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Biotworzywa – ekologiczna alternatywa  
dla tradycyjnych tworzyw? 
Biotworzywa to innowacyjne materiały, które znaj-
dują zastosowanie w produkcji szerokiej grupy wyro-
bów. Stanowią alternatywę dla klasycznych tworzyw 
polimerowych. Większość biotworzyw wytwarzana 
jest ze źródeł odnawialnych. Mają wysoki potencjał 
związany z redukcją emisji dwutlenku węgla. Emisja 
gazów cieplarnianych jest minimalna w czasie degra-
dacji biotworzyw. Oczekuje się, że te zaawansowane, 
przyjazne dla środowiska właściwości będą napę-
dzać rozwój tego rynku w różnych regionach świata. 
Jednak wysokie koszty produkcji i stosunkowo niż-
sze standardy wydajnościowe i wytrzymałościowe niż 
to ma miejsce w przypadku ropopochodnych two-
rzyw sztucznych do pewnego stopnia ograniczają 
wzrost tego rynku � 14
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Środki barwiące – nowości rynkowe i trendy 
Środki barwiące wykorzystywane są od wieków. Obecnie stosuje się je m.in. jako „kosmetyki” 
dla innych produktów, nadające im estetyczny wygląd oraz wyróżniające je na tle innych pro-
duktów. Środki barwiące wykorzystuje się niemal we wszystkich gałęziach przemysłu przy pro-
dukcji m.in. kosmetyków, produktów chemii gospodarczej, środków spożywczych, leków, tek-
styliów, materiałów budowlanych czy tworzyw sztucznych. � 26
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Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest 

wspierająca legislacja i współpraca z  łańcu-

chem wartości. 

PlasticsEurope popiera cel zapobiegania 

i redukcji nadmiernych opakowań i odpadów 

opakowaniowych. Dlatego z  otwartością 

przyjmuje inicjatywę nowelizacji dyrektywy 

w  sprawie opakowań i  odpadów opako-

waniowych (ang. Packaging and Packa-

ging Waste Directive, PPWD), kluczowego 

elementu unijnej legislacji dotyczącej przej-

ścia branży tworzyw sztucznych do gospo-

darki obiegu zamkniętego. Europejscy 

producenci tworzyw sztucznych wyrażają 

swoje poparcie dla inicjatywy Komisji Euro-

pejskiej ustanowienia konkretnego poziomu 

obowiązkowej zawartości recyklatu1 w wyro-

bach opakowaniowych i już dziś wzywają do 

określenia tego celu na poziomie 30% dla 

wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych 

do roku 2030.

Firmy członkowskie PlasticsEurope już 

rozpoczęły prace na rzecz realizacji tego 

wyzwania inwestując miliardy euro w najno-

wocześniejsze rozwiązania technologiczne 

w celu zwiększenia dostaw wysokiej jakości 

recyklatu z  tworzyw sztucznych. Dla osią-

gniecia obowiązkowego celu 30% konieczne 

jest zwiększenie skali recyklingu chemicz-

nego. Z  tego względu firmy członkowskie 

stowarzyszenia planują w  skali europejskiej 

inwestycje w  niezbędne technologie i  infra-

strukturę na poziomie 2,6 mld euro do roku 

2025 i do 7,2 mld euro do roku 2030. 

– Świat musi uznać gospodarkę obiegu 

zamkniętego za element konieczny do osią-

gnięcia neutralności klimatycznej, ochrony 

zasobów i  środowiska. Wezwanie do okre-

ślenia wiążącego celu dla zawartości recyklatu 

chemicznego w wyrobach opakowaniowych 

z  tworzyw sztucznych wyraża nasze zaanga-

żowanie w przyspieszenie przejścia do gospo-

darki obiegu zamkniętego i pomoc w realizacji 

ambitnych celów Europejskiego Zielonego 

Ładu i Planu Działań GOZ – ogłosił dr Markus 

Steilemann, prezes PlasticsEurope i  CEO 

w Covestro.

Osiągnięcie poziomu 30% recyklatu 

w opakowaniach wymagać będzie nowego, 

systemowego myślenia, zmiany nawyków 

i  nastawienia, produktów wyższej jakości, 

innowacji w zakresie ekoprojektowania, nowej 

infrastruktury i wielu innych czynników. Recy-

klat musi być odzyskiwany ze wszystkich stru-

mieni odpadów tworzyw sztucznych z wyko-

rzystaniem dostępnych technologii recyklingu, 

w tym recyklingu mechanicznego i chemicz-

nego, w oparciu o wiarygodne metody okre-

Europejscy producenci tworzyw sztucznych wzywają do 

określenia unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu 

w opakowaniach z tworzyw na poziomie 30% do roku 2030

Boryszew zawarł z  firmą Lerg umowę sprzedaży 100 proc. 

udziałów w spółce Elana PET za 30,8 mln. zł. 

ELANA-PET Sp. z  o.o. to firma działająca w  branży tech-

nicznej, której jedną z głównych specjalizacji jest skup tworzyw 

sztucznych i  recykling PET. Spółka świadczy także usługi 

z  zakresu produkcji maszyn i  zbiorników stalowych. Elana 

PET w 2020 roku miała 26,1 mln zł przychodów ze sprzedaży 

(w 2019: 38,8 mln zł), EBITDA w 2020 rok wyniosła 1,4 mln zł 

(w 2019: 1,5 mln zł).

Lerg to największy polski producent żywic syntetycznych. 

W  swojej ofercie posiada także formalinę, poliole poliestrowe, 

żelkoty, środki do dezynfekcji oraz produkty do renowacji karoserii. �

Lerg sfinalizował zakup spółki ELANA-PET

ślania zawartości recyklatu wykorzystujące 

bilans masowy.2 

– Potrzebujemy harmonijnej legislacji i poli-

tyki unijnej, które dadzą stabilność i  zachętę 

do dalszych inwestycji w selektywną zbiórkę 

odpadów, sortowanie i  infrastrukturę do 

recyklingu, włączając recykling chemiczny. 

Musimy w pełni wykorzystać siłę jednolitego 

rynku. Należy jednak pamiętać, że zmiany 

systemowe wymagają zgranej współpracy. 

Jesteśmy w  stanie osiągnąć założone cele 

jedynie pracując razem z instytucjami unijnymi 

i wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości. 

W warunkach współpracy i przy wsparciu legi-

slacji za 10 lat nasza branża będzie w zupełnie 

innym miejscu niż jest obecnie – skomento-

wała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca 

PlasticsEurope.

Circular Plastics Alliance (CPA), inicjatywa 

Komisji Europejskiej, jest przykładem takiej 

współpracy. Sojusz, którego liderem jest 

PlasticsEurope, skupia ponad 290 interesa-

riuszy w dążeniu do wspólnego celu, jakim 

jest dostarczenie do 2025 roku 10 mln ton 

recyklatu. �

1  Zgodnie z definicją recyklingu opisaną w Dyrektywie 

PPWD art. 3(7).

2  Zestaw reguł umożliwiający śledzenie recyklatu od 

procesu recyklingu do produktu końcowego. 
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W zakładzie CIECH w Żarach trwają prace przy budowie i instalacji 

nowego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu – surowca 

kluczowego w  produkcji krzemionki strącanej, z  której powstają 

m.in. energooszczędne opony i  kosmetyki. Nowa inwestycja CIECH 

o  wartości ok. 80  mln zł, zwiększy moce produkcyjne i  umocni 

chemiczną grupę na pozycji lidera wśród dostawców krzemianów sodu 

w Europie. Budowa nowoczesnego, wydajnego i energooszczędnego 

pieca zakończy się przed końcem br.

Aktualnie w zakładzie CIECH w Żarach (woj. lubuskie) trwają prace 

nad budową hali produkcyjnej oraz finalizowane są wszystkie elementy 

architektury i  konstrukcji umożliwiające montaż instalacji technolo-

gicznej. W  połowie sierpnia rozpoczęły się także prace montażowe 

pieca do wytopu gotowego wyrobu.

Uruchomienie nowego pieca pozwoli na wyłączenie starszych i mniej 

efektywnych jednostek oraz zwiększy moce produkcyjne krzemianów sodu 

CIECH o ponad 30 proc. (do ok. 240 tys. ton rocznie). Nowy piec charak-

teryzować się będzie przede wszystkim lepszymi parametrami wydajności 

i oszczędności paliwa, czyli gazu ziemnego, co dodatkowo pozwoli obniżyć 

emisję CO2 na tonę produktu o około 20 proc. w porównaniu z dotychcza-

sową technologią. Inwestycja częściowo wykorzysta istniejącą infrastruk-

turę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu.

– Mimo wielu komplikacji i wyzwań, jakie niesie czas pandemii, inwe-

stycja przebiega zgodnie z  planem. Przewidywany termin finalizacji 

budowy przypada na koniec 2021 roku, tak aby produkcja z nowego 

pieca kontrybuowała do wyników grupy za 2022 rok. Po pełnym 

uruchomieniu, inwestycja ma zwiększyć przychody biznesu krzemia-

nowego o ok. 60 mln zł  rocznie – mówi Mirosław Skowron, członek 

zarządu CIECH S.A.

Według zewnętrznych ośrodków analitycznych, rynek krzemionki strą-

canej w najbliższych latach będzie rósł o ok. 7 procent rocznie. Biznes 

produkcji krzemianów okazał się także względnie odporny na spowol-

nienie gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. W  najgorszym 

okresie poziom produkcji krzemianów nie spadł poniżej 80 proc. mocy, 

a w I kwartale br. segment odnotował wzrost przychodów o 22,6 proc. 

w ujęciu rocznym i wzrost zysku EBITDA o 40 proc. 

– Europejski rynek charakteryzuje się wysokim obłożeniem mocy 

produkcyjnych krzemianów, a zdecydowana większość producentów 

wytwarza krzemiany sodu na własny użytek. Już dziś kontraktujemy 

krzemiany z nowego pieca, korzystając z bardzo dobrej reputacji CIECH 

na rynku europejskim – mówi Robert Janeczko, szef biznesu krzemia-

nowego w Grupie CIECH.

Grupa CIECH, w ramach business unitu Krzemiany, produkuje krze-

miany sodu i  potasu (w formie stałej i  płynnej). Posiada też status 

największego dostawcy tego surowca w Europie, gdzie krzemiany sodu 

w ok. 40 proc. używane są do produkcji krzemionki strącanej, z której 

– oprócz energooszczędnych opon – powstają również pasty do zębów, 

farby oraz wypełniacze do tworzyw. Krzemiany sodu stosowane są też 

do produkcji detergentów, papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach. 

Krzemiany potasu natomiast w produkcji chemii budowlanej i spawalnic-

twie. Firma eksportuje również krzemiany do Azji i Ameryki Północnej. �

Mija niespełna pół roku odkąd Sygnis, spółka z  branży druku 3D 

i nowych technologii hardware w Polsce, ogłosiła swoje wejście na małą 

giełdę. Od tego momentu firma wciąż zaskakuje swoich odbiorców 

i umacnia swoją pozycję na rynku. Warszawskie Sygnis New Technolo-

gies w lipcu tego roku uruchomiło swój sklep e-commerce, którego asor-

tymentem są drukarki 3D, skanery 3D, materiały do druku oraz akce-

soria i części wymienne. Poinformowała również o akwizycji części firmy 

MTT Polska, powstaniu nowej marki w ramach Grupy Sygnis i otwarciu 

kolejnej, już czwartej, siedziby w CIC Warsaw na Tarasie Prototypowania.

Wraz z początkiem sierpnia firma Sygnis ogłosiła akwizycję części 

firmy MTT Polska, która zajmuje się sprzedażą drukarek 3D, akceso-

riów, a także wykonywaniem usług w zakresie technologii addytywnych. 

Zmiana ta skutkuje również przeniesieniem na Sygnis umów dystrybu-

cyjnych takich firm, jak DWS Systems, Sinterit czy MicroSwiss LLC. 

Do zespołu Sygnis dołącza również wcześniej związana z MTT Polska, 

dobrze znana postać w polskiej branży druku 3D – Bartłomiej Jarkiewicz.

Kolejną dużą zmianą jest powstanie nowej marki w  ramach Grupy 

Sygnis – Sygnis Nano Technologies. Celem Sygnis Nano Technologies 

będzie dostarczanie nowoczesnych technik addytywnych i analitycznych 

w obszarach mikro- i nanotechnologii. W portfolio nowej marki znaleźć 

można systemy m.in. firm: Cellink (grupa BICO), Sensofar, SPECS, 

Femtika i Nanofabrica.

Również od sierpnia br. Sygnis wprowadziło się na Taras Prototypo-

wania, znajdujący się w  w CIC Warsaw. Kolejna siedziba to udogod-

nienie dla wszystkich miłośników nowych technologii, którzy mogą na 

żywo zobaczyć na czym polega synergia możliwości wytwórczych, 

zapoznać się z projektami kreatywnymi Sygnis, a także dowiedzieć się 

więcej o konkretnych rozwiązaniach będących częścią parku maszyno-

wego Sygnis New Technologies. Na Tarasie Prototypowania poza syste-

mami związanymi bezpośrednio z wytwarzaniem addytywnym, będzie 

można również obejrzeć innowacyjne systemy do zautomatyzowanej 

fotografii produktowej oraz prezentacji wideo 360° firmy MODE SA. �

CIECH rozpoczął kolejny etap rozbudowy mocy produkcyjnych 

w segmencie krzemianów

Złoty czas dla Sygnis – nowa marka, kolejna siedziba, 

akwizycja MTT Polska



PKN ORLEN, zgodnie ze strategią do 2030 roku, chce rozwijać nowy 

obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie 

i  środowiskowo zagospodarowanie odpadów z  tworzyw sztucznych. 

Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium 

wykonalności z wiodącym dostawcą technologii i usług inżynieryjnych, 

z którym analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii 

Hydro-PRT przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw 

sztucznych. Pozwolą one realizować założenia gospodarki obiegu 

zamkniętego i spełnić cel neutralności emisyjnej koncernu do 2050 roku.

– Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która ma realny wpływ na ochronę 

środowiska naturalnego, dlatego angażujemy się w  realizację Celów 

Zrównoważonego Rozwoju. Podejmując współpracę ze spółką KBR 

stawiamy kolejny ważny krok w tym kierunku. Technologia, którą anali-

zujemy, ma umożliwić recykling odpadów z tworzyw sztucznych i wyko-

rzystywanie pozyskanych w  ten sposób surowców do wytwarzania 

produktów petrochemicznych i  rafineryjnych. Będzie to nasza odpo-

wiedź na globalne trendy związane z ochroną środowiska, która jedno-

cześnie przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspek-

tywie – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. 

Współpraca PKN ORLEN z firmą KBR będzie opierać się na wykorzystaniu 

technologii Hydro-PRT licencjonowanej przez KBR. Polega ona na przetwór-

stwie odpadowych tworzyw sztucznych w produkty ciekłe i gazowe, które 

następnie można przetwarzać i wykorzystywać w produkcji chemikaliów, 

monomerów i polimerów. Podpisany list intencyjny oraz umowa na reali-

zację studium wykonalności zakłada, że firma KBR weźmie aktywny udział 

we wdrożeniu projektu dostosowanego do potrzeb Grupy ORLEN oraz 

zapewni wymagane wsparcie techniczne oraz wiedzę ekspercką. 

Przetwarzane tworzywa sztuczne będą pochodziły z kraju, a odzyskane 

w procesie recyklingu związki chemiczne zostaną przerobione przy wyko-

rzystaniu własnych aktywów rafineryjno-petrochemicznych w wyżej warto-

ściowe produkty petrochemiczne, które trafią na rynek polski i europejski.

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, 

zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

W ramach dochodzenia do niego, do 2030 roku zredukuje o 20 proc. 

emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz 

o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do końca tej dekady 

koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję 

oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.

W Europie rocznie powstaje 24,5  mln ton odpadów z  tworzyw 

sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, natomiast 42% 

jest spalane, a 24% składowane, co jest sprzeczne z modelem gospo-

darki obiegu zamkniętego. Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów 

z tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno 

wpłynąć na intensyfikację projektów recyklingowych. �

PKN ORLEN rozważa 

przetwarzanie odpadów 

z tworzyw na produkty 

petrochemiczne i rafineryjne
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Ponad 300 wystawców z  18 krajów 

z  Europy i  świata pojawi się na tegorocz-

nych Międzynarodowych Targach Przetwór-

stwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 

w Targach Kielce.

Targi PLASTPOL nie uniknęły problemów 

związanych z  trwającą pandemią. Pierwotny, 

majowy termin musiał zostać przesunięty 

na wrzesień. Targi Kielce stanęły więc przed 

trudnym zadaniem zorganizowania wydarzania 

w trzy miesiące. Wspólny wysiłek pracowników 

kieleckiego ośrodka, współorganizatorów 

i samych wystawców pozwolił na osiągnięcie 

tego celu. W halach kieleckiego ośrodka wysta-

wienniczego zaprezentują się firmy z  m.in.: 

Austrii, Czech, Danii, Niemiec, Holandii i Włoch.

Targi PLASTPOL to okazja do podsumo-

wania branży i przegrupowania sił na nadcho-

dzący rok. Targi Kielce zadbały również o ten 

aspekt imprezy. Pierwszego dnia odbędzie 

się spotkanie Stowarzyszenia Producentów 

Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, podczas 

którego przedstawiona zostanie diagnoza 

rynku tworzyw w Europie i na świecie. Eksperci 

podzielą się także swoją opinią na temat przy-

szłości branży.

Tego samego dnia Klaster Gospodarki 

Odpadowej i  Recyklingu - Krajowy Klaster 

Kluczowy zorganizuje konferencję „Zamy-

kamy obieg surowców – tworzywa sztuczne”. 

Będzie to kolejna odsłona merytorycznej 

części imprezy wystawienniczej w  Targach 

Kielce. Podczas spotkania poruszony zostanie 

temat rozszerzonej odpowiedzialności produ-

centa, ekoprojektowania, ale nie zabraknie też 

dobrych przykładów związanych z  recyklin-

giem. Prelegentami konferencji będą eksperci 

zarówno z  branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, jak i recyklingu. Jak mówią orga-

nizatorzy, konferencja ma stanowić dowód 

na to, że potrzebna, ale i możliwa jest współ-

praca tych dwóch światów. Spotkanie będzie 

stanowić umocnienie wspólnych interesów 

organizacji ekologicznych i przemysłu tworzyw.

Podczas targów PLASTPOL odbędzie się 

również seminarium techniczne PLASTECH 

INFO. Hasło przewodnie, wokół którego 

skupiony będzie nurt prezentacji, zostało 

zdefiniowane jako „Technologie przetwórstwa 

tworzyw sztucznych jako siła napędowa dla 

rozwoju przemysłu”. Seminarium poświęcone 

będzie potrzebom promocji i  zwiększenia 

wiedzy o branży.

Przy okazji tegorocznych targów, organiza-

torzy przygotowali, we współpracy z kwartalni-

kiem Tworzywa, czasopismo Gazeta Plastpol. 

W  magazynie znajdą się wszystkie najważ-

niejsze informacje dotyczące wydarzenia oraz 

artykuły poświęcone branży tworzyw sztucz-

nych i gumy. 

Tegoroczną nowością dla wystawców jest 

pojawienie się usługi PLASTPOL ON-LINE. 

Zwiększa ona zasięg promocji firm. Za jej 

pośrednictwem możliwe m. in. wyświe-

tlanie filmików, streamingu, czy prezentacje 

on-line stoisk. Dodatkowo, klienci zaintereso-

wani spotkaniem z danym wystawcą, mogą 

umówić się na nie jeszcze przed rozpoczę-

ciem imprezy targowej.

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych i  Gumy PLASTPOL 

odbędą się 21-23 września w Kielcach. �

Folie PE odgrywają obecnie istotną rolę 

w  ochronie żywności oraz towarów w  całym 

łańcuchu dostaw. Umożliwiają prawidłową 

i bezpieczną dostawę, a po zużyciu stają się nie 

tylko odpadem, ale przede wszystkim wyzwa-

niem, z którym muszą radzić sobie firmy recyklin-

gowe. Aktualnie w Europie folie są coraz częściej 

poddawane odzyskowi w nowoczesnych zakła-

dach recyklingu. Jednym z przykładów jest firma 

P.P.H.U. ANNA BOGUCKI WOJCIECH, która do 

przerobu folii wybrała linię firmy SOREMA.

Firma P.P.H.U. ANNA BOGUCKI WOJCIECH 

została założona w  1995 roku jako firma 

zajmująca się produkcją regranulatu poliety-

lowego z odpadów przemysłowych. Jednak 

pogorszenie się sytuacji ekologicznej, zwią-

zanej ze znacznym przyrostem zalegających 

odpadów pokonsumenckich, skłoniło firmę 

ANNA do rozszerzenia działalności o  recy-

kling folii. W efekcie firma ANNA jest obecnie 

w  stanie dostarczać wysokiej jakości regra-

nulat pochodzący z pokonsumeckiej folii PE. 

Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniej-

szego wyboru odpowiedniego partnera stra-

tegicznego, który byłby w stanie dostarczyć 

rozwiązanie, odpowiadające na zapotrzebo-

wanie firmy. 

W 2019 roku do realizacji projektu została 

wybrana firma SOREMA, która zaoferowała 

elastyczną linię do mycia, specjalnie zaprojekto-

waną pod wymagania firmy ANNA. Linia gwaran-

tuje zgodność z parametrami potrzebnymi do 

produkcji wysokiej jakości regranulatu pochodzą-

cego z odpadów: folii stretch, poprzemysłowej, 

folii rolniczych, konsumenckich i big-bagów.

Linia do recyklingu SOREMA typu film-to-

film obejmuje zaawansowane rozwiązania 

techniczne i ma budowę modułową. W skład 

linii wchodzą moduły, takie jak wolnoob-

rotowy jednowałowy szreder hydrauliczny 

(specjalnie zaprojektowany przez siostrzaną 

firmę PREVIERO) oraz superelastyczny system 

mycia wstępnego, pozwalający na oczysz-

czenie materiału o  wysokim stopniu zabru-

dzenia. Na końcu linii znajduje się taśmociąg 

buforowy, który podaje wysuszony materiał na 

linię do regranulacji.

Dzięki pracy linii SOREMA zdolności produk-

cyjne firmy ANNA wzrosły, produkcja oczysz-

czonego i  odkażonego materiału osiągnęła 

wydajność aż do 1 000 kg/h, a  jego jakość 

w  relacji do ceny okazuje się być bardzo 

konkurencyjna. Uzyskany regranulat wykorzy-

stywany jest m.in. do wytłaczania folii rozdmu-

chiwanej w największych zakładach produk-

cyjnych zarówno w Polsce, jak i  za granicą. 

Wśród tych firm warto wspomnieć o  firmie 

Bogucki Folie, produkującej innowacyjną folię 

polietylenową B-ECO o  strukturze trójwar-

stwowej, opartej w 100% na surowcu pocho-

dzącym z recyklingu odpadów pokonsumenc-

kich i poprodukcyjnych, zamykając tym samym 

cykl gospodarki o obiegu zamkniętym. �

Europejski rynek tworzyw sztucznych i gumy na PLASTPOLU

PPHU ANNA Recykling: linia odzysku folii film-to-film
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Budowanie rozpoznawalności i  zaufania 

wobec marki we współczesnych realiach 

rynkowych to wymagające zadanie. Silna 

konkurencja, przyzwyczajenia konsumenckie, 

szum informacyjny – to tylko niektóre elementy, 

podnoszące poziom trudności dotarcia do 

klienta końcowego. Stąd tak istotną rolę 

w działalności firmy winna odgrywać przygo-

towana w  odpowiedni sposób STRATEGIA 

MARKETINGOWA, zapewniająca spójność 

podejmowanych aktywności i  konsekwentne 

realizowanie założeń. Jednocześnie należy 

mieć świadomość tego, iż pewne okolicz-

ności nie są możliwe do przewidzenia i mogą 

one znacząco wpłynąć na zmianę zachowań 

konsumenckich czy sytuację rynkową. Tym 

samym każda strategia marketingowa powinna 

dopuszczać pewien poziom elastyczności 

i  pozwalać na doraźną modyfikację założeń 

prowadzonych kampanii reklamowych.

Współczesny konsument 
Najważniejszym elementem definiującym 

skuteczność działań marketingowych jest 

zrozumienie zachowania współczesnego użyt-

kownika – potencjalnego klienta marki. Nowo-

czesna marka powinna być stale obecna 

w  miejscach styczności z  konsumentem, 

gotowa zachęcić go do podjęcia z nią interakcji. 

Jaki jest zatem współczesny konsument? 

Bazując na rynkowym doświadczeniu, obser-

wacjach społecznych, a  także analizie grupy 

odbiorców marki, należy poczynić pewne zało-

żenia „definiujące” konsumentów naszych 

wyrobów, produktów czy usług (wiek, płeć, 

miejsce zamieszkania, zainteresowania, poziom 

zaawansowania, komu ufa, czego potrze-

buje, gdzie szuka informacji, sposób zacho-

wania). Odpowiednie profilowanie docelowych 

odbiorców marki pozwalające na świadomy 

dobór narzędzi marketingowych oraz sposobu 

ich stosowania odgrywa bardzo ważną rolę dla 

efektywności prowadzonych działań.

Poszukiwanie informacji
Pamiętając, że współczesny konsument 

jest mocno nastawiony na poszukiwanie infor-

macji oraz dzięki upowszechnieniu się stałego 

dostępu do Internetu, jego kompetencje w tym 

zakresie dynamicznie rosną. W  zależności 

od etapu ścieżki konsumenckiej poszukuje 

różnych informacji – od porad, poprzez oferty 

handlowe, a kończąc na finalizacji transakcji. 

Marka musi być obecna na każdym z  tych 

etapów, aby osiągać zakładane korzyści. 

Jednym z najważniejszych kanałów komuni-

kacji, od których rozpoczyna się statystycznie 

ponad 70% interakcji użytkowników to Google. 

To jedno z  najwygodniejszych sposobów 

zdobycia poszukiwanych informacji. Dlatego 

tak kluczowe dla współczesnego biznesu jest 

pozycjonowanie stron internetowych, a także 

reklama w ramach Google Ads. Pozwalają one 

przyciągnąć uwagę użytkowników do marki, 

co stanowi duży krok w  kierunku konwersji 

transakcyjnej. Należy także pamiętać, że użyt-

kownicy z większym doświadczeniem odwie-

dzają regularnie swoje ulubione portale czy 

blogi tematyczne. To powoduje, że istotna staje 

się tam obecność marki – nie tylko w  formie 

reklamy, ale przede wszystkim eksperta (dzia-

łania content marketingowe). 

Trzecim kluczowym kanałem poszukiwania 

informacji są social media. Facebook, Insta-

gram, YouTube czy LinkedIn stały się miej-

scami odwiedzanymi przez użytkowników 

codziennie. To nie tylko platformy rozrywki czy 

komunikacji z innymi użytkownikami, ale także 

cenne źródło nowości i wartościowych treści.

Zakupy w sieci
Rozwój sprzedaży online w  Polsce jest 

niezwykle dynamiczny. Konsumenci bardzo 

szybko poznali komfortowe, szybkie i wygodne 

zakupu w sklepach internetowych, co dopro-

wadziło do boomu w  tym segmencie rynku. 

Wybuch pandemii doprowadził do jeszcze 

większego udziału strefy online w sprzedaży 

w różnych segmentach rynku. 

Jednocześnie zwiększyło to konkuren-

cyjność w sieci. Firmy masowo i w szybkim 

tempie przenosiły znaczące udziały swojej 

działalności do sieci, rozpoczynając jedno-

cześnie działania promocyjne. Bez aktywnego 

udziału w  tej rywalizacji marka ma znikome 

szanse na przebicie się do świadomości 

konsumenta. Odpowiednio zaplanowane dzia-

łania e-marketingowe pozwalają pozyskać 

uwagę odbiorców znajdujących się na kolej-

nych etapach procesu zakupowego. Z  tego 

względu promocja e-commerce jest drugim, 

obok działań budujących zasięgi marki, filarem 

działań e-marketingowych.

Kultura obrazu  
a kultura tekstu

Współcześni konsumenci charakteryzują 

się uwielbianiem graficznych i wizualnych form 

komunikacji. Z  tego względu zdjęcia, grafiki, 

infografiki, animacje, materiały video cieszą się 

największą popularnością (co jednocześnie 

nie deklasuje innych form dialogu). Trend ten 

wynika przede wszystkim z chęci coraz szyb-

szego konsumowania informacji. Relatywnie 

niski poziom koncentracji, mała ilość wolnego 

czasu, szum informacyjny sprawiają, że łatwiej 

i lepiej przyswajane są treści graficzne. 

W ogólnym założeniu różnie sprofilowane 

grupy docelowe mogą charakteryzować się 

nieco odmiennym, a  raczej rozszerzonym 

sposobem konsumpcji treści. Aspekty wizu-

alne w  dalszym ciągu odgrywają kluczową 

rolę, a odpowiednia estetyka będzie wpływać 

na skuteczność przekazu. Niemniej jednak 

część odbiorców może chętniej sięgać po 

materiały eksperckie (chęć rozszerzania 

i  pogłębiania wiedzy), a  metody wizualne 

mogą być w wielu przypadkach niewystarcza-

jące jako samodzielne narzędzie. �

Jacek Szczerba, www.tworzywa.pl

Strategia budowania sprzedaży i wizerunku 
firmy poprzez narzędzia marketingu 
internetowego – cz. 1/2
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Firma Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o., autoryzowany dystrybutor 

firmy Leister Technologies AG, stawia na rozszerzenie swojej oferty. 

Do tej pory skupiała się na dystrybucji i serwisie zgrzewarek, ekstru-

derów, ręcznych urządzeń oraz nagrzewnic powietrza marki Leister. Od 

tego roku firma oferuje również duże maszyny i urządzenia do obróbki 

tworzyw sztucznych oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta 

z zakresu układów gorącego powietrza dla branży produkcyjnej. 

W tym celu firma zbudowała nową markę, będącą swojego rodzaju 

branżową platformą, na której oferowane będą rozwiązania, które 

stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty firmy w ramach wypraco-

wanych kompetencji. PlastProTools.pl, bo tak nazywa się ta platforma, 

to kompleksowa oferta dla zakładów produkcyjnych, producentów rur, 

zbiorników oraz pozostałych produktów z płyt i rur z tworzyw sztucz-

nych i kompozytów. 

Prezentowane maszyny i urządzenia to sprawdzone na światowym 

rynku tworzyw sztucznych rozwiązania czołowych dostawców m.in.: 

Eugen Riexinger GmbH, Ingenia GmbH, Hapro Thermodynamics GmbH. 

Zakłady wytwórcze i centra obróbki tworzyw znajdą tu m.in.: zgrze-

warki doczołowe, zgrzewarki siodłowe, piły i centra obróbcze, nato-

miast dla zakładów produkcyjnych oferowane są indywidualnie projek-

towane układy nagrzewnic i dmuchaw powietrza na linie wytwórcze 

i montażowe. 

Firma oferuje doradztwo techniczne w zakresie modernizacji istnie-

jących maszyn i  urządzeń, rekuperacji, a  także możliwość budowy 

maszyn na zamówienie. Strategia PlastProTools to fachowe doradztwo 

techniczne i serwis posprzedażowy maszyn i urządzeń.  Dzięki temu 

tylko w  I. półroczu br. firma zainstalowała 4 zgrzewarki doczołowe 

i 4 piły do rur tworzywowych. �

Konsorcjum światowych marek, w  tym 

L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo i  Suntory 

Beverage & Food Europe, we  współpracy 

z ekologiczną firmą biotechnologiczną Carbios, 

z powodzeniem zrealizowało produkcję pierw-

szych na świecie plastikowych butelek PET 

dopuszczonych do kontaktu z  żywnością, 

wyprodukowanych w  całości z  tworzywa 

poddanego recyklingowi enzymatycznemu.

Każda firma należąca do konsorcjum 

z  powodzeniem wyprodukowała butelki 

w  oparciu o  technologię enzymatycznego 

recyklingu PET firmy Carbios dla niektórych 

swoich wiodących produktów. Należą do nich 

opakowania produktów do pielęgnacji skóry 

Biotherm firmy L'Oréal , woda Perrier firmy 

Nestlé Waters, Pepsi Max (znana również jako 

Pepsi Black lub Pepsi Zero Sugar na innych 

rynkach światowych) oraz napój Suntory's 

Orangina.

Technologia Carbios wykorzystuje enzymy 

pochodzące z naturalnie występujących mikro-

organizmów, które rozkładają PET na części 

składowe. Proces ten umożliwia wielokrotne 

przetwarzanie każdego tworzywa PET, nieza-

leżnie m.in. od jego barwy. W   tym również 

takiego, które z  różnych względów nie może 

być poddane recyklingowi mechanicznemu, 

a więc mogłoby np. trafić na składowisko.

Tak uzyskiwany PET z  recyklingu pod 

względem właściwości i  jakości odpowiada 

materiałowi pierwotnemu. Może być wykorzy-

stany do produkcji nowych butelek na wodę 

i napoje, które również nadają się do przetwo-

rzenia. W ten sposób tworzy się nieskończony, 

w pełni zamknięty obieg tego materiału, pozwa-

lający na znaczące zwiększenie ilości tworzywa 

sztucznego poddanego recyklingowi. �

Źródło: www.carbios.com

Specjaliści z  firmy LUCID Implants, przy 

współpracy z Dr. Bhola z Wardha, odmienili 

życie poszkodowanej w  wypadku kobiecie 

i  umożliwili prawidłowe funkcjonowanie jej 

stawu skroniowo-żuchwowego. Pierwszy na 

Świecie funkcjonalny implant został wydruko-

wany na drukarce 3D Apium M220.

Rupabai to mieszkanka Indii, która w wieku 

5 lat uległa wypadkowi wskutek którego zdia-

gnozowano u niej obustronną ankylozę stawu 

skroniowo-żuchwowego. Schorzenie to powo-

dowało ogromne trudności w życiu codziennym: 

problemy ze spożywaniem posiłków, rozmową 

czy spaniem. Zesztywnienie kostne ponadto 

zaburzało naturalną estetykę twarzy kobiety.

We współpracy z  dr Bhola, firma LUCID 

Implants zaprojektowała indywidualnie dopaso-

wany implant, który następnie umożliwił kobiecie 

w  ciągu sześciu miesięcy powrót do prawi-

dłowego funkcjonowania. To jeden z  pierw-

szych tego typu przypadków aplikacji druku 3D 

w implantologii na świecie. Daje on nadzieję na 

to, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć 

takie rozwiązania również w Polsce tym bardziej, 

że nie ma ku temu żadnych przeszkód praw-

nych, ani administracyjnych, a  sama techno-

logia jest dostępna na terenie naszego kraju. �

PlastProTools.pl - nowa platforma dla zakładów produkcyjnych

Pierwsze butelki z tworzywa poddanego recyklingowi 

enzymatycznemu

Medycyna teraźniejszości  

– drukowane 3D implanty realną szansą dla pacjentów
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Przyjdź i spotkaj się z nami
Aby dowiedzieć się 

• Jak nasze najwyższej jakości tworzywo wykorzystać w Twoich produktach

•  Jak piękne kolory i doskonała powierzchnia senosanu podkreślą piękno Twoich 

wyrobów z branży meblowej, sanitarnej, samochodowej i  każdej innej

• Jak niezawodna jakość techniczna senosan® zapewni Twój komfort pracy

PLASTPOL 2021, Kielce
Od 21 do 23 września 2021
Hala E, stoisko 08

Główny zakład produkcyjny w Piesendorf 

i  zakłady w  meksykańskim Querétaro 

oraz w  Suzhou w  Chinach rocznie wysyłają 

około 50000 ton paneli i  folii senosan® do 

około 60 krajów na całym świecie. W  roku 

2020 firma zanotowała obroty w  wysokości 

około EUR 200 mln, osiągając międzynaro-

dowy sukces – eksportując ponad 90% całej 

produkcji. W Austrii Senoplast Klepsch & Co 

GmbH zatrudnia 530 osób, a w pozostałych 

krajach – 740.

Podczas targów PLASTPOL 2021 firma 

przedstawi jeden z  nowych produktów: 

senosan C60FR-5 do stosowania jako wykła-

dziny ścian wagonów oraz obudowy foteli 

w wagonach pasażerskich. 

Powierzchnia antybakteryjna 
do zastosowań w kolejnictwie

W odpowiedzi na potrzeby kolejnictwa 

i obowiązujące tam szczególnie rygorystyczne 

wymogi trudnopalności, firma Senoplast opra-

cowała termoplast senosan C60FR-5, wyko-

SENOSAN® dla wagonów kolejowych

Senoplast Klepsch & Co GmbH jest firmą rodzinną, założoną w roku 1956 w austriackim mieści Piesendorf. Seno-
plast jest znanym na całym świecie producentem współwytłaczanych płyt i folii z tworzyw sztucznych przeznaczo-
nych do termoformowania. 
Folie i płyty noszą firmową nazwę senosan  i znajdują zastosowanie w branży motoryzacyjnej, sanitarnej, meblar-
skiej i w sektorze produkcji środków masowego transportu.

Senoplast Polska Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 91 lok 6, 02-765 Warszawa
tel.: (22) 651 77 53
biuro@senoplastpolska.pl, www.senoplastpolska.pl

nany z PC/ABS, dostępny w wersji antybak-

teryjnej.

Główne zalety tego materiału to:

– szeroki zakres grubości od 2-5 mm,

– niższa gęstość – zaledwie 1,3 g/cm3 (obni-

żenie masy i kosztu),

– prawie dwukrotnie wyższa wytrzymałość na 

uderzenia w porównaniu z wyrobami konku-

rencji,

– w USA, dla tego materiału wydano aprobaty 

Docket 90-A i NFPA 130 dla zastosowań 

w kolejnictwie,

– spełnia normy EN 45545-2, R1-HL2 & R6 

HL2, również dla wersji z regranulatem,

– wersja antybakteryjna (ISO 22196),

– matowa powierzchnia z fakturą,

– możliwość dostawy w dużych rozmiarach 

(przykładowe wymiary panelu 2,2 m x 6 m),

– bardziej plastyczny od termoplastów konku-

rencji,

– wolny od halogenów.

Senoplast zaprasza do współpracy. �



14 � PlastNews 9’2021

� Tworzywo wydania �

Biotworzywa są otrzymywane na skalę 

przemysłową zarówno z  surowców 

odnawialnych, jak i  petrochemicznych. 

Te otrzymane z  surowców organicznych 

powszechnie nazywane są „zielonymi” 

(„zielony PE” czy „zielony PET”). Istotne jest 

to, iż niezależnie od tego, jakie jest pocho-

dzenie surowców, z  których są wykonane 

(bio czy konwencjonalne), mają właściwości 

takie same, jak analogiczne tworzywa wytwo-

rzone z  ropy naftowej. Nie każde tworzywo 

biodegradowalne będzie równocześnie przy-

datne do recyklingu organicznego (komposto-

wania). Innymi słowy mówiąc, każde opako-

wanie kompostowalne jest biodegradowalne, 

ale nie wszystkie biodegradowalne są kompo-

stowalne. I to właśnie te, które można kompo-

stować, mają najwyższą wartość z  punktu 

widzenia gospodarki cyrkularnej. 

Rynek
Rynek biotworzyw jest na pewno rynkiem 

perspektywicznym i  szybko rozwijającym 

się, co jest szczególnie zauważalne ostat-

nimi czasy. Spowodowane jest to m.in. wzra-

stającą świadomością konsumentów doty-

czącą negatywnego wpływu tworzyw sztucz-

nych na środowisko, dlatego też coraz 

częściej sięgają po ekologiczne zamienniki 

opakowań i produktów jednorazowych wyko-

nanych z konwencjonalnych tworzyw sztucz-

nych. Zwiększa to zapotrzebowanie rynku na 

różnego rodzaju elementy wykonane z biotwo-

rzyw, takie jak pojemniki czy sztućce.

Zgodnie z  raportem opublikowanym przez 

międzynarodową Agencję Allied Market Rese-

arch, globalny rynek biotworzyw (biodegra-

dowalnych i  niebiodegradowalnych) wart 

jest 4,6 mld dolarów. Do 2027 roku osiągnie 

wartość do 13,1 mld dolarów, co daje 13,8% 

rocznie. Za wzrost odpowiada głównie prawo-

dawstwo w Unii Europejskiej.

Rynek bioplastików jest podzielony według 

typu i zastosowania. Przykładowo, ze względu 

na rodzaj tworzywa biodegradowalne dzieli 

się na m.in. kwas polimlekowy (PLA); adypi-

nian tereftalanu butylenu (PBAT); bursztynian 

polibutylenu (PBS); polihydroksyalkaniany 

(PHA) oraz mieszanki skrobi. Mieszanki skro-

biowe mają największy udział w rynku (ponad 

39%). Jednocześnie oczekuje się, że wskaźnik 

wzrostu dla tej grupy utrzyma się na średnim 

poziomie 10,6%.

Główne zastosowania biotworzyw to opako-

wania, rolnictwo, tekstylia oraz produkcja 

artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku. 

Banża opakowań posiada największy udział 

w rynku i rośnie w tempie 13,7% rocznie.

Wiele koncernów światowych uwzględ-

niło także biotworzywa w przyjętej długoter-

minowej strategii wzrostu i  innowacyjności. 

Ulepszanie biotworzyw ma charakter wielo-

wymiarowy. Z jednej strony producenci mate-

riałów rozwijają nowe tworzywa oraz dodatki, 

z  drugiej zaś producenci wyrobów goto-

wych obserwują duży potencjał innowacyjny 

i  rozwojowy biotworzyw, w  odróżnieniu od 

oferty opartej na klasycznych tworzywach.

To region Azji i  Pacyfiku jest obecnie 

najszybciej rozwijającym się rynkiem biotwo-

rzyw na świecie w ujęciu geograficznym.

Wśród kluczowych podmiotów, aktywnie 

działających na globalnym rynku biotwo-

rzyw wymienia się takie firmy, jak Natu-

reWorks; Braskem; BASF; Total Corbion 

PLA; Novamont; Biome Bioplastics Limited; 

Mitsubishi Chemical Holding Corporation; 

Biotec; Toray Industries; Plantic Technolo-

gies; Arkema; Cardia Bioplastics; Futerro; 

FKUR Kunstsoff; Green Dot Bioplastics; 

PTT  MCC Biochem; Succinity; Synbra 

Technology; Tianan Biologic Materials oraz 

Zhejiang Hisun Biomaterials.

Co o biotworzywach  
sądzą recyklerzy?

Dla recyklerów sporym wyzwaniem są 

opakowania z  biomateriałów komposto-

walnych. Biomateriały, które są niekompo-

stowalne, jak bio-PE, bio-PET są akcep-

towane, bo nie powodują barier w  recy-

klingu. Taki materiał ma organiczne źródło 

powstania, ale jest „zwykłym” tworzywem. 

Natomiast ekofolie, połączenia bio- z niebio- 

itp. to już może stanowić problem dla recy-

klingu, ponieważ taki produkt wygląda jak 

Biotworzywa 
– ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych tworzyw?

Biotworzywa to innowacyjne materiały, które znajdują zastosowanie w produkcji szerokiej grupy wyrobów. Stano-
wią alternatywę dla klasycznych tworzyw polimerowych. Większość biotworzyw wytwarzana jest ze źródeł odna-
wialnych. Mają wysoki potencjał związany z redukcją emisji dwutlenku węgla. Emisja gazów cieplarnianych jest mini-
malna w czasie degradacji biotworzyw. Oczekuje się, że te zaawansowane, przyjazne dla środowiska właściwo-
ści będą napędzać rozwój tego rynku w różnych regionach świata. Jednak wysokie koszty produkcji i stosunkowo 
niższe standardy wydajnościowe i wytrzymałościowe niż to ma miejsce w przypadku ropopochodnych tworzyw 
sztucznych do pewnego stopnia ograniczają wzrost tego rynku.

� Mia Walasek �
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folia, daje się sortować jak folia, trafia do recy-

klingu z tradycyjnymi tworzywami i tu pojawia 

się kłopot, bo zanieczyszcza właściwe frakcje 

PE i  PP. Zatem – kompostowalne folie tak, 

ale tylko jako worki na bioodpady. Takie jest 

ogólne stanowisko recyklerów tworzyw, nie 

tylko w Polsce.

Tak więc biotworzywa to trend czy koniecz-

ność dla przemysłu? Zastąpienie produktów, 

w  tym np. opakowań produkowanych 

z  konwencjonalnych tworzyw sztucznych 

przez biodegradowalne zamienniki wpisuje się 

w trend gospodarki zrównoważonego rozwoju 

i redukcji odpadów.

Ekologiczna alternatywa 
i przyszłość – biotworzywa

Większość tworzyw sztucznych powstaje 

w wyniku przerobu podstawowego surowca 

nieodnawialnego – ropy naftowej – i  nie są 

biodegradowalne, co jest ich zasadniczą 

wadą. Patrząc z  perspektywy globalnej, 

nieustanna eksploatacja ropy naftowej 

prowadzi do wyczerpania się jej zasobów. Jest 

to znaczący problem, choć obecnie jeszcze 

nie tak bardzo odczuwalny, jak problem ilości 

odpadów powstających po użytkowaniu 

tworzyw sztucznych. 

W porównaniu do tradycyjnych tworzyw 

wytwarzanych ze źródeł kopalnych biotwo-

rzywa posiadają szereg cennych zalet. Przede 

wszystkim pozwalają oszczędzać surowce 

dzięki wykorzystywaniu cyklicznie odnawia-

jącej się biomasy. Ponadto ich produkcja 

i  zastosowanie są neutralne węglowo, co 

oznacza, że ich przetwórstwo nie przyczynia 

się do wzrostu produkcji dwutlenku węgla. 

Rodzaje
Biotworzywa można podzielić na trzy grupy 

w zależności od źródła pochodzenia oraz zdol-

ności do biodegradacji:

– tworzywa pochodzące z  surowców odna-

wialnych, lecz nie ulegające biodegradacji 

– np. poliamid, politereftalan etylu,

– tworzywa ulegające biodegradacji, lecz nie 

pochodzące z  surowców odnawialnych 

–  np. poliadypinian 1,4-butylenu-co-tere-

ftalan 1,4-butylenu (PBAT) czy polikapro-

lakton (PCL),

– biotworzywa pochodzące z  surowców 

odnawialnych (polimerów biodegradowal-

nych), ulegające biodegradacji  – np. poli-

laktyd, czyli tworzywo na bazie polikwasu 

mlekowego (PLA), poliglikolid na bazie 

kwasu glikolowego (PGA) czy też modyfiko-

wana skrobia.

Zastosowanie
Grupa biotworzyw opartych na polime-

rach biodegradowalnych znalazła zastoso-

wanie w dwóch obszarach. Pierwszy z nich, 

wysokospecjalistyczny, to gałąź medycyny 

i  inżynierii tkankowej, gdzie wykorzystywane 

są do produkcji nici chirurgicznych, klamer, 

implantów, kapsułek do kontrolowanego 

dozowania leków itp. Drugi związany jest 

z produkcją na masową skalę do wytwarzania 

opakowań, folii dedykowanych do produktów 

spożywczych, folii do termoformowania, toreb 

na odpady, tacek, kubków, butelek, sztućców, 

folii ogrodniczych, produktów jednorazowego 

użytku, elementów wyposażenia wnętrz, 

materiałów do powlekania papieru oraz do 

drukowania. Należy zauważyć, że sektor 

biotworzyw jest dopiero w fazie rozwoju. Prze-

widuje się jednak jego bardzo szybki wzrost 

w ciągu kilku następnych lat, co wpłynie na 

zwiększenie możliwych zastosowań. Mogą 

być poddawane tym samym procesom prze-

twórczym, co ich klasyczne odpowiedniki 

– termoformowanie, wytłaczanie, formowanie 

z rozdmuchem itd. Różnice w przetwórstwie 

biotworzyw i klasycznych tworzyw polimero-

wych polegają na doborze innych parame-

trów urządzeń produkcyjnych. Parametry te 

są uwzględnione w charakterystyce biotwo-

rzyw dostarczanej przez producentów przy 

zakupie. Generalnie, pod względem złożo-

ności procesów technologicznych, biotwo-

rzywa nie są trudniejsze w  obróbce od 

tworzyw klasycznych.

Wady biotworzyw
Pomimo wielu zalet, należy pamiętać, 

że  biodegradowalne materiały polime-

rowe  mają także wady, które limitują ich 

powszechne zastosowanie. Z  tego względu 

ustępują one nadal w wielu zastosowaniach 

ich odpowiednikom nieulegającym biodegra-

dacji. Przede wszystkim są droższe, aczkol-

wiek warto podkreślić, że  ich cena stale 

maleje. Przewiduje się, że w  najbliższych 

latach może zrównać się z ceną klasycznych 

tworzyw polimerowych pochodzenia petro-

chemicznego. Wiele z nich ustępuje konwen-

cjonalnym tworzywom również pod względem 

właściwości mechanicznych, tj. są zbyt kruche 

lub sztywne albo mają za małą wytrzymałość 

na rozciąganie.

Z uwagi na częste wykorzystywanie tych 

materiałów  do wytwarzania opakowań 

produktów spożywczych wymaga się od nich 

również odpowiednich  właściwości bariero-

wych. Ponadto z  uwagi na wrażliwość poli-

merów biodegradowalnych na ciepło, wilgot-

ność i  naprężenia ścinające są one bardziej 

wymagające w  procesie przetwórczym 

niż ich niebiodegradowalne odpowiedniki. 

Z  tych względów biotworzywa mogą ulegać 

częściowej degradacji już na etapie procesu 

przetwórczego. Wymienione wady tych mate-
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riałów polimerowych stanowią podstawę prowa-

dzenia prac badawczych w zakresie poprawy 

ich właściwości lub ograniczenia występujących 

niekorzystnych cech użytkowych.

Co i kto  
– nowości, ciekawostki 

Braskem
W ostatnich latach Braskem zwiększył 

produkcję biotworzyw, oferując nowe odna-

wialne rozwiązania, takie jak bio-EVA I’m 

green  – żywica stosowana, m.in. w  branży 

motoryzacyjnej i  obuwniczej. W  2020  r. 

Komisja Gospodarcza Narodów Zjedno-

czonych ds. Ameryki Łacińskiej i  Karaibów 

(ECLAC) oraz Brazil Network Global Compact 

uznały markę I’m green za  jeden z  najbar-

dziej transformacyjnych przykładów zrówno-

ważonego rozwoju w Brazylii. Obecnie port-

folio żywic odnawialnych jest eksportowane 

do ponad 30 krajów i jest już wykorzystywane 

w  produktach ponad 250 głównych marek, 

takich jak np. Johnson & Johnson, Shiseido 

czy Tetra Pak.

Firma Dansko wprowadziła nową linię 

chodaków wykonanych z  biopolimeru 

I’m  Green od Braskem. Chodak Kane jest 

wykonany w  ponad 50% z  biopianki EVA 

I’m  green, która oferuje te same cechy jak 

tradycyjna żywica, tj. elastyczność, lekkość 

i  odporność, pomagając jednocześnie 

wspierać materiały pozyskiwane ze źródeł 

odnawialnych w  celu zmniejszenia emisje 

dwutlenku węgla w walce z globalnym ocie-

pleniem. Obuwie z nowej linii chodaków 

przyciąga wzrok i  jest trwałe, a  także lekkie 

i wygodne. Profilowana podeszwa zewnętrzna 

zapewnia zarówno trwałość, jak i długotrwałe 

użytkowanie. 

Styroflex ECO  
– Ineos Styrolution 

Styroflex ECO to niedawno wprowadzone 

rozszerzenie linii produktów Styroflex o mate-

riały oparte na biologicznych styrenach. Styro-

flex ECO 2G66 B60 jest produktem zgodnym 

z RSB2, prowadzącym do 100% zastąpienia 

styrenu pochodzenia kopalnego styrenem 

z przypisem biologicznym z certyfikatem RSB 

oraz o 74% niższym śladem gazów cieplar-

nianych w  porównaniu ze styrenem wytwa-

rzanym z  surowców kopalnych. Styroflex to 

marka INEOS Styrolution dla kopolimerów 

SBC3, oferująca właściwości termoplastycz-

nego elastomeru (S-TPE), nadającego się do 

wytłaczania i formowania wtryskowego. 

Arkema zwiększa moce  
PA 11 Rilsan

Arkema potwierdziła, że nadal jest na 

dobrej drodze do uruchomienia nowej fabryki 

w Singapurze w pierwszej połowie 2022 roku. 

W nowej fabryce na wyspie Jurong w Singa-

purze Arkema będzie produkować swój 

w 100% oparty na biotechnologii Amino 11 

wysokowydajny polimer Rilsan PA11 z odna-

wialnych ziaren rącznika. Nowy zakład 

pozwoli zwięszyć globalne zdolności produk-

cyjne Arkemy w  zakresie PA11 o  50%. Po 

ukończeniu będzie to największa zintegro-

wana biofabryka na świecie zajmująca się 

wysokowydajnymi polimerami. Po pokonaniu 

trudności związanych z wybuchem Covid-19, 

firma powróciła do projektu i planuje rozpo-

częcie produkcji w  pierwszej połowie 

2022 roku. Ta inwestycja wspiera silny wzrost 

popytu na zaawansowane materiały biocy-

kliczne. Rilsan PA11 jest rozpoznawany ze 

względu na swoje właściwości i wydajności 

w  bardzo wymagających zastosowaniach, 

znacząco przyczyniając się do rozwoju zrów-

noważonych rozwiązań w  szybko rozwijają-

cych się sektorach, takich jak nowe pojazdy 

energetyczne, druk 3D, a  także towary 

konsumpcyjne, elektronika, sport. 

Ingeo 3D700  
– nowy PLA w druku 3D

Firma NatureWorks wprowadziła na rynek 

Ingeo 3D700, nowy gatunek PLA do użytku 

w  wielkoformatowym druku 3D. Mono-

file wykonane z biopolimeru PLA firmy Ingeo 

są szeroko stosowane na rynku druku 3D 

i charakteryzują się godnymi uwagi cechami 

użytkowymi, takimi dobra przyczepność 

do płyt konstrukcyjnych bez konieczności 

podgrzewania, zmniejszone wypaczanie 

lub zwijanie się oraz słaby zapach podczas 

drukowania. W  druku wielkoformatowym 

większa szybkość i objętość osadzanego poli-

meru może szybko spowodować nadmierne 

odkształcenie w przypadku niektórych mate-

riałów, takich jak ABS, lub znaczny skurcz, 

jak w przypadku niektórych poliolefin, a nawet 

niektórych gatunków PLA ogólnego przezna-

czenia. Kontrolując mikrostrukturę polimeru, 

uzyskany amorficzny gatunek PLA, Ingeo 

3D700, ma niski współczynnik kurczenia się 

materiału, który ma kluczowe znaczenie dla 

zmniejszenia wypaczeń, poprawy wypeł-

nienia szczelin i  przyczepności oraz zapew-

nienia udanych wydruków. W miarę jak prze-

strzeń druku 3D rozszerza się i  obejmuje 

większe, bardziej złożone aplikacje, obser-

wuje się zwiększone zapotrzebowanie na 

materiały do drukowania dostosowane do 

konkretnego zastosowania lub procesu. 

Ingeo 3D700 został zaprojektowany z myślą 

o niskim skurczu, istnieje możliwość zastoso-

wania mniej wzmacniającego produktu i nadal 

osiągania wysokiej jakości części wielkofor-

matowych, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej drukowności Ingeo PLA. Jeśli druk 

specjalny wymaga dodatkowego wzmoc-

nienia, wówczas dodatki na bazie celu-

lozy można łatwo połączyć z  Ingeo 3D700, 

tworząc alternatywę dla drogich związków 

petrochemicznych, takich jak ABS wzmoc-

niony włóknem węglowym. Oczekuje się, że 

będzie on również odpowiedni do druku 3D 

FGF (fused granular fabrication).

B4Plastics  
– Biorix, Compost3D i Ecotrim

Biorix to pierwsza słomka do picia na 

świecie, która uzyskała certyfikat nadający się 

do kompostowania w domu. Co więcej, Biorix 

oferuje również znacznie lepsze wrażenia użyt-

kownika niż w przypadku wielu innych alter-

natyw dla plastikowych słomek, które pojawiły 

się w ostatnich miesiącach i latach, takich jak 

słomki papierowe. Biorix przypomina zwykłą 

słomkę, zarówno pod względem dotyku, jak 

i rzeczywistego doświadczenia, ponieważ ma 

neutralny smak, konsystencję itd. Compost3D 

to kompostowalny filament do drukarek 3D 

firmy B4Plastics. Opracowano również apli-

kację na smartfony, która umożliwia użyt-

kownikowi obliczenie czasu kompostowania 

swoich wydruków po ich zużytkowaniu, zanim 

jeszcze je wydrukują, ponieważ aplikacja 

analizuje dane dotyczące drukowanego arty-

kułu, w  tym grubość, gęstość, wypełnienie 

itd., i może w ten sposób określić, jak długo 

potrwa degradacja tego wydrukowanego arty-

kułu. Ecotrim od B4Plastics to włókno, które 
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rozkłada się szybciej niż jakakolwiek inna 

żyłka na świecie, a także jest najsilniejszym na 

świecie materiałem ulegającym degradacji.

Poliester pochodzenia 
biologicznego przypominający PP

Aby wyprodukować „ekologiczne” tworzywo 

sztuczne, naukowcy z  niemieckiego Insty-

tutu Systemów Produkcji i Technologii Projek-

towania im. Fraunhofera zaczęli od odpadów 

przemysłowych, takich jak tłuszcze, które 

zawierały wysoki poziom pozostałości mine-

ralnych. W  komorze fermentacyjnej gene-

tycznie zmodyfikowane bakterie metabolizo-

wały te minerały, przekształcając je w biopo-

limer znany jako polihydroksymaślan (PHB). 

Mikroby magazynowały go w swoich komór-

kach w postaci płynnej jako źródło energii. Gdy 

PHB został następnie rozpuszczony z bakterii, 

został zmieszany z  dodatkami chemicznymi 

które to spowodowały m.in. spowodowały, że 

PHB twardniał znacznie szybciej niż miałoby 

to miejsce w  innym przypadku. W rezultacie 

powstał poliester pochodzenia biologicznego, 

który ma właściwości podobne do właści-

wości polipropylenu. Gdy ten poliester na 

bazie PHB zostanie umieszczony na zwykłym 

wysypisku, naturalnie występujące mikroor-

ganizmy całkowicie go zniszczą w ciągu 6 do 

12 miesięcy. Oczywiście najlepszym rozwiąza-

niem jest, jeśli produkty z tworzyw sztucznych 

są ponownie wykorzystywane lub poddawane 

recyklingowi. Dlatego też Fraunhofer zaleca, 

aby nowy materiał miał zastosowanie głównie 

w produktach jednorazowego użytku.

NEC Mass produkuje bioplastik 
na bazie roślin, który rozkłada się 
w ciągu czterech lat

Japońska firma NEC Corp udostępniła 

komercyjnie materiał, który, jak ma nadzieję, 

może być częścią rozwiązania, wprowadzając 

bioplastik wykonany ze składników roślin-

nych, który rozkłada się w środowisku w ciągu 

około czterech lat. Firma NEC pracowała 

również nad własnymi formami ekologicz-

nych tworzyw sztucznych i  znalazła przepis, 

który, jak twierdzi, zapewnia taką samą trwa-

łość jak tradycyjny materiał, ale jest znacznie 

bardziej przyjazny dla środowiska. Nazywany 

NeCycle, składa się w około 50% z celulozy 

pozyskiwanej jak drewna i słomy, i może być 

stosowany do formowania wtryskowego tak 

jak zwykłe tworzywa sztuczne. Zapewnia to 

taką samą wydajność jak typowe tworzywa 

sztuczne. Firma NEC twierdzi, że opracowała 

sposób masowej produkcji NeCycle w sposób, 

który nie wymaga żadnych procesów powle-

kania, co zapewnia mu elastyczność umoż-

liwiającą przyjmowanie wielu kształtów. Ta 

wszechstronność może sprawić, że będzie 

tak samo wygodny jak klasyczne tworzywa 

sztuczne. Firma NEC będzie oferować materiał 

w postaci granulatu lub jako elementy formo-

wane do wszystkich rodzajów produktów, 

w tym do zastosowań motoryzacyjnych i urzą-

dzeń automatyki biurowej. Prognozuje się, 

że początkowo skupi się na zastosowaniach 

o dużym wpływie na środowisko.

Podsumowanie
Biotworzywa mają szansę stać się tworzy-

wami XXI wieku, na co wskazuje ich dyna-

miczna produkcja, konkurencyjne właści-

wości użytkowe i  rozwój zastosowań już nie 

tylko w  zakresie medycyny i  inżynierii tkan-

kowej, ale również w  szerszym obszarze, 

związanym z  produkcją wyrobów codzien-

nego użytku. Systematycznie zwiększają się 

zdolności produkcyjne producentów tych 

tworzyw, szczególnie w Ameryce Północnej, 

Ameryce Południowej i Azji. W Polsce dotych-

czas nie produkuje się biotworzyw w  skali 

masowej (niedawno Grupa Azoty urucho-

miła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwa-

rzania skrobi termoplastycznej o  zdolno-

ściach produkcyjnych 300 ton/rok). Prowa-

dzonych jest natomiast dużo prac naukowych 

w różnych jednostkach naukowo-badawczych 

oraz w  przedsiębiorstwach przemysłowych, 

ukierunkowanych na opracowanie oryginalnej 

technologii wytwarzania i przetwarzania tych 

tworzyw, co z  kolei może przyczynić się do 

dalszego obniżenia ich ceny oraz kosztów 

ochrony środowiska naturalnego. 

Światowa produkcja tworzyw klasycz-

nych to około 360 mln ton. A światowa skala 

produkcji biotworzyw to niespełna 2 mln ton 

– jak widać są wciąż we wczesnym stadium 

rozwojowym. Ich rozwój będzie związany 

z  udoskonalaniem właściwości, dostęp-

nością oraz obniżeniem ceny, a  także dla 

tworzyw biodegradowalnych z  wprowadza-

niem systemów zbiórki odpadów organicz-

nych przeznaczonych do kompostowania. 

Jak wykazują oceny cyklu życia (LCA) na 

etapie wytwarzania, korzystniej w  zakresie 

emisji CO2 wypadają materiały z  surowców 

odnawialnych (pochodzenia roślinnego) niż 

materiały petrochemiczne. Obecne ceny 

są dość wysokie, co wynika z niedużej skali 

produkcji, ale też ze stopnia jej skompliko-

wania. W  produkcji biotworzyw wyjściowy 

surowiec naturalny trzeba najczęściej poddać 

dużej liczbie procesów. Ale wysoka cena to 

obecnie nie jedyny czynnik, który powstrzy-

muje producentów opakowań przed szer-

szym stosowaniem biotworzyw. 

Z pewnością można pokusić się o  zdanie 

że biomateriały to przyszłość. Należy jednak 

określić, co jest surowcem przyszłości do ich 

produkcji i  zastanowić się nad problemem 

całościowo: jaki areał trzeba przeznaczyć, żeby 

pozyskać surowiec do produkcji biotworzyw? 

Jakie są alternatywne metody utylizacji takich 

biotworzyw? Dlatego należy myśleć o rozwoju 

biotworzyw w  sposób zrównoważony 

w  kontekście dzisiejszych możliwości tech-

nicznych oraz całego łańcucha wartości od 

momentu pozyskania surowca do zagospoda-

rowania odpadów, które z nich powstaną. �
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Nowoczesny Łańcuch Dostaw

Staramy się być zawsze blisko klienta. Efektywne i ekonomiczne rozwiązania dla tworzyw 

są poszukiwane na całym świecie. Dlatego marka Bedeko jest tak chętnie wybierana 

przez dystrybutorów, którzy szukają dla swoich klientów skutecznych i ekonomicznych 

rozwiązań poprawiających jakość oraz obniżających koszty. 

Nasza obecność w ponad 30 krajach całego świata pozwala nam zdobyć unikalne 

doświadczenia oraz wiedzę, dzięki której pomagamy optymalizować technologie    

oraz obniżać koszty naszym klientom.

Szybko. Niezawodnie. Elastycznie. Niezawodny system dostaw, szybki czas reakcji 

i elastyczność są głównymi cechami charakteryzującymi naszą firmę. Składając zamówienie 

na nasze produkty, mogą być Państwo pewni otrzymania dostawy w uzgodnionym terminie.

Gwarantujemy magazyny buforowe oraz długoterminową stabilność kontraktowych 

warunków handlowych.

Globalna Obecność. Lokalna Współpraca.
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SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE KONCENTRATY DLA APLIKACJI

Wprowadziliśmy nowoczesne systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM        

w ramach międzynarodowej współpracy z globalnymi operatorami logistycznymi. 

Planowanie, zakupy, produkcja i dystrybucja odbywają się w sposób dostosowany 

do procesu produkcyjnego klientów, w sposób gwarantujący osiągnięcie 

największej wydajności. 
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INNOWACJE DAJĄCE PRZEWAGĘ

DAMY CI PRZEWAGĘ Tworzywa Sztuczne – Pełen Zakres

• DO WSZYSTKICH APLIKACJI

• PEŁNA CERTYFIKACJA

• ATRAKCYJNY POZIOM CENOWY

TWORZYWA STANDARDOWE

Tworzywa Techniczne:
PA / PC / PET / POM / SAN / ABS

Regranulaty:
mLLDPE, LLDPE, LDPE, HDPE, PPH, PPC, PET, PA, PC

Tworzywa Styrenowe & Elastomery:
GPPS / HIPS & SBS / SEBS / TPV

Poliolefiny:
LLDPE / LDPE / MDPE / HDPE / PPH / PPC

TWORZYWA INNOWACYJNE

Tworzywa o Wysokiej Wytrzymałości w Stanie Stopionym
HMS – High Melt Strenght Polymers

Tworzywa Wiążące / Graftowane
Tie-Layer / Adhesive Polymers

Graftowane Tworzywa Wysoko Cząsteczkowe w Proszku
UHMW-PO/SAN+GMA/MAH Grafting

Wysoko Napełnialne ( do 70%) Tworzywa Porowate
Nie Spieniane & Poprawiające Dyspersję 

Ekonomiczne Tworzywa Inteligentne

Wysoko Cząsteczkowe Tworzywa UHMW
Ultra High Molecular Weight Polymers

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

Biodegradowalne Compound’y (PLA+PBAT)
Certyfikat DIN CERTCO / ASTM D6400 /
OK Compost By VINCOTTE

Tworzywa Biodegradowalne Bio-based (PLA)
Certyfikat DIN CERTCO / ASTM D6400 /
OK Compost By VINCOTTE

COMPOUNDS / TWORZYWA NAPEŁNIANE  COMPOUNDS / TWORZYWA NAPEŁNIANE  
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PA6, PA66, PA66/6, PA6.10, PA11, PA12 / PP / PC / PET

Wzmocnienie:
Włókno Szklane / Kulki Szklane

Modyfikacja:
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Odporność Świetlna & Termiczna / Gęstość

Napełnienie:
Kreda / Talk / BaSo4 / Nano Minerały
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Firma Avient Corporation wprowadziła na 

rynek nowych dodatków blokujących 

światło do opakowań wykonanych z poli(te-

reftalanu etylu) (PET) przeznaczonych do 

produktów nabiałowych. W ostatnich latach 

białe, nieprzezroczyste butelki PET do zasto-

sowań mleczarskich były coraz częściej 

badane pod kątem potencjalnego wpływu 

ich wypełniaczy mineralnych w  strumieniu 

zawracanym, używanym do wytwarzania 

włókien. Najnowsza technologia dodatków 

specjalnych ColorMatrix Lactra Four, Color-

Matrix Lactra One  i  ColorMatrix Lactra 

Zero oferuje producentom i  przetwórcom 

opakowań PET możliwość osiągnięcia 

ponad 99,9% blokowania światła w  jedno-

warstwowym PET, przy wysokim poziomie 

bieli (L* do 94), ale przy zawartości dwutlenku 

tytanu (TiO2) mniej niż 1% wag. i  części 

nieorganicznych mniej niż 4% wag. Dodatki 

dostępne są również w wersjach wolnych od 

TiO2. Nowy dodatek Lactra posiada apro-

baty do kontaktu z żywnością Unii Europej-

skiej i FDA, jest kompatybilny ze strumieniem 

recyklingu PET dla włókien, arkuszy i taśm. 

Testy pokazują również, że w  ustalonych 

strumieniach recyklingu nieprzezroczystego 

białego PET produkty Lactra nadają się do 

recyklingu w  obiegu zamkniętym butel-

ka-butelka. Nowa technologia dodatków 

blokujących światło Lactra może pomóc 

klientom borykającym się z ograniczeniami 

dotyczącymi TiO2 w  spełnieniu przepisów 

bez uszczerbku dla wydajności.  Dodat-

kowe korzyści obejmują lepszą wydajność 

w  opakowaniach cienkościennych, lepszą 

biel i  lepszą przetwarzalność w przypadku 

pierwotnych gatunków PET i rPET. 

Ponadto Avient Corporation wprawadziła 

na rynek skonsolidowaną gamy dodatków 

barwiących i dodatków do efektów specjal-

nych z  plastizolem. Nowe produkty, ofero-

wane pod nową marką „Avient Specialty 

Inks”, obejmują najpopularniejsze efekty 

i dodatki, takie jak: olśniewające mieniące się, 

brokatowe, żele, efekty tekstury i modyfika-

tory zwiększające wydajność. Nowe dodatki 

Avent Specialty Inks i  dodatki do efektów 

specjalnych są kompatybilne ze wszystkimi 

markami do sitodruku firmy Avient, w  tym 

QCM, Rutland, Union i Wilflex. 

DODATKI SPECJALNE DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Dla unikalnych efektów

Polimery w czystej postaci, bez żadnej modyfikacji oraz dodatków, są używane jedynie w nielicznych przypadkach. 
W celu zmiany ich właściwości przetwórczych, struktury i właściwości użytkowych stosuje się różnego rodzaju 
materiały pomocnicze, dodawane w trakcie przygotowania mieszanek polimerów. Środki pomocnicze w produk-
cji wyrobów z tworzyw polimerowych obejmują bardzo szeroki zakres substancji chemicznych dodawanych do 
polimeru przed lub w trakcie ich przetwórstwa. 

� Justyna Pawłowska �
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Firma Ampacet wprowadziła nową kolekcją 

Whispers do efektów specjalnych, która 

zapewnia teksturowe i matowe wykończenie 

opakowań PET we wszystkich segmentach 

rynku. Rozszerzenie popularnej linii dodatków 

specjalnych Modern Mattes Whispers 

zapewnia dotykową teksturę w  połączeniu 

z  wizualnym efektem matowym. Lodowata 

energia efektu jest zapewniona bez dodatko-

wych kosztów procesu wtórnego lub zmiany 

formy. Kolekcja Whispers nadaje wygląd 

„zamrożonej przyjemności” dla ekspresyj-

nego i  przewiewnego zastosowania koloru, 

który wspiera naturalne przesłanie marki. 

Obecnie na rynku dostępne są kolory: Blue 

Breeze, Calmed Coral, Golden Glimmer, Lucid 

Lilac, Muted Mauve i Soft Celadon. Kolekcję 

kolorów Whispers można dostosować do 

dowolnej linii kolorystycznej, aby dokładnie 

odzwierciedlić ukierunkowany przekaz ofero-

wanych produktów. 

Firma Ampacet wprowadziła Nucleant PP 

4000389-E, dodatek nukleujący zaprojekto-

wany w  celu poprawy właściwości mecha-

nicznych i sztywności polipropylenu. Dążenie 

do redukcji wagi produktów, kluczowy trend 

w zakresie zrównoważonego rozwoju, polega 

na redukcji grubości wyrobów z  tworzyw 

sztucznych w celu zmniejszenia zużycia poli-

merów. Może to jednak prowadzić do wytwa-

rzania delikatniejszych wyrobów, które nie 

będą w stanie wytrzymać normalnego użytko-

wania. W celu poprawy właściwości mecha-

nicznych polipropylenu, tradycyjnie stosuje się 

wypełniacze mineralne, nadające sztywność 

i  stabilność wymiarową produktowi końco-

wemu. Wypełniacze mineralne mogą jednak 

znacząco zmienić gęstość polipropylenu, 

wpływając na jego zdolność do recyklingu, 

ponieważ niektóre zakłady recyklingu oddzie-

lają polimery, stosując metodę separacji flota-

cyjnej (sink-float), w  której lżejsze materiały, 

takie jak PP, pływają, a  gęstsze tworzywa 

sztuczne, takie jak politereftalan etylenu (PET), 

toną. Nowy dodatek nukleujący Ampacet 

Nucleant PP 4000389-E poprawia właściwości 

mechaniczne i sztywność wyrobów z polipro-

pylenu formowanych wtryskowo lub metodą 

termoformingu, nie wpływając na gęstość ani 

przezroczystość polimeru. Dodatek umoż-

liwia zmniejszenie grubości części i produktów 

końcowych z polipropylenu przy zachowaniu 

tej samej sztywności, może być stosowany 

zarówno do tworzyw pierwotnych, jak i pokon-

sumpcyjnych. Ponieważ nie zmienia gęstości 

polimeru, zastosowanie środka Ampacet 

Nucleant PP 4000389-E pozwala na wykony-

wanie separacji flotacyjnej w zakładach recy-

klingu, umożliwiając klientom osiąganie celów 

zrównoważonego rozwoju. Ampacet Nucleant 

PP 4000389-E nadaje się do zastosowań 

w produktach nieprzezroczystych lub przezro-

czystych, charakteryzuje się dobrymi właści-

wościami optycznymi, w tym lepszą przejrzy-

stością i  zmniejszonym zamgleniem w przy-

padku stosowania do części przezroczystych. 

Również firma Omya ogłosiła wprowadzenie 

na rynek OmyaPET, nowej rodziny dodatków 

zmętniający do produkcji białych, nieprzezro-

czystych butelek PET lub białej nieprzezroczy-

stej folii BOPET. OmyaPET zapewnia mniejszy 

ślad środowiskowy np. w butelkach po mleku 

MAGAZYNY GRANULATÓW TWORZYW SZTUCZNYCH
• silosy z lejem zsypowym
• zbiorniki buforowe
• systemy transportu pneumatycznego
• przenośniki pionowe i poziome
• automatyka i sterowanie
• systemy kontrolno-pomiarowe

Agremo Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77 40-29-460; 77 41-62-683
email: agremo@agremo.pl
www.agremo.pl
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UHT oraz obniża koszty produkcji butelek bez 

uszczerbku dla właściwości mechanicznych 

i optycznych. Dodatkowo oferowany dodatek 

spełnia wymagania UE 10/2011 dotyczące 

kontaktu z  żywnością i  jest wytwarzany 

z wyselekcjonowanych produktów certyfiko-

wanych przez Bureau Veritas jako materiał 

pochodzący w 100% z  recyklingu. Ta nowa 

rodzina produktów odzwierciedla zaangażo-

wanie firmy w  oferowanie zrównoważonych 

i  innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu 

tworzyw sztucznych. 

Firma Clariant wprowadziła na rynek natu-

ralne dodatki pochłaniające lotne związki 

organiczne DESVOCANT do pakowania 

i  transportu ładunków cargo. Dodatki  

DESVOCANT pomagają producentom 

i  spedytorom kontrolować i  eliminować 

gromadzenie się lotnych związków organicz-

nych w  wyniku odgazowywania zamknię-

tych wyrobów. Lotne związki organiczne 

mogą gromadzić się za każdym razem, gdy 

wyprodukowane towary są przechowywane 

w  zamkniętych pomieszczeniach. W  przy-

padku nadawców, podmiotów zajmujących 

się obsługą ładunków i kupców nagłe uwol-

nienie wysokich stężeń nagromadzonych 

lotnych związków organicznych podczas 

otwierania pojemników transportowych lub 

pudeł w  celu kontroli produktu lub rozła-

dunku może stanowić poważne zagrożenie 

dla zdrowia w przypadku wdychania. W przy-

padku konsumentów, nieprzyjemny zapach 

wydzielanym przez niektóre towary podczas 

rozpakowywania, może nawet w niektórych 

przypadkach być przyczyną zwrotu zakupio-

nego produktu. Linia nowych adsorbentów 

DESVOCANT na bazie minerałów ilastych 

skutecznie zmniejszają potencjalne narażenie 

osób zajmujących się obsługą przesyłek, 

handlowców i konsumentów na lotne związki 

organiczne wytwarzana z  zamkniętych 

produktów. Adsorbenty DESVOCANT oparte 

są na naturalnie występującej, nietoksycznej 

bentonitowej glince mineralnej o  unikalnej 

strukturze powierzchni, która jest suszona 

w postaci granulatu i  umieszczona w prze-

puszczających powietrze saszetkach lub 

workach. Lotne związki organiczne z powie-

trza wewnątrz pojemników transportowych 

lub elementów pakowanych pojedynczo 

lub w  pudełkach są przyciągane i  wiązane 

na powierzchni sypkich granulek w  wyniku 

adsorpcji. Adsorbenty DESVOCANT są 

dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, odpo-

wiednich do umieszczania w małych opako-

waniach produktów począwszy od butów, 

torebek czy odzieży, aż po kontenery pełne 

dywanów, farb, zabawek, opakowań tworzy-

wowych, poduszek, materacy i mebli. 

Firma SANITIZED AG wprowadziła inno-

wacyjny produkt Sanitized BroadTect, który 

trwale chroni polimery przed szeroką gamą 

mikroorganizmów. Produkty polimerowe 

z powłoką antybakteryjną Sanitized są od wielu 

lat stosowane w obszarach wrażliwych pod 

względem higieny. Sanitized z portfolio Broad-

Tect chroni polimery przed wszystkimi istot-

nymi mikroorganizmami za pomocą produktu 

przeciwdrobnoustrojowego, zapewnia 

ochronę przed bakteriami Gram-dodatnimi 

i Gram-ujemnymi, pleśnią, drożdżami, a nawet 

glonami. Ten nowo opracowany produkt firmy 

SANITIZED AG charakteryzuje się wysoką 

odpornością na temperaturę i nadaje się do 

metod przetwarzania tworzyw termoplastycz-

nych, takich jak procesy wytłaczania lub wtry-

skiwania. Sanitized oferuje trwałą ochronę 

przeciwdrobnoustrojową, która jest skuteczna 

nawet po zwietrzeniu. Ponadto wykazano 

dobrą skuteczność przeciwwirusową na 

powierzchniach. Zwykle każdy przeciwdrob-

noustrojowy składnik aktywny ma specy-

ficzne i ograniczone spektrum skuteczności. 

W obszernej serii testów twórcom SANITIZED 

udało się połączyć specjalnie wyselekcjono-

wane substancje aktywne w  sposób, który 

synergicznie uzupełnia ich spektrum dzia-

łania. Rezultatem jest produkt, który zapewnia 

kompleksową, trwałą ochronę przeciwdrobno-

ustrojową przed bakteriami, pleśnią i pleśnią, 

drożdżami i algami. Ten odporny na tempe-

raturę, przeciwdrobnoustrojowy dodatek jest 

odpowiedni dla większości tworzyw termopla-

stycznych, takich jak PE, PP, TPU, EVA, PVC, 

guma (EPDM, NBR, SBR), które są używane 

w procesie wytłaczania lub wtryskiwania. Jest 

kompatybilny z  powszechnie stosowanymi 

dodatkami, dzięki czemu nadaje się do wielu 

zastosowań. W  przypadku tekstyliów Sani-

tized  T  99-19 to opatentowana technologia 

oparta na związku silanowo-amoniakowym. 

Stosuje się go w odzieży roboczej i ochronnej 

dla personelu pielęgniarskiego, pościeli czy 

materacach w  hotelach, zakładach opieki 

pielęgniarskiej i  szpitalach. Wyroby polie-

strowe przeznaczone właśnie do tych 

obszarów zastosowań mogą być obecnie nie 

tylko antybakteryjne, ale także niezawodnie 

chronić przed SARS CoV-2. Skuteczność 

przeciwwirusowa (99,84%) Sanitized T 99-19 

został oficjalnie potwierdzony badaniami prze-

prowadzonymi przez zewnętrzne laboratoria. 

Dzięki szerokiej gamie zastosowań, Sanitized 

T 99-19 może być używany na różne sposoby 

w  codziennej higienie i  może wnieść pozy-

tywny wkład w nasze wysiłki na rzecz opano-

wania pandemii. 

Firma Evonik opracowała aktywny wypeł-

niacz dla przemysłu oponiarskiego, który 

znacząco poprawia przyczepność opon 

zimowych na śniegu i  błocie, zwiększając 

tym samym bezpieczeństwo. ULTRASIL 

4000 GR to pierwsza krzemionka o  niskiej 

powierzchni (LSA), która zapewnia również 

bardzo dobrą dyspergowalność. Powoduje to 

bardzo wysoki poziom wypełniacza w bież-

niku opony, co dodatkowo poprawia przy-

czepność w  porównaniu z  oponami wyko-

rzystującymi konwencjonalną krzemionkę. 

Nowy produkt może być stosowany nie tylko 

w  bieżnikach opon, ale także w  ścianach 

bocznych i zastosowaniach innych niż opona, 

takich jak mechaniczne wyroby gumowe lub 

podeszwy butów. �
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Wśród środków barwiących wyróżnia 

się barwniki oraz pigmenty. Barwniki, 

to głównie związki organiczne, są rozpusz-

czalne w  podłożu i  pozwalają uzyskiwać 

kolor jaśniejszy niż pigmenty. Są jednak mniej 

trwałe i  odporne na czynniki zewnętrzne 

(np.  światło). Należą do nich m.in. barwniki 

azowe, kumarynowe, antrachinonowe, ftalo-

cyjaninowe i perylenowe. 

Z kolei pigmenty to przede wszystkim tlenki 

metali i sole nieorganiczne. Otrzymywane są 

w  formie cząstek rozpraszanych w medium 

nośnym, a  ich barwa zależy od wielkości 

drobin i rodzaju użytego medium. Uzyskiwane 

kolory zazwyczaj są bardzo trwałe, jednak 

matowe i bez głębi.

Nowości rynkowe
Koncern LANXESS postanowił wesprzeć 

producentów koncentratów w procesie opra-

cowywania kolorowych tworzyw biodegra-

dowalnych. Jednostka biznesowa Inorganic 

Pigments (IPG) wprowadziła usługę dostar-

czania klientom wskazówek dotyczących 

maksymalnego stężenia pigmentów na bazie 

tlenku żelaza w  tzw. formulacjach biopla-

stycznych o  niskiej zawartości metali cięż-

kich. Pigmenty Colortherm z  tlenku żelaza 

nadają się do barwienia kompostowalnych 

tworzyw sztucznych, gdyż nie wpływają 

na rozkład polimeru. Na podstawie zale-

canego przez firmę dozowania pigmentów 

producenci przedmieszek mogą natych-

miast opracować indywidualne receptury 

barwionych tworzyw biodegradowalnych, 

bez kosztownego badania pigmentów. Dzięki 

pigmentom z tlenku żelaza marki Colortherm, 

które w  przeciwieństwie do alternatywnych 

produktów dostępnych na rynku są niemal 

całkowicie pozbawione metali ciężkich, 

możliwe jest bezwzględne zachowanie limitów 

dla tworzyw biodegradowalnych, nawet przy 

wysokiej zawartości pigmentów. Pigmenty 

z tlenku żelaza Colortherm koncernu Lanxess 

są dostępne w kolorach czerwonym, żółtym, 

brązowym i czarnym, a także w wielu odcie-

niach pośrednich. Nie wymagają specjal-

nego oznakowania ani nie są klasyfikowane 

jako substancje niebezpieczne. W  swojej 

ofercie Lanxess posiada także wodne prepa-

raty pigmentowe marek Levanyl i  Levanox, 

które wyróżniają się wysoką mocą barwienia, 

małym rozmiarem cząsteczek, niską lepko-

ścią. Nie zawierają rozpuszczalników ani 

lotnych związków nieorganicznych (VOC). 

Wiele produktów obu marek spełnia również 

wymogi normy DIN EN 71, dyrektywy doty-

czącej bezpieczeństwa zabawek oraz stan-

dardów oznakowania ekologicznego, takich 

jak Blue Angel czy Nordic Ecolabel. Koncern 

wprowadził także na rynek dwa nowe nieorga-

niczne żółte pigmenty, mianowicie Color-

therm Yellow 5 i Colortherm Yellow 26. Oparte 

są odpowiednio na tlenku żelaza i  tlenku 

cynku i  zostały specjalnie zaprojektowane 

do ekonomicznego barwienia w  zakresie 

temperatur od 220°C do 260°C. Dzięki równie 

wysokiej intensywności koloru przy tej samej 

Środki barwiące 
– nowości rynkowe i trendy

Środki barwiące wykorzystywane są od wieków. Obecnie stosuje się je m.in. jako „kosmetyki” dla innych produk-
tów, nadające im estetyczny wygląd oraz wyróżniające je na tle innych produktów. Środki barwiące wykorzystuje 
się niemal we wszystkich gałęziach przemysłu przy produkcji m.in. kosmetyków, produktów chemii gospodarczej, 
środków spożywczych, leków, tekstyliów, materiałów budowlanych czy tworzyw sztucznych.

� Justyna Pawłowska �
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przestrzeni barw, oferują producentom i prze-

twórcom tworzyw sztucznych kompromis 

pomiędzy najlepszymi w swojej klasie produk-

tami Colortherm Yellow20 i  Colortherm 

Yellow30, które są odporne na temperaturę 

do 300°C. Asortyment obejmuje nie tylko 

spektrum barw jasnych, nasyconych odcieni 

żółci, ale także tonacje pomarańczowe. Ze 

względu na specjalny proces produkcyjny, 

intensywność koloru Colortherm Yellow26 

i  Colortherm Yellow30 jest do 20 procent 

wyższy niż porównywalnych produktów, co 

oznacza, że do barwienia tworzywa sztucz-

nego wymagany jest odpowiednio niższy 

poziom dodatku pigmentu. Lanxess posze-

rzając gamę specjalnych pigmentów Color-

therm Yellow umożliwia przetwórcom wybór 

odpowiednich pigmentów, dostosowanych 

do rodzaju barwionego tworzywa sztucznego 

i wymaganej stabilności termicznej.

Koncern Ampacet wprowadził na rynek 

kolekcję koncentratów barwiących pod 

nazwą handlową Dallol zaprojektowanych 

dla nadania nowoczesnego, dynamicznego 

wyglądu artykułom formowanym metodą 

wtryskową. Nowa paleta barw zaprojekto-

wana do zastosowań poliolefinowych umoż-

liwia właścicielom marek zwiększenie atrak-

cyjności swoich produktów prezentowanych 

na półkach sklepowych. Oferowana kolekcja 

odzwierciedla kolory emanujące prosto 

z  Afryki, oferując wizualne wycieczki do 

wnętrza ognistych wulkanów, które wytwa-

rzają unikalne kolory typowe dla wulkanu 

Dallol. Na pierwszy rzut oka formacja wulkanu 

wygląda jak potężna masa skał uśpiona 

w dolinach porośniętych bujną roślinnością. 

W  tajemniczych kwaśnych jeziorach można 

znaleźć całe spektrum kolorów przechodzą-

cych od lodowatego błękitu do szmaragdowej 

zieleni, od błotnistej czerwieni do tajemniczej 

czerni, z których wszystkie przypominają nam 

o  zmienności nastroju wulkanu. W  kolekcji 

nie zabrakło również drobnych cząste-

czek popiołu rozproszonych i  uwięzionych 

w  podstawowych kolorach. Barwy kolekcji 

Dallol obejmują również ogniste ciepło gorą-

cych źródeł Hot Springs, ziemisto-rdzawy 

odcień okruchów lapilli, świeży spieniony 

błękit występujący w skałach wulkanicznych 

Gwisho, ziemiste odcienie Tephry, a  także 

akcenty grafitu w  charakterystyczne dla 

formacji Scoria, zielone niespodzianki Olivine 

i  popielaty kolor dacytu. Koncern wprowa-

dził również na rynek, wysokowydajny orga-

niczny koncentrat barwiący PEARL 368d do 

kawitacji przeznaczony do tworzenia wysokiej 

jakości etykiet i  nieprzezroczystych białych 

opakowań BOPP. Nowy produkt pozwala 

osiągnąć bardzo niską gęstość folii i wysoką 

wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu 

wysokiej estetyki i całkowitej nieprzezroczy-

stości folii. PEARL 368 zapewnia stałą wydaj-

ność kawitacji na całej szerokości wstęgi, 

szczególnie na dużych stelażach rozciągarek 

BOPP. Pozwala również na zmniejszenie 

zużycia organicznych środków kawitacyj-

nych nawet o 25% przy zachowaniu tej samej 

gęstości folii, w  porównaniu z  tradycyjnymi 

koncentratami kawitacyjnymi.

W związku z  tym, iż coraz więcej produ-

centów opakowań do żywności i  napojów 

stara się wspierać gospodarkę o  obiegu 

zamkniętym firma Avient Corporation wpro-

wadziła na rynek Rejoin PCR Masterbatch do 

zastosowań w opakowaniach poliolefinowych 

oraz ColorMatrix Optica PET do opakowań 

PET. Dzięki temu, że w nowej przedmieszce 

Rejoin PCR Masterbatch, jako nośnik wyko-

rzystuje się tworzywa pochodzące z  recy-

klingu poużytkowego (PCR – post consumer 

recycled), Rejoin PCR Masterbatch umożliwia 

produkcję wyrobów w 100% pochodzących 

z PCR. Do tej pory do wytwarzania przed-

mieszek jako nośnik były wykorzystywane 

głównie polimery pierwotne. Oznacza to, że 

przy typowych współczynnikach zużycia 

gotowy produkt zawierałby od 3 do 5 procent 

tworzywa niepoddanego recyklingowi. Rejoin 

PCR Masterbatch łączy pigmenty i  dodatki 

funkcjonalne w  jednym produkcie bez 

negatywnego wpływu na kolor lub właści-

wości mechaniczne. Można go dodawać 

podczas produkcji przy użyciu standardo-

wego sprzętu, ma przy tym niewielki wpływ 

na proces przetwarzania i  dodatkowo 

pozwala także na pełny recykling produktu 

końcowego. ColorMatrix Optica to nato-

miast stabilne termicznie niebieskie tonery, 

które umożliwiają zwiększenie recyklingu 

opakowań PET. Różnice w  estetycznym 

wyglądzie rPET spowodowane są wielokrot-

nymi cyklami cieplnymi, ponieważ materiał 

jest odzyskiwany i  ponownie wykorzysty-

wany. Może to powodować żółknięcie i  inne 

zmiany kolorów. Ponadto wydajność prze-

twarzania zmniejsza się, ponieważ mate-

riał jest poddawany recyklingowi. Nowe 

produkty opracowane jako dodatek do pier-

wotnego PET i  PET z  recyklingu (rPET), 

powodują zmniejszenia żółknięcia i/lub 

zmienności kolorów. Oferowane rozwiązanie 

zawiera również dodatkowe korzyści tech-

nologii ColorMatrix SmartHeat RHC, zwięk-

szające wydajność przetwarzania i  wytrzy-

małości mechanicznej butelek oraz zmniej-

szają przestoje i ilość odpadów oraz zużycie 

energii podczas procesu rozdmuchiwania 

butelek. Niebieskie tonery ColorMatrix Optica 

są przeznaczone do procesów formowania 

wtryskowego i  wytłaczania. Są dostępne 

w handlu na głównych rynkach światowych. 

Koncern wprowadził także na rynek OnColor 

WC Choice, nową linię niedrogich barwników, 

które niezawodnie osiągają poziomy wydaj-

ności wymagane w  szeregu zastosowań 

przewodów i kabli. Kompatybilne z octanem 

etylenowo-winylowym (EVA) i  polietylenem 

(PE), portfolio 12 standardowych kolorów 

pozwala na mniejsze ilości zamówienia 

i  krótsze czasy realizacji. Barwniki OnColor 

WC Choice nadają się do zastosowań w tele-

komunikacji, energetyce i motoryzacji. 

W celu osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju i  wypełnienia zobowiązań doty-

czących gospodarki o  obiegu zamkniętym 

tworzyw sztucznych, producenci arty-

kułów z  tworzyw sztucznych coraz częściej 

stosują polimery, które można kompostować. 

Jednostka biznesowa Clariant Pigments 

wspomaga te cele oferując klientom nowe 

możliwości barwienia w postaci gamy certy-

fikowanych pigmentów OK Compost INDU-

STRIAL. Dziewięć wybranych produktów 

z  linii Clariant PV Fast i  Graphtol jest teraz 

oznaczonych etykietą OK Compost INDU-

STRIAL, które w pełni spełniają wymagania 

normy Unii Europejskiej EN 13432: 2000, 

gdy nie są stosowane powyżej maksymal-

nego stężenia w  końcowym produkcie, co 

stanowi znaczący wkład do zrównoważonego 

rozwoju. Gama proszków pigmentowych PV 

Fast i Graphtol to wysokowydajne pigmenty 

organiczne. Obie gamy produktów są wyko-

rzystywane w  różnych zastosowaniach 

w sektorze opakowań do kontaktu z żywno-
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ścią, zastaw stołowych/naczyń z  tworzyw 

sztucznych lub zabawek.

Shepherd Color  ogłosił wprowadzenie na 

rynek nowych produktów do ich specjali-

stycznej linii pigmentowej Arctic IR Reflective. 

Chromium Oxide Green, znany również jako 

CI Pigment Green 17, jest szeroko stosowany 

w wysokowydajnym dopasowywaniu kolorów 

i  ma szerokie aprobaty regulacyjne i  jest 

włączony do rejestrów chemicznych na całym 

świecie. Shepherd Color’s Green  30C659 

wykorzystuje technologię Dynamix, która 

eliminuje czasochłonny, energochłonny 

i  zmienny etap mielenia pigmentu podczas 

opracowywania laboratoryjnego, zwiększania 

skali i  pełnej produkcji. Jest nieorganiczny 

i nie zawiera żadnych organicznych środków 

dyspersyjnych ani żywic, które mogłyby 

pogorszyć działanie systemów zawierają-

cych pigment. To unikalne połączenie właści-

wości sprawia, że pigment jest podstawą 

każdego zrównoważonego systemu powło-

kowego lub tworzywowego. Może być on 

stosowany w tworzywach sztucznych i poli-

merach konstrukcyjnych, zwłaszcza w cien-

kich foliach, jak i  włóknach. Pigment jest 

zoptymalizowany pod kątem łatwej dyspersji 

i  ma właściwości, takie jak ciemnozielony 

kolor, wysoki całkowity współczynnik odbicia 

światła słonecznego (TSR), wysoką nieprze-

zroczystość i stabilność termiczna, kompaty-

bilność z szeroką gamą systemów wodnych 

i rozpuszczalnikowych oraz tworzyw sztucz-

nych. Oprócz CI Pigment Green 17 Shepherd 

Color wprowadził na rynek Bismuth Vana-

date (BV) CI Yellow 184. Ten dodatek do ich 

ultrawysokiej wydajności żółtych i pomarań-

czowych serii pigmentowych, dodaje kolejny 

pigment do ich już długiej listy opcji kolo-

rystycznych. Yellow 30C133 jest dostępny 

tylko pod marką Dynamix i  jest całkowicie 

nieorganiczny, nie zawiera żadnych orga-

nicznych środków dyspergujących ani żywic, 

które mogłyby pogorszyć działanie systemów 

zawierających oferowany pigment. Typowe 

zastosowania nowego produktu to powłoki 

o  wysokiej wydajności, powłoki samocho-

dowe, przemysłowe, architektoniczne, prosz-

kowe i  inne. Może być również stosowany 

w  tworzywach sztucznych i  polimerach 

konstrukcyjnych, zwłaszcza w cienkich foliach 

i włóknach. Green 30C659 i Yellow 30C133 

to odpowiedni partnerzy dla innych inno-

wacyjnych pigmentów odblaskowych Arctic 

IR firmy Shepherd Color, które pomagają 

klientom rozszerzyć ich nieorganiczne, trwałe 

i  odporne na warunki atmosferyczne opcje 

przestrzeni kolorów. 

Barwa pełni ważną rolę w  przetwórstwie 

tworzyw sztucznych, również w  przypadku 

polimerów wysokotemperaturowych. Jest 

ona często używana do wizualnego zróżni-

cowania, dlatego niezwykle istotna jest jej 

intensywność i  różnorodność. Do tej pory 

spektrum kolorów do barwienia polimerów 

wysokotemperaturowych było ograniczone. 

Powodem tego było użycie nieorganicz-

nych barwników, ponieważ tylko one mogły 

wytrzymać wysokie temperatury przetwa-

rzania. Jednak klienci z obszarów zastosowań 

elektronarzędzi, przemysłu motoryzacyjnego 

czy inżynierii elektrycznej i medycznej ocze-

kiwali produktów o  intensywnych kolorach. 

Nowe receptury kolorów są w stanie sprostać 

nadzwyczajnym wymaganiom i  zapewniają 
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wysoki poziom jakości. Łącząc obserwacje 

rynku, potrzeby klientów i własne doświad-

czenie, producent masterbaczy AF-COLOR, 

oddział AKRO-PLASTIC GmbH, zaprezen-

tował niedawno produkty z różnych dziedzin 

specjalistycznych pod nazwą AF-COLOR 

Selection. Dzięki składowi nowych receptur 

z własnego działu badań i  rozwoju, AKRO-

-PLASTIC był w  stanie wytworzyć przed-

mieszki o  intensywnym kolorze, a  jednocze-

śnie stabilne termicznie. Przedmieszki prze-

znaczone są do stosowania w szerokiej gamie 

tworzyw, na przykład dla PPA, PPS lub PEEK. 

Według producenta zawarte w  masterba-

czach AF-Color barwniki charakteryzują się 

stabilnością temperaturową do 350°C.

Pomocne w recyklingu 
i sortowaniu

Recykling tworzyw sztucznych na całym 

świecie nabiera szybkiego tempa. Największe 

wyzwanie w separacji i sortowaniu podczas 

recyklingu tworzyw sztucznych stanowią 

czarne i kolorowe tworzywa. Dzięki szeroko 

rozpowszechnionej technologii czujników 

NIR oceniane jest widmo bliskiej podczer-

wieni odbite przez tworzywo. Każdy rodzaj 

tworzywa sztucznego ma charakterystyczne 

spektrum i dzięki temu może być identyfiko-

wany, sortowany i  ostatecznie poddawany 

recyklingowi. 

Firma Shepherd Color zaprezentowała 

barwnik do opakowań, który może odbijać 

fale podczerwone w  sortowniach, aby 

tworzywo sztuczne mogło trafić do recy-

klingu. Kolor czarny to popularny kolor 

używany w  opakowaniach plastikowych, 

który zazwyczaj występujący w formie czar-

nego pigmentu węglowego. Jak wiadomo 

taki pigment pochłania światło ze źródeł 

światła stosowanych w  obiektach sorto-

wania tworzyw sztucznych, co uniemożliwia 

identyfikację rodzaju użytego polimeru przez 

czujnik, w  wyniku czego materiał nie trafia 

do recyklingu. W oparciu o nową recepturę 

stworzoną z myślą o recyklingu, firma wpro-

wadziła pigment IR Black. Obecnie firma 

opracowała ulepszoną wersję pigmentu 

o nazwie Arctic Black 10P925. Pigment jest 

zoptymalizowany pod kątem sortowania 

tworzyw sztucznych z  użyciem podczer-

wieni. Jego podstawowe właściwości to 

głęboki, intensywny kolor, niemagnetycz-

ność, odporność na wielokrotne wytła-

czanie. Pigment jest zgodny z  przepisami 

dotyczącymi opakowań żywności na rynku 

UE. Jak zachwala producent, Black 10P925 

jest odpowiedni nie tylko do barwienia arty-

kułów tworzywowych przeznaczonych do 

produkcji, pakowania i transportu żywności, 

ale również może być stosowany w  innego 

rodzaju powłokach. 

Również Gabriel-Chemie w  odpowiedzi 

na zapotrzebowanie rynku na produkty 

wykrywalne w  technologii NIR oferuje 

swoim klientom detekcję w bliskiej podczer-

wieni i  certyfikację COTREP (COTREP to 

komitet techniczny ds. recyklingu opakowań 

z  tworzyw sztucznych we Francji, założony 

przez firmy Citeo, Elipso i Valorplast) dla ofero-

wanych masterbaczy. Maxithen HP9AB1897 

na bazie PE, może być wtryskiwany, kompre-

sowany, przetwarzany na folie na płytach, 

ma wysoką siłę krycia, jest dopuszczony do 

kontaktu z  żywnością zgodnie z  normami 

UE i  USA i  nie zawiera tlenku żelaza. 

Ponadto Maxithen HP9AB1897 na bazie PE 

ma swojego „brata bliźniaka” na bazie PP, 

Maxithen PP9AB1707, który ma takie same 

właściwości optyczne i  techniczne, a  także 

posiada certyfikat COTREP.

Trendy
Firmy oferujące środki barwiące opra-

cowują już trendy kolorystyczne na 2022 

rok. Jedyną z nich jest Milliken. W miarę jak 

świat odzyskuje siły po okresie słabości, 

ludzie nabierają wiary, że pozytywne wybory 

mogą zmienić codzienne życie, a  troska 

i  szacunek znajdują się na pierwszym 

miejscu listy priorytetów. Opracowana przez 

Milliken paleta środków barwiących Color-

Direction 2022 Emerging Confidence oferuje 

markom sposób na odzwierciedlenie tych 

wartości i  nowego optymizmu społeczeń-

stwa, ukierunkowując pozytywne wybory 

konsumentów za pomocą pełnych nadziei 

obrazów jasnych i optymistycznych kolorów 

na opakowaniach produktów. Portfolio 

Milliken obejmuje m.in. barwniki Liquitint 

dostosowane do potrzeb klienta, które łączą 

dynamiczne kolory z  dobrą przetwarzal-

nością dla wielu zastosowań. Zalety barw-

ników Liquitint Milliken: rozpuszczalność, 

kompatybilność, uniwersalność i  stabil-

ność. Te rozpuszczalne w wodzie i niebar-

wiące barwniki są kompatybilne z  najbar-

dziej wymagającymi składnikami. 

Koncentraty barwników ClearTint do 

polipropylenu (PP) NX UltraClear nadają 

żywe, przejrzyste kolory i  są zgodne 

z  wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi 

opakowań do żywności; Reactint polime-

rowe barwniki do poliuretanu (PU) nadają 

produktom atrakcyjny kolor bez wpływu 

na właściwości fizyczne materiału. Linia 

KeyPlast firmy Milliken oferuje spektrum 

jasnych, wysokowydajnych barwników 

do polimerów. Należą do nich ABS, PET 

w  zastosowaniach przezroczystych, prze-

znaczonych do kontaktu z  żywnością, jak 

również inne przezroczyste polimery amor-

ficzne, takie jak PS, PC i  PMMA. KeyPlast 

RESIST to spektrum jasnych, wysokowy-

dajnych barwników, zaprojektowanych 

specjalnie do barwienia tworzyw inżynie-

ryjnych, takich jak PA, PBT, PPA oraz PSU 

oraz innych wysokotemperaturowych żywic 

i  mieszanek wypełnionych szkłem i  trud-

nopalnych. Barwniki te charakteryzują się 

zwiększoną odpornością na warunki atmos-

feryczne i na światło, są wysokiej czystości 

i dobrze sprawdzają się w warunkach wyso-

kotemperaturowego przetwarzania i  stoso-

wania – typowych dla wysokowydajnych 

polimerów. �
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niepewnych czasach, tematy „Obudź swoje 

zmysły” czy „Ponownie rozpal swojego ducha” 

mają odzwierciedlać nowy początek i  dać 

ludziom odwagę i  pewność na przyszłość. 

Seria „Re-wake your senses” to modyfikacja 

powierzchni plastikowych poprzez efekty 

dotykowe dzięki unikalnemu znakowaniu lase-

rowemu, natomiast kolekcja „Re-kindle your 

spirit” przedstawia promieniujące pozytywną 

energią nowoczesne, błyszczące, kolory 

z efektami, które pokazują trwałą metalizację 

plastiku czy efekt marble. W kolekcji można 

znaleźć również nowostworzone naturalne 

kolory z biopolimeru, które sygnalizują ekolo-

giczną świadomość w działaniu firmy.

TagTec – Co by było, gdyby 
tworzywa mogły mówić?

Gabriel-Chemie wprowadził na rynek nową 

linię masterbaczy TagTec. Nazwa TagTec 

łączy oba terminy „Taggant” i  „Technologia”. 

Wyznacza ona możliwości aplikacyjne uwie-

rzytelniania produktów na wyższym poziomie. 

Firma skupia się tutaj na bezpieczeństwie, 

identyfikowalności i  automatyzacji procesów 

zarządzania produktem. Innymi słowy, plasti-

kowe części otrzymują indywidualne DNA 

–  sygnaturę tożsamości jak odcisk palca, 

który umożliwia dokumentację całego wyrobu. 

Dlatego wszystkie etapy cyklu życia produktu 

– od produkcji, zarządzania jakością, łańcucha 

dostaw czy gospodarki surowcowej o obiegu 

zamkniętym – są możliwe do prześledzenia. 

Informacje zawarte w  wyjątkowej kombi-

nacji markerów można odczytać za pomocą 

specjalnych czujników, które zostały opraco-

wane przez Gabriel-Chemie wspólnie z part-

nerem. Kluczową zaletą uwierzytelniania 

produktów za pomocą TagTec jest zapew-

nienie niepowtarzalności i  niepodrabialności 

wyrobów. �
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Zdobienie produktu poprzez 
nadruk laserowy

Gabriel-Chemie działa w dziedzinie znako-

wania laserowego od ponad 25 lat. Techno-

logia laserowa oferuje liczne zalety w porów-

naniu z innymi metodami dekoracji, ponieważ 

jest odporna na ścieranie, chemikalia i warunki 

atmosferyczne. Ponadto druk laserowy można 

nakładać na miękkie, szorstkie, stopniowane 

lub zakrzywione powierzchnie. Wyróżnia się 

wysoką elastycznością, dzięki czemu idealnie 

nadaje się do małych partii i szybko zmieniają-

cych się układów. Portfolio produktów Gabriel-

-Chemie obejmuje dodatki laserowe i combi-

bacz – masterbacze barwiące z  dodatkami 

– które znajdą zastosowanie we  wszystkich 

tworzywach termoplastycznych.

Masterbacze wykrywalne 
metodą NIR

Sortowalne kolory niezawierające w swojej 

recepturze sadzy, umożliwiają wykrywanie 

metodą NIR wyrobów z  tworzyw sztucznych 

w strumieniu recyklingowym. Gabriel-Chemie 

rozszerzył swój asortyment czarnych koncen-

tratów wykrywalnych w bliskiej podczerwieni 

(NIR) o  kolejny certyfikat Cotrep* (Comité 

Technique pour le Recyclage des Emballages 

Plastiques - Komitet Techniczny ds. Recyklingu 

Opakowań Plastikowych), ponieważ celem jest 

zwiększenie wykrywalności NIR i poprawienie 

współczynnika sortowania w recyklingu czar-

nych produktów opakowaniowych.

Color Vision °21
Tegoroczna kolekcja Color Vision charak-

teryzuje się mnogością optycznych i  doty-

kowych efektów specjalnych poprzez połą-

czeniu tzw.  marble effect, znakowania lase-

rowego i naturalnych kolorów. W dzisiejszych 

MASTER OF BATCH
Teraz klient może znaleźć odpowiedni masterbacz online. Gabriel-Chemie uru-
chomił swój pierwszy portal internetowy www.masterofbatch.com już w 2018 r. 
Jest to narzędzie do wyszukiwania kolorów i dodatków uszlachetniających, 
które pomaga obecnym i potencjalnym klientom znaleźć właściwy koncentrat 
poprzez samodzielny wybór parametrów do pożądanych typów polimerów.

GABRIEL-CHEMIE 
specjalizuje się w produkcji 
koncentratów barwiących 
i dodatków uszlachetniaczy 
do barwienia tworzyw 
sztucznych. Firma została 
założona w 1950 roku i jest 
obecnie jednym z wiodących 
europejskich producentów 
masterbaczy. Niezależna, 
prywatna grupa, ma swoją 
siedzibę w Gumpoldskirchen 
w Austrii i posiada spółki zależne 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na 
Węgrzech, w Czechach, Polsce, 
Włoszech, Hiszpanii i Rosji, gdzie 
zatrudnia około 578 osób.
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Etykietowanie w  formie (ang. In-Mould 

Labeling, IML) należy do tych technologii, 

których rozwój przebiega zupełnie inaczej niż 

zakładali ich twórcy. Opracowana przez firmę 

Owens-Illinois dla koncernu Procter & Gamble, 

była pierwotnie stosowana w produkcji butelek 

szamponu z  wykorzystaniem formowania 

z  rozdmuchem. Szybko jednak okazało się, 

że dużo lepsze efekty przynosi w formowaniu 

wtryskowym, a to dzięki możliwości uzyskania 

efektów 3D istotnych w  takich branżach jak 

przemysł motoryzacyjny czy produkcja AGD. 

Dynamiczny wzrost popytu na etykietowane 

tą metodą wypraski zapewnił wkrótce formo-

waniu wtryskowemu pozycję lidera rynku IML. 

Zajmuje ją zresztą do dziś, ale po piętach 

depcze mu już termoformowanie, które 

okazuje się oferować jeszcze większe możli-

wości indywidualizacji produktu przy jedno-

czesnej redukcji kosztów jego wytworzenia. 

Duża dynamika zmian na rynku IML jest 

naturalnym efektem skokowego wzrostu 

popularności samej technologii etykieto-

wania w  formie. Sprzyja jej niemal wszystko 

– począwszy od trendu zastępowania meta-

lowych elementów karoserii komponentami 

z tworzyw sztucznych w celu redukcji całko-

witej masy pojazdu (a tym samym i spalania) 

po rosnące znaczenie ekologii w  produkcji 

opakowań. Każdej z  tych branż IML może 

zaoferować konkretne korzyści. I każda 

dokłada swoją cegiełkę do jego rozwoju, który 

w  zawrotnym tempie zmierza równolegle 

w  trzech kierunkach: rozszerzenia zakresu 

aplikacji o  nowe sektory i  rynki docelowe, 

tworzenia nowych funkcjonalności i cech wizu-

alnych etykiet, a także automatyzacji procesu 

etykietowania z zastosowaniem robotów.

Na początku był papier
Aby myśleć w  ogóle o  etykietowaniu 

w  formie, trzeba było najpierw opracować 

etykiety, które mogłyby przetrwać w  niena-

ruszonym stanie oddziaływanie wysokiego 

ciśnienia i  temperatur. Pierwsze z nich wyko-

nane były z… papieru powleczonego warstwą 

żaroodpornego lakieru. Z  czasem coraz 

częściej zaczęto je zastępować tworzywami 

sztucznymi, wśród których najpopularniejszy 

okazał się polipropylen, ceniony zarówno 

za łatwość łączenia z  innymi polimerami, jak 

i wysoką odporność na oddziaływanie wilgoci. 

Dziś w  procesach IML oprócz PP wykorzy-

stuje się często również polietylen, ABS, PVC, 

a  niekiedy także SAN – kopolimer styrenu 

i akrylonitrylu stosowany w aplikacjach wyma-

gających wysokiej odporności chemicznej 

i termicznej. To, jakie tworzywo zostanie zasto-

sowane jako baza etykiety, zależy przy tym 

wprost od materiału produktu, na który ma 

zostać naniesiona. Generalna zasada jest 

bowiem taka, że etykieta i  produkt powinny 

być wykonane z tego samego surowca. Ma to 

ogromne znaczenie w procesie recyklingu: jeśli 

materiał jest jednorodny, może zostać poddany 

temu procesowi bez konieczności wcześniej-

szego usuwania etykiet. I tu na scenę wkracza 

ekologia, która mocno sprzyja rozwojowi rynku 

IML, już choćby z  tej racji, że technologia ta 

znacznie ogranicza ilość energii niezbędnej do 

produkcji i  etykietowania wyrobów – według 

niektórych źródeł nawet o 40%.

Podstawowym założeniem procesu IML jest 

bowiem ograniczenie liczby etapów wytwa-

rzania do jednego cyklu, w  którym wyrób 

jest etykietowany i  formowany jednocześnie. 

Proces ten w  przypadku formowania wtry-

skowego i  z rozdmuchem polega na wpro-

wadzeniu wstępnie przygotowanej (zadruko-

wanej) etykiety do wnętrza formy, a następnie 

zalaniu jej tworzywem. Pod wpływem wyso-

kiej temperatury i  ciśnienia panującego 

we  wnętrzu formy etykieta łączy się z  wtry-

skiwanym polimerem, tworząc jednorodną, 

trwale zadrukowaną wypraskę – bez śladów 

łączenia, marszczeń czy zagięć. Kluczową 

kwestią – niezależnie od metody formowania 

– jest przy tym odpowiednie umiejscowienie 

etykiety i utrzymanie jej w tym położeniu przez 

cały proces obróbki. Cel ten osiąga się zwykle 

przy zastosowaniu dwóch metod: podciśnie-

niowej i elektrostatycznej. W pierwszym przy-

padku etykieta zasysana jest za pomocą sprę-

żonego powietrza; w drugim – naelektryzowy-

wana za pomocą elektrod.

Proces formowania z  rozdmuchem prze-

biega właściwie identycznie. Nieco inna proce-

dura obowiązuje jedynie w przypadku termo-

formowania, w  którym etykieta jest umiesz-

czana na jednej lub między dwoma warstwami 

folii, a  następnie zgrzewana z  materiałem 

bazowym i formowana z użyciem matrycy.

Nowe rynki, nowe wyzwania
Pierwotnie technologia IML była stosowana 

głównie w  produkcji opakowań żywności 

i  kosmetyków. Nowa metoda etykietowania 

oferowała bowiem obu branżom rozwiązanie 

IML: etykieta w formie

Etykietowanie w formie stosowane jest z powodzeniem od przeszło dekady. Nigdy jednak nie było tak popularne 
jak obecnie. Rosnący popyt na tworzywa ze strony wielu sektorów przemysłu w połączeniu z zaletami samej tech-
nologii otwiera przed nią drzwi zakładów, które do niedawna pozostawały daleko poza kręgiem jej potencjalnych 
odbiorców. A jednocześnie napędza jej rozwój w stopniu, który właściwiej byłoby nazwać rewolucją niż ewolucją.

� Agata Świderska �
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niemal wszystkich kluczowych problemów, 

w tym przede wszystkim dylematu, jak pogo-

dzić wysoką jakość i trwałość etykiety z ogra-

niczeniem kosztów i  czasu produkcji. IML 

idealnie się do tego nadawał: umożliwiał nano-

szenie etykiet na całą powierzchnię produktu, 

tworzenie atrakcyjnych kolorystycznie 

motywów o dużej głębi koloru dzięki wykorzy-

staniu nowoczesnych metod druku, a  także 

ograniczenie do minimum czasu i liczby czyn-

ności niezbędnych do przygotowania opako-

wania do sprzedaży. Nie trzeba już było prze-

chowywać nieoklejonych opakowań ani prze-

nosić ich z linii na linię, tracić czasu na nakle-

janie etykiet ani ponosić kosztów zatrudnienia 

odpowiedzialnego za to personelu. Zmiana 

etykiet wymagała jedynie ich podmiany 

w  magazynie etykiet – bez zbędnych 

przestojów produkcji. A same etykiety cecho-

wały się niespotykaną dotąd odpornością: 

były niewrażliwe na wilgoć i zmiany tempera-

tury, co rozwiązywało problem z etykietowa-

niem opakowań na mrożoną żywność oraz 

produkty przeznaczone do podgrzewania 

w  mikrofali, a  dodatkowo nie marszczyły 

się, nie załamywały i nie ulegały zniszczeniu 

w transporcie.

Cechy te także i dziś zapewniają etykietom 

IML niesłabnącą popularność producentów 

żywności i  kosmetyków. W  międzyczasie 

grupa i  profil odbiorców produktów etykie-

towanych z wykorzystaniem technologii IML 

znacznie się jednak rozrosła. Dołączył do nich 

m.in. przemysł farmaceutyczny, producenci 

AGD i RTV, a także najbardziej przyszłościowy, 

a  jednocześnie i  najbardziej wymagający 

z  klientów – branża motoryzacyjna. Etykiety 

IML pojawiły się m.in. na komputerach, tele-

fonach komórkowych, telewizorach, panelach 

sterowania lodówek, kuchenek, pralek czy 

zmywarek, tubkach kosmetyków, częściach 

i  narzędziach stosowanych w  przemyśle, 

a nawet tackach, na których serwowane są 

posiłki w samolotach. Każda z  tych aplikacji 

wymagała sporej inwencji projektantów etykiet. 

Każda niosła bowiem ze sobą określone 

wyzwania. W przypadku zastosowań przemy-

słowych należało opracować etykiety, które 

dzięki efektowi odbijania światła byłyby dobrze 

widoczne pod każdym kątem. Ich podsta-

wową funkcją jest bowiem informowanie 

o  zagrożeniach związanych z użytkowaniem 

danego elementu. W zastosowaniach outdo-

orowych kluczowa okazała się odporność na 

wodę i promieniowanie UV, zaś w przypadku 

wspomnianych tacek – uzyskanie wytrzymałej, 

antypoślizgowej powierzchni dzięki naniesieniu 

na etykietę dodatkowej powłoki.

Plastik czy metal?
W każdym z  wymienionych przypadków 

technologia pozostawała niezmienna, nato-

miast potężnym modyfikacjom podlegały 

etykiety. To właśnie one, a  konkretnie: ich 

różnorodność stanowi dziś o  potencjale 

sektora IML. Na początku nic jednak tego nie 

zapowiadało: pierwsze etykiety IML były niemal 

jednakowe – satynowane, lekko błyszczące 

i… tyle. Ich wzornictwo rozwijało się wraz 

z rozwojem samego rynku. Najpierw pojawiły 

się etykiety o silnym połysku i matowe, potem 

antypoślizgowe, a  w końcu także metalizo-

wane. Te ostatnie otworzyły technologii IML 

drzwi do fabryk samochodów. Podstawowym 

wyzwaniem w tym przypadku był taki dobór 

parametrów materiału, aby mimo zawartości 

metalu etykieta mogła przenosić ładunki elek-

trostatyczne umożliwiające jej stabilne pozy-

cjonowanie w  formie. Pierwszym artykułem, 

w którym wykorzystano metalizowane etykiety, 

były opakowania farb produkowane przez 

największego obecnie dostawcę materiałów 

opakowaniowych z  etykietami IML – firmę 

Verstraete.

Pierwsze etykiety metalizowane nie były 

doskonałe: wprawdzie zawierały metal, 

ale wciąż wyglądały jak plastik. Dopiero 

z  czasem zyskały typowy dla metali efekt 

szczotkowania, połysk i  strukturę, choć 

długo trwało, zanim etykiety udające stal 

szczotkowaną i  chrom stały się rzeczywi-

ście nie do odróżnienia od ich metalowych 

kolegów. Szlaki przetarła firma Taghleef Indu-

stries, która we współpracy z NCI Packaging 

opracowała nGLIMMER – etykietę o silnym, 

lustrzanym połysku dedykowaną branży 

spożywczej oraz farbiarskiej. Wciąż jednak 

problemem był fakt, że większość etykiet 

przystosowana była wyłącznie do nanoszenia 

na płaskie lub lekko wyoblone powierzchnie. 

Aby wejść na rynek automotive, trzeba było 

czegoś więcej. Opracowano więc specjalne 

folie, które zapewniały naturalny efekt także 

na trójwymiarowych powierzchniach, takich 

jak zderzaki czy elementy wyposażenia 

wnętrz pojazdów. Tak narodziła się techno-

logia IML 3D umożliwiająca etykietowanie 

niemal każdego produktu, niezależnie od 

jego kształtu czy geometrii.

Równolegle silny rozwój przeżywał także 

segment etykiet funkcjonalnych, dedykowa-

nych branży spożywczej. Pionierem w  tym 

zakresie była firma Greiner, która uzupeł-

niła swoje etykiety o powłokę EVOH zapew-

niającą wysoką barierowość w  kontakcie 

z  tlenem i  wilgocią. Na rynku pojawiły się 

także etykiety chroniące przed przenika-

niem promieniowania UV. Główną funkcją 

tego typu rozwiązań jest przedłużanie trwa-

łości produktów spożywczych dzięki zwięk-

szeniu ich ochrony przed oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych. Nie jest to jednak 

jedyna innowacja zafundowana klientom 

przez twórców etykiet IML. Versteate zasły-

nęło np. wprowadzeniem na rynek etykiet 

dwustronnych, które – zatopione w  prze-

zroczystych warstwach tworzywa – dostar-

czają użytkownikowi dwa razy więcej infor-

macji. Szczególnie efektownie wyglądają one 

na butelkach: zadrukowana, wewnętrzna 

strona etykiety może w tym przypadku pełnić 

zarówno funkcje informacyjne, jak i  deko-

racyjne, dosłownie uwypuklając niektóre 

treści. Dodatkowych informacji dostarczają 

także etykiety odklejane, których część 

jest zintegrowana z opakowaniem, a  część 

można odkleić, by zobaczyć, co skrywa po 

wewnętrznej stronie. 

Robota dla robota
Rosnący asortyment i  zakres funkcjonal-

ności etykiet stymuluje i  tak już rozbuchany 

popyt na produkty etykietowane z wykorzy-

staniem technologii IML. Korzystają na tym 

zarówno producenci opakowań, którzy mogą 

dziś oferować coraz bardziej zindywiduali-

zowane, atrakcyjne wizualnie i  funkcjonalne 

produkty, jak i  dostawcy maszyn dla tego 

sektora. Co prawda technologia IML może 

być z powodzeniem realizowana na standar-

dowych wtryskarkach czy termoformierkach, 

ale jej potencjału nie sposób w pełni wykorzy-

stać bez… dedykowanego robota. Jej zaletą, 

a jednocześnie źródłem największych korzyści 

jest bowiem automatyzacja procesu etykieto-

wania. A to sprawia, że równolegle z rynkiem 
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IML rośnie również rynek robotów etykietu-

jących. Oferują je dziś zarówno producenci 

tradycyjnie kojarzeni z przetwórstwem tworzyw 

sztucznych, tacy jak Wittmann Battenfeld czy 

WEMO Robots, jak i  dostawcy rozwiązań 

robotycznych dedykowanych typowo prze-

twórstwu metali, w tym ABB, Epson, FANUC, 

Stäubli czy Yamaha.

Każdy robot etykietujący ma jedno podsta-

wowe zadanie: wprowadzić etykietą do formy 

lub nanieść ją na folię w jak najbardziej powta-

rzalny, a jednocześnie jak najszybszy sposób. 

Na tym jednak podobieństwa pomiędzy 

poszczególnymi typami jednostek robotycz-

nych na ogół się kończą. Najpopularniejszą 

ich grupę stanowią trzyosiowe roboty trawer-

sowe – najbardziej uniwersalne, ale jedno-

cześnie najwolniejsze z  wszystkich trzech 

typów jednostek oferowanych na rynku. Pod 

względem szybkości zdecydowanie wyprze-

dzają je modele o  konstrukcji bocznej, 

tj.  podające etykiety z  boku – najszybsze, 

ale też najmniej elastyczne pod względem 

zastosowań. Ostatnią grupę stanowią roboty 

sześcioosiowe – najbardziej uniwersalne 

w  zastosowaniach, ale nieco wolniejsze od 

modeli o konstrukcji bocznej. Przyglądając się 

temu podziałowi, można łatwo zauważyć jego 

podobieństwo do klasyfikacji robotów obsłu-

gujących procesy formowania wtryskowego. 

Bo tak naprawdę część z  nich wykonuje 

bardzo podobne funkcje, tj. pobiera i  prze-

nosi materiał, wykorzystując do tego mani-

pulatory ssące. Najważniejszym dodatkowym 

wyposażeniem jednostek etykietujących jest 

magazyn, z  którego pobierane są etykiety. 

Stanowi on na ogół osobny moduł, często 

z opcją regulowania wysokości, która umoż-

liwia stosowanie go w  różnorodnych proce-

sach obróbczych.

Z przedstawionego schematu wyłamuje się 

firma Wittmann Battenfeld, która swoje roboty 

dzieli na cztery grupy: jednostki standardowe 

o udźwigu od 6 do 75 kg, roboty do nano-

szenia etykiet na powierzchnie płaskie, modele 

do powierzchni 360º oraz specjalne jednostki 

dedykowane wtryskowi wielokomponento-

wemu. Z kolei firma IML Solutions wprowadziła 

na rynek rozwiązania hybrydowe, tj. roboty, 

które łączą w sobie funkcje podawania etykiet 

oraz odbierania detali z formy.

Mimo iż wydaje się, że rynek IML powoli 

wchodzi w  fazę dojrzałości, jego gracze 

z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego 

słowa. Świadczą o tym choćby prognozy firmy 

IMARC Group, która przewiduje, że w latach 

2019-2024 wartość owego rynku wzrośnie 

o 4% – z 2,9 mld do 3,7 mld dolarów. Wzrost 

ten napędzać będzie niewątpliwie popyt gene-

rowany przez przemysł spożywczy, kosme-

tyczny, a  w coraz większym stopniu także 

motoryzacyjny. Towarzyszyć mu jednak 

będzie także rozwój nowych rozwiązań, w tym 

m.in.  etykiet wielkoformatowych oraz prób-

ników umożliwiających przetestowanie goto-

wego produktu przed zakupem etykiety. �

IML W TERMOFORMOWANIU
Technologia IML coraz częściej stosowana jest także w procesach termoformowania, choć 
w przeciwieństwie do formowania wtryskowego usługom tego typu daleko jeszcze do dojrzałości. 
Bardziej stosowne wydaje się tu mówienie o pierwszych próbach i mniej lub bardziej udanych 
eksperymentach. A jest nad czym pracować. Termoformowanie jest bowiem znacznie szybsze i tańsze 
niż formowanie wtryskowe (tańsze są zarówno maszyny, jak i narzędzia), a dodatkowo umożliwia 
tworzenie wielowarstwowych opakowań, a więc także i dwu- lub wielokolorowych etykiet. Proces ten 
wymaga jednak zastosowania innych etykiet, dostosowanych do niższej temperatury i większej szybkości 
pracy termoformierek. Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest firma Verstraete, ale największy jak 
dotąd sukces rynkowy odniosła inna firma – RPC Bebo Plastik z Niemiec, która opracowała opakowania 
marki Veggiefresh wykonane w technologii termoformowania i w całości pokryte etykietą o grubości 
zaledwie 40 µm. Produkt zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym co roku przez European 
Thermoforming Division (ETD) – oddział międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw 
Sztucznych – przy okazji konferencji European Thermoforming Conference. W uzasadnieniu jury podkreśliło, 
że produkt może z powodzeniem konkurować z opakowaniami wytwarzanymi w technologii formowania 
wtryskowego. Teraz pozostaje tylko rozwiązać problem etykiet nanoszonych na pokrywkach, co wciąż 
stanowi nie lada wyzwanie dla tego segmentu.

Rys. 1 �  Roboty hybrydowe marki IML Solutions 
dostarczają etykiety i odbierają detale 
z formy 
Źródło: IML Solutions

Rys. 2 �  Wittmann Battenfeld podzielił swoje roboty 
ze względu na kształt powierzchni,  
na którą nanoszona jest etykieta;  
tu: robot do etykietowania po okręgu 
Źródło: Wittmann Battenfeld
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Nowy dział badań i rozwoju
Nowo powstały dział składa się m.in. z tech-

nikum. Jest ono wyposażone w  zaawan-

sowane linie produkcyjne przystosowane 

do technologii high-tech, takich jak: Fiber-

Form, MuCell, formowania PEEK, PEAK. 

Linie dedykowane są do prowadzenia prób, 

testów, wytwarzania pilotażowych wyrobów 

dla kontrahentów oraz jako stanowiska szko-

leniowe udostępniane firmom realizującym 

innowacyjne projekty w  ramach programów 

start-up. W  zakresie usług badawczo-roz-

wojowych specjaliści z  firmy Dopak udzie-

lają wsparcia przy projektowaniu i  opty-

malizacji detali. Wykonują badania właści-

wości fizykochemicznych tworzyw oraz 

gotowych wyrobów, opracowują techno-

logie wytwarzania i wytyczne dla maksyma-

lizacji wydajności procesu. Dobierają para-

metry nastawcze wtryskarek, parametry 

technologiczne samego procesu, jak i stanu 

tworzywa w formie. A współpracując z  part-

nerem - firmą KraussMaffei, Dopak optyma-

lizuje i  udoskonala procesy technologiczne 

pod względem jakości i wydajności. Wykonuje 

również pomiary rzeczywistego zużycia energii 

w  cyklu produkcyjnym, co ma szczególne 

uzasadnienie w dobie wysokich rachunków za 

energię elektryczną. 

Prototypownia i laboratorium
Dział B+R, to także laboratorium ze specja-

listycznymi urządzeniami pomiarowymi oraz 

prototypownia wyposażona w  nowoczesne 

drukarki 3D. Oferowane są usługi od projek-

towania i modelowania 3D, przez wytwarzanie 

prototypowych modeli w technologii druku 3D, 

po analizę prototypów pozwalającą wykryć ich 

defekty oraz pomoc w opracowaniu nowych 

rozwiązań produktowych, procesowych. 

Technologia przemysłowego skanowania 

3D umożliwia otrzymanie skanów o  wyso-

kiej rozdzielczości i  dokładnych pomiarów 

wykorzystywanych w  kontroli jakości detali. 

W  laboratorium wykonywany jest szeroki 

pakiet badań właściwości fizykochemicznych 

surowców i wyrobów końcowych przeprowa-

dzanych na nowoczesnej aparaturze nauko-

wo-badawczej, analizy techniczne wyrobów, 

także badania wytrzymałościowe.

Kompleks  
konferencyjno-szkoleniowy

Czterokondygnacyjny biurowiec mieści 

w  sobie komfortowe sale szkoleniowe wraz 

z zapleczem kuchennym, jadalnią. Tutaj realizo-

wane będą szkolenia i kursy w zakresie teore-

tycznym oraz praktycznym, spotkania bizne-

sowe i okolicznościowe, wydarzenia naukowe 

i  seminaria, konferencje z  udziałem specjali-

stów i ekspertów z Polski i z zagranicy. Dopak 

współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce 

oraz niemiecką uczelnią TU Chemnitz. 

Sprzedaż maszyn używanych 
Dopak otworzył nowy dział sprzedaży używa-

nych maszyn i  urządzeń peryferyjnych reno-

mowanych producentów. Oferowane maszyny 

przeszły przegląd i regenerację, a testy z urucho-

mienia przeprowadzane są w obecności kontra-

henta. Firma udziela doradztwa i pomocy przy 

poszukiwaniu na rynku europejskim maszyn 

zgodnych z wymaganiami i specyfikacją podaną 

przez klienta. Zapewnia transport do zakładu 

klienta oraz atrakcyjne opcje finansowania. 

Dopak serdecznie zaprasza do swojego 

centrum we Wrocławiu. �

Firma Dopak zaprasza  
do swojego centrum B+R

Centrum badawczo-rozwojowe firmy Dopak jest największą inwesty-
cją w historii spółki. Stanowi dywersyfikację oferowanych usług dla branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedsięwzięcie wymagało ogrom-
nego nakładu pracy, konsekwencji w dążeniu do celów, jak i systematycz-
nego wypełniania założonych planów. 

Artykuł sponsorowany
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Dzięki najnowszej inwestycji BMB posiada pięć linii montażo-

wych podzielonych na cztery zakłady produkcyjne o  łącznej 

powierzchni ponad 40 000 m2. Przedsięwzięcie polegające na reor-

ganizacji struktury było niezbędne do usprawnienia przepływów pracy, 

integrując ją z  zarządzaniem magazynem komponentów. W  tym 

samym czasie dział obróbki skrawaniem skorzystał z zakupu nowego 

centrum obróbczego z  6  zautomatyzowanymi stanowiskami do 

obróbki powierzchni płaskich. 

Ciekawe rozwiązania
Maszyna BMB eKW55Pi-5500, znana we  Włoszech i  za granicą 

z  zastosowania w  sektorze opakowaniowym, sprawdza się również 

w innych branżach przemysłowych. Jednym z ciekawszych obszarów 

jest formowanie wielokomponentowe, drugim jest formowanie 

medyczne, które zostało przybliżone w poprzednich artykułach. 

Producent z Brescii na nowo zinterpretował technologię stack-mould, 

która jest wykorzystywana nie tyle do zwiększania wielkości produkcji, 

co do formowania różnych wyrobów na tej samej maszynie, co przynosi 

korzyści w zakresie wydajności i kosztów: jest to możliwe dzięki wtry-

skiwaniu z zastosowaniem różnych form przy niezależnym zarządzaniu 

jednostkami wtryskowymi.

BMB posiada również maszyny w  konfiguracji z  2 formami obok 

siebie lub z pojedynczą formą, pojedynczym centralnym wtryskiem lub 

Sposób na formowanie 
wtryskowe wg BMB

Wraz z  otwarciem w  zeszłym roku czwartego 
wydziału produkcyjnego w  siedzibie głównej 
w Brescii, BMB jeszcze bardziej rozszerzyło moż-
liwości montażowe i testowe wtryskarek średniej 
i  dużej wielkości, których siła zamykania wynosi 
4500 ton. Inwestycja potwierdza dobrą kondycję 
producenta z Brescii, który należy do nielicznego 
grona w  tym sektorze we  Włoszech, który bez 
szwanku przekroczył próg trzeciego tysiąclecia. 
BMB to dość nietypowy przypadek w panoramie 
europejskich producentów maszyn: nigdy nie uległ 
pokusie gigantyzmu, działając na poziomie mię-
dzynarodowym, potrafiąc znaleźć delikatną rów-
nowagę między zasadami zgodnymi z rodzinnym 
zarządzaniem firmą a potrzebą uprzemysłowienia 
procesów, aby pozostać atrakcyjnym w stosunku 
do konkurencji, szczególnie tej z Azji.

www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
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Wyłączny agent 
d la Polski:

customization
BMB, elastyczność i redukcja kosztów.
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do zadowolenia klienta zawsze 
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiale, na 
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej  wszelkich oczekiwań. Optymalizacja 
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą elastycznością, jest 
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.

Wielostopniowe wtryskiwanie w celu niezależnego 
wypełniania różnych gniazd w formach typu “stack” 
lub w przypadku wtrysku wielokomponentowego  w 
2, 3, 4 kolorach ze stołem obrotowym, czy też coraz 
częściej w celu dotrysku materiałów kompostowalnych 
jest dla BMB standardem.

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie 
różnych produktów wykomagających różnych 
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na 
obniżeniem kosztów operacyjnych, przestrzeni 
roboczej i konserwacji.
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2 równoległymi jednostkami, z  pozycjonowaniem zmotoryzowanym. 

W niektórych przypadkach, szczególnie dla sektora motoryzacyjnego, 

maszyny były dostarczane z dwoma poziomymi jednostkami wtrysko-

wymi i taką samą liczbą pionowych lub pochyłych jednostek wtrysko-

wych, zdolnymi do formowania komponentów 4-kolorowych/materiało-

wych, przy czym można przekształcić tę samą maszynę do klasycznej 

konfiguracji z jedną jednostką wtryskową.

Aplikacje „pod klucz”
Osobną kwestią są zastosowania specjalne, „pod klucz”, będące 

wynikiem czterostronnego procesu projektowania z udziałem klienta, 

co jest umiejętnością, której nie posiadają wszyscy producenci wtry-

skarek, a która niegdyś była specjalnością włoskich firm w tym sektorze. 

Z biegiem lat BMB rozwinęła rozwiązania dedykowane sektorowi moto-

ryzacyjnemu, AGD, opakowań i artykułów gospodarstwa domowego. 

Punktem wyjścia są standardowe wtryskarki, zazwyczaj hybrydowe, 

wyposażone, w zależności od przypadku, w kilka jednostek wtrysko-

wych (od 2 do 4), stół obrotowy, stoły magnetyczne do szybkiego przez-

brajania form, automatyzację wspomaganą przez roboty antropomor-

ficzne do najbardziej skomplikowanych operacji. W przypadku niektó-

rych zastosowań technicznych, jak np. reflektory samochodowe, tuning 

przeprowadzono również w fazie plastyfikacji.

Cyfryzacja
Zauważalnym trendem w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych 

jest cyfryzacja procesów, początkowo napędzana przez bodźce Prze-

mysłu 4.0, która obecnie stała się niezbędnym wymogiem dla efektyw-

nego zarządzania działem formowania. Od pewnego czasu maszyny BMB 

opuszczające fabrykę są gotowe do zdalnej obsługi, a od niedawna także 

do połączenia z systemem zarządzania fabryką (MES). Wszystkie maszyny 

wykorzystują protokół OPC UA do wymiany danych, zgodny z zaleceniem 

Euromap 77, standardem dla tego sektora, i są w stanie łatwo zintegrować 

roboty i urządzenia pomocnicze, od regulacji temperatury po osuszanie, 

z możliwością zintegrowanego zarządzania parametrami i przechowy-

wania danych produkcyjnych w firmowym systemie MES.

Pomoc „zdalna”
Pomoc zdalna może być również „aktywna”: na życzenie klienta 

technicy BMB mogą sprawdzić poprawność użytkowania maszyny, 

zalecić modyfikacje parametrów w  celu zwiększenia wydajności, 

poprawy jakości gotowych elementów lub zmniejszenia zużycia 

energii. W ekstremalnych warunkach, takich jak zamknięcie spowo-

dowane pandemią, możliwe było nawet przeprowadzenie pierwszego 

uruchomienia wtryskarki w sposób zdalny, bez konieczności angażo-

wania technika na miejscu. �
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Amerykańska firma Beta Laser Mike jest 

producentem urządzeń do pomiaru śred-

nicy, owalności, grubości ścianki rurek oraz 

urządzeń laserowych do bezkontaktowego 

pomiaru prędkości i długości produkowanego 

produktu. Urządzenia Accuscan serii 6000 

jako jedyne na rynku oferują pomiar śred-

nicy zewnętrznej i owalności w 4 osiach, co 

zapewnia do 100% dokładności w pomiarach 

owalności oraz dokładność wykrywania wad 

z  25% poprawą w  stosunku do mierników 

3-osiowych. Urządzenie serii LaserSpeed 

służy do bezkontaktowego pomiaru prędkości 

linii produkcyjnej oraz długości produktu. Może 

zastąpić tradycyjny enkoder, a  dzięki tech-

nologii laserowej LaserSpeed eliminuje błąd 

pomiarowy spowodowany efektem poślizgu 

produktu, zapobiega oznakowaniu lub uszko-

dzeniu produktu bez względu na kształt, kolor 

oraz fakturę. Dokładności pomiaru wynosi 

± 0,03%, rozszerzona łączność Ethernet-owa 

obsługuje standardyzgodne Industry 4.0, takie 

jak ModBus TCP, Ethernet / IP iProfinet IO, 

a także Profibus DP.

Francuska firma S.I.S.E oferuje szeroką 

gamę regulatorów do systemów GK. 

Gama składa się z  1-strefowego regulatora 

z serii 1ZX, z serii 8, która pozwala na prostą 

rozbudowę o  kolejne strefy już po zakupie 

urządzenia pozwalająca na kontrolę od 2 do 

24 stref oraz najnowszej serii MV3, która może 

w zależności od modelu kontrolować od 8 do 

336 stref. Seria MV3 oprócz funkcji standar-

dowych m.in., takich jak miękki start, autoa-

daptacja, weryfikacja błędnego podłączenia 

lub uszkodzenia termopary posiada również 

bardziej zaawansowane funkcje pozwalające 

na pamięć ustawień dla wcześniej zapisanych 

form wtryskowych, kontrolę mocy i oporności 

każdej z  grzałek zainstalowanej w  formie, 

autodiagnostykę formy czy alarm w  przy-

padku wycieku tworzywa i możliwość współ-

pracy z  PC. Firma S.I.S.E oferuje również 

termostaty wodne i  olejowe oraz systemy 

sterowania sekwencją wtrysku. Systemy te 

pozwalają na programowanie otwierania/

zamykania zaworów iglicowych w  formie.  

W zależności od modelu można programować 

względem położenia ślimaka, czasu rozpo-

częcia wtrysku, docisku lub wskazań czuj-

ników ciśnienia w formie. Systemy umożliwiają 

do 5 otworzeń/zamknięć każdego zaworu 

w czasie jednego cyklu wtrysku.

Oferta firmy Labotek obejmuje również 

wielokomponentowe dozowniki grawime-

tryczne irlandzkiej firmy TSM, które mogą 

osiągnąć wydajność od kilku kilogramów do 

3000 kg/h, umożliwiają dozowanie i mieszanie 

do 12 komponentów. Cechą charaktery-

styczną dozowników firm TSM jest opaten-

towany system mieszający w  postaci śruby 

o  dwóch przeciwbieżnych zwojach, który 

eliminuje problem zatykania się wylotu 

z dozownika w przypadku stosowania dużej 

ilości przemiałów. Dodatkowo dozowniki 

zapewniają stabilną pracę, łatwe czyszczenie 

oraz proste sterowanie. Firma TSM może 

zaoferować kompletne systemy kontroli wytła-

czania pozwalające na kontrolę gramy/metr 

w przypadku produkcji folii. �

Bogata oferta urządzeń peryferyjnych 
od Labotek Polska

Labotek Polska może zaoferować pełną gamę urządzeń peryferyjnych potrzebnych do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. W swojej ofercie posiada m.in. centralne systemy podawania, centralne i mobilne suszarki do two-
rzyw sztucznych, podajniki, termostaty, dozowniki barwnika, dozowniki grawimetryczne z mieszaniem, kontrolery 
systemów GK, systemy sterowania wtryskiem sekwencyjnym, młyny, stacje rozładowcze do big bag i oktabin.
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Labotek Polska • ul. Poznańska 1 • 63-005 Kleszczewo • tel. +48 61 67 08 867 • biuro@labotek.pl

www.labotek.pl

Suszarki do tworzyw

Podajniki do granulatu i proszków

Sterowniki sekwencją wtrysku

Sterowniki grzanych kanałów

Pomiar średnicy i owalności

Dozowniki grawimetryczne

Podajniki do granulatu i proszków

Sterowniki sekwencją wtrysku

Podajniki do granulatu i proszków
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Granulatory stanowią ostatni, ale bardzo 

ważny element wielu linii produkcyjnych 

– zarówno do produkcji nowych, jak i  recy-

klingowanych tworzyw. Relatywnie proste 

w  konstrukcji, jednocześnie oferują szereg 

zalet: granulaty są bowiem łatwe w transpo-

rcie i składowaniu, niemal nie pylą, a dodat-

kowo pozwalają zachować stabilne parametry 

fizykochemiczne tworzywa przez długi czas. 

Cechy te cenią sobie zarówno producenci 

polimerów, jak i  ich przetwórcy, przy czym 

ci drudzy zyskują dodatkowo jeszcze jedną 

korzyść – możliwość bardziej precyzyjnego 

dozowania materiału.

To wszystko sprawia, że granulaty, a  tym 

samym i  wykorzystywane w  ich produkcji 

granulatory cieszą się na rynku stałą, rela-

tywnie wysoką popularnością. Zapotrze-

bowanie na nie rośnie także w branży recy-

klingu, a  to ze względu na coraz większy 

wolumen przetwarzanych odpadów i  dyna-

miczny rozwój portfolio oferowanych przez 

recyklerów produktów. Trend ten – obserwo-

wany również w  innych grupach maszyn do 

przetwórstwa odpadów z  tworzyw sztucz-

nych – może istotnie wpłynąć na wzrost 

wartości rynku granulatorów. Jak progno-

zuje firma analityczna Global Market Insi-

ghts, w  2026  r. rynek ten może być wart 

blisko 40 mln dolarów – o ok. 15 mln więcej 

niż w 2018 r. I choć granulatorom daleko do 

lidera rankingu – wytłaczarek, także i  one 

skorzystają na tej zmianie. A to oznacza, że 

na rynku pojawi się sporo nowości, zaś wybór 

odpowiedniego rozwiązania stanie się jeszcze 

trudniejszy.

Granulowanie, czyli co?
Granulowanie jest właściwie rodzajem 

zagęszczania, ponieważ wprowadzony do 

granulatora materiał jest poddawany densy-

fikacji w matrycy (bieżni). Przechodząc przez 

otwory matrycy, cząsteczki tworzywa ulegają 

kompresji, co w połączeniu z ciepłem gene-

rowanym zarówno przez polimer, jak i samą 

matrycę prowadzi do ich sklejania, tj. powsta-

wania wiązań międzycząsteczkowych. 

O  tym, jak silne będą owe wiązania, decy-

dują m.in. parametry i  temperatura matrycy 

(zależne od rodzaju przetwarzanego poli-

meru), ciśnienie oraz jakość samej plastyfi-

kacji. Umiejętność właściwego sterowania 

tymi zmiennymi ma kluczowy wpływ na 

końcową jakość granulatu, a  jednocześnie 

wymaga sporego doświadczenia i  znajo-

mości specyfiki różnych tworzyw. 

Niezależnie od tego, czy granulowaniu 

poddawane są tworzywa sztuczne czy 

np.  trociny drzewne, będzie ono się zawsze 

składało z  kilku stałych etapów. Pierwszy 

polega na przekształceniu surowca w podda-

jącą się formowaniu masę o stałym składzie 

i parametrach i w przypadku tworzyw sztucz-

nych zachodzi nie w samym granulatorze, lecz 

w  poprzedzającym go układzie plastyfikacji 

maszyny. W kolejnej fazie procesu cząsteczki 

surowca są ze sobą ściskane, przez co ich 

wzajemne oddziaływanie wzrasta. Etap 

ten realizowany jest w  matrycy granula-

tora i prowadzi do powstania wiązań między 

cząsteczkami. W  efekcie objętość surowca 

maleje, a jego gęstość i masa usypowa rosną. 

Tak przygotowane tworzywo zostaje pocięte 

na granulki o  średnicy zdefiniowanej przez 

średnicę otworów matrycy i długości zależnej 

od odstępu między nożami tnącymi.

Wiele zmiennych
Choć proces ten wydaje się prosty, 

w rzeczywistości jest on zależny od szeregu 

czynników: istotną rolę odgrywają w  nim 

zarówno parametry obróbki, jak i właściwości 

samego tworzywa. I tylko dbałość o  każdy 

z nich pozwala uzyskać jednorodny wymia-

rowo, pozbawiony wad granulat.

Pierwsza grupa zmiennych obejmuje czyn-

niki procesowe, w  tym przede wszystkim 

temperaturę, ciśnienie oraz czas przetrzy-

mania i  uspokojenia. Bodaj najważniej-

szym z  nich jest temperatura: wpływa ona 

znacząco zarówno na gęstość i  jednorod-

ność wymiarową, jak i wytrzymałość otrzy-

manego granulatu, a w połączeniu z odpo-

wiednim poziomem wilgotności umożliwia 

ograniczenie zużycia energii wydatkowanej na 

kompresję surowca. Redukuje bowiem tarcie 

Granulatory: 
ostatnie ogniwo łańcucha

Co łączy produkcję tworzyw, ich kompandowanie i recykling? Efektem wszystkich tych procesów jest uplastycz-
niony polimer, który przed dostawą do klienta lub wykorzystaniem w dalszej obróbce może zostać przetworzony 
do formy granulatu. I choć proces ten wydaje się prosty, mnogość warunkujących go czynników sprawia, że dobór 
odpowiedniego granulatora wymaga czegoś więcej niż tylko znajomości podstawowych parametrów obrabia-
nego polimeru.

� Agata Świderska �

www.kanitech.pl
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między tworzywem a matrycą, którego prze-

zwyciężenie pochłania przeciętnie ok. 40% 

mocy granulatora.

Kompresja ta wymaga wygenerowania 

odpowiedniego ciśnienia na wejściu do 

matrycy. Parametr ten istotnie wpływa 

na wydajność procesu granulowania: im 

mniejsze jest ciśnienie, tym wolniej tworzywo 

wtłaczane jest do matrycy. Wartość ciśnienia 

jest bezpośrednio zależna od trzech czyn-

ników: rodzaju tworzywa, średnicy otworów 

matrycy oraz mocy granulatora.

Końcowa jakość granulatu zależy jednak 

nie tylko od tego, co dzieje się przed matrycą, 

ale również od tzw. czasu przetrzymania 

i  uspokojenia tworzywa w  jej wnętrzu, czyli 

okresu od momentu wprowadzenia tworzywa 

do granulatora do podania go na noże tnące. 

Generalnie przyjmuje się, że im gorszej jakości 

jest tworzywo, tym dłużej powinno się je prze-

trzymywać w  matrycy. Nie można jednak 

przedobrzyć: przy dużym ciśnieniu poda-

wania polimeru zbyt długi czas przetrzymania 

i uspokojenia może spowodować nadmierną 

kompresję granulatu. 

Już te kilka przykładów pokazuje, że 

zmienne procesowe nie mogą być rozpa-

trywane w  izolacji od właściwości obra-

bianego tworzywa. Jego typ i  zachowanie 

mają bowiem bezpośredni wpływ zarówno 

na ciśnienie, jak i  długość „przebywania” 

w matrycy. Zależność ta działa jednak w obie 

strony: czystość polimeru – kluczowa dla 

uzyskania wysokiej jakości granulatu – zależy 

bowiem w  dużej mierze od budowy linii 

produkcyjnej. Zainstalowany przed wytła-

czarką kompaktor ograniczający powsta-

wanie pęcherzyków powietrza czy umiej-

scowiony bezpośrednio za nią zmieniacz 

sit odfiltrowujących resztki zanieczyszczeń 

mogą mieć niekiedy większy wpływ na efekt 

granulacji niż dobór samego granulatora 

–  zwłaszcza w  przypadku, gdy procesowi 

temu poddawany jest materiał z odzysku.

Na sucho i pod wodą
Nie zmienia to faktu, że dobór granulatora 

nie jest sprawą banalną. Utrudnia go choćby 

to, że na rynku dostępnych jest kilka typów 

tych urządzeń, w tym mobilne modele wolno-

stojące oraz granulatory na stałe zintegro-

wane z linią produkcyjną. 

Najpopularniejszym typem granula-

torów stosowanych w  procesach produkcji 

i  recyklingu tworzyw sztucznych są urzą-

dzenia z płaszczem (pierścieniem) wodnym, 

np.  oferowane przez polską firmę Koltex 

z  Kolbuszowej. Jej systemy dostępne są 

w dwóch wariantach różniących się wydajno-

ścią: pierwszy może przetwarzać do 600 kg, 

a drugi – nawet 1500 kg tworzywa na godzinę. 

Oba składają się z  głowicy wyposażonej 

w matrycę (bieżnię) z otworami, których śred-

nica dostosowana jest do zadanej wielkości 

granulek. Wyciskane przez matrycę tworzywo 

jest ścinane przez zestaw wirujących noży 

tnących. Ponieważ szczelina między nożami 

a matrycą jest regulowana, zmieniając jej wiel-

kość, można sterować długością poszczegól-

nych partii granulatu. Odcięty granulat spada 

do płaszcza wodnego, który schładza gorące 

tworzywo, zapobiega jego sklejaniu i  trans-

portuje je do sita odwadniającego lub wirówki, 

które odpowiednio: odsączają lub odwirowują 

granulat z wody. Proces granulacji zachodzi 

tu całkowicie automatycznie i wymaga jedynie 

okresowej kontroli ze strony operatora. 

W urządzeniach z płaszczem wodnym można 

z powodzeniem granulować zarówno PP, PE 

i PS, jak i ABS oraz miękki PVC. 

Podobny produkt ma w  swojej ofercie 

także firma WW Ekochem: dostarczana przez 

nią jako element kompletnej linii do granu-

lacji głowica do cięcia w pierścieniu wodnym 

wyróżnia się kompaktową budową i wysoką 

wydajnością, sięgającą w  zależności od 

modelu 320, 550 lub 1500 kg/h. Podobnie jak 

rozwiązanie Koltex, także i tutaj system noży 

tnących dociskany jest do matrycy pneu-

matycznie, co ułatwia sterowanie i wymianę 

noży. Głowica montowana jest bezpośrednio 

na filtrze cząstek stałych i zasilana tworzywem 

przez stożek sprężający.

Drugą grupę stanowią tzw. granulatory do 

cięcia pod wodą, w  których głowica i  noże 

tnące są całkowicie zanurzone w wodzie. Schła-

dzając polimer, woda pozwala nadać mu doce-

lowy kształt jeszcze przed rozpoczęciem cięcia. 

Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w  przy-

padku tworzyw o  wysokim wskaźniku szyb-

kości płynięcia i niewielkiej lepkości (takich jak 

PET czy nylon). Urządzenia takie mogą jednak 

przetwarzać także całą gamę innych polimerów. 

Przykładowo, model TI włoskiej firmy Gamma 

Meccanica z łatwością poradzi sobie zarówno 

z  granulacją compoundów i  materbaczy, jak 

też TPU, TPE, SAN, SBS, SEBS, PBT i  PLA 

–  i  to z wydajnością na poziomie od 500 do 

2800 kg/h. Co więcej, urządzenie wyposażone 

jest w sterownik PLC, który na bieżąco kontro-

luje parametry cięcia, zapewniając wysoką 

jakość finalnego produktu.

Granulacja „na zimno”
Specyficzny, ale bardzo popularny typ 

granulatorów stanowią urządzenia prze-

znaczone do cięcia wytłoczonych wcze-

śniej żyłek. Produkt tego typu, dostępny 

m.in. w  ofercie firmy ZAMAK MERCATOR, 

składa się z  wymiennego noża tnącego 

z  napędem serwo, a  zamiast stożka sprę-

żającego wyposażony jest w  rolki podające 

i  prowadnice żyłek. Rozmiarem granulek 

można tu sterować, odpowiednio dostoso-

wując prędkość i ilość ostrzy tnących. Całość 

zamknięta jest w  kompaktowej obudowie, 

zaś system doprowadzania żyłek zlokalizo-

wany jest na zewnątrz, dzięki czemu operator 

nie ma kontaktu z układem tnącym. Nie ma 

zresztą takiej potrzeby, ponieważ jego pracę 

nadzoruje system sterowania umożliwia-

jący nastawę prędkości obrotowej frezu, 

tak by uzyskać zadaną długość granulek 

(2-5 mm). Co więcej, można go łatwo zinte-

grować z  systemem sterowania całej linii, 

dzięki czemu może być obsługiwany także 

z  panelu operatorskiego wytłaczarki – i  to 

wielu różnych producentów.

Rys. 1 �  Uniwersalny granulator do rozdrabniania 
tworzyw nie za pomocą noży, lecz ruchu 
obrotowego głowicy 
Źródło: NPT



Od 23 lat na rynku w branży maszyn  
do odpadów i surowców wtórnych.

Kompletne linie do recyklingu tworzyw sztucznych  
od renomowanych producentów.

WENDE Recyclingtech s.c., Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce, tel./fax: +48 77 416 96 66, wende@wende.pl, www.wende.pl

Dział sprzedaży: Łukasz Michalski, tel. +48 533 389 990, lukasz@wende.pl

Biuro Regionalne w Łodzi: ul. Wacława Kondka 6, 91-177 Łódź, Krzysztof Cuper, tel.: +48 501 282 926, kcuper@wende.pl
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Swoistą ciekawostką są też uniwersalne 

granulatory do rozdrabniania tworzyw nie za 

pomocą noży, lecz ruchu obrotowego głowicy. 

Tego typu rozwiązania ma w  swojej ofercie 

m.in. firma NPT. Jej granulator z  serii GRB2 

jest w  stanie przetwarzać ok. 1000-1500 kg 

tworzywa na godzinę. Wyposażony w podwójny 

napęd bezpośredni, osiąga bardzo wysoki 

moment obrotowy, istotny ze względu na niski 

stopień sklejania tworzyw sztucznych i  wyni-

kające z  tego duże zapotrzebowanie na moc 

w  procesie spiętrzania. W  rozwiązaniu tym 

tworzywo najpierw musi zostać rozdrobnione 

na mniejsze cząstki, a następnie zostaje wpro-

wadzone do granulatora za pomocą rolek 

wygniatających. Przechodząc przez matrycę, 

jest poddawane kompresji, a na końcu ścinane. 

Wielkość granulek zależy tu głównie od typu 

matrycy (pierścieniowa lub płaska) oraz jej 

prędkości obrotowej: im jest ona większa, tym 

krótsze są granulki, ale też tym bardziej poro-

wata jest ich powierzchnia. Co ważne, granu-

lator jest wyposażony w najnowsze rozwiązania 

informatyczne ułatwiające jego obsługę: system 

sterowania AIAC, Inteligentny Operator Granu-

latora IPMO, Aktywny System Optymalizacji 

Wydajności ACOS, Automatyczne Rozpozna-

wanie Surowca AFR, a także cały zestaw zabez-

pieczeń i układów regulacji pracy poszczegól-

nych części.

Automat może więcej
Co w  praktyce mogą takie systemy? 

Niemal wszystko – od analizy danych z całej 

linii granulowania w  czasie rzeczywistym, 

przez automatyczną korektę ustawień w celu 

dostosowania rzeczywistych parametrów 

granulatu do wartości zadanych, po natych-

miastową reakcję na wszelkie awarie i niepra-

widłowości w  pracy komponentów mecha-

nicznych. Zapewniają także optymalną wydaj-

ność przez cały czas pracy systemu, odpo-

wiednio dobierając poszczególne kroki 

obróbcze. Co więcej, automatycznie rozpo-

znają zmianę podawanego surowca oraz 

matrycy i  dostosują parametry procesu do 

nowych warunków. A  w  razie wyczerpania 

zasobów polimeru wstrzymają pracę urzą-

dzenia do czasu ich uzupełnienia. Mogą 

także wspomóc operatora, podpowiadając 

mu najlepszy zestaw parametrów w  danej 

sytuacji. Dzięki temu nie tylko ograniczają do 

minimum możliwość wystąpienia tzw. błędu 

ludzkiego, ale także rozwiązują problem 

braku wykwalifikowanych specjalistów.

Oczywiście poziom automatyzacji poszcze-

gólnych rozwiązań jest różny: w  przypadku 

granulatorów zintegrowanych z  linią produk-

cyjną stanowią one na ogół część większej 

całości, sterowanej z panelu operatorskiego 

wytłaczarki. Niemniej trend rosnącej automa-

tyzacji obsługi dostrzegalny jest w całej branży 

i w kolejnych latach będzie z pewnością nadal 

jednym z istotniejszych kierunków jej rozwoju.

Drugim jest maksymalizacja osiągów granu-

latorów i tworzenie urządzeń typu „heavy duty” 

o imponujących gabarytach, wydajności i wytrzy-

małości (patrz: ramka). Celem ich producentów 

nie jest jednak zdobycie koszulki lidera, lecz 

zagospodarowanie niszy rynkowej, tj. przygoto-

wanie oferty dla tych przetwórców, którzy specja-

lizują się w realizacji niestandardowych zleceń. �

WIĘCEJ, SZYBCIEJ, MOCNIEJ

60 ŻYŁEK W JEDNYM

Granulatory do cięcia żyłek GCD-300 z serii S firmy Glaves oferują możliwość jednoczesnego załadunku z dwóch stron, 
dzięki czemu mogą obsługiwać jednocześnie aż 60 żyłek. Szeroki wlot (300 mm) ułatwia wprowadzenie materiału, zaś 
profesjonalny zestaw noży umożliwia granulację z prędkością do 2250 kg na godzinę. Urządzenie wytwarza jedną, 
standardową wielkość granulek (3 × 3 mm). O bezpieczeństwo operatora dba inteligentny system zamykania, który 
umożliwia otwarcie obudowy dopiero po całkowitym zatrzymaniu noży.

www.glaves.biz

36 TON NA GODZINĘ

Granulator PEARLO szwajcarskiej Grupy MAAG do cięcia pod wodą zdecydowanie wyprzedza konkurencję pod 
względem wydajności. Oferuje możliwość granulacji różnorodnych materiałów – od masterbaczy, przez tworzywa 
konstrukcyjne i kompozyty, po elastomery termoplastyczne, gumę i tworzywa odpadowe – z prędkością 36 tys. kg na 
godzinę. System został wyposażony w hydrauliczny zawór sprężający, który podaje tworzywo do głowicy zanurzonej 
w wodzie. Zestaw noży z jednostronną krawędzią tnącą może być z powodzeniem stosowany do cięcia różnych 
materiałów. Urządzenie jest dostępne także w automatycznym wariancie EAC, który zastępuje sterowanie hydrauliczne 
i pneumatyczne.

www.maag.com

GRANULATOR I KRYSTALIZATOR W JEDNYM

Firma Nordson wprowadziła na rynek BKG CristallCut – urządzenie łączące w sobie funkcje granulatora PET do cięcia 
pod wodą oraz krystalizatora. System umożliwia uzyskanie ponad 40-proc. krystalizacji wyłącznie przy wykorzystaniu 
energii powstałej w procesie granulacji – bez konieczności dodatkowego zasilania, dzięki czemu zapewnia znaczne 
oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi krystalizatorami. Nowatorski proces zapobiega sklejaniu się płatków 
PET, a jego efektem jest homogeniczny, skrystalizowany granulat.

www.nordson.com



•  Firma Hammerman oferuje  
szeroką gamę maszyn do recyclingu

•  Kompleksowo realizujemy nasze 
usługi – od projektu do realizacji

•  Najwyższa jakość, wysoki standard 
i niezawodność naszych produktów

•  Nietypowe projekty  
– „takie lubimy najbardziej…”

•  Realizujemy projekty indywidualne

HAMMERMAN Mateusz Łukowski • ul. Mickiewicza 7, 12-250 Orzysz • tel. +48 696 095 799 • biuro@hammerman.com.pl • www.hammerman.com.pl

W NASZEJ OFERCIE:
MŁYNY

KRUSZARKI DWUWAŁOWE

SHREDDERY

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE, ŚLIMAKOWE, WIBRACYJNE

SEPARACJA MAGNETYCZNA

PNEUMATYCZNE UKŁADY TRANSPORTU

SORTERY ZYG-ZAG

„Naprawdę słuchamy potrzeb naszych klientów, aby zaproponować rozwiązanie 
dopasowane do państwa działalności. Niezależnie czy jest to samodzielne 
rozwiązanie czy kompletna linia technologiczna”

PRODUKT
POLSKI
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DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 261 31 90
e-mail: biuro@drp.pl, www.drp.pl

Siła i  potencjał Grupy tkwi w  zdywersy-

fikowanym zakresie działalności oraz 

w zróżnicowanych segmentach rynku obsłu-

giwanych przez współpracujące ze sobą 

firmy produkcyjne, usługowe i  handlowe. 

W skład Grupy wchodzą trzy dywizje oparte 

na  podstawowych kierunkach działalności: 

recyklingu, compoundingu oraz  laborato-

rium. Dzięki powyższej konstrukcji osiągnięto 

efekt synergii, której wynikiem było stwo-

rzenie oferty globalnej zwiększającej zarówno 

zdolność produkcyjno-usługową, jak i  gamę 

produktową.

– W  DRP Group współpracuje ze sobą 

kilka firm, dzięki czemu osiągamy większy 

sukces niż pracując osobno. Taka integracja 

działań zmniejsza koszty związane z procesem 

produkcji oraz promocją i  rozszerza zakres 

naszej oferty. W  ten sposób Grupa może 

zwiększyć sprzedaż dla obecnych klientów 

oraz wejść na nowe rynki. Synergia pozwala 

nam na realizację kilku projektów równocze-

śnie i  daje większe możliwości niż realizacja 

tych projektów oddzielnie. Stwarza to możli-

wość wspólnego zamawiania komponentów 

do projektów, wynajmu maszyn czy też wyko-

rzystania wiedzy ekspertów. Ponadto elimi-

nacja dublujących się procesów i kosztów ich 

obsługi usprawnia logistykę oraz produkcję 

– wyjaśnia Przemysław Miśkiewicz, dyrektor 

generalny DRP Group.

Odpowiednia jakość usług i  produktów 

oraz odpowiedzialne podejście do środo-

wiska mają decydujące znaczenie dla działal-

ności DRP Group, a produkowane przez firmę 

materiały wykorzystywane są z powodzeniem 

w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w moto-

ryzacji, branży elektrotechnicznej, AGD, 

budownictwie, przemyśle opakowaniowy 

czy obuwniczym.

– W czasach niedoborów surowców ważne 

jest, aby w pełni wykorzystać potencjał istnie-

jących materiałów. Ponadto gospodarka 

obiegu zamkniętego staje się jedną z głównych 

podstaw polityki społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Możliwość ponownego wykorzystania 

odpadów wpisuje się w naszą politykę rozwoju 

– mówi Przemysław Miśkiewicz.

Oferowane przez spółkę produkty to mate-

riały wykonane w części lub w całości z mate-

riałów pochodzących z  recyklingu. Wyni-

kiem tego połączenia jest produkt o statusie 

EKO będący perfekcyjnym kompromisem, 

pomiędzy jakością a ceną. 

– Skupiamy się na promowaniu efektyw-

nego wykorzystania materiałów pochodzących 

z recyklingu oraz poprawie stabilności procesu. 

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań 

w zakresie przetwarzania recyklatów, jesteśmy 

niezawodnym i zorientowanym na innowacyjne 

rozwiązania partnerem produkcji. Nasi klienci 

mogą liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie 

na każdym etapie rozwoju produktu – dodaje 

Przemysław Miśkiewicz.

Na bazie dostępnych rozwiązań i  wiedzy, 

DRP Group realizuje także receptury na indy-

widualne zamówienie o specyficznych zasto-

sowaniach. Modyfikacja tworzyw, a  tym 

samym zwiększenie ich wartości użytkowej 

w stosunku do polimeru bazowego możliwe 

jest dzięki zastosowaniu wielu dodatków 

– począwszy od napełniaczy, przez plastyfika-

tory i stabilizatory, po barwniki, uniepalniacze 

i modyfikatory udarności.

– Oferujemy wsparcie i pomoc w zakresie 

opracowania receptur i  realizacji produkcji 

na zlecenie. Pomagamy naszym klientom 

w  opracowaniu właściwej formulacji, dobie-

ramy wszystkie niezbędne składniki i przygo-

towujemy założenia technologiczne procesu 

tworząc ostatecznie materiały dedykowane 

indywidualnym aplikacjom – mówi Przemysław 

Miśkiewicz. �

DRP Group  
– Otwórz się na nowe możliwości

DRP Group jest jednym z liderów rynku recyklingu oraz compoundingu w Polsce, zajmując się w głównej mierze 
produkcją modyfikowanych gatunków tworzyw, na bazie surowców pierwotnych i wtórnych (m.in.: ABS, PA, PBT, 
PC , PE, POM, PP, PS, SAN). 

Spójrz, jak stajesz się
KREATYWNYM managerem!

Jesteśmy dla poprawy
Twojej EKONOMII

Wyobraź sobie, że wytworzone odpady 
wykorzystujesz ponownie do procesów 

produkcyjnych. Dzięki współpracy z firmą 
compoundingową sięgasz do potencjału 

istniejących materiałów a ich dostosowanie 
do indywidualnych wymagań odbywa się 

bez ponoszenia wysokich kosztów. 
Otrzymujesz tańsze źródło materiałowe, Otrzymujesz tańsze źródło materiałowe, 

a Twoja oszczędność napędza 
innowacyjność i kreatywność. 

tel.: +48 32 261 31 90
e-mail: biuro@drp.pl WWW.DRP.PL
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PROCES RECYKLINGU JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM 
BUDOWANIA NOWEJ, EKOLOGICZNEJ GOSPODARKI NA ŚWIECIE

REPREZENTUJEMY

Firma DREMECO Sp. z o.o. powstała w wyniku wieloletnich działań i doświadczeń ludzi, których pasją stało się 
poszukiwanie rozwiązań dla szeroko pojętego recyklingu surowców. Misją firmy od ponad pięciu lat jest kom-
pleksowe doradztwo w doborze urządzeń oraz pomoc w realizacji projektów w dziedzinach recyklingu głównie 
tworzyw sztucznych i szeroko pojętych odpadów tekstylnych. Od początku starannie selekcjonujemy wyróżnia-
jących się europejskich producentów urządzeń, tak aby móc proponować naszym klientom tylko najwyższej 
jakości, nowoczesne, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania. Poniżej przedstawiamy kilku z nich.

Firma WiPa Werkzeug und Maschinenbau GmbH jest wiodącym producentem z branży inżynierii oraz budowy maszyn z siedzibą w Stadtlohn 
w Niemczech. Działa na rynku ponad 25 lat. Projektuje i tworzy maszyny oraz kompletne systemy do recyklingu, mycia, separacji i suszenia 
szerokiej gamy tworzyw sztucznych. Urządzenia WiPa są wyposażone w najnowocześniejsze komponenty renomowanych dostawców co daje 
im najwyższe standardy. 
W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi: aglomeratory, myjki flotacyjne i dynamiczne, kompaktory, wirówki, silosy, separatory typu 
zig-zag, i wiele innych.

WIPA – linie do mycia, suszenia i aglomeracji   

Zapraszamy na stronę producenta: www.wipa-germany.de

Zapraszamy na naszą stronę: www.dremeco.pl



Firma LIDEM Construcciones Mecanicas S.L. jest wiodącym hiszpańskim producentem urządzeń do recyklingu z siedzibą w Ontinyent nieda-
leko Walencji i od ponad 25 lat z sukcesami produkuje między innymi takie maszyny jak młyny szybkoobrotowe. Rozwiązania te fantastycznie 
sprawdzają się do mielenia tworzyw miękkich takich jak: tekstylia, filce, folia, worki big-bag, sznurki, sieci, pianki, włókniny i wiele wiele in-
nych. Urządzenia te charakteryzują się bardzo małym zapotrzebowaniem na prąd w stosunku do swojej wydajności. Są to urządzenia proste 
w obsłudze i konserwacji. Urządzenia typu roller-cut służą do cięcia wszelkich materiałów na rolkach i najczęściej stosowane są w zakładach 
oferujących produkty końcowe. Firma LIDEM produkuje również wiele innych rozwiązań do branży tekstylnej.

Firma Aranow Altero Recycling Machinery S.L. narodziła się z połączenia ludzi z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży recyklingu two-
rzyw sztucznych z firmą Aranow Packaging Machinery z ponad 15 letnią historią w produkcji maszyn do pakowania. Zespół Altero przez lata 
budował swoje doświadczenie instalując, serwisując i regenerując ekstrudery głównie na półwyspie Iberyjskim.
Zaletami wyprodukowanych przez firmę Altero wytłaczarek są między innymi: kompaktowa konstrukcja, zastosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań mających na celu optymalizację i zmniejszenie zużycia prądu. Podzespoły urządzeń dostarczane przez najlepszych światowych 
producentów zapewniają najwyższy standard technologiczny, a elastyczność i doświadczenie zespołu Altero dużą dowolność w doborze tech-
nologii. Zapraszamy do centrum pokazowego na wizytę bądź testy w prowincji Barcelony – Sentmenat. 

Zapraszamy do kontaktu z nami, z chęcią opowiemy o naszych produktach i producentach. 
W tym roku zdecydowaliśmy się nie uczestniczyć w targach Plastpol, była to bardzo trudna decyzja, 
względy sanitarne i obawa o rozwój kolejnej fali początkiem jesieni skłoniły nas ostatecznie do rezygna-
cji. Wszystkich istniejących i potencjalnych klientów przepraszamy i obiecujemy poprawę za rok. Tym 
razem Państwa i Nasze zdrowie było ważniejsze od rozwoju biznesu.

Rodzinnie prowadzona i zarządzana firma Austropressen – Roither Maschinenbau GmbH już blisko pół wieku wprowadza na rynek różnego rodzaju 
urządzenia do recyklingu. Wiodącymi produktami tej austriackiej firmy z miejscowości Seewalchen są między innymi wszelkiego rodzaju prasy be-
lujące oraz popularne wśród klientów w Polsce gilotyny do cięcia wzdłużnego rolek z materiałami takimi jak folia, papier czy włókina. Cechy charak-
terystyczne produktów firmy Austropressen to między innymi niezawodność, masywna konstrukcja, intuicyjność w obsłudze oraz bezpieczeństwo. 

LIDEM – młyny, urządzenia do cięcia „roller-cut”  

ALTERO – wytłaczarki

AUSTROPRESSEN – prasy, gilotyny 

Zapraszamy na stronę producenta: www.lidem.com

Zapraszamy na stronę producenta: www.alteromachinery.com

Zapraszamy na stronę producenta: www.austropressen.com

Dremeco Sp. z o.o. 
ul. Bysławska 82
04-993 Warszawa
Telefon: +48 22-299-27-50
E-mail: biuro@dremeco.pl
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Na przestrzeni lat urządzenia do ważenia 

ewoluowały, dziś odchodzi się od 

rozwiązań z mechanicznym odczytem wagi 

w kierunku elektronicznych, w których infor-

macja o pomiarze wyświetlana jest na ekranie 

LCD i może być przekazana do nadrzędnego 

oprogramowania lub do innych urządzeń. I co 

najważniejsze nowoczesne rozwiązania prze-

znaczone do ważenia pozwalają wykorzy-

stywać je do wielu celów.

Przyszłością w branży wag przemysłowych 

są urządzenia połączone  z komputerem – ale 

to już chyba porządek dzienny i nikogo to nie 

dziwi, że tak jest. Ważnym kierunkiem rozwoju 

wag, podobnie jak wielu innych maszyn oraz 

urządzeń przemysłowych, jest niezawodność, 

a  także dostosowanie do indywidualnych 

potrzeb aplikacji, a co za tym idzie, oczekiwań 

klientów. Warto dodać, że prawdopodobnie 

duża konkurencja i  wzrost cen materiałów 

produkcyjnych wymusza na producentach 

dokładniejsze kontrolowanie procesu produk-

cyjnego, a w konsekwencji, redukcję kosztów. 

Ma to też znaczenie w gospodarce odpadami.

Rodzaje wag
Rynek oferuje wiele rodzajów wag prze-

mysłowych. W  przemyśle korzysta się 

z wag, m.in.: paletowych, w  tym platformo-

wych, taśmociągowych, zbiornikowych oraz 

zintegrowanych z  systemami dozowania 

i  mieszania, z  maszynami, które porcjują, 

napełniarkami i  pakowarkami. Taka różno-

rodność pozwala wybrać urządzenie odpo-

wiednie dla każdej aplikacji.

Wagi pomostowe stosuje się m.in. w zakła-

dach przemysłowych czy magazynach. 

Dzięki temu, że dostępne są różnorodne 

wymiary pomostów, możliwe jest wykonanie 

wagi o  indywidualnym pomoście bądź też 

pomostach przystosowanych do różnych 

warunków pracy. Wagi takie charaktery-

zują się dużą wytrzymałością i  nośnością 

na poziomie kilku, a  nawet kilkunastu ton, 

co pozwala na mechaniczne nakładanie 

ładunków. Wagi najazdowe przeznaczone 

są do ważenia ładunków na wózkach poru-

szanych ręcznie. Mają obniżony środek plat-

formy wagowej ułatwiający załadunek, który 

odbywa się na dopasowanych rampach 

najazdowych. Do ważenia ładunków na 

paletach euro służą wagi paletowe. Są one 

mobilne i  lekkie w  przemieszczaniu. Wagi 

płozowe z kolei wykorzystuje się do ważenia 

ładunków o dużych rozmiarach.

Wagi elektroniczne oferują wiele korzyści 

w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, 

takie jak kompaktowe wymiary, wysoka 

niezawodność i  dokładność, elastyczność 

przy ważeniu wielu różnych ładunków oraz 

zaawansowane systemy, które umożliwiają 

przetwarzanie uzyskanych danych online. 

Warto zaznaczyć, że wagi elektroniczne  to 

urządzenia do wyznaczania masy przedmiotu 

umieszczonego na nośni z wykorzystaniem 

siły grawitacji. W  niektórych przypadkach 

wagi mogą być stosowane jako urządzenia 

do wyznaczania gęstości lub analizowania 

wilgotności próbki.

Znani i nieznani  
producenci wag

Na rynku można zaobserwować dużą 

konkurencyjność – a  jak zwykle decyduje 

cena i  tu odbywa się wyścig wśród dystry-

butorów. Jak to mówią do wyboru do koloru 

– jak ze wszystkim. Prawidłowość ta jest nie 

tylko domeną branży wag przemysłowych, 

ale również całej tzw. branży wagarskiej. 

Wiele fabryk korzysta z wag platformowych 

firm: Axis, Radwag, Fawag, Schenck oraz 

Tamtron. Jako producentów i  dostawców 

wag platformowych wymienia się także: 

Bizerba, Kern i  Mettler Toledo. W  zakła-

dach przemysłowych działają również wagi 

automatyczne porcjujące, które są produ-

kowane lub dostarczane przez firmy: Sarto-

WAGI I WAŻENIE W PROCESIE PRODUKCYJNYM

Istotny etap  
wielu procesów

Nie ma wątpliwości – ważenie jest jednym z ważniejszych etapów wielu procesów przemysłowych – od ważenia 
materiałów na etapie surowca, po gotowe produkty – a odpowiednie dobranie komponentów pod względem ilo-
ściowym wpływa w znaczący sposób na właściwości końcowe wyrobu. Ciężar to jedna z najczęściej mierzonych 
i regulowanych wielkości. 

� Mia Walasek�
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poland.sumitomo-shi-demag.eu
* Zużycie energii przez dostępne na rynku czajniki elektryczne: ok. 2.4 kWh. IntElect 50-110, czas cyklu 7 s, waga wtrysku 1,3 g PP,
zużycie energii 1,1 kWh. Zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.

Zoptymalizuj swoją efektywność energetyczną. Nowa elektryczna wtryskarka z serii IntElect zużywa średnio 20% mniej
energii niż konwencjonalne wtryskarki elektryczne. Dzięki jej dynamicznym napędom z zaawansowanymi technologicznie
silnikami, jest bardziej ekonomiczna niż niejeden domowy sprzęt AGD!* Kolejna nowość: zmniejszenie wymiarów maszyny
średnio o 10% oraz niezwykle dynamiczny układ napędowy, który zapewnia maksymalną czułość- świetne zabezpieczenie
formy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i niezawodnej kombinacji niemieckiej solidności produkcyjnej z innowacjami
japońskiej technologii, potwierdzonej liczbą 70,000 zainstalowanych maszyn na całym świecie.

Oszczędność energii.
Nowa seria wtryskarek IntElect
Maksymalna wydajność- minimum zużycia energii
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rius, Progress Wagotronic, Tamtron, Ishida, 

Miflex-Masz, Euromeccanica, TMI oraz 

Svenska Vag. W  wielu zakładach przemy-

słowych istotną rolę odgrywają wagi labora-

toryjne firmy Radwag, Sartorius, Axis, Elwag 

oraz Mettler Toledo. Istotną rolę w przemyśle, 

odgrywają wagi suwnicowe firm: Schenck, 

Awo oraz Progress Wagotronic. Wagi zbiorni-

kowe dostarcza Schenck i Radwag. Tamtron 

i  Bizerba zaopatrują w  wagi pracujące na 

ładowarkach kołowych.

Co nowego? 
Jako nowatorskie rozwiązanie należy 

wymienić zwiększenie rozdzielczości 

i  dokładności wskazań wag. Przykładem 

w tym zakresie mogą być komparatory masy 

o rozdzielczości 1 ppm (ang. parts per million). 

Możliwe jest więc zważenie 1 tony z dokład-

nością 1 g.

Że oferuje się multimedialne termi-

nale wagowe, wyposażone w panel doty-

kowy chyba nikogo nie dziwi. Zastoso-

wanie to przede wszystkim wagi technolo-

giczne, kontrolujące prawidłowy przebieg 

procesów produkcyjnych. Oczekuje się 

bowiem możliwości wprowadzania szeregu 

dodatkowych danych przypisanych do 

konkretnego ważenia.

Jako nowatorskie rozwiązanie z  oferty 

firmy Radwag wymienić można terminale 

wagowe oparte na systemach Windows XP 

i CE z ekranami dotykowymi rezystancyjnymi, 

IR i pojemnościowymi. W urządzeniach tych 

uwzględniono również rozbudowane opro-

gramowanie z możliwością wgrania własnych 

aplikacji. Terminale te mają zastosowanie 

w  systemach automatycznego dozowania, 

recepturowania i kontroli masy.

Systemy wagowe firmy Vishay Nobel są 

odporne na wibracje i  siły boczne pocho-

dzące od pracującego mieszadła oraz na 

wzrost naprężeń konstrukcji zbiornika powo-

dowanych np. przez zmiany temperatury 

medium w zbiorniku (grzanie/chłodzenie). 

Wagi przenośnikowe z oferty firmy Introl są 

przeznaczone do ciągłego pomiaru natężenia 

przepływu materiału i jego sumarycznej ilości. 

Ważne jest, że urządzenia tego typu zaprojek-

towano z myślą o wbudowaniu w istniejących 

przenośnikach taśmowych i  pracy ciągłej. 

Wagi te cechują się prostym montażem 

bez konieczności przecinania przenośnika. 

Na uwagę zasługuje także niewrażliwość 

na asymetrię strugi materiału. Dokładność 

w zależności od stanu technicznego przeno-

śnika i precyzji wagi kontrolnej, może wynosić 

0,5%, 1% lub 2%. 

Dostawcą elektronicznych wag przemy-

słowych jest firma Mettler Toledo. Nowa 

waga podłogowa Powerdeck wykrywa 

znajdujące się pod platformą zanieczysz-

czenia, które zakłócają pomiary, monito-

ruje temperaturę roboczą i  wprowadza 

korekty zapewniające optymalne wyniki 

ważenia oraz wykrywa występowanie 

i  częstotliwości wstrząsów przeciążają-

cych w  celu zapobiegania uszkodzeniom 

wagi. W  niektórych wagach paletowych 

firmy Mettler Toledo dodatkowo przyspie-

szono stabil izowanie wyniku pomiaru, 

dzięki czemu nie są spowalniane procesy 

technologiczne, które wymagają ważenia. 

W  ramach jednej czynności ładunek jest 

unoszony, następuje pomiar jego masy 

oraz przetransportowanie w  odpowiednie 

miejsce. Na uwagę zasługuje odporna 

konstrukcja mechaniczna, sprawdzająca 

się w warunkach przemysłowych.

Wagi paletowe nierdzewne serii 4B/PAN 

f irmy Axis są przeznaczone do ważenia 

ładunków na paletach euro w  wilgotnych 

warunkach środowiskowych. Zaliczane 

są do nich możliwości, takie jak pomiar 

gęstości density/hydro, kalkulator do 

kontroli ilości towarów paczkowanych oraz 

funkcja statystyka.

Wagi hakowe z oferty firmy Progress Wago-

tronic wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Zyskuje się odporność chociażby na dzia-

łanie wilgoci i  pyłu. Rzecz jasna urządzenie 

ma odpowiednie zatwierdzenia wytrzyma-

łościowe, a  maksymalne obciążenie może 

osiągać do 6500 kg. Istnieje możliwość konfi-

guracji opcji jako PEAK, uwzględniającej 

maksymalne wartości odczytowe oraz jako 

HOLD (blokowanie na wyświetlaczu wagi 

wyświetlanej). Urządzenie może pracować 

w  temperaturze pomiędzy -10°C a  40°C. 

W funkcjonalności miernika wagowego prze-

widziano filtr oraz automatyczny wyłącznik. 

Nominalne obciążenie wynosi 200%, 

a maksymalne przeciążenie nie powinno być 

większe niż 500%.

Lubelska Fabryka Wag FAWAG ma w swej 

ofercie SMARTwag – urządzenie zbudo-

wane z  wykorzystaniem procesora firmy 

Intel z  dotykowym 7-calowym, kolorowym 

wyświetlaczem. Umożliwia ono współpracę 

z  drukarkami ZEBRA, Honeywell i  wydruk 

etykiet, rejestrację pomiarów oraz współpra-

cuje z programem FAWAG Studio (pozwala 

programować bazy, projektować etykiety 

oraz raportować wyniki ważeń). 

Wśród nowości f irmy RADWAG znaj-

duje się miernik wagowy PUE C315 do 

zastosowań przemysłowych. Wbudowana 

w  niego pamięć pozwala na zapis bieżą-

cych danych z ważeń (do 5 tys. rekordów). 

Najnowsza l inia wag laboratoryjnych 

SYNERGY LAB firmy RADWAG jest dedy-

kowana do realizacji najbardziej zaawanso-

wanych procesów pomiaru masy. Profesjo-

nalne mikrowagi XA 4Y.M.A PLUS oraz wagi 

analityczne XA 4Y.A PLUS zostały wyposa-

żone w szereg funkcji gwarantujących opty-

malne warunki ważenia małych mas oraz 

zapewniających efektywność i  ergonomię 

pracy. Gwarancją stabilnego pomiaru jest 

inteligentny system wyrównywania ciśnień 

–  niweluje błędy generowane przez gwał-

towne zmiany ciśnienia w komorze ważenia. 

Nowością jest opcjonalne podświetlenie 

szalki za pomocą kierunkowej diody LED, 

która nie wpływa na temperaturę w komorze 

wagi. W wagach linii SYNERGY LAB całko-

wicie wyeliminowano wpływ elektrostatyki 

na wynik ważenia poprzez zastosowanie 

wbudowanego jonizatora oraz specjalnej 

powłoki antystatycznej szyb.

Firma Loma, która specjalizuje się 

w  obsłudze m.in. opakowaniowej, w  tym 

w  ważeniu kontrolnym. Jak podaje firma, 

wszystkie jej wagi kontrolne mają zatwier-

dzenia zgodne ze specyfikacjami OIML i MID 

(EC TAC) i funkcję automatycznego utrzymy-

wania wagi średniej (w całej partii) nie mniej-

szej niż nominalna waga opakowania. Wagi 

kontrolne dynamiczne LOMA CW3 są wypo-

sażone w  ekran dotykowy. System oferuje 

szybką inspekcję na wydajnych liniach 

produkcyjnych i  maszyny dostosowane do 

różnych przedziałów wagowych.

Ranger 7000 firmy OHAUS to wyjątkowa 

waga kompaktowa, która poradzi sobie 

z  każdym, nawet najtrudniejszym zada-



Technic Solution
Roman Cichoń
ul. Puszczyka 2c/1
05-500 Zgorzała
E-mail: rcichon@t-solution.eu
Tel: +48 601 636 741

Zachęcamy również do obejrzenia naszej strony internetowej  
www.t-solution.eu gdzie znaleźć można pełen asortyment  
wraz z opisami i prospektami poszczególnych produktów.
 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującą się w sprzedaży i obsłudze technicznej produktów 
przeznaczonych dla działów przetwórstwa tworzyw sztucznych, utrzymania form w ruchu oraz zakładów 

narzędziowych. W naszej ofercie znajdują się m.in.:

STOŁY DO SERWISOWANIA FORM WTRYSKOWYCH STOŁY WARSZTATOWE

OBRACARKI DO FORM WTRYSKOWYCH OPROGRAMOWANIE STASA QC DO OPTYMALIZACJI 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

GRANULATY CZYSZCZĄCE DO UKŁADÓW PLASTYFIKUJĄCYCH GFK TORO_CLEAN

• Najwyższa jakość konstrukcji i wykonania,
• Pełna ergonomia i zwiększona efektywność wykonywania prac serwisowych,
• Jedna platforma stała, druga porusza się w osi X (z możliwością blokady w pozycji krańcowej),
• Obie formy mają możliwość pełnego obrotu oraz zablokowania pozycji co 90 stopni,
•  Solidna i bardzo wytrzymała konstrukcja spawana – wysoka wartość współczynnika 

bezpieczeństwa potwierdzona badaniami z zastosowaniem MES,
• Certyfikacja CE,
• Możliwość dostosowania stołu do potrzeb Klienta.

• Wyjątkowo stabilna, wytrzymała konstrukcja,
• Blat wykonany z płyty szlifowanej segmentowo ze stali,
• Mat. 1.2312 lub 1.2311 (ok. 30 HRC),
• Dolna półka do odkładania narzędzi.

• Znacznie ułatwiają i przyspieszają zmiany tworzyw i kolorów,
• Zwiększają wydajność produkcji przy częstych przejściach,
• Sprawdzony i bardzo prosty w zastosowaniu środek w postaci gotowego do użycia granulatu,
• Kilka rodzajów granulatu dla różnych materiałów i kolorów,
• W ofercie posiadamy również różnego rodzaju środki chemiczne, w tym wydajną i efektywną piankę czyszczącą.
 

Oferujemy Państwu wysyłkę darmowego próbnika granulatu do przeprowadzenia testów  
– zapraszamy do kontaktu!

•  Zapewniają bezproblemową i bezpieczną obsługę nawet bardzo dużych i ciężkich form bez 
uszkadzania narzędzi ani podłoża, 

• Przyspieszają i ułatwiają proces obracania,
•  Redukują nakład pracy przy obsłudze form oraz umożliwiają wykorzystanie w tym czasie 

suwnicy do innych zadań,
• Spełniają wszystkie wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania,
• Warianty o nośności od 10T aż do 65T.

•  Oparte na metodach sztucznej inteligencji oraz wynikach realnie 
przeprowadzonych prób wprowadzonych przez użytkownika,

•  Znacząco przyspiesza dobór optymalnych parametrów dla 
osiągnięcia wymaganych cech jakościowych,

•  Bardzo prosta obsługa oraz intuicyjne, graficzne przedstawienie 
wyników,

•  Użytkownik sam deklaruje najistotniejsze parametry oraz 
wymagane cechy jakościowe wyrobów (także te niemierzalne),

•  Oprogramowanie generuje statystyczny plan prób do 
przeprowadzenia i ucząc się zależności pomiędzy parametrami 
a wynikami, gwarantuje otrzymanie optymalnych rezultatów 
w najkrótszym możliwym czasie,

•  STASA QC pozwala nie tylko wyznaczyć optymalny zakres 
parametrów dla zapewnienia wymaganych cech jakościowych, 
lecz również poznać konkretne zależności pomiędzy wartościami 
parametrów a cechami jakościowymi!
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niem w  zakresie ważenia. Sprytnie zapro-

jektowana, przemysłowa waga stołowa 

Ranger 7000 zapewnia wyjątkową precyzję, 

trwałość, szybkość i  niezrównaną wszech-

stronność dzięki 10 zaawansowanym trybom 

pracy i 15 dostępnym akcesoriom.

Firma Shinko Denshi produkuje różne typy 

wag precyzyjnych wykorzystujących czujnik 

kamertonowy. Jak wynika z  przedstawio-

nego przez firmę porównania rodzajów prze-

tworników, kamertonowe charakteryzują się 

m.in.  stabilnością na poziomie 1:200 000 

na rok i wysoką odpornością na zakłócenia, 

wartości te dla przetworników tensometrycz-

nych to odpowiednio 1:10 000 i niska odpor-

ność na zakłócenia oraz dla elektromagne-

tycznych 1:50 000 przy średniej odporności 

na zakłócenia.

Znaczącą ofertę związaną z  automaty-

zacją i ważeniem ma także firma Siemens. 

W  zakresie wag procesowych i  grawime-

trycznych pomiarów poziomu koncern 

oferuje rozwiązania do ważenia każdego 

ładunku. Tensometry SIWAREX mierzą 

obciążenia od 300 g do 2000 ton, zgodnie 

z  klasą C3 według OIML R60. Siemens 

oferuje wagi automatyczne i  nieautoma-

tyczne z możliwością weryfikacji dla najwyż-

szych wymagań. Jak podaje firma, wagi 

wymagające wery f ikacji są konieczne 

w  laboratoriach, w  firmach wysyłkowych 

lub handlowych, a  tensometry Siemens 

spełniają te wymagania. Przy korzystaniu 

z wag automatycznych procedura ważenia 

odbywa się bez ingerencji operatora.

Firma GS Software opracowała program 

X-SCALE jako aplikację do wykonywania 

ważeń oraz bazę do budowy niestandar-

dowych systemów ważących. System 

pozwala na ważenie na dowolnie wielu 

wagach jednocześnie, ma zaawansowany 

mechanizm budowania struktury bazy 

danych, umożliwiający dowolne zarzą-

dzanie informacjami oraz eksport danych 

do programu MS Excel.

CAS Polska ma wśród nowości np. wagę 

drukującą etykiety CL300 15P, która 

sprawdza się w  zakładach produkcyjnych 

do etykietowania towarów. Waga umoż-

liwia dopasowanie etykiet do różnorodnych 

potrzeb użytkownika. Do poszczególnych 

pozycji można przypisać opis zawierający 

np. informacje dotyczące składu surowco-

wego czy sposobu przechowywania.

Badania Market Insights 
Reports: rynek światowy 
i europejski

W  przygotowanym przez Market Insi-

ghts Reports badaniu dotyczącym rynku 

systemów ważenia ocenia się, że w  latach 

2018-25 będzie on co roku rósł średnio 

o  6,5%. Wśród najważniejszych graczy 

wymieniono: Fairbanks Scales, Hottinger 

Baldwin Messtechnik, Mettler-Toledo Inter-

national, Sherborne Sensors, Weightron 

Bilanciai, Avery Weigh-Tronix, Flintec Group, 

LCM Systems, Rice Lake Weighing Systems 

i Tamtron.

W Europie producentów wag i systemów 

ważenia zrzesza założona w 1958  r. orga-

nizacja CECIP. Jak podaje, europejscy 

producenci wag, w tym członkowie CECIP, 

stanowią ponad 50% światowego rynku 

handlu urządzeniami ważącymi. Trzeba 

jednak zauważyć, że na tę branżę europej-

skiego przemysłu składa się ograniczona 

liczba większych firm produkujących urzą-

dzenia do ważenia, od elementów skła-

dowych do gotowego produktu. Około 

100 firm oferuje na rynku własne oryginalne 

produkty. Natomiast większość produ-

centów z  branży to mniejsze firmy montu-

jące elementy od różnych dostawców.

Podsumowanie
Na dzień dzisiejszy gromadzenie wszel-

kich danych w  tym tych pozyskiwanych 

nawet z pomiaru wagi nabiera coraz więk-

szego znaczenia. W  takich zastosowa-

niach jak cyfryzacja produkcji przemysłowej 

wykorzystywane dane są współdzielone 

pomiędzy różnymi maszynami i systemami. 

Dlatego ważne jest, by transmisja danych 

była niezawodna.

Zwraca się uwagę na elastyczność konfi-

guracji systemów służących do ważenia. 

Dziś oprócz możliwości konfiguracji przez 

sterownik PLC lub z poziomu ekranu panelu 

HMI, większość modułów ma oprogramo-

wanie, które pozwala na ich konfigurację za 

pomocą komputera.

Dodatkowo dąży się do minimalizacji, 

przez co systematycznie zmniejsza się 

rozmiar urządzeń pomiarowych, a  zwięk-

szają ich możl iwości komunikacyjne. 

Pozwala to na wszechstronne wykorzy-

stanie w nowoczesnych procesach produk-

cyjnych, choćby dążących do zgodności 

z  koncepcją Przemysłu 4.0. Postęp tech-

nologiczny umożliwia np. poprawę linio-

wości wagi, czyli jej zdolności do zacho-

wania wyznaczonych tolerancji w  całym 

przedziale ważenia, a nie tylko w punktach 

kalibracji. Nowoczesne urządzenia ważące 

coraz częściej przystosowywane są więc 

do współpracy z  urządzeniami i  syste-

mami informatycznymi w zakresie identyfi-

kacji produktów, drukowania, etykietowania 

i archiwizowania wyników. �
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WDRAŻAMY ROZWIĄZANIA METROLOGICZNE
FIRMY GOM DLA PRZEMYSŁU

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEMU POMIAROWEGO GOM
www.lenso.com.pl

Wprowadzając automatyzację zadań pomiarowych ATOS ScanBox do swojej organizacji możesz 
podnieść poziom wewnętrznej kontroli jakości i zagwarantować powtarzalność pomiarów. 
Optymalizacja poprzez automatyzację pozwala skrócić czas i zmniejszyć znacząco koszty.
Systemy GOM to kompleksowe rozwiązania z jednym, dedykowanym oprogramowaniem do obsługi 
urządzeń, inspekcji i raportowania.

Dobieramy system pomiarowy do Twoich potrzeb. Analizujemy wymagania, a podczas prezentacji 
urządzenia pomiaru na żywo, możesz przetestować rozwiązanie w praktyce. Dodatkowo zapewniamy 
eksperckie wsparcie oraz szkolenia z zakresu metrologii 3D.

Poszukujesz skanera 3D? Skontaktuj się z nami!
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Należy pamiętać o tym, że istnieje szereg 

definicji dotyczących partii produkcyjnej. 

Dla przykładu zostały wybrane niektóre z nich. 

Według M. Brzezińskiego partia produk-

cyjna jest to liczba detali wykonywanych 

w ścisłej określonej kolejności przy jednora-

zowym nakładzie czasu zwanego potocznie 

jako czas przygotowawczo-zakończeniowy. 

Wielkość partii produkcyjnej jest niezmienna 

w  fazie docelowej, związanej z  ustabilizo-

wanym wytwarzaniem. Natomiast we wcze-

śniejszej fazie ma się do czynienia z pojęciem 

tzw. partii rozruchowej, której wielkość ulega 

zmianie wraz z upływem czasu.

Według S. Lisa i innych partią produkcyjną 

tzw. obróbczą, jak i obróbkową nazywa się 

zbiór prostych wyrobów, które wykonywane 

są na stanowisku roboczym przy jednora-

zowym nakładzie czasu określanego jako 

przygotowawczo-zakończeniowego. Można 

zatem przyjąć ogólnie, że pod pojęciem wiel-

kości partii będzie się rozumieć optymalną 

ilość wyrobów, jaką trzeba wyprodukować 

w określonej jednostce czasu, która pozwoli 

zminimalizować całkowity cykl związany 

z przebiegiem procesu produkcyjnego.

Zmniejszyć czy zwiększyć?
Wielkość partii jest elementem wcho-

dzącym w zakres planowania operacyjnego 

realizowanego przez kierownictwo śred-

niego szczebla. Celem tego działania jest 

sprawna realizacja założeń z  poziomu stra-

tegicznego oraz budowa związanych z  tym 

efektywnych procesów wytwarzania. Z kolei 

z wielkością partii produkcyjnej związany jest 

bezpośrednio termin taktu produkcyjnego, jak 

i  rytmu produkcji. Przy czy przez takt rozu-

miemy okres tzw. powtarzalności partii. Rytm 

to powtarzający się regularnie okres między 

rozpoczęciem a  zakończeniem produkcji 

partii tego samego typu wyrobów.  

W zależności od warunków organizacyjno-

-produkcyjnych szefostwo firmy może dążyć 

do zwiększenia czy też zmniejszenia istnieją-

cych wielkości partii produkcyjnych. 

Trzeba pamiętać o  tym, że zwiększanie 

partii produkcyjnej może pociągać za sobą 

zarówno korzystne, jak i niekorzystne skutki. 

Do skutków korzystnych można zaliczyć m.in.:

– zmniejszenie nakładów na ustawienie 

i przygotowanie produkcji w przeliczeniu na 

jednostkę produkcji, 

– wykorzystanie w większym stopniu dyspo-

nowanego funduszu czasu pracy poszcze-

gólnych stanowisk roboczych, poprzez 

zmniejszenie czasu związanego z  przez-

brojeniem,

– zwiększenie wydajności pracy poszczegól-

nych pracowników w wyniku tzw. produk-

cyjnego uczenia się, 

– polepszanie związane z jakością produkcji 

w wyniku tzw. jakościowego uczenia się, 

– zmniejszenie kosztów produkcji związane 

z wymienionymi wyżej czynnikami, 

– uproszczenie organizacji i zarządzania pro-

dukcją (zwłaszcza dotyczącego planowania 

operatywnego, ewidencji produkcji, zarzą-

dzania dyspozytorskiego itp.).

Natomiast do skutków niekorzystnych 

może zaliczyć m.in.: 

– wydłużanie samego cyklu produkcyjnego, 

– zwiększenie zapasów produkcji w  toku, 

potrzebnej powierzchni oraz pomieszczeń 

produkcyjno-magazynowych,

– wzrost zamrożonych środków obroto-

wych, jak i ewentualnych odsetek od kre-

dytu na środki obrotowe, opodatkowania 

zapasów itp., 

Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej 
w obszarze planowania i sterowania produkcją

Z planowaniem czy też operatywnym zarządzaniem samą produkcją związanych jest bezpośrednio wiele 
specyficznych pojęć. Przeważająca część z nich odnosi się zarówno do spektrum strategicznego, jak i ope-
racyjnego. Jednym z istotnych pojęć opisujących przebieg procesu wytwórczego jest pojęcie serii i partii pro-
dukcyjnej. Termin seria używa się w rzeczywistości w odniesieniu do wyrobów finalnych. Rozróżniać przy tym 
można serie: konstrukcyjną, produkcyjną, jak i montażową. Natomiast pojęcie partia używane jest w odniesie-
niu do elementów składowych wytwarzanego w procesie produkcyjnym wyrobu. Partia produkcyjna jest zali-
czana do jednych z wielu fundamentalnych parametrów wejściowych służących do opisu procesu produk-
cyjnego i stanowi przy tym wiodący czynnik występujący w procesie planowania zapotrzebowania zwanego 
potocznie materiałowym. 

� Andrzej Dolny �
� Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny �
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– zmniejszenie elastyczności procesu pro-

dukcyjnego i jego przystosowalności.

Partiowanie – metody
Pod pojęciem partiowania rozumie się obli-

czanie wielkości partii planowanych zleceń.

Wielkość planowanych do uruchomienia 

zleceń zależy od przyjętej dla danej pozycji 

metody tzw. partiowania. Ogólnie można 

zatem stwierdzić, że proces ten ma celu 

redukcję kosztów poprzez określenie wiel-

kości partii powodującą maksymalizację 

zysków. Trzeba pamiętać o  tym, że usta-

lanie wielkości partii jest procesem bardzo 

zaawansowanym, jak i  specjalistycznym 

(tj. obejmującym szereg rozmaitych para-

metrów składowych). Na ustalenie wiel-

kości partii mają wpływ czynniki zarówno 

ekonomiczne (wybrana metoda oblicze-

niowa), jak i  organizacyjne (indywidualne 

warunki samego przedsiębiorstwa). Wiel-

kość samej partii można również określać 

ze względu na długość okresów produkcyj-

nych, ilość poziomów produkcji, liczbę produ-

kowanych wyrobów, ograniczenia zasobów 

produkcyjnych itp. Główny podział rodzajów 

metod określania wielkości partii są to proce-

dury: statyczne, okresowe oraz optymalne. 

Wyróżnia się generalnie dziewięć głównych 

technik partiowania, a mianowicie:

– Partia na partię (Lot for Lot – LFL), 

– Stała wielkość partii (Fixed Order Quantity 

– FOQ),

– Ekonomiczna wielkość partii (Economic 

Order Quantity – EOQ),

– Stały okres potrzeb (Fixed Period Require-

ments – FPR),

– Obliczeniowy stały okres potrzeb (Period 

Order Quantity – POQ),

– Najniższy koszt jednostkowy (Least Unit 

Cost – LUC),

– Najniższy koszt łączny (Least Total Cost 

– LTC),

– Partia okresowo bilansowana (Part Period 

Balancing – PPB),

– Algorytm Wagner’a – Whitin’a (Wagner-

-Whitin Algoritm – WW).

Metodę partiowania dobiera się indywi-

dualnie dla każdego składowego elementu 

biorąc pod uwagę takie czynniki, jak m.in.: 

koszty zamawiania, koszty przestawiania 

produkcji, koszty utrzymania zapasu, wartość 

przypisywana do danej pozycji, wymogi 

dostawców, rozmiar środka transportu, jak 

i inne cechy.

Lot for Lotz
Do jednej z  technik tzw. partiowania 

zalicza się metodę Partia na partię (Lot for 

Lotz), która jest określana również mianem 

zamawiania tzw. dyskretnego. Polega ona 

na określaniu wielkości partii pokrywających 

zapotrzebowanie netto w  kolejnych okre-

sach czasu, dzięki takiemu podejściu mini-

malizowane są koszty związane z magazy-

nowaniem. Wielkości realizowanych zamó-

wień mają charakter dynamiczny i wymagają 

weryfikacji po każdej zmianie zapotrzebo-

wania. Metoda ta stosowana jest zasadniczo 

przede wszystkim w  przypadku produkcji 

jednostkowej i małoseryjnej oraz w sytuacji 

dużych partii uruchamianych jednorazowo 

niepojawiających się w innych okresach poza 

bieżącym. Stosowanie tego typu metody ma 

również uzasadnienie dla wyrobów produko-

wanych, na zamówienie których popyt jest 

na tyle niestabilny, że nieopłacalne i nieuza-

sadnione jest utrzymywanie ich zapasów.

Fixed Period Reąuierements
Z kolei metoda zwana potocznie jako Partia 

pokrywająca zapotrzebowanie okresowe 

(Fixed Period Requierements) jest zgodna 

z prostą zasadą zamawiania „dostawy X-okre-

sowej”, w której użytkownik w sposób intu-

icyjny lub arbitralny ustala wielkość dostawy 

pokrywającej przyszłe dyskretne zapotrze-

bowanie netto. W  metodzie tej obowiązuje, 

zatem stały okres dostaw o  zmiennej wiel-

kości, co jest rozwiązaniem odwrotnym 

w  stosunku do procedury zamawiania 

w metodzie stałej wielkości partii. 

Fixed Order Quantity
Metoda Stałej wielkości partii (Fixed 

Order Quantity – FOQ) może być wykorzy-

stana dla każdego wyrobu w systemie MRP, 

ale w  praktyce powinna być ograniczona 

tylko do wybranej grupy wyrobów. Jest ona 

odpowiednia dla wyrobów z  wystarczająco 

wysokim kosztem zamawiania, dla których 

zamawianie zgodnie z  rzeczywistym zapo-

trzebowaniem netto będzie nieuzasadnione.

Polityka stałej wielkości partii może być 

wykorzystana dla każdego wyrobu, ale 

w praktyce, jeśli w ogóle chce się stosować 

tą technikę, powinno być to ograniczone 

tylko do wybranych wyrobów. Będzie ona 

odpowiednia dla wyrobów z kosztem zama-

wiania wystarczająco wysokim, dla których 

zamawianie zgodnie z rzeczywistym zapo-

trzebowaniem netto będzie nieuzasad-

nione. Stała wielkość partii dla danego 

wyrobu może być określana na podstawie 

dotychczasowego doświadczenia plani-

stów produkcji lub być dobierana całkowicie 

przypadkowo. Ogólną zasadą stosowaną 

przy tworzeniu wszystkich harmonogramów 

planowania zapotrzebowania materia-

łowego jest przyjście dostawy zawsze 

o  1 jednostkę terminowania wcześniej 

niż pojawi się zapotrzebowanie. Metoda 

ta stosowana jest zasadniczo przede 

wszystkim w przypadku produkcji jednost-

kowej i małoseryjnej oraz w sytuacji dużych 

partii uruchamianych jednorazowo niepo-

jawiających się w  innych okresach poza 

bieżącym. Stosowanie tego typu sposobu 

ma również uzasadnienie dla wyrobów 

produkowanych na zamówienie, których 

popyt jest na tyle niestabilny, że nieopła-

calne i  nieuzasadnione jest utrzymywanie 

różnego typu zapasów. Oczywiście należy 

pamiętać o  tym, że optymalną wielkością 

zamówienia jest to wielkość partii, dla której 

suma kosztów utrzymania, jak i  tworzenia 

potrzebnych zapasów jest jak najmniejsza.

Period Order Quantity
Metoda dotycząca Zmiennej wielkość 

partii (Period Order Quantity – POQ) jest 

techniką opartą na tzw. logice klasycznej, 

metody obliczania ekonomicznej wielkości 

partii z tą różnicą, że przystosowana jest ona 

do zastosowania w  warunkach zapotrze-

bowania dyskretnego. Opiera się na logice 

klasycznej EOQ, zmodyfikowanej dla wyko-

rzystania w warunkach dyskretnego zmien-

nego popytu. Wykorzystując przy tym znany 

przyszły popyt przedstawiany przez harmo-
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nogram zapotrzebowania netto dla danego 

wyrobu. Ekonomiczna wielkość partii jest 

obliczana według standardowej formuły, 

określając ilość zamówień, które powinny być 

umiejscowione w ciągu roku. Ilość planowa-

nych okresów składających się na rok jest 

następnie dzielona przez tę ilość w celu okre-

ślenia przerwy między zamówieniami.

Least Unit Cost
Minimalny koszt jednostkowy (Least 

Unit Cost – LUC) jest to metoda, w  której 

zakłada się minimalizację łącznych kosztów 

tworzenia i utrzymania zapasów oraz reali-

zacji produkcji. W pierwszym rzędzie poszu-

kuje się odpowiedzi, czy dostawa powinna 

zaspokajać potrzeby netto tylko w  jednym 

okresie, czy mniej kosztowne będzie groma-

dzenie zapasu na jeszcze kilka następ-

nych. Wielkość zamówienia, dla której 

łączny koszt jednostkowy tworzenia i utrzy-

mania zapasów jest najmniejszy, przyjmo-

wana jest jako optymalna. Przed każdym 

wystąpieniem potrzeby netto uruchamiana 

jest procedura obliczeniowa najniższego 

tzw. kosztu jednostkowego. Metoda ta ma 

charakter iteracyjny, ponieważ bada się 

w  niej kilka wariantów w  celu znalezienia 

rozwiązania optymalnego.

Least Total Cost
Technika Minimalnego kosztu całkowi-

tego (Least Total Cost – LTC) bazuje na 

tym samych założeniach, co zaprezento-

wana metoda najniższego kosztu jednost-

kowego. Podobnie należy odpowiedzieć na 

pytanie, czy wielkość potrzeb netto z pierw-

szego okresu ma być wielkością zamówienia, 

czy ma zostać powiększona, aby pokryć 

potrzeby kolejnych okresów. Główną zaś 

jej różnicą jest zastąpienie łącznego kosztu 

jednostkowego tzw. skumulowanym pozy-

cjookresem. W  metodzie tej suma kosztów 

tworzenia i  utrzymywania zapasów będzie 

najmniejsza, gdy koszty te będą sobie 

równe. Dla ułatwienia obliczeń stosowany 

jest wskaźnik ekonomicznego pozycjookresu 

(EPO), który wyrażony jest w  jednostkach 

zapasu utrzymywanego przez jeden okres. 

Technika najmniejszego kosztu całkowitego 

(LTC) opiera się na koncepcji, że suma kosztu 

uruchomienia produkcji i kosztów magazyno-

wania (tzw. kosztu całkowitego) dla wszyst-

kich partii w  ciągu planowanego okresu 

będzie miała tendencję do minimalizowania, 

jeśli koszty te są do siebie tak przybliżone, jak 

to tylko możliwe, tak samo jak w klasycznym 

podejściu EOQ. Podejście to przy okre-

ślaniu wielkości partii jest generalnie prefero-

wane nad metodą LUC, ale wysuwane są też 

różnego typu argumenty które świadczą, że 

nie zawsze tak jest (np. wyniki ograniczonych 

symulacji).
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MIESIĘCZNIK PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

Nowości na rynku TPE 
Elastomery termoplastyczne (TPE) to bardzo szeroka grupa nowoczesnych materiałów inżynierskich charakteryzu-
jących się dużym odwracalnym odkształceniem względnym, podobnie jak wulkanizowany kauczuk, a jednocześnie 
o przetwórczych właściwościach tworzyw termoplastycznych, gdyż nie wymagają sieciowania chemicznego.  � 9

Naprawiać czy kupować nowe? 
Układ plastyfi kujący jest jednym z najważniejszych elementów wytłaczarki czy wtryskarki, który jest szczególnie nara-
żony na zużycie. Ale nim zostanie wyjaśnione jak naprawiać czy jak regenerować ten układ może warto dowiedzieć 
się jak działają układy plastyfi kujące i jakie mają elementy.  � 50
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3 �  Konrad Szymczak nowym 

dyrektorem Arburg Polska

3 �  Polski sektor przemysłowy 

napędza inwestycje 

w pojazdy oraz maszyny 

i urządzenia

4 �  Grupa Plast-Box 

z nowym centrum 

magazynowo-logistycznym

5 �  LANXESS organizuje 

cykl wydarzeń online

5 �  Avery Dennison – program 

recyklingu podkładów do 

etykiet

� Nowości rynkowe �

8 �  Minus 20°C bywa 

trudniejsze do utrzymania 

niż minus 70°C

Rozdrabnianie tworzyw 
– od kruszarki do pulweryzatora
Kruszenie, przemiał i/lub pulweryzacja odpadów z tworzyw sztucznych stanowią pierwszy krok 
na drodze do przekształcenia ich w wartościowy surowiec wtórny. I choć w większości przypad-
ków w procesach tych można z powodzeniem wykorzystać tzw. shredder, do uzyskania więk-
szej gęstości nasypowej materiału konieczne będzie zastosowanie młyna lub pulweryzatora. � 38

Separatory metali – niezbędne nie tylko w recyklingu
Separacja metali ze strumienia tworzyw sztucznych ma szczególne znaczenie w przypadku 
przetwarzania odpadów, zwłaszcza o heterogenicznym charakterze. Ale nie tylko. Okazuje się 
przydatna także w produkcji detali na bazie oryginalnych surowców, niwelując ryzyko przypad-
kowego uszkodzenia maszyn. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają separatory magne-
tyczne i wiroprądowe, a niekiedy także zestawy obejmujące oba typy tych urządzeń. � 43
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Part Period Balancing
Z kolei metoda Partii okresowo bilansowanej (Part Period Balancing 

– PPB) opiera się na identycznych założeniach, jak metoda najmniej-

szego kosztu całkowitego oraz obliczanie wielkości zamówień odbywa 

się w sposób podobny. Wykorzystano dodatkową regulację określaną 

spojrzenie patrz w przód / patrz w tył (look ahead / look back). Ma to 

zapobiegać gromadzeniu zapasów pokrywających najwyższe zapo-

trzebowanie przez dłuższe okresy czasu, jak również pozwala uniknąć 

zamówień będących przypisywanych do okresów z niskimi zapotrze-

bowaniem. 

Economic Order Quantity
Metodę Ekonomicznej wielkości partii (Economic Order Quantity 

– EOQ) można traktować, jako szczególny przypadek metody stałej 

wielkość partii, w której wielkość partii jest określana na podstawie 

rachunku ekonomicznej wielkości partii według jednej ze znanych 

formuł obliczeniowych.

Idea ekonomicznej wielkości partii polega na poszukiwaniu optimum 

dwu grup kosztów, takich jak kosztów utrzymania zapasów (maga-

zynowania) oraz kosztów składania zamówień (koszty przygotowania 

produkcji).

Koszty magazynowania są to koszty, takie jak np. koszy skła-

dowania, które są z założenia wprost proporcjonalne do wielkości 

serii produkcyjnej. Z  kolei koszty przygotowania produkcji obej-

mują nakłady, takie jak np.: koszt ustawienia, transportu materiałów, 

koszty zamówień itp. Koszty przygotowania produkcji są uznawane 

jako stałe dla każdej serii tak, że koszt na jednostkę spada gwał-

townie z  początku, a  później wolniej, w  miarę wzrostu wielkości 

serii, jak i w miarę rozkładania się tych kosztów na większą liczbę 

produkowanych jednostek. Suma dwóch wymienionych kosztów 

daje łączny koszt, w którego krzywej jeden punkt odpowiadający 

minimum stanowi ekonomiczną wielkość partii. W przypadku ekono-

micznej wielkości partii zakłada się, że popyt przyszły jest znany, jak 

i niezmienny (niestety w większości rzeczywistych przypadków jest 

zmienny). Należy pamiętać o tym, że im bardziej popyt jest zmienny 

i niejednolity tym EWP jest mniej skuteczna.

Algorytm Wagner’a
Algorytm Wagner’a – Whitin’a (Wagner-Whitin Algoritm – WW) 

oparty jest na procedurze optymalizacji programowania dynamicz-

nego i ocenia wszystkie możliwe warianty zamawiania dla pokrycia 

zapotrzebowania w każdym okresie omawianego horyzontu plani-

stycznego. Celem tej metody jest osiągnięcie optymalnej stra-

tegii zamawiania dla wejściowego planu zapotrzebowania netto. 

Algorytm Wagner-Whitin (W-W) osiąga ten cel w  rzeczywistości 

bez potrzeby specjalnego rozważania każdej z  możliwych stra-

tegii. Algorytm określa horyzont planistyczny podzielony na skoń-

czoną ilość okresów każdy ze znanym popytem, który musi być 

zaspokojony. Można zamówić (wyprodukować) nieograniczoną 

ilość w każdym okresie. Struktura kosztów składa się ze stałych ELKREM Sp. z o.o.
ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń

Dział sprzedaży: tel.: (56) 651 70 02 
regeneracja@elkrem.com.pl

www.elkrem.com.pl

UKŁADY PLASTYFIKUJĄCE 
DOSTOSOWANE  

DO TWOICH POTRZEB

Napawajmy się  
wspólnym sukcesem!

•  produkcja układów jednoślimakowych, 
segmentowych, równoległych i stożkowych;

•  regeneracja poprzez zastosowanie technologii 
napawania proszkowego PTA;

•  nowoczesne centra obróbcze do precyzyjnego 
frezowania, wiercenia i honowania;

•  profesjonalne doradztwo techniczne 
i dostosowanie geometrii do potrzeb Klienta.



69 � PlastNews 9’2021

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �

FORMY WTRYSKOWE I FORMY WULKANIZACYJNE

WYKROJNIKI POSTĘPOWE I TŁOCZNIKI

ANFORM  Andrzej Metlak, Łukasz Kozioł spółka cywilna 

39-323 Mielec-5 Rzemień 315, tel. mob. 505 991 195, 516 678 438, biuro@anform.pl, www.anform.pl

liniowych kosztów produkcji (zamawiania) 

i  kosztów utrzymania z  założenia propor-

cjonalnych do poziomu zapasów na końcu 

okresu. Wszystkie parametry, tj. popyt, 

koszty uruchomienia, zmienne koszty 

uzupełniania i utrzymania mogą się różnić 

w każdym z rozpatrywanych okresów.

Podsumowanie
Coraz większa globalizacja gospodarcza, 

wymusza coraz to ostrzejsze warunki 

konkurencji na rynku związanym z działal-

nością różnego typu firm. Trzeba pamiętać 

o  tym, że w  wielu przypadkach najważ-

niejszym czynnikiem przewagi nad konku-

rencją jest odpowiednie określenie kryte-

rium celu produkcji, którego zasadniczym 

czynnikiem stają się minimalizacja czasu 

i kosztu produkcji. Przedsiębiorstwa, chcąc 

zaspokoić potrzeby konsumentów muszą 

sprawnie realizować procesy produkcyjne 

przy jednoczesnym zapewnieniu minimal-

nych kosztów wytwarzania. W konsekwencji 

wymagania te narzucają wymóg zmiany 

podejścia zarówno w  obszarze projekto-

wania systemów wytwórczych, jak też orga-

nizacji samej produkcji. Rozwiązywanie 

problemu określania wielkości partii jak już 

wspomniano wcześniej powinno obejmować 

czynniki, takie jak m.in.: koszt utrzymania 

zapasów, koszt braków, jednostkowy koszt 

produkcji, ograniczenia związane z wydaj-

nością, minimalna/maksymalna wielkość 

zamówienia itp. Koszt całkowity to koszt, 

który obejmuje zarówno koszt uzupełniania, 

jak i  koszt uruchomienia produkcji. Jeśli 

rozmieszczenie w  czasie i  wielkość partii 

produkcyjnych zmniejsza się, to koszt utrzy-

mania zapasów również spada, ale już koszt 

uzupełniania wzrasta. Natomiast w  środo-

wisku wielopoziomowym oraz dynamicznym 

problem optymalnej wielkości partii staje się 

już dużo bardziej złożony. Trzeba pamiętać 

o  tym, że chociaż zaproponowano szereg 

procedur, poczynając od prostych reguł 

decyzyjnych po złożone procedury opty-

malizacji angażujące techniki inteligentne, 

menedżer zarządzający produkcją znaj-

dzie niewiele porad w  zakresie wyboru 

odpowiedniej procedury określania wiel-

kości partii w  przypadku konkretnych 

warunków. Procedura, jaka zostanie przez 

niego wybrana zależy w  gruncie rzeczy 

od trzech kryteriów, a  mianowicie: kosztu 

utrzymywania zapasów, wydajności obli-

czeniowej oraz tzw. prostoty proceduralnej. 

Dlatego też powinna być przeprowadzona 

dogłębna analiza decyzji w odniesieniu do 

rozwiązań kompromisowych w  ramach 

ustalonych kryteriów. Trzeba pamiętać 

o  tym, że w wyniku rosnącego zaintereso-

wania rozwiązywaniami problemów opty-

malizacji z  wykorzystaniem algorytmów 

ewolucyjnych opracowanych zostało wiele 

algorytmów genetycznych wykorzysty-

wanych do rozwiązywania rzeczywistych 

problemów. Z tego też względu wyzwaniem 

nauki w  obszarze zarządzania produkcją 

staje się nie tylko opracowywanie zaawan-

sowanych matematycznie i technologicznie 

metod oraz różnego typu narzędzi, ale też 

poszukiwanie prostych rozwiązań mogą-

cych stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw 

o  ograniczonych zasobach zarówno tech-

nicznych, jak i finansowych. �
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System MoldMaker to globalny system  

IT & Industry IoT, który jest nowoczesnym 

narzędziem nadzoru produkcji dla form wtry- 

skowych, tłoczników i wykrojników. Gromadzi 

i  porządkuje wszystkie dane produkcyjne 

w jednym miejscu. Umożliwia kontrolę czasu 

cyklu i temperatury narzędzi w czasie rzeczy- 

wistym. Narzędzia mogą pracować w różnych 

lokalizacjach na całym świecie.

Aby wdrożyć system do swojego zakładu 

wystarczy wyposażyć narzędzia w  licz-

niki MoldMaker oraz zainstalować na hali 

koncentrator MMCD, który zbiera odczyty 

i  regularnie przesyła je do serwera Mold-

Maker. Dane zgromadzone na serwerze są 

widoczne dla użytkownika po zalogowaniu 

na swoje konto.

Do niewątpliwych zalet systemu MoldMaker 

należy: globalny zasięg działania systemu, 

bezprzewodowy i  wygodny odczyt wartości 

liczników, dostęp on-line do danych o pracy 

narzędzi, automatyczne i bezobsługowe dzia-

łanie systemu, szybkie i  intuicyjne wdrożenie 

systemu.

Liczniki MoldMaker posiadają następujące 

funkcjonalności: rejestr narzędzi i  ich lokali- 

zacji, informacja o bieżącym statusie narzędzi, 

informacja o czasie cyklu, alarm przy demon- 

tażu licznika, monitoring temperatury narzę- 

dzia i  alarm przekroczenia, przypomnienia 

serwisowe i rejestracja przeglądów, magazyn 

dokumentacji technicznej, statystyki i wskaź- 

niki wydajności, graficzna prezentacja danych 

na dużym TV umieszczonym na hali, przywo-

łanie brygadzisty, ustawiacza bądź kontroli 

jakości, zgłoszenie awarii maszyny oraz 

zgłoszenie ilości braków, podgląd produkcji 

w odległych halach oraz u podwykonawców 

realizujących produkcję na formach powie- 

rzonych, odczyt danych na dowolnym urzą- 

dzeniu z dowolnego miejsca na świecie.

Zasada działania systemu
Praca liczników polega na okresowym prze-

syłaniu liczby wykonanych cykli z  każdego 

zarejestrowanego licznika do serwera kolekcjo-

nującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez 

aplikację mobilną lub dedykowane koncentra-

tory odbiorcze. Części składowe systemu to:

1. Licznik bezprzewodowy pracujący na hali 

produkcyjnej,

2. Urządzenie odbiorcze – Koncentrator 

MMCD,

3. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan,

4. Strona internetowa.

Bezprzewodowe liczniki cykli
Firma oferuje kilka rodzajów liczników, 

w  zależności od ich odporności tempe-

raturowej. Licznik MMC-11 Standard jest 

najbardziej uniwersalny i  przeznaczony do 

większości zastosowań. Gabaryt licznika  

(47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocują-

cych (28,5 mm) jest zgodny z  gabarytami 

typowych liczników do form.

Dopuszczalna temperatura pracy licz-

nika MMC-11 Standard to 85°C. Gwaranto-

wany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce 

SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU LICZNIKÓW

Bezprzewodowe liczniki cykli

W czasach dynamicznie rozwijającego się „Przemysłu 4.0” 
oraz świata „Internetu Rzeczy” rynek doczekał się wdroże-
nia technologii zdalnego odczytu liczników do form wtry-
skowych, tłoczników czy wykrojników. System MoldMa-
ker daje możliwość nadzorowania pracy tych narzędzi 
zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w dużych kon-
cernach produkcyjnych.

Rys. 1 �  Schemat przepływu danych w Systemie MoldMaker
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zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy 

baterii: 4-5 lat. Nowością są liczniki wyso-

kotemperaturowe MMC-12 HT do 150°C do 

form grzanych olejowo oraz MMC-12 UHT do 

205°C do form wulkanizacyjnych do gumy 

oraz innych narzędzi o najwyższej tempera-

turze pracy. 

Koncentrator MMCD 
(MoldMaker Cloud Data)

Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze 

pełniące rolę bufora i automatycznego prze-

kaźnika informacji odebranych z liczników do 

serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator 

pełni także rolę zabezpieczenia na wypadek 

braku połączenia internetowego z serwisem, 

przechowując odczyty z  liczników w  swojej 

wewnętrznej pamięci, a  po uzyskaniu połą-

czenia internetowego przesyła zebrane dane 

do serwisu zachowując ciągłość pracy.

Koncentratory MMCD stosuje się w firmach 

posiadających wiele narzędzi produkcyj-

nych, gdzie potrzebna jest szybkość i  regu-

larność odczytów. Koncentrator montuje się 

na suficie lub na ścianie, z  dala od metalo-

wych elementów i  urządzeń, które mogłyby 

zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, 

zasilacze impulsowe, lampy.

Koncentrator występuje w dwóch wersjach:

– wersja LAN – wymagająca podłączenia 

kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu,

– wersja GSM – wymagająca aktywnej karty 

SIM dowolnego polskiego operatora GSM.

W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem 

dużych hal produkcyjnych, stosuje się większą 

liczbę koncentratorów.

Aplikacja smartfonowa 
MoldMaker Scan

Dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna 

na platformę Android i iOS, za pomocą której 

można dokonać zdalnego odczytu liczników, 

jak i zbliżeniowego odczytu parametrów formy.

Za pomocą aplikacji mobilnej na dowolnym 

urządzeniu typu smartfon lub tablet wypo- 

sażonym w  interfejs Bluetooth i NFC można 

wykonać także kilka innych czynności, takich 

jak: identyfikacja formy, przypisanie licznika do 

formy lub jego zwolnienie, konfiguracja licz-

nika, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsługa 

notatek i harmonogramów serwisowych.

Serwis internetowy  
https:\\MoldMaker.eu

Sercem systemu MoldMaker jest oprogra-

mowanie internetowe dostępne przez standar-

dową przeglądarkę internetową. Użytkownik 

może nadzorować pracę narzędzi na żywo 

oraz zdalnie, analizować wydajność, czas 

cyklu, mierzyć OEE, ustalać plany konserwacji, 

ustawiać przypomnienia, rejestrować prze-

glądy techniczne, tworzyć zadania dla narzę-

dziowni itp. 

Producentem systemu MoldMaker, opera- 

torem i  administratorem danych jest Mega 

Mold Sp. z o.o. �

Rys. 2 �  Licznik MMC-11STD z widocznym 
przyciskiem demontażu

Rys. 3 �  Licznik 
MMC-12HT

Rys. 4 �  Obudowa ochronna 

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. kom.: 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu, 
https://moldmaker.eu

Oficjalnym dystrybutorem urządzeń 
MoldMaker jest:
PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
sales@proplastica.pl, www.proplastica.pl
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Wymagania te pozwalają koncernom na zamawianie komponentów 

od różnych dostawców z  pewnością utrzymania elementów 

współpracujących o tej samej barwie i połysku. Kolor wyprasek nie jest 

w żaden sposób zależny od powierzchni formujących, natomiast ma na 

niego wpływ połysk. Na połysk również wpływa wiele czynników, jak 

tworzywo, parametry wtrysku, temperatura formy, ale również sama 

tekstura, czyli powierzchnia stali na elementach formujących. Połysk 

można, a nawet należy kontrolować nie tyle na wypraskach, ale również 

na formie wtryskowej. Do pomiaru połysku używa się połyskomierza, 

który podaje wartości odbicia światła przy kącie jego padania 20 lub 

60 stopni. W przypadku klientów z branży automotive, używany jest kąt 

60 stopni. Połyskomierz podaje wyniki w jednostce GU – Gloss Unit. 

Utrzymanie bądź regulacje połysku, można realizować po przez proces 

piaskowania powierzchni stali. Połysk można podnieść (wybłyszczyć), 

jak i  zmniejszyć (zmatowić). W  zależności od rodzaju czyszczonej 

powierzchni oraz oczekiwanych efektów piaskowanie form wtrysko-

wych może bazować różnych materiałach. Dostępne ściernika i zakres 

ich frakcji dostępnych na rynku zebrano w tabeli 1.

Każde ścierniwo inaczej wpływa na powierzchnię stali, generalnie do 

czyszczenia form bez wpływu na zmianę połysku przyjęto ścierniwa 

miękkie, jak tworzywo czy łupiny orzecha. Jeżeli jednak powierzchnia 

wymaga poprawy, korekty połysku to należy użyć kulek szklanych lub 

korundu. Pozostałe twarde ścierniwa są mocno agresywne i można je 

używać jedynie po ewentualnym spawaniu powierzchni fakturowanej 

w celu odwzorowania struktury stali po naprawie. Rozwiązanie to jest 

mocno ryzykowne i  trzeba wykazać się bardzo dużym doświadcze-

niem, aby naprawić strukturę faktury bez trawienia chemicznego.

ZMIANA POŁYSKU, CZYSZCZENIE, NAPRAWA TEKSTURY

Materiały do piaskowania form

Początkowo fakturowanie czy piaskowanie powierzchni formujących było stosowane w celu „tuszowania” pewnych 
wad produkcyjnych przy procesie formowania wtryskowego lub po prostu procesu obróbki ściernej. W obecnych cza-
sach nadawanie faktury elementom z tworzyw sztucznych zyskało nowe znaczenie. Podnoszenie jakości wizualnej 
wyprasek poprzez wzornictwo, jak również uwarunkowania techniczne, praktyczne i ergonomiczne decydują o wybo-
rze faktury. Przygotowane powierzchnie o różnorodnej strukturze wymagają od użytkowników form odpowiedniej 
eksploatacji oraz obsługi podczas bieżących przeglądów i utrzymaniu w masowej produkcji na odpowiednim poziomie 
jakości. Detale oprócz samej powierzchni muszą również mieścić się w zadanej tolerancji koloru oraz połysku. 

� Krzysztof Sawicki � NIFCO Poland �

Tabela 1. Środki czyszczące do piaskowania powierzchni

Ścierniwo
Frakcja, 

ziarnistość 
zakres

Cechy materiału

Granulki tworzywa 
sztucznego

1800-200 
Czyszczenie form, nie zmienia struktury 
powierzchni stali. Miękkie ścierniwo

Łupiny orzechów 750-300 
Czyszczenie form, nie zmienia struktury 
powierzchni stali. Miękkie ścierniwo

Zmiksowane ziarna 500-40 
Czyszczenie powierzchni, gratowanie 
po obróbce

Kulki szklane 600-0 
Podniesienie połysku, wybłyszczenie 
powierzchni, zmiana struktury 
powierzchni

Kulki ceramiczne 425-70 
Syntetyczny środek czyszczący 
na bazie cyrkonu, zwiększa połysk 
Twardsze niż szkło.

Korund / Piasek 2000-53 
Zmniejszenie połysku, zmatowienie 
powierzchni, zmiana struktury pow. stali

Węglik krzemu 106-21 Agresywne twarde ścierniwoRys. 1 �  Piaskowanie wkładki formującej suwaka przy pomocy dyszy piaskarki
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Piaskowanie – obróbka inwazyjna
Dostępne materiały ścierne: korund (piasek), śrut szklany

Korund do piaskowania charakteryzuje się dużą trwałością oraz ostro 

krawędziową budową ziaren. Te dwie cechy pozwalają na jego wielo-

krotne używanie. Śrut szklany to również materiał o  ostrej budowie 

ziaren w  zależności od doboru frakcji. Oba te materiały mają duże 

właściwości ścierne i mają duży wpływ na zmianę powierzchni stali.

Korund i Szkło = twarde i ostre ścierniwo

Korund (zaokrągla strukturę powierzchni stali)

Szkło (wyostrza strukturę powierzchni stali)

Do wyrównania połysku dochodzi podczas wdrażania nowych form 

lub po wypłukaniu faktury poprzez standardowe zużycie ze względu na 

warunki pracy, tworzywo sztuczne, temperaturę formy, ilość wtrysków.

Piaskowanie (czyszczenie) – obróbka 
bezinwazyjna

Dostępne materiały ścierne: łupiny orzechów, śrut plastikowy

Łupiny orzechów oraz śrut plastikowy to materiały charakteryzu-

jące się zaokrąglaną i miękką budową ziaren. Te dwie cechy pozwa-

lają używać ich bez ingerencji w strukturę powierzchni stali. Łupiny oraz 

plastik świetnie nadają się na czyszczenie faktur z osadu, nagaru oraz 

zabrudzeń na powierzchni stali. Piaskowanie przy użyciu tych mate-

riałów nie ma żadnego wpływu na chropowatość oraz połysk.

Łupiny orzechów i Plastik = miękki i łagodny materiał

Miękkie ścierwo świetnie nadaje się do czyszczenia form z nagaru 

oraz gazów pozostałych po procesie wtrysku. Na rys. 5 przedsta-

wiono dwa przykłady z bardzo pozytywnymi rezultatami czyszczenia 

Rys. 2 �  Właściwości ścierne szkła oraz piasku

Rys. 3 �  Wkładka matrycowa przed i i po piaskowaniu za pomocą korundu 
o frakcji 600 μm
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osadu tworzywa, który należy usuwać na bieżąco podczas produkcji, 

ponieważ powoduje on przyklejanie się części do elementów  

formujących.

Podsumowanie:
Z pewnością 90% dostawców w branży automotive posiada formy 

wtryskowe z fakturą, o które na bieżąco muszą dbać. Nie każdy jednak 

potrafi zadbać o fakturę u siebie w zakładzie i korzysta z usług doświad-

czonych i profesjonalnych firm zajmujących się nakładaniem tekstur oraz 

regeneracją czy regulacją połysku. Jeżeli chodzi o nakładanie tekstury to 

niewątpliwie lepiej zostawić ten obszar profesjonalistom, ponieważ koszt 

takiej zabawy na własną rękę może być nieporównywalnie wysoki w przy-

padku niepowodzenia. Co do samego utrzymania powierzchni, czysz-

czenia czy regeneracji to z własnego doświadczenia wiem, że metodą 

prób i błędów oraz oczywiście na podstawie podstawowej wiedzy i znajo-

mości cech i właściwości dostępnych ścierniw można sprawdzić oraz 

testować ich możliwości we własnym zakładzie. W przykładowym zakła-

dzie wprowadzenie ścierniw do piaskowania trwało kilka tygodni, nato-

miast nauka i  doświadczenie techników było zbierane kilka, kilkana-

ście miesięcy i nadal wraz z nową fakturą inną dla grupy VW, SUZUKI 

czy TOYOTY wszyscy się uczą. Teraz po kilku latach nabyta została 

pewność w działaniach, które są wykonywane i zdolność doboru odpo-

wiedniej mieszanki oraz frakcji do podniesienia połysku lub zmato-

wienia powierzchni, wiedza, jak czyścić formę, aby nie zmienić obecnej 

wartości połysku oraz do jakiego nagaru, rdzy czy zabrudzenia dobrać 

odpowiednie ciśnienie piaskarki oraz rodzaj ścierniwa. Ze swojej strony 

zachęcam, aby próbować piaskować własne formy wewnątrz zakładu, 

ponieważ znacznie redukuje to czas naprawy i  poprawia wskaźniki 

MTTR, jak również redukuje koszty związane z zewnętrznym serwisem. �
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