPE, HDPE, LLDPE) o średnicy ślimaka od 40 mm 

do 120 mm. Mogą być zintegrowane z  aglomeratorem lub 

młynkiem. Ich niewątpliwą zaletą jest system chłodzenia gra-

nulek powietrzem.

– Wytłaczarki do produkcji folii wylewanej „cast” (PE, PP, PS, 

PET) o wydajności od 30 kg/h do 180 kg/h i szerokości od 

400 mm do 1200 mm. I

BREPLAST I Kamil Maciejewski I ul. Przyjaźni 54/4A I 53-030 Wrocław
tel. kom.: 691 510 594 I info@breplast.pl I www.breplast.pl

Breplast jest przedstawicielem firmy 

KraussMaffei Extrusion dostarczającej 

maszyny oraz kompletne systemy do 

produkcji niemal wszystkich produktów 

wytłaczanych z  tworzyw sztucznych 

i gumy. Szeroka oferta produktów i usług 

obejmująca niemal wszystkie technologie 

przetwórstwa, daje wyjątkową propozycję 

współpracy. Nasze rozwiązania dostar-

czamy klientom z branży motoryzacyjnej, 

opakowaniowej, budowlanej, chemicznej 

oraz producentom produktów elektro-

nicznych i AGD. W zakresie oferty firmy 

Breplast znajdują się m.in.:

– wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne 

wykorzystywane m.in. w compoundingu,

– wytłaczarki jednoślimakowe o  bardzo 

wysokich wydajnościach (do 74 t/h) 

wykorzystywane w homogenizacji i odga-

zowaniu w produkcji bazowych tworzyw,

– maszyny i urządzenia do oczyszczania 

i recyklingu tworzyw sztucznych,

– systemy wytłaczania produktów spie-

nionych fizycznie, od pianek o  niskiej 

gęstości po płyty XPS,

– linie do produkcji płyt, folii technicz-

nych, membran itp. I
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WYTŁACZARKI – PRZEGLĄD

Wyłączne przedstawicielstwo w Polsce: 
ITALEXPOL I Jarosław Matlęga I tel.: kom.: 602 480 295
italexpol@gmail.com I www.italexpol.pl

TOMIR Sp. J. I ul. Kopalniana 6 I 01-321 Warszawa
tel. : (22) 665 62 05 I biuro@tomir.com.pl I www.tomir.com.pl

TOMIR jest przedstawicielem firmy KUHNE w Polsce. Ta rodzinna firma z Sankt 

Augustin w Niemczech to renomowany dostawca wytłaczarek i kompletnych linii 

wytłaczających zarówno do folii rozdmuchiwanych, jak i do folii płaskich oraz płyt 

z tworzyw sztucznych.

Ponad 85-letnie doświadczenie w  budowie linii do wytłaczania szczególnie 

wyraźnie przejawia się w budowanych przez KUHNE wytłaczarkach jednoślimako-

wych. Średnica produkowanych ślimaków wynosi od 25 do 250 mm, a ich długość 

od 24 do 45D (z odgazowaniem lub bez). Wytłaczarki wysokoobrotowe o średnicy 

o ślimaka 60 mm, 72 mm i 90 mm i prędkości osiągającej 1500 obr/min. mogą 

wytłaczać do 2500 kg/h materiału PS lub 2100 kg/h materiału PP. Wytłaczarki 

mogą być chłodzone wodą, o budowie strefowej z częścią odpowietrzającą, barie-

rową i ścinająco-mieszającą. Demontaż ślimaka możliwy jest od przodu lub z tyłu. 

KUHNE stosuje w swoich wytłaczarkach odgazowanie pojedyncze, podwójne lub 

poczwórne i to rozwiązanie wybiera szczególnie w przypadku polimerów higro-

skopijnych. Jako napędy stosowane są silniki asynchroniczne, synchroniczne 

i momentowe. Przetwarzane mogą być następujące materiały: PS, SB, ABS, PP, 

APET, PETG, HDPE, LDPE, MDPE, PA, EVOH, PC,TPU, TPE, PMMA, a  także 

biopolimery i inne materiały wysokotemperaturowe. I

Rok 2021 zapisał się nowym kamieniem milowym dla włoskiej firmy COLINES, która wpro-

wadziła na rynek linie POLYBLOWN, do produkcji folii rozdmuchiwanej nowej generacji. 

Linie są dostępne w konfiguracjach od 3 do 11 warstw, zdolnych do wykonywania jak 

najszerszej gamy produktów. 

Przez dziesięciolecia COLINES koncentrował się głównie na inżynierii i produkcji linii cast, 

choć sporadycznie budował również linie do produkcji folii blown dla wybranych klientów. 

W ciągu ostatnich dwóch lat COLINES zatrudnił wysokiej klasy specjalistów, posiada-

jących wieloletnie doświadczenie w technologii wytłaczania folii rozdmuchiwanych, inwe-

stując tym samym wiele w dział badań i rozwoju. 

Dzięki temu powstała zupełnie nowa gama linii do wytłaczania folii w technologii blown. 

Po zawarciu pierwszych umów w połowie 2021 roku, firma w dniach 23-25 listopada 

zaprezentowała podczas trzy dniowych Drzwi Otwartych w swoim zakładzie w Marano 

Ticino 7-warstwową linię „Polyblown” o szerokości 2600 mm. 

– Wiemy doskonale, że rynek folii blown jest bardzo konkurencyjny i wymagający, niemniej 

jednak jako zespół jesteśmy niezwykle zmotywowani i pewni technologii, którą opraco-

waliśmy i wdrożyliśmy. Wracamy z pełną mocą na ten rynek i jesteśmy niezwykle dumni 

z naszych nowych linii do produkcji folii rozdmuchiwanej – powiedział Anthony Michael 

Caprioli, CEO w firmie Colines. I

http://www.tomir.com.pl
http://www.kuhne-group.com
https://www.colines.it/extrusion-lines/news-details?idnews=1460
https://www.youtube.com/watch?v=_8-UwPi-Hug
http://www.italexpol.pl
http://www.tomir.com.pl
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Cechy wytłaczarek typu WJ:
– niskie zużycie energii,

– maksymalna wydajność przy minimalnych kosztach inwe-

stycyjnych,

– długi okres eksploatacji,

– koncepcja opierająca się na założeniu „włącz i pracuj”,

– woda chłodząca w  obiegu zamkniętym wyposażony 

w wymiennik ciepła oraz filtr,

– wyposażenie w  szeroki zakres opcji dodatkowych dla lep-

szego prowadzenia procesu przetwórczego. 

Zalety
– Zastosowanie w standardzie falowników wektorowych:

• ciągłe utrzymywanie stałych wartości momentu obrotowego 

oraz prędkości,

• bardzo dokładną regulacji prędkości obrotowe.

– Stosowanie w  szafach sterowniczych 

aparatury elektrycznej renomowanych 

firm: Eaton, LG , Siemens.

– W standardzie obce chłodzenia 

zapewnia wydajniejsze chłodzenie sil-

nika przy niskich prędkościach obroto-

wych.

– Panele operatorskie PLC cenionych pro-

ducentów światowych: Siemens, Delta, 

B&R montowane na mobilnych stoja-

kach (opcja dodatkowa).

– Klimatyzatory szaf sterowniczych 

–  szczególnie w  liniach o  dużych 

mocach.

 Utrzymywanie żądanej temperatury we wnętrzu.

 Klimatyzator działa w zamkniętym obiegu powietrza wewnątrz 

szafy, dzięki czemu ewentualne zabrudzenia czy pył z zewnątrz 

nie dostaną się do środka szafy.

– Układy plastyfikujące – projekt i dobór odpowiedniej geometrii. 

Powierzchnia azotowana lub bimataliczna; dostępne układy 

wykonywane w Japonii na stali SACM645 (opcja dodatkowa)

– Możliwość zapamiętywania receptur. Maszyny ze sterowaniem 

PLC wyposażone w system archiwizacji danych pochodzą-

cych z procesu produkcyjnego.

– Montaż w szafach sterowniczych filtrów przeciw zakłócenio-

wych (dławki sieciowe). Stosowanie w standardzie przekaź-

ników bezpieczeństwa.

– Energooszczędne grzałki:

• bezpieczeństwo (osłony zewnętrzne nie nagrzewają się 

zapobiegając przypadkowemu poparzeniu przy dotknięciu),

•  warstwa izolacyjna z  tkaniny (3-5 mm) 

poprawiająca wydajność grzałki; wydaj-

niejsza termoregulacja; oszczędność 

energii.

–  Wszystkie podzepoły i moduły zintegro-

wane w jedną całość/na jednej ramie.

–  Pomiar ciśnienia masy w  wybranych 

punktach wytłaczarki.

–  Systemy dozowania grawimetryczne, 

wolumetryczne, próżniowe oraz inne 

opcje w zależności od rodzaju surowca.

–  Zasilanie dodatkowych stref poprzez 

szybkozłącza. I

Wytłaczarki jednoślimakowe WJ

Artykuł promocyjny

WW EKOCHEM  Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Akacjowa 1 I Głogowo I 87-123 Dobrzejewice I https://wwekochem.com

WW Ekochem oferuje wytłaczarki WJ produkowane w całości w Polsce na renomowanych europej-
skich podzespołach. Wysoka wydajność, profesjonalizm i lata doświadczeń na rynku krajowym i zagra-
nicznym. W ofercie typowe rozwiązania, a także zaprojektowane wg wymagań klienta zapewniając 
doradztwo i wsparcie techniczne. Solidna i trwała konstrukcja w 100% zgodna z wymogami CE. Wyso-
kiej klasy wyposażenie z wieloma opcjami dodatkowymi. Niezawodne i sprawdzone rozwiązania od 
małych laboratoryjnych po duże przemysłowe wydajności. Każda wytłaczarka podlega fabrycznemu 
odbiorowi, a wcześniej każdy surowiec testowany jest w naszym, wysokiej klasy laboratorium.
 

https://wwekochem.com
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Wymagania nowoczesnej produkcji
Przemysł tworzyw sztucznych w  Polsce notuje ponownie 

dynamiczny wzrost. Potwierdza to, że rynek ten nieustannie 

się rozwija. W dobie postępu technologicznego coraz większe 

wymagania stawiane są producentom maszyn przemysłowych. 

Standardy rosną wraz z  naciskiem na ochronę środowiska 

i zorientowaniem na zrównoważony rozwój.

Rozwój urządzeń na rynku inżynierii 
przemysłowej

Spółka ICHEMAD–Profarb jako producent szerokiej gamy 

maszyn i linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych świetnie odnajduje się w nowej sytuacji rynkowej. Oferuje 

gamę nowoczesnych urządzeń dedykowanych dla procesów 

produkcyjnych realizowanych w różnych gałęziach przemysłu, 

stawiając na stały dynamiczny rozwój rozwiązań inżynieryj-

nych. ICHEMAD-Profarb powstał w wyniku połączenia dwóch 

wiodących marek: Profarb – Grupy Chemicznej i ZMCh METAL-

CHEM. Efektami tej konsolidacji na rynku inżynierii przemysłowej 

są zwiększenie możliwości wytwórczych i wzmocnienie poten-

cjału badawczo – rozwojowego, wspierające m.in. kontynuację 

rozwoju wytłaczarek i linii technologicznych. Nieustanny rozwój 

wraz z połączeniem doświadczenia inżynieryjnego i technologii 

buduje mocną przewagę konkurencyjną.

Gama nowoczesnych urządzeń 
dedykowanych dla różnych branż 
przemysłu

Oferta spółki to szeroki asortyment nowoczesnych wytła-

czarek jedno- i  dwuślimakowych i  współpracujących z  nimi 

linii technologicznych różnego przeznaczenia. Zaawansowane 

rozwiązania techniczne zastosowane w wytłaczarkach w powią-

zaniu z  odpowiednimi liniami do produkcji profili, rur gładkich 

i karbowanych oraz granulatów i regranulatów z tworzyw sztucz-

nych powodują, że znajdują one zastosowanie przy wytwarzaniu 

wysokiej jakości produktów w wielu gałęziach przemysłu.

Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne 
w wytłaczarkach jako podstawa 
nowoczesnych linii technologicznych

To podstawowe urządzenia wchodzące w skład każdej linii 

technologicznej, w związku z tym nieustanie poddawane proce-

sowi rozwoju pod kątem zwiększenia wydajności przy jednocze-

snym zachowaniu trwałości układów uplastyczniających. Dzięki 

Wytłaczarki, linie do wytłaczania 
i układy uplastyczniające

Producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych muszą sprostać coraz wyższym standar-
dom produkcyjnym oraz ochrony środowiska. Dynamiczny rozwój tego rynku stawia przed nimi rosnące 
wymagania inżynieryjne i technologiczne. Sprostają im firmy nastawione na badania i rozwój oraz maksy-
malne dostosowane do potrzeb produkcji z wykorzystaniem tworzyw sztucznych w różnych branżach.
 

https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych
https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych
https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych
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Temat numeru:  produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

temat numeru – wytłaczanie

http://www.ichemad.com
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ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. I ul. Chorzowska 117 I 44-100 Gliwice 
tel.: (32) 270 45 41 I info@ichemad.com I sales@ichemad.com I www.ichemad.com

prowadzonym badaniom w oparciu o posiadane wysokiej klasy 

oprogramowanie i  rozwiązania inżynieryjne istnieje możliwość 

szybkiej reakcji na potrzeb rynku.

Wytłaczanie profili
Ten segment rynku z punktu widzenia obszaru zastosowań 

daje największe możliwości wytwórcze, m.in. w  liniach do 

produkcji profili okiennych i  drzwiowych, profili budowlanych, 

parapetów, korytek i  rur osłonowych, profili okładzinowych, 

podłogowych, a także z kompozytów drzewno-tworzywowych 

(WPC), uszczelek i  innych profili miękkich dla budownictwa, 

przemysłu samochodowego. 

Recykling oraz granulacja i regranulacja 
termoplastów

Recykling materiałów polimerowych, które w olbrzymiej więk-

szości nie należą do materiałów biodegradowalnych, to kolejna 

niezwykle istotna dziedzina dla gospodarki. Produkowane przez 

ICHEMAD–Profarb linie technologiczne dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom pozwalają precyzyjnie i powtarzalnie zmienić formę 

odpadu w  postać możliwą do dalszego zastosowania/prze-

twórstwa lub granulować tworzywa pierwotne w celu uzyskania 

najczęściej granulatów PVC do przetwórstwa na wytłaczarkach 

jednoślimakowych lub też w celu otrzymania tworzyw o zmodyfi-

kowanych własnościach.

Linie technologiczne dostosowane do 
wysokich standardów wyspecjalizowanej 
produkcji oraz ochrony środowiska

Wymienione grupy produktowe to zaledwie część bogatej 

oferty dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. ICHEMAD-Profarb 

przedstawia udoskonaloną i  wyjątkowo dynamicznie wzboga-

caną gamę urządzeń i linii technologicznych dostosowanych do 

wysokich standardów wyspecjalizowanej produkcji oraz ochrony 

środowiska. Posiadane doświadczenie inżynieryjne i zastosowanie 

najnowszych technologii sprawiają, że rozwiązania dla produkcji 

przemysłowej ICHEMAD-Profarb służą wiodącym producentom 

w różnych branżach w wytwarzaniu najwyższej jakości produktów 

końcowych w oparciu o tworzywa sztuczne, gwarantując przy tym 

długoletnią, energooszczędną i efektywną eksploatację. 

Układy uplastyczniające
Spółka Ichemad–Profarb oferuje również szeroki wachlarz 

części zamiennych. Zasadniczą pozycję w  tej grupie stanowią 

układy uplastyczniające jedno- i  dwuślimakowe, stożkowe, 

cylindryczne, współbieżne i przeciwbieżne, wykonania specjalne. 

Wysoko wykfalifikowana kadra inżynierska, zaawansowane stano-

wiska projektowe, nowoczesne centra obróbcze, indywidualna 

technologia wykonania, zastosowane materiały, powodują, że 

produkowane przez nas ślimaki i cylindry są gwarancją wielolet-

niej i niezawodnej pracy. Specjalistyczny park maszynowy stwarza 

ponadto ogromne możliwości realizacji najbardziej wyszuka-

nych potrzeb klientów, nie tylko w zakresie wyposażenia maszyn, 

których jesteśmy producentem, ale także wyprodukowanych przez 

inne firmy krajowe i  zagraniczne, działające w  tym segmencie 

rynku. Unikalne wyposażenie stanowią gniazda produkcji cylindrów 

(wiertarki do głębokich wierceń, honownice) i ślimaków (frezarki 

palcowe, CNC, polerki), prasa hydrauliczna do prostowania cylin-

drów i ślimaków oraz największy w Polsce piec wgłębny do azoto-

wania gazowego, który zapewnia zwiększenie twardości i odpor-

ności na ścieranie, a także poprawia właściwości antykorozyjne.

Jakość produkowanych części zamiennych, ich długa żywot-

ność sprawia, że jesteśmy partnerem dla kluczowych firm dzia-

łających w przemyśle tworzyw sztucznych zarówno w kraju, jak 

i za granicą, realizując dostawy nieprzerwanie od wielu lat. I

Artykuł promocyjny

https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych-linie-technologiczne-do-produkcji-profili
https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych-uklady-plastyfikujace
https://ichemad-profarb.com/pl/oferta/instalacje-przetworstwa-tworzyw-sztucznych-uklady-plastyfikujace
http://www.ichemad.com
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Omawiając zagadnienie ciśnienia we  wtryskarce, musimy 

wspomnieć o różnicy pomiędzy ciśnieniem hydraulicznym 

a  ciśnieniem specyficznym, które jest wyznaczane poprzez 

współczynnik intensyfikacji wtryskarki.

Współczynnik intensyfikacji maszyny
Jest to stosunek ciśnienia uplastycznionego tworzywa przed 

końcówką ślimaka, w  porównaniu do ciśnienia oleju w  tłoku 

wtryskowym wtryskarki.

Ciśnienia te różnią się znacznie. Ciśnienie wtrysku to ciśnienie 

wywierane bezpośrednio na tworzywo sztuczne przez tłok, co 

w konsekwencji powoduje przepływ materiału. Ciśnienie hydrau-

liczne to ciśnienie w bloku zaworowym zaraz za głównym prze-

wodem zasilającym z pompy, które porusza tłokiem wtryskowym.

Współczynnik intensyfikacji wtryskarki jest stały dla danej 

maszyny, a  jego wartość możemy odczytać z  dokumentacji 

technicznej. Mieści się on zwykle w przedziale od 7 do 15.

Możemy obliczyć ciśnienie specyficzne, wykorzystując 

poniższy wzór oraz rys. 1.

Pm = Ph x
Ah

Am

Gdzie:

Ah – pole powierzchni tłoka wtryskowego,

Am – pole powierzchni w cylindrze wtryskowym,

Ph – ciśnienie hydrauliczne,

Pm – ciśnienie specyficzne.

Ciśnienie wtrysku i jego straty w drodze 
do formy

Kiedy tworzywo przepływa przez dyszę wtryskową oraz tuleję 

wlewową w  formie wtryskowej, doświadcza strat ciśnienia 

z powodu oporów przepływu. Po wpłynięciu w obszar formo-

wania, tworzywo napotyka chłodny stempel i matrycę, ochładza 

się, zmniejszając efektywną średnicę przepływu, co z kolei powo-

duje dalsze spadki ciśnienia. Ten spadek ciśnienia ma bezpo-

średni wpływ na zmniejszenie prędkości wtrysku. Żeby łatwiej 

zrozumieć zależność ciśnienia wtrysku i prędkości posłużę się 

pewną analogią.

Jeżeli podróżujemy samochodem z ustawioną stałą prędko-

ścią na tempomacie po płaskiej nawierzchni, to auto porusza 

się wykorzystując stały moment obrotowy. Co się jednak stanie, 

kiedy napotkamy wzniesienie? W celu utrzymania stałej pręd-

kości jazdy, samochód napotykając wzniesienie - zwiększy 

moment obrotowy.

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 8

Ciśnienie wtrysku

Aby osiągnąć dobrą jakość wypraski formowanej w procesie wtryskiwania, wtryskarki muszą wywierać 
ekstremalnie duże ciśnienie wtrysku. Bardzo często parametr prędkości i ciśnienia jest błędnie interpre-
towany przez ustawiaczy maszyn wtryskowych. Ciśnienie jest niezbędne do osiągnięcia zaprogramo-
wanej prędkości, ale czy to oznacza, że może być ustawione na maksymalną wartość?

Adam Sobczyński
Ascons

Rys. 1   Współczynnik intensyfikacji wtryskarki  
(źródło: https://knowledge.autodesk.com/)
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Taka sama zależność występuje w procesie wtryskiwania: żeby 

utrzymać zadaną prędkość wtryskiwania, maszyna wykorzystuje 

ciśnienie wtrysku, które ustawiamy na ekranie wtryskarki. Zwięk-

szając prędkość będziemy potrzebować więcej ciśnienia, które 

maszyna będzie mogła wykorzystać.

Omówiony powyżej spadek ciśnienia bezpośrednio wpływa 

na efektywne ciśnienie występujące w gnieździe formującym. 

Analiza krzywej ciśnienia wtrysku z  maszyny oraz krzywej 

ciśnienia z formy wtryskowej (jeżeli forma wyposażona została 

w  czujniki ciśnienia) pozwoli nam lepiej zrozumieć omawiane 

spadki ciśnienia (rys. 2).

Ciśnienie ograniczające jako 
zabezpieczenie formy

Ciśnienie wtrysku to jeden z  parametrów wyznaczania siły 

zwarcia formy wtryskowej. Jego niedoszacowanie, jak i zawyżenie 

ma wpływ m.in. na jakość wypraski czy koszt formy wtryskowej.

Niekontrolowany wzrost ciśnienia przy niepoprawnie ustawio-

nych parametrach procesu może spowodować wiele problemów 

z wypraską czy też formą wtryskową, np.:

– uchylenie formy wtryskowej powodując wypływki na płasz-

czyźnie podziału,

– zakleszczenie formy wtryskowej w wyniku jej odkształcenia.

Ustawiając odpowiednie wartości ciśnienia i uruchamiając jego 

kontrolę zabezpieczamy się przed niekontrolowanym wzrostem 

ciśnienia, np. w wyniku zaczopowania jednej z przewężek.

Nowoczesne maszyny pozwalają nadzorować krzywą ciśnienia 

w całym przebiegu procesu. Dzięki temu możemy wyznaczyć 

odpowiednią tolerancję, kontrolować i  ewentualnie przerwać 

proces, kiedy pojawi się anomalia. Takie zabezpieczenie jest 

dobrym rozwiązaniem przy wielu punktach wtrysku z wykorzy-

staniem wtrysku sekwencyjnego, kaskadowego czy też wypeł-

niania form wielogniazdowych (rys. 3).

Zasady programowania ciśnienia wtrysku
– Maksymalne ciśnienie wtrysku staraj się utrzymać poniżej 80% 

maksymalnego dostępnego ciśnienia wtryskarki.

– Dla zapewnienia odpowiedniego wypełnienia gniazda formu-

jącego bez wpływu na prędkość wtryskiwania ustaw ciśnienie 

ograniczające o  10% większe niż maksymalne ciśnienie 

w punkcie przełączenia.

– Stosując wtrysk sekwencyjny, gdzie ciśnienia wtrysku mogą 

wykazywać piki na drodze wypełniania, stosuj profilowanie 

ciśnienia ograniczającego.

– Unikaj nagłego przejścia ciśnienia pomiędzy kolejnymi profilami 

wtrysku w celu zachowania zasady możliwie stałej prędkości 

przepływu uplastycznionego stopu.

Podsumowanie
Ustawiając parametry procesu, zadbaj o odpowiednie ogra-

niczenie ciśnienia wtrysku i wykorzystaj możliwości, jakie dają 

nowoczesne wtryskarki – programuj obwiednie krzywej ciśnienia. 

Tak ustawiony i  zabezpieczony proces z  pewnością pozwoli 

uniknąć wielu problemom związanych z jakością części i spraw-

nością formy wtryskowej. I

Rys. 3   Obwiednia krzywej ciśnienia 
wtrysku jako zabezpieczenie 
procesu  
(źródło: opr. własne)

Rys. 2   Profil ciśnienia z wtryskarki oraz z formy wtryskowej 
wyposażonej w czujnik P1
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Podczas termoformowania mamy do czynienia z  dwiema 

podstawowymi operacjami: ogrzewaniem półfabrykatu i jego 

kształtowaniem (formowaniem). Poddawany obróbce materiał 

zamocowany jest na obrzeżu w uchwytach igłowych. Ogrzewanie 

elektryczne zapewniają promienniki zlokalizowane po jednej lub 

obu stronach poddanego obróbce materiału. Czas ogrzewania 

wymagany do uzyskania odpowiednio miękkiego półfabrykatu 

zależy od rodzaju polimeru, grubości i koloru. Rodzaj polimeru 

i ewentualne napełnienie wiążą się z  różnym przewodnictwem 

cieplnym obrabianego termicznie materiału. Białe płyty trudniej 

pochłaniają promieniowanie cieplne w podczerwieni i wymagają 

dłuższego okresu ogrzewania niż ciemno zabarwione elementy. 

W etapie formowania wyróżnia się trzy podstawowe kategorie: 

termoformowanie próżniowe, ciśnieniowe lub mechaniczne. 

Na ogół stosuje się równocześnie kategorie mieszane, co sprzyja 

lepszej wydajności i jakości uzyskanego kształtu.

Termoformowanie elementów/części wielkogabarytowych ma 

wyraźną przewagę nad technologią wtrysku, gdyż proces wyko-

nuje się na stosunkowo tanich urządzeniach i formach, w warun-

kach stosunkowo niskich temperatur przetwórstwa i ciśnienia. 

Tolerancje wymiarowe nie są jednak tak wąskie jak przy wyro-

bach wtryskowych i dokładność wykonania jest nieco gorsza. 

Jest oczywiste, że rozciąganie termoformowanej płyty powoduje 

znaczne różnice grubości materiału i przecienienia w miejscach 

głębokiego tłoczenia. Proces ten jest kontrolowany, a dopusz-

czalne odchyłki ustalane podczas projektowania wyrobu i oprzy-

rządowania oraz doboru technologii formowania. 

Procesy termoformowania różnią się sposobem podawa-

nego ciśnienia na formowany arkusz płyty lub folii, stąd wyróżnić 

możemy dwie metody:

– formowanie próżniowe (podciśnieniowe),

– formowanie ciśnieniowe (nadciśnieniowe),

W pierwszym przypadku formowanie odbywa się przez wymu-

szenie odkształcenia arkusza folii lub płyty przy pomocy próżni, 

a w drugim przypadku podciśnienie zastępowane jest przez sprę-

żone powietrze. Zarówno formowanie próżniowe i ciśnieniowe 

może odbywać się w formach negatywowych, jak i pozytywo-

wych, bez wstępnego rozciągania i ze wstępnym rozciąganiem. 

Podczas termoformowania, jak już wspomniano, wykorzystuje się:

– formy negatywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy 

oraz wymiarów ma miejsce po stronie zewnętrznej wyrobu),

– formy pozytywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy 

oraz wymiarów ma miejsce po stronie wewnętrznej wyrobu).

Technologia termoformowania nie wymaga tak kosztownych 

maszyn, jak formowanie wtryskowe czy techniką RTM. Główny 

koszt tej metody stanowią formy, co jest istotnym ograniczeniem 

produkowanego asortymentu wyrobów. W zależności od aplikacji 

istotna jest technika przygotowania formy i materiał, z którego 

TERMOFORMIERKI 

Popularne maszyny nie tylko 
w sektorze opakowaniowym

Termoformowanie jest jednym z najstarszych i  tańszych sposobów przetwarzania tworzyw termo-
plastycznych. Jest to proces technologiczny, w którym z płaskich folii lub płyt, zamocowanych w spe-
cjalnych ramach napinających i podgrzanych wstępnie do określonej temperatury, charakterystycznej 
dla danego tworzywa, formuje się produkty o określonych kształtach. Technologia termoformowania 
w znacznym stopniu może zastąpić technikę wtrysku. Metodą tą można wytwarzać wyroby o bardzo 
małej grubości ścianki (rzędu setnych części mm) i o znacznych gabarytach (rzędu kilku m2). Stosun-
kowo tanie i wysoko wydajne przetwórstwo sprawia, że termoformowanie jest powszechnie wykorzy-
stywane zarówno w produkcji opakowań, jak i produktów wielkogabarytowych. Oferowane rozwiąza-
nia techniczne przewidują wiele różnorodnych wariantów: od produkcji jednostkowej i prototypowej do 
masowej skali wielkoprzemysłowej.

Justyna Pawłowska
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będzie ona wykonana. Od kilkunastu lat, aby uprościć technikę 

wykonywania form próżniowych, jako materiał na formy wpro-

wadza się nowe specjalne żywice narzędziowe: epoksydowe, 

poliuretanowe i metakrylowe. Główne typy stosowanych obecnie 

form to formy pełne – do krótkich i średnich serii produkcyjnych 

wyrobów „wypukłych” oraz formy laminowane – do produkcji 

średnioseryjnej dla elementów z zagłębieniami i niszami.

Termoformierki
Są to maszyny stosowane w  technologii termoformowania 

próżniowego, ciśnieniowego lub ciśnieniowo – próżniowego. 

Wyróżniamy termoformierki o dużym polu formowania (głównie 

do termoformowania próżniowego płyt do grubości 10-12 mm, 

polu powierzchni do 3000 mm x 2000 mm x 1000 mm) lub termo-

formierki do folii twardych (folie o grubościach 0,2 mm-2 mm) 

i polu max. 900 mm x 500 mm do głębokości termoformowania 

200 mm w technologii termoformowania ciśnieniowo – próżnio-

wego. Producenci maszyn oferują różne rozwiązania podgrze-

wania termoformowanych tworzyw, gdzie płyty grzewcze zaopa-

trzone są w elektryczne promienniki ceramiczne, kwarcowe bądź 

halogenowe emitujące promieniowanie podczerwone. Płyty 

mają konstrukcję typu „sandwich”, pozwalającą na jednoczesne 

ogrzewanie materiału od góry i od dołu. Promienniki ceramiczne 

charakteryzuje prosta konstrukcja, duża odporność mechaniczna, 

odporność chemiczna, niska cena, łatwość regulacji i długi okres 

użytkowania, określany na 10 000 godzin. Promienniki cera-

miczne emitują fale elektromagnetyczne w przedziale długości 

300÷500 nm. Oprogramowanie sterowania grzałkami i  regu-

lacja strefowa temperatur umożliwiają kontrolowany i powtarzalny 

proces podgrzewania tworzywa przed operacją formowania. 

Część grzałek (tzw. grzałki sterujące) ma wbudowane termoele-

menty, umożliwiające strefowe kontrolowanie temperatur. Jedno-

cześnie podgrzewane są dwustronnie całe powierzchnie podda-

wanej obróbce płyty tworzywa. Moc grzałek zainstalowanych od 

dołu jest mniejsza o ok. 40%. Rozwiązania techniczne zapewniają 

skrócenie do minimum czasu pomiędzy uzyskaniem tempera-

tury tworzywa wymaganej do termoformowania a rozpoczęciem 

kształtowania wyrobu. Obudowa strefy roboczej musi zapewnić 

równomierne temperatury procesu przetwórstwa. Promieniowanie 

podczerwone emitowane przez promienniki kwarcowe i haloge-

nowe ma nieco niższe długości fal w porównaniu do otrzymywa-

nego od promienników ceramicznych. W celu równomiernego 

rozciągnięcia poddającej się odkształceniom, gorącej i plastycznej 

płyty kształtowanego tworzywa można stosować dolny nadmuch, 

formujący „bańkę” do określonej wysokości, kontrolowanej przez 

pomiar czujnika optycznego. Formowanie odbywa się przez 

odpowiednie zastosowanie próżni lub nadciśnienia z  jednej lub 

obu stron płaszczyzny półfabrykatu. Odpowiednio dobrany kształt 

Wśród zalet termoformowania możemy wyróżnić:
–  możliwość wytwarzania wyrobów o bardzo małej 

grubości ścianek i o znacznych gabarytach,
–  niski koszt form, co zmniejsza ryzyko przy uruchamianiu 

nowej produkcji,
–  możliwość stosowania form wielokrotnych, 

zwiększających wydajność produkcji,
–  znaczna swoboda wyboru surowca do formowania.

Natomiast do wad tej technologii zaliczyć należy:
–  wysokie ceny surowca - ceny płyt i folii są ok. 100% 

wyższe od cen granulatu,
–  powstawanie znacznych odpadów poprodukcyjnych 

przy obcinaniu (okrawaniu), których nie da się 
bezpośrednio zagospodarować w tej technologii,

–  możliwe nierównomierności w grubości ścianek wyrobu,
–  pocienienia w narożach,
–  brak możliwości wykonania w jednej operacji otworów 

oraz gwintów,
–  konieczność wykonywania obróbki wykańczającej 

(obcinanie obrzeży, wiercenie otworów itp.).
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stempla ułatwia formowanie niesymetrycznie wyoblonych części 

produktu. Wykorzystuje się sprężone powietrze o  określonym 

ciśnieniu. Przy formowaniu próżniowym stosuje się zbiorniki 

wyrównawcze o objętości porównywalnej z objętością roboczą 

urządzeń formujących, połączone z pompami próżniowymi. Ma to 

na celu uzyskanie wymaganego podciśnienia w możliwie krótkim 

czasie. Formowanie próżniowe wymaga podgrzania półfabry-

katów do temperatury formowania wyższej o 10÷30°C w porów-

naniu do formowania ciśnieniowego. Średnice otworów napo-

wietrzania ciśnieniowego są nieco mniejsze niż otwory próż-

niowe w narzędziach formujących i zależą od rodzaju polimeru. 

Urządzenia pozwalają również na próżniowe laminowanie dużych 

powierzchni (np. drzwi) foliami termoplastycznymi z naniesionym 

uprzednio nadrukiem. Inne zastosowanie urządzeń do termofor-

mowania to wykonywanie brył przestrzennych, o powierzchniach 

trwale połączonych ze sobą na obwodzie. W  tym celu wyko-

rzystywane są formy dwuczęściowe, z  ramą pośrednią, umoż-

liwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch podgrzanych płyt 

z tworzywa termoplastycznego. Po formowaniu próżniowym lub 

ciśnieniowym, z  jednoczesnym procesem zgrzewania obrzeży, 

powstaje produkt o podwójnych ściankach (np. deski surfingowe, 

zderzaki lub samochodowe zbiorniki paliwowe). W  tej techno-

logii można dodatkowo wykorzystywać płyty nie tylko o różnych 

grubościach, ale i kolorach. 

Chłodzenie gotowego wyrobu w  formie następuje poprzez 

oddanie ciepła do otoczenia w wyniku nawiewu zimnego powie-

trza przez wentylatory z dyszami strumieniowymi i odbiór ciepła 

przez formę. Czasem w procesie chłodzenia wykorzystywany 

jest natrysk mgły wodnej na powierzchnię gorącego wyrobu, ale 

to rozwiązanie wpływa na proces korozji elementów metalowych, 

znajdujących się w  bezpośrednim sąsiedztwie. Schłodzenie 

wyrobu zabezpiecza przed jego odkształceniami podczas zdej-

mowania i odkładania. Chłodzeniu podlega również przestrzeń 

zawierająca elementy zaciskowe, prowadzące termoformo-

waną folię sztywną lub płyty. Ma to na celu zapewnienie dokład-

nego utrzymania pozycji półfabrykatu podczas operacji formo-

wania. Czas chłodzenia, podobnie jak czas ogrzewania, zależy 

od rodzaju tworzywa, a konkretnie od przewodnictwa cieplnego. 

Zastosowania
Największym odbiorcą wyrobów termoformowanych są zakłady 

produkujące chłodziarki (komory wewnętrzne, drzwi, pojemniki, 

półki) oraz wszelkiego rodzaju opakowania (do napojów, tace, 

pudełka itp.). Silna pozycja termoformowania na rynku opakowa-

niowym nie jest dziełem przypadku: technologia ta jest bowiem 

jednocześnie uniwersalna, szybka i tania. Jako że materiał jest tu 

podgrzewany w piecu, a następnie kształtowany na matrycy, nie 

ma konieczności stosowania drogich form wtryskowych, a proces 

przezbrajania maszyny jest krótszy i tańszy. Tańsze są również same 

termoformierki i  ich oprzyrządowanie Drugim istotnym sektorem 

zastosowania wyrobów termoformowanych z kolei jest przemysł 

motoryzacyjny i lotniczy, gdzie z ABS wykonywane są nadwozia, 

deski rozdzielcze, wewnętrzne części drzwi, elementy foteli, schowki 

itp. W przemyśle elektrotechnicznym wykonuje się metodą formo-

wania próżniowego elementy izolacyjne maszyn elektrycznych, 

obudowy i pokrywy. Także podświetlane znaki drogowe z tworzyw 

akrylowych są wykonywane tą techniką. Z innych dziedzin można 

wymienić: produkcja łodzi, wyposażenia wagonów kolejowych 

i statków, walizek, wózków dziecięcych, zabawek, mebli, umywalki, 

brodziki, elementy dekoracyjne i wielu innych dużych elementów, 

których wykonywanie innymi metodami jest nieopłacalne.

Rynek
Zgodnie z  raportem Future Market Insights globalny 

rynek maszyn do termoformowania ma osiągnąć wielkość 

961,0 mln USD w 2022 roku i dalej wzrastać się z CAGR 4,3% 

od 2022 do 2032 roku. Prognozuje się, że rynek osiągnie 

1 463,9 mln USD do 2032 roku. Rynek maszyn termoformują-

cych stanowi około 1-2% globalnego rynku maszyn do pako-

wania, który w 2021 roku był wart 58 mld USD. Według FMI, 

globalny rynek został wyceniony na 925,0 mln USD w 2021 roku. 

Prognozuje się, że rosnący popyt na termoformowane rozwią-

zania opakowaniowe, szczególnie w  sektorze spożywczym 

i farmaceutycznym, będzie dobrze wróżyć dla rynku tych maszyn.

Rósł on stabilnie w ciągu ostatnich kilku lat i wykazywał CAGR 

na poziomie 3,2% w okresie 2015-2021. W prognozowanym 

okresie oczekuje się szybszego tempa wzrostu ze względu na 
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różne zalety tych maszyn, w tym niskie koszty, minimalny ślad 

węglowy i łatwe w użyciu funkcje.

Maszyny do termoformowania są dostępne jako ręczne, półau-

tomatyczne i  automatyczne. Dostępne w  wielu orientacjach, 

dostosowanych do wymagań przemysłu końcowego, takie jak 

poziome i pionowe. Ponadto producenci cały czas pracują, by 

uaktualnić swoje portfolio produktów i oferują zautomatyzowane 

maszyny, które mogą wykonywać wiele zadań w  tym samym 

czasie. Wprowadzają również modyfikacje w dostępnych już na 

rynku konstrukcjach termoformierek

Co słychać na rynku termoformierek?
Firma ILLIG Maschinenbau GmbH na tegorocznych targach 

Chinaplast zaprezentowała nową linię do termoformowania typ 

RDF 85, która rozpoczyna nową serię „czerwonych” maszyn 

otwartych na różne warianty produkcyjne. Duży stół formujący 

o wymiarach 800x600 mm, podwójne moduły grzejne o długości 

do 3105 mm wraz z używaniem oprzyrządowań z  konkuren-

cyjnych termoformierek i  producentów przy atrakcyjnej cenie 

RDF 85 – daje klientom nowe możliwości. 

Na targach K ILLIG zaprezentował „na żywo” termoformierkę 

typ RDM 73 k do produkcji kubków z nowymi rozwiązaniami. 

Cechami charakterystycznymi tej maszyny jest bardzo krótka 

rzędu 40 min wymiana kompletnego oprzyrządowania wraz 

z ustawieniem nowej produkcji oraz możliwość zakupu wersji 

pozwalającej na dekoracje kubków w technologii IML. 

W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowane 

zostały informacje odnośnie nowej maszyny do termoformo-

wania płyt typ UAF oraz innych, ważnych rozwiązań stoso-

wanych w  termoformierkach ILLIG, takich jak oszczędzanie 

i odzysk energii elektrycznej, automatyczne systemy optyma-

lizacji pracy linii formujących powtarzalne produkty o wysokiej 

jakości, systemy do wspierania prac konserwacyjnych, wyko-

rzystanie materiałów z recyklingu, możliwości rozbudowy linii 

i ich kompletnej automatyzacji.

Na targach K 2022 Brown Machine Group (BMG) zaprezen-

tował nowe urządzenia do termoformowania firm GN, Brown, 

Lyle, Freeman i NAS pod marką BMG. Wśród prezentowanych 

produktów znalazły się:

– Flagowy model GN800 i nowy model GN915 to szybkie ter-

moformierki ze wspomaganiem podłączania, formowaniem 

i cięciem. Ten innowacyjny sprzęt wykorzystuje w pełni zinte-

growane serwonapędy, w tym ruchomą górną i dolną płytę do 

precyzyjnego formowania i cięcia części. Dzięki wielu konfigu-

racjom i obszarom formowania, łatwemu w użyciu interfejsowi 

HMI oraz możliwości wykorzystania oprzyrządowania konku-

rencji, termoformierki GN są uważane za odpowiedni wybór 

dla projektów opakowań żywności, produktów medycznych 

lub produktów konsumenckich.

– Zrobotyzowany system obsługi prasy do przycinania NAS 

Mantis obsługuje przepływ detali wyrzucanych z  dowolnej 

prasy i  umożliwia automatyzację całego procesu termofor-

mowania. Jest kompatybilny ze wszystkimi prasami do cięcia, 

w tym z prasami BMG marek Brown i Lyle. W pełni zautomaty-

zowany system przyczynia się do redukcji zapotrzebowania na 

pracę nawet o 75%, a modułowa konstrukcja robota pozwala 

na wymianę narzędzi w czasie poniżej godziny.

– Intuicyjna, łatwa w użyciu platforma HMI, która upraszcza operacje 

i zmniejsza wymagania szkoleniowe dla nowych pracowników. 

Platforma BMG’s NextGen Controls jest kompatybilna z większo-

ścią istniejących maszyn BMG opartych na serwonapędach. 

Również inni, kluczowi producenci sprzętu do termoformo-

wania, wystawiający się na targach K 2022 w Düsseldorfie skon-

centrowali się na wykorzystaniu zrównoważonych materiałów do 

termoformowania, a także na unowocześnionych konstrukcjach 

maszyn. 

WM Thermoforming zaprezentował wprowadzone modyfikacje 

w zakresie ulepszenia wydajności oferowanych maszyn, w  tym 

nową wersję ich flagowych termoformierek FC 780E. Pozwala 

ona na lepsze dostosowanie formy, co ma zaoszczędzić prze-

twórcom znacznych inwestycji w przebrajanie form. Nowa wersja 

posiada również godne uwagi ulepszenia w oprogramowaniu, jak 

np. łatwiejsza interakcja człowiek-maszyna. Zaprezentowany został 

również zgłoszony do opatentowania, nowy i ulepszony system 

układania w stos, który wg dyrektor generalny WM Luca Olivierio 

„wstrząśnie wydajnością maszyn przechylających”. Ponadto firma 

przedstawiła wyniki przeprowadzonych testów produkcyjnych na 

nowych materiałach piankowych i nowych monomateriałach barie-

rowych – efekt form testowych stworzonych we współpracy ze 

strategicznymi partnerami WM Thermoforming.

Firma KIEFEL oferuje termoformierki KMD służące do produkcji 

jednorazowych opakowań z  tworzyw sztucznych: APET, PP, 

PS, OPS, EPS, EPP, PVC, PLA i  innych. Zaletą oferowanych 

urządzeń jest duża wydajność przy niskich kosztach produkcji 

i obsługi. Wszystkie maszyny z rodziny KMD są szybkie, ciche 

i zużywają niewiele energii – jednocześnie zapewniając wysoką 

jakość produkcji. Używanie maszyn serii KMD ułatwia kontrolę 

oraz prowadzenie procesu produkcyjnego. Zmniejszony jest 

tu czas oczekiwania, zmiany narzędzi przy zwiększonej wydaj-

ności. System modułowy firmy KIEFEL pozwala na skonfiguro-

wanie maszyny zgodnie z  indywidualnymi potrzebami klienta. 

Maszyny KMD zostały zaprojektowane w  taki sposób, aby 

zarówno zmiana narzędzia, jak i wszelkie prace konserwacyjne 

mogły zostać wykonane bardzo szybko. Dzięki temu można 

więcej czasu przeznaczyć na produkcję. Podczas tegorocz-

nych targów K firma zaprezentowała rozwiązania maszynowe, 

narzędziowe i  automatyzacyjne do przetwarzania surowców 

wtórnych. Firmie nie są obce megatrendy związane z cyfryzacją 

i  zrównoważonym rozwojem i  dlatego pokazała rozwiązania, 

które pasowały do tegorocznych tematów przewodnich gospo-

darki cyrkularnej, cyfryzacji i ochrony klimatu. Podczas demon-

stracji KMD 78.2 Speed firma zaprezentowała, w  jaki sposób 

wytwarzane są wysokiej jakości ekologiczne produkty opako-

waniowe z folii pochodzącej z recyklingu typu tray-to-tray. Jest 
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to możliwe dzięki unikalnej technologii narzędziowej firmy i inte-

ligentnym koncepcjom automatyzacji. Firma pokazała również 

najnowsze osiągnięcia w swojej technologii termoformowania 

włókien naturalnych, która znajduje zastosowanie w sektorze 

opakowaniowym. Maszyna laboratoryjna Natureformer KFT Lab 

została wykorzystana do zilustrowania procesu produkcyjnego 

oraz odpowiednich zastosowań spożywczych i niespożywczych. 

OMV Technologies zaprezentowała najnowszą technologię 

wytłaczania i  termoformowania pod klucz, w tym RM77 z tech-

nologią in-line walcowania brzegów, która może wyprodukować 

ponad 10 części na minutę, a z odpowiednim narzędziem może 

produkować ponad 4000 części/min. W nowy rozwiązaniu szcze-

gólny nacisk został położony na przełomową technologię, zrów-

noważony rozwój i obsługę klienta. Firma OMV ściśle współpra-

cowała ze swoimi klientami na etapie opracowywania projektu, 

aby zmniejszyć ilość tworzywa sztucznego w pojemnikach nawet 

o 30% i nawiązała współpracę z przetwórcami i producentami, 

aby uwzględnić do 100% materiałów z  recyklingu poużytko-

wego (PCR). Unikalna technologia przetwarzania OMV, wg infor-

macji firmy, pozwala na wprowadzenie do 100% płatków PCR bez 

kompromisów w czystości, przy jednoczesnym spełnieniu wszyst-

kich niezbędnych wymagań funkcjonalnych i przemysłowych klasy 

spożywczej. 

Nowe termoformujące maszyny pakujące, które rozsze-

rzyły portfolio firmy Multivac, przeznaczone są do pakowania 

produktów medycznych i innych wrażliwych produktów.

– RX 4.0 rolowa maszyna termoformująca w wykonaniu GMP 

jest przeznaczona do produkcji opakowań zbiorczych. Linia 

jest całkowicie zamknięta w obudowie, która oprócz komplek-

sowego systemu czujników posiada nową generację inteli-

gentnych matryc, co ma przyczynić się do wysokiego poziomu 

wydajności, niezawodności procesu i bezpieczeństwa pracy. 

Dzięki wysoce rozwiniętemu systemowi uruchamiającemu 

narzędzia X z kodowaniem RFID umożliwiają szybką i nieza-

wodną wymianę matrycy podczas zmiany produktu. Rozwią-

zanie opakowaniowe w RX 4.0 jest wyposażone w cyfrową 

drukarkę InteliJet HD firmy Bell-Mark do znakowania opa-

kowań. Zintegrowany moduł manipulacyjny H 242 w obszarze 

wyprowadzania usuwa opakowania z maszyny.

– Nowa wszechstronna termoformująca maszyna pakująca R3 

jest przeznaczona do spójnego i niezawodnego przetwarzania 

nadających się do recyklingu folii jednomateriałowych. Maszyna 

ma również konstrukcję modułową, dzięki czemu można ją łatwo 

dostosować do szeregu wymagań klienta. Przy projektowaniu 

termoformierki R3, która jest dostępna od lipca 2022 r., skupiono 

się na znalezieniu „najlepiej dopasowanych” konfiguracji maszyn 

dla małych i średnich firm, a także większych firm o ograniczo-

nych budżetach. R3 składa się ze stacji formowania, obszaru 

załadunku, matrycy zgrzewającej i obszaru cięcia. Według danych 

firmy, R3 osiąga prędkość 12 cykli na minutę na swoim szczy-

towym poziomie i dlatego może osiągnąć wydajność linii high-end 

slicer. Ponieważ właściciele marek odchodzą od wielowarstwo-

wych folii, których nie można poddać recyklingowi i przechodzą 

na monomateriałowe folie nadające się do recyklingu, takie jak 

APET lub PP, przetwórcy często muszą zmagać się z proble-

mami estetycznymi, takimi jak delikatne fale na krawędziach opa-

kowań spowodowane konwencjonalnym termoformowaniem 

maszyny. Aby rozwiązać ten problem, termoformierka R3 została 

wyposażona w ogrzewanie, które bardzo równomiernie pod-

grzewa folie nadające się do recyklingu. Zaprojektowano również 

kilka funkcji, aby zminimalizować konserwację maszyny. Zmniej-

szono liczbę ruchomych części w podnośniku i wyeliminowano 

środki smarne. Ponadto uproszczono wymianę płyt zgrzewają-

cych. Wzmocniono także spód ramy termoformującej maszyny 

pakującej. Umożliwia to podniesienie całej maszyny w centralnym 

punkcie, na przykład za pomocą wózka widłowego. Dzięki temu 

wzmocnieniu możliwa jest szybka zmiana pozycji termoformierki 

w przypadku jakiejkolwiek zmiany linii.

TOOLS FACTORY to producent maszyn do formowania 

termicznego i  próżniowego (termoformierek próżniowych). 

Wyróżniają się one zastosowaniem wielu nowoczesnych i inno-

wacyjnych rozwiązań, takich jak:

– automatyczna diagnostyka każdej grzałki oraz najważniejszych 

podzespołów maszyny,

– wbudowany moduł komputerowy z programami instalacyjnymi 

i serwisowymi oraz moduł zdalnego sterowania,

– automatyczna regulacja rozmiarów okna formowania z panelu 

operatorskiego,

– automatyczna regulacja rozmiarów pola formowania ramy 

dociskowej,

– indywidualna, procentowa regulacja grzania każdego z pro-

mienników z panelu operatorskiego,

– automatyczne sterowanie procesem grzania i  chłodzenia 

materiału za pomocą pirometrów.

Linia maszyn do termoformowania SPALINE przeznaczona jest 

do głębokiego tłoczenia wanien z hydromasażem i innych, podob-

nych elementów. Urządzenia mają za zadanie formować duże 

płyty, np. 2 x 2 metry lub większe. Maszyny te nie posiadają typo-

wego stołu z oknem formującym, rama dociska materiał wzdłuż 

krawędzi negatywowej formy. Wyposażone są za to w ruchomy, 

napędzany elektrycznie blat roboczy, którego wyjazd umożliwia 

załadunek i odbiór materiału oraz obsługę i wymianę form. Piece 

maszyny posiadają grzałki kwarcowe, a ich pełna kontrola umoż-

liwia precyzyjne sterowanie procesem grzewczym. Regulowana 

automatycznie rama dociskowa jest wyposażona w  specjalne 

chwytaki, umożliwiające trzymanie materiału i  rozformowanie 

gotowej wytłoczki. Procesem można sterować ręcznie lub wyko-

nywać go w cyklu automatycznym.

CMS Polska w swojej ofercie posiada kilka rodzajów maszyn do 

termoformowania, takich jak: CMS EIDOS do termoformowania 

próżniowego arkuszy. Nowa termoformierka EIDOS zawiera wyra-

finowane rozwiązania mechaniczne gwarantujące maksymalną, 

wysoką wydajność oraz innowacyjne oprogramowanie zapew-

niające maksymalną użyteczność produktu przy maksymalnej 
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łatwości użytkowania. Jest dostępna zarówno w wersji jednosta-

nowiskowej, jak i z automatycznym systemem załadunku / rozła-

dunku w  różnych konfiguracjach. Termoformierka Masterform 

została wyposażona w dwuczęściowy system podgrzewania, który 

składa się z dwóch stacji grzejących o  takich samych parame-

trach. Zastosowanie oddzielnych stacji z możliwością niezależnego 

sterowania parametrami grzania każdego z arkuszy daje szereg 

nowych możliwości. Stacje mogą równolegle przygotowywać 

arkusze do formowania w aplikacji twin sheet, tak aby uzyskać 

optymalne połączenie obu łączonych ze sobą warstw. Dzięki temu 

łatwiej jest łączyć ze sobą arkusze, które różnią się grubością, 

rodzajem powierzchni, kolorem i materiałem, z którego są wyko-

nane. Arkusze podgrzewane w tym samym czasie, trafiają pod 

prasę odpowiednio przygotowane do utworzenia połączenia twin 

sheet. Dzięki opcji równoległego przygotowywania obu elementów 

w  jednym urządzeniu Masterform znacznie upraszcza proces 

produkcji elementów tego typu. To odpowiednie rozwiązanie 

do montażu wewnętrznych części lub wzmocnień wielu różnych 

produktów. Urządzenie daje możliwość uzyskania wysokich para-

metrów jakościowych i pozwala na znaczną redukcję jednostko-

wego czasu produkcji elementów typu twin sheet. Co więcej, 

urządzenie można wykorzystać także do optymalizacji produkcji 

w procesie wytwarzanie w trybie single plate, czyli elementów skła-

dających się z jednego arkusza. W przypadku produkcji w trybie 

single plate stacje grzewcze mogą działać w trybie wahadłowym. 

Dzięki takiej konfiguracji możliwe jest osiągnięcie produktywności 

wyższej nawet o ponad 60% w stosunku do maszyn pracujących 

w  trybie standardowym. Efekt ten osiąga się dzięki możliwości 

przygotowywania arkusza, podczas gdy w  tym samym czasie 

drugi jest formowany i chłodzony w stacji grzewczej. 

Firma Tepro w swoim portfolio oferuje automatyczną termo-

formierkę TESPRO806 – wysokowydajną maszynę przezna-

czoną do produkcji opakowań z  twardych folii termoplastycz-

nych. W zależności od zastosowanej matrycy formującej może 

wytwarzać także tacki, pokrywki, opakowania zamykane typu 

„clamshell” itp. z wielu rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak 

np. PS, OPS, PET, PVC i ELM. Maksymalna grubość formowanej 

folii to aż 800 µm, a wymiary pola formującego to 790 x 560 mm. 

W zależności od stosowanej matrycy i rodzaju formowanej folii 

– maksymalna głębokość formowanego opakowania może osią-

gnąć 135 mm. Maszyna firmy TESPRO może być wyposażona 

w  układarkę do automatycznego odbioru opakowań dającą 

pełną kontrolę nad wysokością i odstępami pomiędzy układa-

nymi sztaplami opakowań.

InfoTEC CNC jest producentem termoformierek, które znaj-

dują zastosowanie np. przy produkcji bagażników dachowych 

czy produkcji pylonów. Format termoformierki uzależniony jest 

od potrzeb klienta. Obecnie największy wyprodukowany format 

to 3100x2600 mm, natomiast najmniejszy to 1000x1000 mm.

Termoformierki z  serii T od InfoTEC CNC wyróżniają się 

wysokim zaawansowaniem technicznym oraz bardzo dobrym 

stosunkiem ceny do jakości. Maszyny produkowane są od 

podstaw w Polsce, a zastosowane podzespoły charakteryzują 

się wysoką jakością ich producentów, tj. np. Bosch, Omron, 

Metal Work. InfoTEC CNC posiada w swojej ofercie standar-

dowe modele, jak również projektuje oraz produkuje termofor-

mierki pod konkretne zamówienia klienta.

Firma Zemat oferuje w  swoim portfolio niezawodne i  łatwe 

w użyciu termoformierki próżniowe FORMA. Służą do produkcji 

wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych i innych arty-

kułów produkowanych z  rolek folii termoplastycznych, takich 

jak OPS, PVC, PET i  innych termoformowalnych folii. Zauto-

matyzowane funkcje formierki, kontrolowane przez sterow-

niki pozwalają na optymalizację ustawień czasowych. Solidna 

konstrukcja wysoko obciążanych elementów maszyny zapewnia 

jej ciągłą pracę i  długotrwałą wydajność produkcji. Termofor-

mierki, w zależności od potrzeb produkcyjnych, są wyposażone 

w specjalistyczne moduły wykańczające. Każda formierka firmy 

Zemat może być również wyposażona w automatyczny odwijacz 

folii. Umożliwia on użycie większych i cięższych folii, szczególnie 

polecany jest do pracy z modułami FPP i FPN. I
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Różnorodność dostępnych tworzyw sztucznych wymusza 

stosowanie różnych metod ich obróbki. Nie wszystkie z nich 

spełniają wymagania rynku dotyczące precyzji, ekonomii, a także 

łatwości integracji z rozwiązaniami sieciowymi. Nic więc dziwnego, 

że tradycyjne metody coraz częściej ustąpić muszą pierwszeństwa 

nowoczesnym rozwiązaniom. Można powiedzieć, że urządzenia 

laserowe to zdecydowanie liderzy w wyścigu o miano najlepszej 

metody obróbki tworzyw sztucznych. Gwarantują bezdotykową 

pracę, szybki proces i wiele możliwości zastosowań, nieograni-

czonych ani kształtem, ani powierzchnią obrabianego przedmiotu. 

Laser nie wpływa na strukturę i właściwości ciętego materiału, 

nie zużywa się, nie generuje odpadów i gwarantuje stałą, wysoką 

jakość powtarzalnych cięć w skali masowej. 

Nowe technologie powoli, acz sukcesywnie wypierają starsze 

rozwiązania. Na rynku jest wiele firm, które od wielu lat używają 

laserów w przetwórstwie. Jednak zważywszy na czynniki ekono-

miczne konstruktorzy tych urządzeń od wielu lat starali się 

obniżyć znacząco koszt eksploatacji. Postęp dokonany przez 

naukowców w  ostatnich latach przyniósł nowe rozwiązania 

odnośnie koncepcji budowy lasera. Najnowsze osiągnięcia 

spowodowały stworzenie tzw. laserów włóknowych, opartych 

na ciele stałym, w  którym włókno optyczne domieszkowane 

jest pierwiastkami ziem rzadkich, stanowiących medium laseru-

jące. Ale może zacznijmy od początku czego za pomocą lasera 

można dokonać w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Co może laser?
Po pierwsze: ciąć
Cięcie laserem ma wiele wymiernych korzyści. Ta najnowo-

cześniejsza metoda termicznego rozdzielania materiału – uniwer-

salna, precyzyjna i szybka – to ceniony przez producentów sposób 

obróbki o parametrach wymiarowych podobnych jak przy klasycznej 

obróbce mechanicznej, a różnicą są wykorzystywane czynniki tnące, 

którymi są – w  przypadku cięcia laserem – precyzyjny i  gorący 

promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości. Promienio-

wanie laserowe jest spójne w czasie i przestrzeni, spolaryzowane, 

ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. Ultrawysoka precyzja 

i bezdotykowe cięcie sprawia, że systemy laserowe są optymalnym 

narzędziem do przetwarzania tworzyw sztucznych. Porównując laser 

do pił i  frezów, należy zauważyć że w przypadku pierwszego nie ma 

potrzeby mocowania materiałów. To oznacza, że nawet filigranowe 

detale mogą być cięte, przez co uszkodzenia i odpady są zminima-

lizowane. Materiał jest odparowywany, dlatego nie ma kawałków 

pozostałych po cięciu, co zmniejsza potrzebę czyszczenia.

LASER W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Nie tylko do cięcia detali

W procesach wytwórczych stosuje się wiele różnych sposobów kształtowania wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Mogą to być czynności związane z przetwórstwem wstępnym, jak np. mieszanie oraz 
przetwórstwem zasadniczym, zwanym obróbką formującą i przetwórstwem wtórnym. Ostatnie obej-
muje operacje technologiczne mające na celu ukształtowanie gotowego wyrobu z wcześniej przygo-
towanego półwyrobu. Wyróżnia się techniki łączenia – zgrzewanie, spawania, klejenie, techniki obróbki 
skrawaniem – toczenie, przecinanie, wiercenie, i inne. Do obróbki tworzyw sztucznych wykorzystuje się 
także techniki obróbki strumieniowo-erozyjnej, a także obróbkę laserem. Laser charakteryzuje się ory-
ginalnymi właściwościami. W urządzeniach laserowych generowane jest promieniowanie elektroma-
gnetyczne w zakresie fal od podczerwieni, przez światło widzialne do ultrafioletu, lub nawet do promie-
niowania X. Z punktu widzenia technologii jest narzędziem niezużywającym się, bezkontaktowym, łatwo 
sterowalnym, możliwym do automatyzacji i robotyzacji. Lasery stały się częstym narzędziem wykorzy-
stywanym w produkcji różnych detali, w tym wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Mia Walasek
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Korzyści są następujące:

– brak potrzeby mocowania przetwarzanego materiału, brak 

uszkodzeń, odłamków i odpadów,

– równe krawędzie – bez ponownej obróbki, kontury bez 

odkształceń,

– brak zużycia narzędzia – stała, wysoka jakość,

– wydajne funkcje automatyki dla optymalnej pracy systemu 

laserowego,

– optyczna kamera rozpoznająca do cięcia laserowego ozna-

czonych materiałów,

– wielkoformatowe grawerowanie (również reliefy) na całym 

obszarze roboczym.

Jednym z głównych rynków zbytu dla systemów laserowych 

są firmy przetwarzające akryl, w wielu przypadkach producenci 

wyświetlaczy, etykiet i  liternictwa. Jeszcze większym rynkiem 

zbytu są firmy zajmujące się cięciem, przemysł motoryzacyjny 

czy paneli do użytku domowego. 

Po drugie: spawać
Konwencjonalne metody łączenia tworzyw sztucznych są niedo-

skonałe, gdyż wymagają stosowania dodatkowych materiałów (klej). 

Lepszym rozwiązaniem jest nowoczesna technika laserowa, umoż-

liwiająca precyzyjne spawanie laserowe, podczas którego skon-

centrowana wiązka energii powoduje nadtopienie krawędzi obu 

elementów, a roztopiony materiał tworzy trwałe połączenie między 

materiałami. Strefa wpływu ciepła jest na tyle mała, że nie następuje 

zmniejszenie wytrzymałości obu części. Jest to również technika 

polegająca na spawaniu tworzyw nałożonych na siebie dzięki wyko-

rzystaniu zjawiska transparentności materiału. Ognisko ustawia się 

w miejscu styku obu elementów, a doprowadzona energia sprawia, 

że nadtopieniu ulega tylko substancja nieprzepuszczająca promie-

niowania laserowego. Spoina powstaje w precyzyjny i szybki sposób, 

gwarantując dobrą wytrzymałość i wysoką szczelność połączenia.

W niektórych obszarach technika ta może konkurować ze 

spawaniem ultradźwiękowym. W  takich przypadkach tech-

nologia ta pozwala na niezawodne i  opłacalne rozwiązania 

w zakresie łączenia szeregu termicznie zgrzewalnych materiałów 

polimerowych. 

Po trzecie: znakować
Znakowanie laserowe tworzyw sztucznych (w tym: znako-

wanie laserowe na folii) w  głównej mierze polega na odbar-

wieniu powierzchni elementu. Polimery o  ciemnych kolorach 

obrabia się poprzez spienianie (materiał bazowy ulega częścio-

wemu roztopieniu oraz zgazowaniu, powstałe pęcherzyki gazu 

tkwią na powierzchni zastygłej substancji, rozpraszając pada-

jące światło). Tworzywa o jasnej barwie są poddawane grawero-

waniu (usuwane są kolejne warstwy materiału, a powstałe napisy 

są odporne na zużycie ścierne). Znakowanie za pomocą lasera 

to szybka, dokładna i powtarzalna metoda, pozwalająca nanosić 

na element dowolne symbole i  znaki, niezależnie od kształtu 

powierzchni. Przy zastosowaniu odpowiednio szerokiej gamy 

produktów oraz wiązki o odpowiedniej długości fal, możliwe jest 

znakowanie praktycznie dowolnego tworzywa sztucznego.

Korzyści są następujące: 

– dokładność i precyzja, przy zachowaniu wszystkich wymiarów, 

parametrów i  właściwości – komputerowo sterowany pro-

mień umożliwia wykonywanie nawet najbardziej nietypowych 

cięć i  odwzorowywanie najtrudniejszych, najbardziej skom-

plikowanych i złożonych kształtów, dokładnych konturów, fili-

granowych elementów, minimalnej wielkości otworów, cięcia 

we wszystkich kierunkach (niezależnie od struktury materiału) 

za pomocą jednego narzędzia, gwarantując przy tym powta-

rzalność (co jest nie do przecenienia przy produkcji seryjnej),

– perfekcja i  najwyższa jakość przetworzonych produktów 

– ograniczona strefa wpływu cięcia i  bardzo wąski obszar 

działania termicznego pozwalają zachować idealną strukturę 

i kształt materiału oraz gwarantują ekonomiczne i maksymalne 

wykorzystanie całego materiału. Nie ma ryzyka zmian czy 

uszkodzeń w strukturze obrabianego tworzywa. Selektywność 

pozwala poddać obróbce wyłącznie wybrany obszar materiału 

(nawet rzędu mikrometra),

– wydajność i wysoka jakość produktu końcowego – krawędzie 

są równe i czyste, gładkie, błyszczące, wolne od jakichkolwiek 

zadrapań, zniszczeń, zniekształceń i deformacji, bez koniecz-

ności poprawek; istnieje możliwość dziurkowania, okrawania, 

tworzenia bardzo drobnych detali, a także cięcia elementów 

trójwymiarowych, przy czym osiągane ostatecznie kształty nie 

wymagają dodatkowej obróbki, a produkt finalnie pozostaje 

trwały i bardzo dobrej jakości. 

– minimalizacja ryzyka potencjalnych błędów, maksymalne 

obniżenie ilości odpadów – wszystko to wpływa na redukcję 

kosztów, efektywność wykorzystywanych materiałów, ekono-

miczność cięcia laserem,

– bezdotykowość – głowica lasera nie ma fizycznego kontaktu 

z ciętym materiałem, wobec czego nie ma możliwości uszko-

dzenia materiału oraz nie zużywa się, a to pozwala ograniczyć 

wydatki związane z eksploatacją urządzenia

– wysoka prędkość cięcia (dużo wyższa niż w przypadku trady-

cyjnych metod), szybkość i sprawność, docieranie do nawet 

trudno dostępnych miejsc, pełna automatyzacja (skompute-

ryzowanie sterowania to jednocześnie uproszczenie obsługi), 

oszczędność czasu i materiału – wszystko to wpływa na dużą 

produktywność cięcia laserem,

– komputerowa kontrola procesu, bezstykowe wykończenie 

(nie zużywamy narzędzi, dzięki czemu nie wymagają częstych 

napraw ani wymiany), idealna spójność, bezproblemowa inte-

gracja z pozostałymi procesami technologicznymi, archiwizacja 

projektów w kontekście dalszych prac – wszystko to ułatwienia, 

wpływające nie tylko na komfort, ale też i na jakość prac,
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– opłacalność i optymalne koszty wytworzenia nawet przy małej 

lub średniej wielkości produkcji, a także niskie koszty jednost-

kowe przy dużych partiach produkcyjnych.

Tworzywa sztuczne, choć nie należą do materiałów najtward-

szych, są w tym wypadku dość problematyczne. Nawet niewielka 

zmiana w składzie mieszanki może bowiem znacząco zmienić 

właściwości tworzywa i wpłynąć na jakość i trwałość znakowania 

laserowego. Dlatego też przed każdym procesem znakowania 

detal powinien być poddany wstępnym testom w konkretnych 

warunkach w celu sprawdzenia efektu końcowego.

Doskonałym przykładem jest przemysł motoryzacyjny, 

w którym przy użyciu tej metody oznacza się wszelkiego rodzaju 

przyciski i przełączniki, uchwyty, ale też obudowy i szereg innych 

części samochodowych. Po znakowanie laserowe chętnie 

sięgają także producenci z branży elektronicznej, aby wykonać 

oznaczenie np. klawiatur, płytek PCB, telefonów komórkowych 

i kondensatorów. Znakowarki laserowe coraz częściej znajdują 

zastosowanie także w przemyśle spożywczym, gdzie służą do 

znakowania m.in. butelek PET, folii oraz innych rodzajów opako-

wania z tworzyw sztucznych. Znakowanie laserowe wykorzysty-

wane jest do nanoszenia wszelkiego rodzaju treści: od znaków 

alfanumerycznych poprzez różnorodne kody (np. QR, Datama-

trix) po logotypy czy inną grafikę.

Po czwarte: czyścić
Czyszczenie form wtryskowych jest jednym z  działów, 

w których sprawdzają się lasery czyszczące niezależnie od typu 

powierzchni, czy jest polerowana czy z fakturą. Jest to metoda 

bezinwazyjne i chroniące środowisko.

Wiązka promieniowania laserowego z optymalnie dobranymi 

parametrami pracy stanowi alternatywę dla konwencjonalnych 

metod czyszczenia form w przetwórstwie tworzyw sztucznych 

z  zanieczyszczeń technologicznych. Bezinwazyjna charakte-

rystyka procesu czyszczenia laserowego nie uszkadza struk-

tury fizycznej oraz chemicznej obrabianych form. Wykorzystanie 

technologii laserowej do usuwania nawarstwień w postaci prze-

topionych resztek tworzywa sztucznego znacznie usprawnia 

proces czyszczenia, który nie pozostawia jakichkolwiek dodat-

kowych odpadów, a ponadto zwiększa żywotność form minima-

lizując konieczność ich ponownej regeneracji. Czyszczenie lase-

rowe wykorzystuje mechanizm ablacji, aby skutecznie usuwać 

zanieczyszczenia z  obrabianych powierzchni. Odpowiednia 

długość fali promieniowania laserowego oraz optymalne para-

metry procesu sprawiają, że światło wyemitowane ze źródła lase-

rowego, zostaje pochłonięte przez nawarstwienia znajdujące się 

na czyszczonej powierzchni, natomiast reszta promieniowania 

zostaje całkowicie odbita od powierzchni materiału podłoża.
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Urządzenia charakteryzują się wysoką niezawodnością przy 

minimalnej potrzebie dokonywania konserwacji, szybkiej konfigu-

racji parametrów oraz łatwością obsługi. Nie wymagają specjali-

stycznych gazów i  części eksploatacyjnych. Operacje czysz-

czenia form wtryskowych przy użyciu lasera można zautomaty-

zować dzięki wykorzystaniu cobotów.

Szeroki zakres parametryzacji lasera czyszczącego pozawala 

na selektywne usuwanie także wybranych powłok lakierniczych 

nanoszonych metodami konwencjonalnymi, maszynowymi, 

zanurzeniowymi czy natryskowymi. Odpowiednio dobrana moc 

promieniowania oraz częstotliwość padania impulsów gwaran-

tuje uzyskanie w pełni oczyszczonej powierzchni, która nadaje 

się do pokrycia świeżą warstwą powłoki lakierniczej.

Korzyścią są następujące:

– wszechstronność – takie czyszczenie może być stosowane 

na wielu powierzchniach. Nadaje się do usuwania zanieczysz-

czeń eksploatacyjnych, rdzy, powłok lakierniczych, tłuszczu 

itp. Ponadto, pozwala na wykorzystywanie go do obrabiania 

bardzo delikatnych i filigranowych powierzchni.

– bezinwazyjność – skoncentrowana wiązka promieniowania 

laserowego pochłaniana jest przez zanieczyszczenia znaj-

dujące się na powierzchni materiału. Odpowiednia długość 

fali urządzenia oraz właściwe parametry procesu gwarantują 

usuwanie z naświetlanej powierzchni niepotrzebnych nawar-

stwień, pozostawiając materiał podłoża nienaruszonym.

– selektywność – szeroki zakres częstotliwości, odpowiednio 

duża moc emitowanej wiązki oraz właściwe ustawienie para-

metrów głowicy, umożliwia usuwanie tylko wybranych części 

zanieczyszczeń z  obrabianej powierzchni oraz zapewnia 

powtarzalność procesu.

– ekologiczność – czyszczenie laserowe nie wykorzystuje żad-

nych dodatkowych środków ściernych ani chemicznych pod-

czas procesu. Ponadto, urządzenia laserowe wykorzystywane 

w procesie czyszczenia zużywają niewielką ilość prądu.

Nowinki z „laserowego” świata
Nowy LPKF ProtoLaser 
Czasem wybieranym narzędziem jest laser, czasem wiertło, 

a czasem frez. Stosując LPKF ProtoLaser H4 do prototypów 

płytek drukowanych, nie trzeba się już martwić. Najnowsze urzą-

dzenie z serii ProtoLaser decyduje samodzielnie i dlatego jest 

jeszcze bardziej elastyczne niż jego poprzednicy. Potwierdza to 

raport z praktyki, w którym 4-warstwowa płytka PCB jest produ-

kowana we własnym zakresie w ciągu zaledwie jednego dnia. 

Nowy ProtoLaser zbudowany jest na granitowej podstawie, 

posiada potężny laser i mechaniczną głowicę obróbkową, która 

jest obsługiwana niezależnie od magazynu narzędzi. Podczas 

pracy obowiązuje klasa bezpieczeństwa lasera 1 - nie są wyma-

gane żadne specjalne środki ostrożności. Dzięki nowym narzę-

dziom zmieniają się również procesy produkcyjne. Dzięki Proto-

Jakie tworzywa możemy „obrabiać” laserem?
Do laserowej obróbki tworzyw sztucznych nadają się następujące tworzywa:
–  poliamid – z uwagi na oporność na działanie środków chemicznych może być w łatwy sposób przetwarzany 

za pomocą laserowego plotera tnącego; cięcie laserowe poliamidu cechuje wysoka precyzja i bezkontaktowy 
proces; krawędzie są zgrzane podczas procesu cięcia termicznego i dzięki temu nie strzępią się, nie trzeba 
wykonywać żadnych dalszych procesów technologicznych, żeby detale nadawały się do dalszej produkcji,

–  poliwęglan – folie wykonane z tego syntetycznego materiału mogą być przetwarzane nawet do grubości 3 mm; 
bezdotykowy system obróbki przez wiązkę laserową i związane z tym gładkie krawędzie cięcia oraz wysoka 
precyzja to istotne argumenty za wykorzystaniem obróbki laserowej;

–  polipropylen – proces jest bezdotykowy, zatem cięcie jest bez zniekształceń, o najwyższym stopniu precyzji;
–  poliuretan – bardzo dobrze tnie się za pomocą noża tnącego (plotera);
–  poliformaldehyd – dobry do obróbki laserem CO2;
–  poliamid  – obróbka laserowa najczęściej odbywa się w miejscu na elementy elektroniczne i często w kombinacji 

z innymi częściami lub foliami;
–  polistyren – przez systemy laserowe przetwarzany jest głównie na folie i cienkie płyty (przykład zastosowań: 

opakowania z cienkiej folii, tworzenie modeli), duża elastyczność w przetwarzaniu, materiał nie musi być 
równomierny, najwyżej położone krawędzie mogą być obrabiane; obróbka odbywa się bezdotykowo, możliwe 

jest więc wycinanie nawet filigranowych detali;
–  polimetakrylan metylu lub akryl  – odpowiedni do cięcia i grawerowania laserem CO2, pojawiające się opary 

PMMA podczas procesu laserowego są łatwo odsysane,
–  politereftalan etylenu – często używany jako tkaniny lub folie pod obróbkę laserem, idealny do cięcia 

i znakowania laserem CO2,
–  ponadto polichlorek winylu,  polietylen, poliarylosulfon, polieteroketon, kopolimer akrylonitrylu, butadienu 

i styrenu, silikon.
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Laser H4 laser przejmuje całą strukturę całkowicie powleka-

nych materiałów obwodów drukowanych. Wiercenie i wycinanie 

płytki drukowanej lub dużych przełomów jest zarezerwowane 

dla narzędzi mechanicznych. ProtoLaser H4 integruje wypró-

bowany i przetestowany ploter płytek drukowanych w innowa-

cyjny, precyzyjny system do laserowej obróbki mikromateriałów. 

Kamera rozpoznaje dokładną pozycję płytki drukowanej na stole 

roboczym. W ten sposób możliwe jest precyzyjne konstruowanie 

dwuwarstwowych PCB oraz pojedynczych warstw wielowar-

stwowych PCB. Elastyczne materiały lub folie są bezpiecznie 

utrzymywane na miejscu dzięki zintegrowanemu stołowi podci-

śnieniowemu. Sprzęt osiąga pełną wydajność dzięki łatwemu 

w użyciu oprogramowaniu systemowemu. LPKF CircuitPro RP 

kontroluje cały proces produkcji. 

Nowa głowica FiberWELD DH
Nowa głowica FiberWELD DH firmy Laser Mech to wysokowy-

dajna głowica laserowa do bezpośredniego nakładania drutu do 

obróbki komponentów przemysłowych i lotniczych w skali makro. 

Głowica dostarcza energię lasera wieloosiowego do drutu tech-

nologicznego podawanego centralnie, zapewniając całkowitą 

niezależność kierunkową. Zaprojektowany z myślą o zastoso-

waniach produkcyjnych o wysokim cyklu pracy, FiberWELD DH 

charakteryzuje się bezpośrednio chłodzoną, odbiciową optyką, 

ochroną przed odbiciami wstecznymi. Ponadto, łatwo dostępne, 

ochronne szkła ochronne FiberWELD DH wydłużają żywot-

ność wewnętrznej optyki. Podstawowe zastosowania nowego  

FiberWELD DH w mechanizmach laserowych obejmują wytwa-

rzanie przyrostowe, napawanie i HLAW. Nowy proces laserowy 

może błyskawicznie wprowadzić do powierzchni materiałów 

inspirowane biologią nano- i mikrostruktury.

SmartLase F250 od Markem-Imaje
Markem-Imaje oferuje nowy kompaktowy i wydajny laser świa-

tłowodowy SmartLase F250 o mocy 20 W, który zapewnia wyso-

kiej jakości trwałe znakowanie na metalach, tworzywach sztucz-

nych, m.in. na HDPE, PP, PVC, PS i in.

Laser SmartLase F250 jest odpowiednim rozwiązaniem dla 

nowoczesnych, szybkich linii produkcyjnych. Zmniejsza koszty 

operacyjne dzięki mniejszej liczbie przestojów linii i wyelimino-

waniu atramentu. SmartLase F250 zapewnia produkcję bez 

stosowania substancji chemicznych, co czyni go naprawdę przy-

jaznym środowisku i pomaga firmom osiągnąć cele związane ze 

zrównoważonym rozwojem.

Laser SmartLase F250 jest odpowiedni dla firm poszukują-

cych najlepszej w swojej klasie jakości znakowania przy dużej 

Daszewice k. Poznania

tel. +48 61 624 15 75

Produkujemy specjalistyczne znakowarki laserowe.

Projektujemy i wykonujemy automatyczne stanowiska znakujące
z udziałem robotów i systemów wizyjnych.

Kompleksowo wdrażamy systemy znakowania
i odczytu kodów kreskowych QR Code czy DataMatrix.

Polski producent laserów do znakowania. www.mitegra.pl

http://www.mitegra.pl
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prędkości, gdzie przestrzeń przy linii produkcyjnej jest na wagę 

złota. Stworzony z myślą o najtrudniejszych środowiskach pracy, 

kontroler SmartLase F250, głowica drukująca i interfejs użytkow-

nika z ekranem dotykowym mają co najmniej stopień ochrony 

IP55, który zapewnia długą i  niezawodną pracę w  trudnych, 

zapylonych i wilgotnych warunkach.

Wyposażony w wiele funkcji, SmartLase F250 jest zoptymali-

zowany pod kątem przemysłu 4.0 z szeregiem interfejsów prze-

mysłowych, które umożliwiają jego bezpieczną i bezproblemową 

integrację z nawet najbardziej złożonymi systemami automaty-

zacji zakładu i  wymogami produkcji. Zintegrowany, intuicyjny 

interfejs użytkownika zapewnia wzrost wydajności operacyjnej 

nawet o 20%. 

Wysokiej wydajności systemy laserowe do 
tworzyw sztucznych od Eurolaser

Ploter laserowy M-800 o obszarze roboczym 1330 x830 mm 

(52.3” x 32.6”) jest dobrze przygotowany do szerokiej gamy 

aplikacji do cięcia, grawerowania i  znakowania laserowego. 

Szczególną cechą tego plotera jest system stołu wahadło-

wego, który niemal podwaja wydajność i  pozwala uzyskać 

ploterowi M-800 wysoką pozycję rynkową wśród mniejszych 

systemów cięcia laserowego. Ploter laserowy M-1600 oferuje 

ciecie laserowe i  grawerowanie na najwyższym poziomie. 

Stół roboczy o wymiarach 1330 x 1630 mm (52.3 „x 64.2”), 

w połączeniu z systemem stołu wahadłowego, może zwięk-

szyć prawie dwukrotnie wydajność produkcji. Zastosowanie 

tej kombinacji jest odpowiednie do materiałów, takich jak folie, 

akryl, drewno i tekstylia.

Laser FLYPEAK
Laser FLYPEAK firmy LASIT to rozwiązanie do znakowania 

laserowego na tworzywach sztucznych. Jest to system DPSS 

(diode pumped solid state), który łączy w sobie wysoką moc 

szczytową ze znacznie krótszym czasem trwania impulsu niż 

dostępne na rynku lasery półprzewodnikowe, przy zacho-

waniu niezmienionej średniej mocy: obecnie na rynku nie 

występuje źródło laserowe o tej samej wydajności. FLYPEAK 

działa w zakresie od single shot do 100 kHz z szerokością 

impulsu od 2 do 10 ns. Kontrolowanie dopływu ciepła jest 

kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokiej jakości znako-

wania laserowego na tworzywach sztucznych: zbyt dużo 

ciepła może spowodować spaleniznę na krawędziach ozna-

czenia, pogarszając jakość, a tym samym kontrast – zamiast 

koloru białego otrzymamy kolor brązowo-żółty. Impuls lasera 

FLYPEAK pozostaje zawsze poniżej 10 ns dla całego zakresu 

(przy 20 kHz = 3,5 ns), co pozwala na schłodzenie znako-

wania w porównaniu z  tradycyjnymi laserami nanosekundo-

wymi, w tym światłowodowymi, a tym samym na podniesienie 

jakości procesu i wyniku.

Rozwiązania IPG Photonics 
Technologia spawania TLW wykorzystuje lasery włóknowe 

tulowe produkcji IPG Photonics, który eliminuje konieczność 

stosowania warstwy pochłaniającej i umożliwia łączenie przezro-

czystych polimerów. Emitują wiązkę lasera o większej długości 

fali, która jest efektywniej pochłaniana przez polimer w całym 

przekroju. Pozwala to na topnienie do dokładnie kontrolowanej 

głębokości. To najnowszy rozwój technologii, zwany metodą 

spawania laserowego na wskroś (TLW) lub spawania laserowego 

w podczerwieni (MIRL). Jest to proces bezdotykowy o wyso-

kiej precyzji i umożliwiającym spawanie ze sobą transparentnych 

elementów polimerowych. Polimery te są szeroko stosowane 

w przemyśle wyrobów medycznych, gdzie zastosowanie ciem-

niejszych polimerów lub dodatków jest niepożądane

Konwencjonalna technika spawania laserowego poli-

merów znana jest pod nazwą spawania laserowego transmi-

syjnego (TTLW). W tym przypadku lasery w zakresie długości 

fali 1 µm są używane do spawania dwóch termoplastycznych 

elementów; jeden z  łączonych elementów musi pozwalać 

na transmisję wiązki, a  drugi musi ją absorbować. Wymaga 

to zastosowania elementu o  określonym kolorze pochłania-

jącym wiązkę lasera, albo wytworzenia specjalnej warstwy przy 

wykorzystaniu kosztownego tuszu lub pigmentu do warstwy 

absorbującej. IPG oferuje chłodzone powietrzem światłowody 

dostarczające wiązkę z lasera diodowego DDL o średniej mocy 

do 200 watów dla tego procesu. Posiada również lasery włók-

nowe wielomodowe CW o mocy do 200 W, przeznaczone do 

spawania polimerów.

Obie metody mogą być zastosowane w  szerokim zakresie 

tworzyw termoplastycznych, wybór techniki zależny jest od typu 

łączonych elementów, zgodności składu chemicznego oraz 

zakresów temperatur topnienia. Oba procesy wymagają śred-

niej mocy od 100 do 200 W, aby uzyskać atrakcyjne prędkości 

spawania przy dobrej wytrzymałości spoiny. 

Lasery do czyszczenia Narran ROD 
Lasery czyszczące serii ROD firmy Narran z Czech są wypo-

sażone w specjalny rezonator firmy IPG, który pozwala na czysz-

czenia materiału bez uszkodzeń powierzchni. Laser serii ROD 

nadają się do czyszczenia metalu (czyszczenie rdzy, smarów, 

farb itp.), drewna oraz plastiku. Głowica skanująca może być 

używana podczas obróbki ręcznej lub na ramieniu robota oraz 

może być zainstalowana bezpośrednio w  linii produkcyjnej. 

Elastyczny światłowód umożliwia prawdziwie mobilną pracę 

nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach. Laser wymaga 

standardowego zasilania 230 V 50/60 Hz, dzięki czemu można 

go używać w  dowolnym miejscu. Konstrukcja systemu jest 

osadzona na kółkach dla łatwego przemieszczania. Sterowanie 

laserem odbywa się poprzez przemysłowy sterownik PLC, który 

umożliwia przechowywanie parametrów lasera dla konkret-

http://www.integrators.pl
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Przemysłowe znakowarki laserowe

Lasery do czyszczenia

Integrators
Radziejowicka 151A 
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www.integrators.pl

CZYSZCZENIE LASEROWE

WYCINANIE– NACINANIE  
– MIKROPERFORACJA

Narran ROD
Regulacja szerokości wiązki 
Moc lasera od 50W do 2kW

Wycinanie tworzyw sztucznych Czyszczenie laserowe rdzyProdukcja opakowań elastycznych

Sei Mercury 609
Moc lasera od 80W do 2kW
Pole pracy do 400 x 200 cm

WYCINANIE – ZNAKOWANIE  
– GRAWEROWANIE

Sei Packmaster
Obróbka wzdłużna 

i poprzeczna
Szerokość wstęgi  

do 160 cm

http://www.integrators.pl
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nych materiałów oraz zdany dostęp działu serwisu w  przy-

padku jakichkolwiek problemów. Moc, częstotliwość oraz szero-

kość wiązki lub kształt możemy zmieniać podczas pracy lasera. 

System laserowy ROD może być wyposażony w źródło laserowe 

o mocy 50, 100, 200, 500, 1000 oraz 2000 W. 

Seria ULTRA dla ultra wymagających
Najnowsza platforma firmy Universal - ULTRA - może używać 

nawet trzy źródła laserowe, czyli np. dwa wymienna lasery CO2 

i jeden laser światłowodowy. Platforma skonfigurowana z trzema 

laserami, (technologia MultiWave Hybrid) umożliwia jednoczesne 

połączenie do trzech długości fal – 9,3 μm, 10,6 μm i 1,06 μm 

w jedną wiązkę. Każda składowa wiązki jest niezależnie kontrolo-

wana i może być modulowana w czasie rzeczywistym.

System w  tej konfiguracji nadaje się do stosowania 

np. z wielowarstwowymi materiałami kompozytowymi. W razie 

potrzeby każdy laser może być używany niezależnie dla mate-

riałów, które mogą wymagać wielu następujących po sobie 

procesów wykorzystujących różne długości fal. Możliwość takiej 

różnorodności konfiguracji idzie w  parze z  łatwością, z  jaką 

można wymieniać źródła laserowe, co jest cennym atutem dla 

tych, którzy używają systemów laserowych w wymagającym 

środowisku produkcyjnym.

Dodatkowo, w  sytuacjach konieczności dokładnego dopa-

sowania ścieżki cięcia do wydrukowanego materiału, w mode-

lach serii ULTRA, standardowym wyposażeniem jest system 

Multi-Camera Vision. Odpowiednio rozmieszczone kamery reje-

strują cały obszar obróbki oraz zbliżenie materiału umieszczonego 

w  laserze. Poprzez oprogramowanie sterujące laserem – Laser 

System Manager użytkownik steruje widokami kamery, ruchem, 

obrotem i skalowaniem pliku z projektem. Innym zastosowaniem 

technologii kamer jest rejestracja. Dzięki rejestracji kamera lokali-

zuje i określa dokładne położenie znaczników wewnątrz systemu 

laserowego, a oprogramowanie dostosowuje wstępnie zdefinio-

waną ścieżkę cięcia, aby pasowała do materiału.

Te technologie i  innowacje zapewniają przewagę konkuren-

cyjną przedsiębiorstwom różnej wielkości, które chcą nadążać 

za dynamicznym charakterem dzisiejszego środowiska bizne-

sowego poprzez zabezpieczanie przyszłych procesów produk-

cyjnych. Nieustanne dążenie do ulepszania technologii lase-

rowej pozwala użytkownikom czerpać korzyści z systemów lase-

rowych, które zapewniają wysoką wydajność w  najszerszym 

zakresie zastosowań materiałowych.

Fluence otwiera innowacyjne laboratorium 
mikroobróbki laserowej we Wrocławiu

We Wrocławiu powstaje nowoczesne Laboratorium Apli-

kacyjne Laserów Ultraszybkich. Obiekt będzie wyposażony 

w  uniwersalną stację do mikroobróbki materiałów o  wysokiej 

precyzji, wykorzystującą lasery femtosekundowe własnej marki. 

Lasery ultraszybkie są już obecnie stosowane przy produkcji 

elektroniki użytkowej, urządzeń medycznych i  innowacyjnych 

materiałów. Laboratorium pozwoli firmie Fluence zidentyfikować 

nowe obszary zastosowań tego typu laserów, a także testować 

nowe techniki mikroobróbkowe dla przemysłu i  przeprowa-

dzać studia wykonalności. Nowy obiekt zagwarantuje klientom 

testy niezbędne do sprostania złożonym wyzwaniom związanym 

z precyzyjną mikroobróbką w zakresie cięcia, mikrowiercenia, 

znakowania, strukturyzacji, spawania, trasowania (scribing) i nie 

tylko. Stacja do mikroobróbki składa się ze stolików pozycjonu-

jących, skanerów galwanometrycznych oraz różnych układów 

optycznych stabilizujących i kształtujących wiązkę. Jej sercem 

jest światłowodowy laser femtosekundowy, Jasper 30, który 

dostarcza fale o  trzech długościach (1030 nm, 515 nm oraz 

343 nm) i daje możliwość przestrajania czasu trwania impulsu 

w polu roboczym od 230 fs do 20 ps, oraz wyboru częstości 

repetycji do 20 MHz. Laser umożliwia ponadto obróbkę mate-

riałów z wykorzystaniem konfigurowalnej sekwencji impulsów 

laserowych leżących blisko w czasie, tzw. burstów, które zwięk-

szają wydajność oraz jakość wielu procesów, takich jak cięcie 

czy ablacja szkieł, metali oraz polimerów, a także otwiera nowe 

możliwości w  obszarze kształtowania morfologii powierzchni. 

Laboratorium jest pierwszym i  jedynym obiektem w  Europie, 

w którym XL SCAN jest demonstrowane razem z laserem femto-

sekundowym. 

Lasery femtosekundowe można wykorzystywać np. do mikro-

obróbki wrażliwych na ciepło polimerów. Wrażliwe na ciepło 

biowchłanialne polimery są szeroko stosowane do produkcji 

biodegradowalnych stentów i  ortopedycznych implantów. Ze 

względu na niską temperaturę topnienia takich materiałów, prze-

pływ ciepła podczas wytwarzania musi być zminimalizowany. 

W porównaniu z innymi źródłami do strukturyzacji w skali mikro-

nowej lasery femtosekundowe osiągają przez to dużą przewagę.

Projekt LaBoKomp
Naukowcy z Laser Zentrum Hannover wraz z partnerami opra-

cowali laserowy system do wiercenia otworów na nity w mate-

riałach kompozytowych. Projekt nosi nazwę LaBoKomp. Czas 

wiercenia na otwór został drastycznie skrócony w przypadku 

procesów laserowych.

Naukowcy z LZH z powodzeniem przetestowali proces wier-

cenia laserowego i system na tak zwanych „rozpórkach ładun-

kowych”. Są to rozpórki w kształcie litery C, ponieważ służą one 

do stabilizacji podłogi ładowni. Dzięki czasowi wiercenia krót-

szemu niż 10 sekund na otwór, nowa metoda jest teraz na równi 

z  konwencjonalnymi – bez niedogodności zużycia narzędzia 

i ryzyka rozwarstwienia. Podstawą zautomatyzowanego procesu 

jest specjalnie opracowane oprogramowanie. Umożliwia stra-

tegie wiercenia, w których parametry mogą być ciągle regulo-

wane podczas procesu. W  ten sposób można uzyskać opty-
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malną jakość otworów wiertniczych, która również spełnia normy 

lotnicze. Partner projektu firma INVENT wykazała, że otwory 

stworzone metodą laserową są równoważne z otworami wierco-

nymi metodami konwencjonalnymi. Proces jest stale monitoro-

wany za pomocą termografii i na tej podstawie regulowane jest 

rozpraszanie ciepła. System został zaplanowany i zaprojektowany 

wspólnie z KMS Technology Center, a następnie oddany do użytku 

w LZH. Zawiera nowy typ lasera od firmy TRUMPF. Moduły opra-

cowane przez KMS można elastycznie zmieniać i dostosowywać 

do różnych aplikacji. System i proces są odpowiednie dla wszyst-

kich typów CFRP (Carbon fiber reinforced polimer – kompozyt 

zbrojony włóknem węglowym i polimerową osłoną) powszechnie 

stosowanych w lotnictwie, a także laminatów z warstwami pokry-

ciowymi z  GRP i  miedzianej siatki. Łatwo jest również wiercić 

różne laminaty umieszczone jeden nad drugim.

Start-up Fusion Bionic 
Technikę, która może przenosić właściwości ze świata przy-

rody na powierzchnie implantów lub skrzydeł samolotu, opra-

cowali naukowcy z  Instytutu Technologii Materiałów i Wiązek 

im. Fraunhofera (IWS) oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie 

w Niemczech. Rozwiązania oferowane przez Fusion Bionic opie-

rają się na szybkiej technologii laserowej Direct Laser Interference 

Patterning (DLIP), która jest do 100 razy szybsza niż dotychcza-

sowe procesy. Szybka funkcjonalizacja przy użyciu DLIP otwiera 

drogę do wysokowydajnych powierzchni o  właściwościach 

samoczyszczących, zmniejszonego tarcia w systemach trybolo-

gicznych, ulepszonego kontaktu złączy, zwiększonej biokompa-

tybilności implantów i innych. Aby nanieść wzór biomimetyczny 

na powierzchnię, w kontrolowany sposób wiele wiązek lasero-

wych nakłada się, tworząc wzór interferencyjny. Ten wzór można 

rozłożyć na większym obszarze, umożliwiając szybką obróbkę 

powierzchni o  dużych powierzchniach. To pozwala stworzyć 

praktycznie każdą strukturę, jaką można sobie wyobrazić. Może 

to być szczególnie przydatne w przyszłych samolotach elektrycz-

nych, które będą musiały zmaksymalizować efektywność ener-

getyczną. Inne potencjalne zastosowania to obróbka implantów, 

takich jak protezy stawów biodrowych i implanty dentystyczne, 

aby ich powierzchnie były biokompatybilne lub antybakteryjne 

czy bardziej niezawodne połączenia wtyczek elektrycznych.

Podsumowanie
Wiele zmieniło się od momentu skonstruowania pierwszego 

urządzenia laserowego w latach 60. ubiegłego wieku. Techno-

logia ta, pierwotnie stosowana głównie przez wojsko, a z czasem 

– także firmy z  sektora telekomunikacyjnego – stała się dziś 

nieodłącznym elementem produkcji przemysłowej. Technologie 

laserowe ewoluują nadzwyczaj szybko, a ich możliwości wzra-

stają proporcjonalnie do zapotrzebowania na tego typu usługi. 

Oprócz parku maszynowego coraz to nowszej generacji, produ-

cenci i  inżynierowie wprowadzają wciąż nowsze, doskonalsze 

rozwiązania, aby w  jak najszybszym czasie móc dostarczyć 

gotowy, doskonałej jakości, spełniający wszelkie normy i ocze-

kiwania konsumentów produkt. Nowe, lepsze technologie, które 

nieustannie dostarczane są firmom przemysłowym przez produ-

centów laserów gwarantują, że w najbliższych latach ich popu-

larność będzie znacząco rosnąć.

Oczywiście urządzenia do obróbki laserem mają swoje ograni-

czania, jak chociażby cena, dlatego nie każda firma może sobie 

pozwolić na ich zakup. Ograniczeniem jest także ściśle okre-

ślone pole pracy urządzenia – co może uniemożliwić obróbkę 

zbyt dużych elementów. Ponadto zakres ciętych materiałów 

zależny jest od zastosowanego źródła lasera. I
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Przykładowym przypadkiem jest PET, który wymaga okre-

ślonej krótkiej długości fali (9,3 μm) możliwej do uzyskania za 

pomocą systemów znakowania laserem CO2. Laser do grawero-

wania o innej długości fali groziłby przegrzaniem tworzywa sztucz-

nego, powodując mikrootwory i spaleniznę. Na tym prawie prze-

zroczystym tworzywie sztucznym wycinanie laserowe ma efekt 

białych znaków, które zdają się unosić na powierzchni. Od butelek 

PET po materiały cienkowarstwowe – znakowanie laserowe 

o odpowiednich parametrach zawsze będzie wyraźne i ostre.

Różne źródła lasera  i niezwykła specjalizacja nowoczesnej 

technologii znakowania laserowego pozwalają nam dziś nanosić 

oznakowanie na wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, chociaż 

reakcje barwników i innych dodatków są bardzo różne. Znako-

wanie laserowe jest lepszym rozwiązaniem niż inne technologie 

w zakresie nanoszenia kodów i wzorów na elementach z tworzyw 

sztucznych. W porównaniu do druku atramentowego, znako-

wanie laserowe nie ma problemu z przyczepnością atramentu, 

kontrastem na ciemnych podłożach czy złożonością wykończeń. 

Wynika to z faktu, że laser usuwa lub modyfikuje powierzchnię 

tworzywa sztucznego lub zmienia jego kolor, tworząc kontrast.

Procesy znakowania laserowego  
na tworzywach sztucznych

Wśród różnych procesów, które mogą zostać zastosowane 

na tworzywach sztucznych za pomocą lasera do znakowania, 

możemy wyróżnić takie, które są stosowane częściej niż inne. 

W zależności od potrzeb producenta i rodzaju produktu możemy 

sprostać różnym potrzebom.

Karbonizacja
Tworzy bardzo ciemne ślady na bardzo jasnych powierzch-

niach. Kiedy dany obszar stale otrzymuje wysoką energię, 

makrocząsteczki pierwiastka wokół materiału podstawowego 

ulegają zwęgleniu i stają się czarne.

Zmiana koloru
Oznacza zmianę koloru z ciemnego na jasny lub odwrotnie. 

Zastosowanie lasera do napromieniowania tworzyw sztucz-

nych gwarantuje minimalne uszkodzenia elementu podczas 

znakowania.

Ablacja selektywna 
W tym przypadku laser usuwa wierzchnią warstwę materiału.

Lasery
Najpopularniejsze lasery do zastosowań na tworzywach 

sztucznych to słynny laser UV, laser z zieloną falą FlyPeak firmy 

LASIT oraz tradycyjny laser zielony ze źródłem światłowodowym. 

W  większości przypadków zaleca się zastosowanie lasera 

MOPA, czyli zmiennego impulsu: dzięki kontroli czasu trwania 

impulsu laser grawer zapewnia maksymalną wydajność w trud-

niejszych zastosowaniach.

Technicy laserowi przeprowadzają testy, aby zobaczyć, który 

laser jest najlepszy do osiągnięcia pożądanego rezultatu na okre-

ślonych tworzywach sztucznych. Poniżej wymienione zostały 

parametry zazwyczaj wykorzystywane początkowo. Rozpoczy-

nając od wyników pierwszych testów, można zidentyfikować te 

najlepsze, które najlepiej pasują do konkretnej pożądanej obróbki.

– Wysoka prędkość (900-1200 mm/sec) 

– Niska częstotliwość (10-20 kHz) 

– Niska średnia moc (30-60%). 

W większości przypadków zbytnie naciskanie podczas znako-

wania może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i zmniej-

szyć ostateczny kontrast, dlatego lepiej zacząć od 1 powtórzenia 

i następnie stopniowo je zwiększać.

Przykłady znakowania tworzyw
Poniżej wymieniliśmy 3 najczęściej spotykane tworzywa 

sztuczne w oparciu o nasze doświadczenie oraz opisaliśmy ich 

właściwości i parametry pozwalające na najlepsze ich oznaczenie. 

ABS-BIAŁY 
Na tym materiale, jeśli nie ma dodatków, można uzyskać 

średniej jakości znaczenia za pomocą lasera na podczerwień 

FiberFly, dobre z wykorzystaniem lasera zielonego FlyAlnfra-

rosso Green Wave i  doskonałe dzięki laserowi UV FlyUV. Ten 

Rozwiązania do znakowania laserowego 
tworzyw sztucznych od Lasit Laser

Mówiąc o tworzywach sztucznych, mamy na myśli pochodne o bardzo różnych składach chemicznych, 
wpływających na wydajność procesów, które są na nich stosowane, w tym na wycinanie laserowe. W rze-
czywistości wśród tworzyw sztucznych można rozróżnić różne ich rodzaje, takie jak PC, PA, PE, PET, ABS, 
poliester i wiele innych. Mają one wpływ na wybór lasera pod względem wymaganej długości fali.
 

https://lasitlaser.pl/znakowanie-laserem-flyuv/
https://lasitlaser.pl/znakowanie-laser-mopa/
https://lasitlaser.pl/znakowanie-laser-mopa/
https://lasitlaser.pl/znakowanie-laser-z-aktywnym-wloknem/
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ostatni pozwala na fotochemiczną reakcję materiału, uzyskując 

wysoki, stały i  całkowicie nieusuwalny kontrast, jednocześnie 

pozostawiając powierzchnię gładką w dotyku. 

PA66 GF 30 CZARNY
Dobry kontrast można uzyskać za pomocą lasera na 

podczerwień FiberFly. Aby zwiększyć kontrast, zalecana jest 

wersja MOPA. 

POMCNERO
Dobry kontrast można uzyskać za pomocą lasera na 

podczerwień FiberFly. Aby zwiększyć kontrast, zalecana jest 

wersja MOPA. 

Laser zielony FlyPeak
Kontrolowanie dopływu ciepła jest kluczowym czynnikiem 

w osiąganiu wysokiej jakości znakowania laserowego na tworzy-

wach sztucznych.

Impuls lasera FLYPEAK  pozostaje zawsze poniżej 10 ns 

dla całego zakresu (przy 20 kHz = 3,5 ns), co pozwala nam na 

schłodzenie znakowania w porównaniu z tradycyjnymi laserami 

nanosekundowymi, w tym światłowodowymi, a tym samym na 

podniesienie jakości procesu i wyniku.

Marker laserowy FlyPeak  to system DPSS (diode pumped 

solid state),  który łączy w  sobie wysoką moc szczytową ze 

znacznie krótszym czasem trwania impulsu  niż dostępne na 

rynku lasery półprzewodnikowe, przy zachowaniu niezmienionej 

średniej mocy: obecnie na rynku nie występuje źródło laserowe 

o tej samej wydajności.

Wśród głównych cech tej maszyny do znakowania na 

największą uwagę zasługują:

– dokładność: mniejszy punkt (o około 50%) w  porównaniu 

z  laserami na podczerwień, co pozwala na bezproblemowe 

przeprowadzanie bardziej złożonych i pozbawionych niedo-

skonałości procesów,

– moc szczytowa: moc szczytowa jest bardzo wysoka 

w porównaniu do laserów światłowodowych (która zwykle 

osiąga kilka kW). I

https://lasitlaser.pl/znakowanie-laserem-flypeak/
http://www.lasitlaser.pl
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Spośród wielu metod spajania tworzyw sztucznych spawanie 

laserowe znajduje coraz większe zastosowanie w zakresie 

łączenia tworzyw termoplastycznych. Wzrost popularności zasto-

sowania laserów do łączenia tego typu materiałów spowodowany 

jest z  jednej strony nieustannym rozwojem technologicznym 

rezonatorów laserowych (w tym nowoczesnych, o wysokiej 

sprawności energetycznej laserów diodowych), zapewnieniem 

odpowiedniej ich jakości i niezawodności niezbędnej do pracy 

w  warunkach przemysłowych przy równoczesnym obniżaniu 

kosztów ich wytwarzania i z drugiej strony wielu zaletom techno-

logicznym, wynikającym z własności promieniowania laserowego 

i samej fizyki procesu. 

Spawanie tworzyw sztucznych przy 
użyciu lasera

W większości przypadków technologia ta stosowana jest 

do wykonania różnego rodzaju złączy zakładkowych. Przy 

takiej konfiguracji złącza wykorzystuje się fakt, że w  zależ-

ności od składu chemicznego tworzywa – zastosowanych 

dodatków podczas jego produkcji, na tworzywo to w  różny 

sposób oddziałuje promieniowanie laserowe z zakresu długości 

fali ok. 800-1100 nm. Zastosowanie odpowiednich dodatków 

powoduje, że promieniowanie laserowe jest silnie absorbowane 

na powierzchni takiego tworzywa. Brak dodatków powoduje, 

że tworzywo to jest „przeźroczyste” dla promieniowania lasero-

wego lub promieniowanie laserowe jest absorbowane w niewiel-

kiej ilości. Zestawienie dwóch rodzajów tworzyw – „przeźroczy-

stego” i „nieprzeźroczystego” i skierowanie wiązki laserowej na 

tworzywo „przeźroczyste” powoduje, że w obszarze styku, na 

powierzchni tworzywa „nieprzeźroczystego” absorbowana jest 

wiązka laserowa, wydziela się ciepło i następuje silne uplastycz-

nienie, stopienie tworzywa. Tworzywo „przeźroczyste” w wyniku 

kontaktu z  silnie nagrzanym tworzywem „nieprzeźroczystym” 

również ulega nadtopieniu i razem mieszając się tworzą spoinę. 

Aby proces spawania laserowego tworzyw sztucznych prze-

biegał w  sposób prawidłowy, powinien być spełniony szereg 

wymagań, zarówno co do samych tworzyw sztucznych, jak 

i oprzyrządowania. Utworzenie prawidłowej spoiny jest możliwe 

tylko wtedy, gdy temperatura silnego uplastycznienia łączo-

nych tworzyw jest bardzo zbliżona. Przy zbyt dużej różnicy 

jedno z  tworzyw ulegnie degradacji zanim drugie tworzywo 

ulegnie stopieniu. Dodatkowo, niedopuszczalna jest jakakol-

wiek szczelina pomiędzy łączonymi materiałami. Stąd wymagane 

jest bardzo precyzyjne oprzyrządowanie, które dociska łączone 

element do siebie z  odpowiednią siłą, a  ich wyjęcie z  przy-

rządu może się odbywać dopiero po zakrzepnięciu tworzywa. 

Spawanie laserowe tworzyw sztucznych jest bezkontaktowym 

Spawanie laserowe tworzyw sztucznych 
źródłami diodowymi TruDiode

Firma TRUMPF jest znanym i cenionym na świecie producentem maszyn do obróbki blach (m.in.: wykra-
wanie, gięcie oraz cięcie i spawanie laserowe), różnego typu rezonatorów laserowych oraz urządzeń 
laserowych do obróbki materiałów. Bazując na rozwijanej przez dekady wiedzy oraz doświadczeniu 
z zakresu wykorzystania wiązki laserowej do obróbki materiałów firma TRUMPF zaproponowała wyko-
rzystanie najnowszej generacji wysokowydajnych laserów diodowych serii TruDiode do spawania lase-
rowego tworzyw sztucznych.
 

Rys. 1   Zasada spawania laserowego tworzyw sztucznych

Rys. 2   Przykład złączy zakładkowych z tworzyw sztucznych 
spawanych laserem diodowym TruDiode

https://www.trumpf.com/filestorage/TRUMPF_PL/user_upload/PowerofChoice_PL.pdf
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procesem łączenia, bardzo elastycznym 

– pozwalającym odwzorować dowolną 

trajektorię styku łączonych elementów 

Proces spawania przebiega bardzo 

szybko, w  sposób powtarzalny i  przy-

jazny dla środowiska (brak jest jakichkol-

wiek toksycznych czynników wiążących). 

Spoina tworzona jest w  obszarze styku 

dwóch powierzchni tworzyw sztucznych 

bez uszkodzenia powierzchni zewnętrznej 

łączonych materiałów. Połączenie jest 

bardzo estetyczne, często w  praktyce 

niewidoczne i  charakteryzuje się wysoką 

wytrzymałością. Bardzo ograniczona ilość 

ciepła, która dodatkowo wprowadzana 

jest na bardzo wąskim obszarze, pozwala 

wykonać połączenia np. w bezpośredniej 

bliskości czułej elektroniki.

Lasery TruDiode 151 i TruDiode301
Odpowiedzią firmy TRUMPF na rosnące wykorzystanie laserów 

do łączenia tworzyw sztucznych jest propozycja dwóch nowocze-

snych i energooszczędnych laserów diodowych TruDiode 151 

i TruDiode301. Poprzez światłowód o minimalnej średnicy 150 µm 

dostarczają one do głowicy roboczej promieniowanie laserowe 

o mocy odpowiednio 150 W oraz 300 W. Taki poziom mocy oraz 

równomierny rozkład gęstości mocy powodują, że lasery te osią-

gają doskonałe rezultaty podczas spawania tworzyw sztucznych. 

Bardzo dobra jakość emitowanej wiązki laserowej pozwala zasto-

sować, oprócz klasycznych głowic spawających, głowicę skanu-

jącą zwiększającą w niektórych aplikacjach wydajność obróbki. 

TruDiode 151 i  TruDiode 301, 

dzięki swojej zoptymalizowanej modu-

łowej budowie osiągnęły sprawność 

energetyczną na poziomie 40%. Urzą-

dzenia dostępne są w dwóch wersjach 

– w  obudowie do standardowych 

systemów produkcyjnych lub jako samo-

dzielne urządzenie wraz z zabudowanym 

systemem chłodzenia. Każda z  wersji 

ma możliwość wyprowadzenie z rezona-

tora dwóch światłowodów i pracy w sieci 

laserowej Trumpf LaserNetwork. Dzięki 

temu istnieje możliwość obsługi kilku 

stanowisk do obróbki laserowej przez 

jedno źródło laserowe i efektywniejszego 

wykorzystania czasu pracy rezonatora 

laserowego. Lasery serii TruDiode, dzięki 

odpowiednim interfejsom mogą w pełni 

współpracować z istniejącymi systemami 

klienta. Firma TRUMPF oferuje również niezależne stanowisko 

do obróbki laserowej TruLaser Station 7000 – pięcioosiową 

maszynę sterowaną numerycznie. Może ona być wyposażona 

w  trzy osi liniowe X = 650 mm, Y = 350 mm, Z = 500 mm, 

oś uchylną optyki oraz oś obrotową zamocowaną na stole 

roboczym. Umożliwia to spawanie detali trójwymiarowych 

o  złożonej geometrii. Przy większej skali produkcji można 

zastosować stół obrotowy z dwoma przestrzeniami roboczymi 

oraz optykę skanerową. 

W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa 

dyspozycji. I

Rys. 3   TruDiode 301 o mocy 300 W

Rys. 4   TruDiode 151 o mocy 150 W 
w wersji 19”

Rys. 5   TruLaser Station 7000 – 5-osiowa 
maszyna do spawania laserowego różnych 
materiałów

Rys. 6   Spawany laserowo detal z 
tworzywa sztucznego

https://www.youtube.com/user/TRUMPFtube
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/laser/lasery-diodowe/trudiode/
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/laser/lasery-diodowe/trudiode/
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/laser/lasery-diodowe/trudiode/
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/laser/lasery-diodowe/trudiode/
https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/maszyny-systemy/systemy-spawania-laserowego-i-komory-do-spawania-lukowego/trulaser-station-7000/
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Odpowiednie i dokładne oczyszczenie 

formy wtryskowej z resztek tworzywa 

zalegającego w szczelinach matrycy zapo-

biega produkowaniu detali o  obniżonej 

jakości. Obecnie w  przemyśle wykorzy-

stywanych jest wiele mechanicznych oraz 

chemicznych metod czyszczenia form. 

Do najczęściej wybieranych należy piasko-

wanie, czyszczenie suchym lodem, czysz-

czenie ultradźwiękowe lub konwencjonalne 

czyszczenie manualne z wykorzystaniem 

środków chemicznych. Jednak metody te 

często prowadzą do abrazji powierzchni 

formy, wymuszając konieczność jej rege-

neracji, wymagają stosowania czyściwa 

zewnętrznego lub powodują koniecz-

ność demontażu formy. Doskonałą alter-

natywą dla tych metod jest czyszczenie 

powierzchni z  wykorzystaniem promie-

niowania laserowego. Jest to techno-

logia, która powoli zyskuje uznanie i coraz 

częściej jest wykorzystywana w przemyśle 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Czyszczenie laserowe wykorzystuje 

zjawisko ablacji laserowej, która polega 

na odparowaniu wierzchnich cząstek 

materiału. Wiązka laserowa to nic innego 

jak światło, jednak ma ono swoją specy-

ficzną charakterystykę, która odróżnia je 

od światła zwykłej latarki. Fotony emito-

wane przez źródło laserowe są jedna-

kowo ukierunkowane, posiadają tą samą 

długość fali oraz identyczną energię. 

Wyemitowana wiązka fotonów absorbo-

wana jest przez naświetlaną powierzchnie 

przekazując jej swoją energię. W pewnym 

momencie przekracza ona wartość 

krytyczną zwaną progiem ablacyjnym, 

dochodzi wtedy do rozerwania połą-

czeń pomiędzy cząsteczkami materiału 

i  tym samym oderwania ich z  naświe-

tlanej powierzchni. Cały proces usuwania 

materiału z wykorzystaniem wysokoener-

getycznej wiązki promieniowania lase-

rowego nazywamy ablacją laserową. 

Dochodzi wtedy do sublimacji materiału, 

który przechodzi bezpośrednio ze stanu 

stałego w  stan gazowy z  pominięciem 

fazy ciekłej. 

Czyszczenie laserowe wykorzy-

stuje mechanizm ablacji, aby skutecznie 

usuwać zanieczyszczenia z obrabianych 

powierzchni. Odpowiednia długość fali 

promieniowania laserowego oraz opty-

malne parametry procesu sprawiają, że 

światło wyemitowane ze źródła lasero-

wego, zostaje pochłonięte przez nawar-

stwienia znajdujące się na czyszczonej 

powierzchni natomiast reszta promie-

niowania zostaje całkowicie odbita 

od powierzchni materiału podłoża. 

W  procesie tym wykorzystywana jest 

różnica absorpcyjności - jest to współ-

czynnik opisujący wartość energii przeno-

szonej przez światło o konkretnej długości 

fali, która może zostać pochłonięta przez 

naświetlany materiał. Różnica ta jest 

zupełnie inna dla metali i zanieczyszczeń 

składających się najczęściej z  powłok 

lakierniczych, tlenków, zanieczyszczeń 

technologicznych i wielu innych drobnych 

cząstek. Energia zaabsorbowana przez 

nawarstwienia naświetlanej powierzchni 

powoduje w  pewnym momencie rozry-

wanie połączeń pomiędzy jej pojedyn-

czymi cząstkami. Podczas gwałtownego 

odparowania nawarstwień generowana 

jest fala akustyczna, która w  pierwszej 

kolejności porusza się w kierunku mate-

riału podłoża. Po odbiciu od granicy 

pomiędzy podłożem a  nawarstwieniami 

ECL TECH Polska 
– specjalista od czyszczenia laserowego

ECL Tech Polska jest firmą zajmująca się sprzedażą urządzeń laserowych i badaniami związanymi z ich 
zastosowaniem. W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres urządzeń czyszczących odpowiednich 
dla mniejszych oraz większych przedsiębiorstw. Zapewniamy optymalnie sparametryzowane urządze-
nia oraz pełne doradztwo techniczne w zakresie obróbki laserowej. W codziennej pracy kierujemy się 
hasłem „Przez popularyzację i wiedzę, do sprzedaży urządzeń laserowych”. Zależy nam na zwiększa-
niu świadomości w zakresie laserowego czyszczenia powierzchni. Działając we współpracy z Centrum 
Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i Akademią Górni-
czo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadzimy badania w zakresie rozwoju i zastoso-
wania technologii czyszczenia laserowego.

 

https://www.eclpolska.pl/czyszczenie-form-wtryskowych.html
https://eclpolska.pl/technologia.html
https://eclpolska.pl/technologia.html
https://eclpolska.pl/technologia.html
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fala zaczyna poruszać się w przeciwnym 

kierunku, wspomagając przy tym efekt 

„wyrzucania” oderwanych cząsteczek 

nawarstwień w powietrze.

W procesie czyszczenia laserowego 

wykorzystywane są głównie impulsowe 

źródła laserowe. Charakteryzują się one 

szerokim zakresem parametryzacji mocy 

wyjściowej, częstotliwości padania oraz 

czasu trwania impulsów wyemitowanego 

promieniowania laserowego, co pozwala 

na wszechstronne, selektywne oraz 

bezinwazyjne czyszczenie powierzchni. 

Odpowiednie dostosowanie parametrów 

emitowanej wiązki do grubości nawar-

stwienia, jego rodzaju jak i materiału rodzi-

mego naświetlanego podłoża gwaran-

tuje przeprowadzenie szybkiego, bezin-

wazyjnego i  kontrolowanego procesu 

czyszczenia bez ingerowania w strukturę 

materiału podłoża. Czyszczenie form 

wtryskowych z wykorzystaniem ablacji 

laserowej może być przeprowadzone 

mobilnie bez konieczności demontażu jej 

elementów. Co istotne czyszczenie może 

odbywać się w  dowolnych warunkach 

zarówno na gorącej lub zimniej formie. 

Niezależnie od typu powierzchni formy, 

możliwe jest takie dostosowanie para-

metrów procesu czyszczenia, aby wiązka 

została zaabsorbowana zarówno z pole-

rowanej, jak i  fakturowanej powierzchni. 

Podczas ablacyjnego odparowywania 

nawarstwień generowana jest chmura 

oderwanych od powierzchni naświetlanej 

drobnych cząsteczek, które zasysane 

są z  miejsca obróbki i  magazynowane 

w specjalnych zbiornikach zewnętrznych 

urządzeń filtracyjnych lub usuwane przez 

odciąg wentylacyjny w  wyznaczonym 

miejscu czyszczenia. Elementami podle-

gającymi cyklicznej wymianie są filtry 

zewnętrzne urządzenia oraz filtry agre-

gatu chłodzącego źródło i głowicę czysz-

czącą. Poza tym jedynym elementem 

w  urządzeniu czyszczącym, który musi 

być konserwowany na bieżąco jest szkło 

ochronne głowicy czyszczącej. Jest to 

ostatni element, przez który wydostaje 

się skolimowana wiązka promieniowania 

laserowego wyemitowana ze źródła, 

oraz pierwsza granica, na którą padają 

wszelkie odparowane nawarstwienia. 

Cykliczne czyszczenie szkła ochron-

nego zapobiega ewentualnym uszkodze-

niom soczewki głowicy czyszczącej przez 

rozproszone promieniowanie spowodo-

wane odbiciem od resztek nawarstwień 

przyklejonych do jego powierzchni.

 

Dlaczego warto wybrać 
ECL TECH Polska?

Zachowanie odpowiedniej jakości 

detali jest kluczowym aspektem w prze-

myśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Aby zapewnić ich ciągłą powtarzalność, 

konieczne jest utrzymanie form w odpo-

wiednim stanie. Wybór optymalnej pod 

dany proces produkcyjny metody czysz-

czenia może znacznie usprawnić jego 

przebieg. Seria czyszczących systemów 

laserowych firmy ECL TECH Polska 

charakteryzuje się wysoką niezawod-

nością. Ze względu na szeroki wybór 

maszyn o bogatym zakresie parametrów 

zapewnia znakomitą wydajność i pozwala 

na odpowiednie dopasowanie urządzenia 

czyszczącego pod wymagania klienta. I 

Artykuł promocyjny

https://www.eclpolska.pl/czyszczenie-form-wtryskowych.html
https://www.eclpolska.pl/czyszczenie-form-wtryskowych.html
https://www.eclpolska.pl
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Segmented wheel dryers

CARD
Compressed air  

resin dryers

http://www.wittmann-group.com
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