
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 plastyfikujący 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 plastyfikujące i jakie mają elementy.   50
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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

 Temat wydania  RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH 

LRXwww.dopak.pl

Ekonomiczne.
Intuicyjne.
Wydajne.

Roboty liniowe  
EasyControl



2  PlastNews 3’2021

WYDAWCA: Fach Media
www.fachmedia.pl  www.fachmedia.com.pl  fachmedia@fa chmedia.pl

ADRES REDAKCJI:
ul. Nowowiśniowa 20  04-505 Warszawa  tel. 786 929 884  786 929 885
www.plastnews.pl  www.plastnews.com.pl  plastnews@plastnews.pl

REDAKTOR NACZELNA:
Magdalena Michalska  magdalena.michalska@plastnews.pl  tel. 786 929 885

REDAKTOR:

Zofia Piotrowska-Kretkiewicz  zofia.piotrowska@plastnews.pl  tel. 786 929 885

MARKETING I REKLAMA
Daria Federowicz  daria.federowicz@plastnews.pl  tel. 501 625 350

DZIAŁ PRENUMERATY I REKLAMY:
Bartłomiej Dobielewski  bartek.dobielewski@plastnews.pl  tel. 786 929 884

FOTOSKŁAD:
Agnieszka Kwaśnik-Chojnacka  Studio graficzne AG-ART  tel. 509 866 889

DRUK: Drukarnia Lotos  ul. Wał Miedzeszyński 98  Warszawa

Nakład: 3000 egz.

Współpraca z: 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
Prawa autorskie zastrzeżone.

PlastNews
P I S M O   P R Z E T W Ó R C Y   T W O R Z Y W   S Z T U C Z N Y C H MARZEC 2021

 Spis treści 

3 Aktualności

6
Notowania cenowe 
Luty 2021

8 Nowości rynkowe

9 Tworzywo wydania

9
Nowości na rynku TPE
Justyna Pawłowska

13
Temat wydania   
RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

13
Dodatki ułatwiające recykling tworzyw sztucznych
Justyna Pawłowska

16 Jak zwiększyć wykorzystanie recyklatów w Europie?

18 DO RECYKLINGU – PRZEGLĄD

18
Efektywne wsparcie przy przetwarzaniu materiałów 
odpadowych

20 DRP Group – specjalista nie tylko od recyklingu

21 Rozwiązania dla recyklingu tworzyw od firmy EREMA

22 Dom Recyklingu – firma, dla której recykling jest pasją

24 WENDE Recyclingtech s.c. – idealny partner na lata

26
Skuteczna separacja metali to czyste produkty i ograniczona 
ilość awarii linii produkcyjnych

28
Wewnątrzzakładowy recykling za pomocą urządzeń 
peryferyjnych od HARMO

32 Rozwiązania do recyklingu tworzyw w ofercie ElBi-Wrocław

34 Rozwiązania z zakresu recyklingu od firmy Kanitech

36
Pallmann – firma, dla której recykling znaczy więcej niż tylko 
rozdrobnienie cennych materiałów

38
Rozdrabnianie tworzyw – od kruszarki do pulweryzatora
Agata Świderska

43
Separatory metali – niezbędne nie tylko w recyklingu
Agata Świderska

47 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych

47
KraussMaffei umacnia swoją pozycję w segmencie maszyn 
elektrycznych

48
Sawa Electronic – 30 lat doświadczenia
Specjalista od napawania plazmowego

50
Naprawiać czy kupować nowe?
Regeneracja układów plastyfikujących do wtryskarek/wytłaczarek
Mia Walasek

55
XPERTS – ceniony dostawca i producent układów 
uplastyczniających

56 TOKENY – nowe możliwości licencjonowania NX CAD/CAM/CAE

  Rozdrabnianie odpadów z tworzyw sztucznych 

stanowi pierwszy krok na drodze do 

przekształcenia ich w wartościowy surowiec 

wtórny. Jakie maszyny znajdują zastosowanie 

w tym procesie?

  Dlaczego tak istotna jest separacja metali ze 

strumienia odpadów tworzywowych? Jakie 

urządzenia do tego służą?

  Aby ułatwić recykling materiałów tworzywowych 

i polepszyć właściwości otrzymywanych 

recyklatów stosowane są różne dodatki. Jakie 

nowości wprowadzają na rynek ich producenci?

RECYKLING  
TWORZYW SZTUCZNYCH
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Od 1 stycznia br. spółka zależna Arburg 

w Polsce ma nowego dyrektora zarządzają-

cego, którym jest Konrad Szymczak. Zastąpi 

on na tym stanowisku dr Sławomira Śnia-

dego, który z  sukcesem założył i  rozbu-

dował Arburg Polska, a  teraz po 25 latach 

przeszedł na emeryturę. Polska jest dla firmy 

Arburg jednym z najważniejszych i najsilniej-

szych rynków w Europie i od 1992 roku jest 

obsługiwana przez własną spółkę zależną 

w Warszawie.

W ostatnich latach Arburg budował inten-

sywne kontakty z klientami z ważnych branż, 

takich jak medyczna, opakowania, motory-

zacja, sprzęt AGD i elektrotechnika/elektro-

nika. Również automatyzacja i robotyka stają 

się w Polsce coraz bardziej znaczące. Arburg 

oferuje rozwiązania dla każdego z  tych 

sektorów i ma bardzo dobrą pozycję dzięki 

nowej siedzibie filii w  Warszawie (zbudo-

wanej w 2016 r.) i doświadczonemu zespo-

łowi lokalnemu.

– Myślę, że dalszy pomyślny rozwój spółki 

zależnej Arburg w  Polsce będzie w  dużej 

mierze zależał od zaufania, jakim klienci 

z  różnych branż mają do umiejętności 

i elastyczności naszego zespołu. Klienci znają 

pracowników od lat i utrzymują z nimi bliskie 

relacje – zarówno osobiste, jak i  zawodowe, 

dlatego chcę nadal stawiać na rozwój umie-

jętności i  umiejętności pracowników i  siebie 

samego, a tym samym wzmacniać i poszerzać 

nasze relacje z klientami – mówi Konrad Szym-

czak, wyznaczając swoje przyszłe priorytety 

jako dyrektor zarządzający.

Konrad Szymczak ma odpowiednie kwali-

fikacje zarówno techniczne, jak i  handlowe 

do piastowania powierzonego stanowiska. 

Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie 

mechatroniki, robotyki i automatyki Politech-

niki Łódzkiej oraz Executive MBA na Oxford 

Brooks University. Przed objęciem stano-

wiska w  Arburgu był dyrektorem zarządza-

jącym polskiej filii niemieckiej firmy rodzinnej. 

W  związku z  tym zna zarówno polski rynek 

B2B, jak i  filozofię korporacyjną firm rodzin-

nych – docenia ich nieskomplikowaną komuni-

kację wewnętrzną i dużą elastyczność. 

Jak wskazują dane Markit dot. PMI polskiego 

sektora przemysłowego, na koniec lutego 

indeks wzrósł z poziomu 51,9 pkt. w styczniu do 

53,4 pkt., co daje wynik najwyższy od połowy 

2018 r. Co za tym idzie rośnie produkcja, wyni-

kająca z  liczby zamówień, oraz zatrudnienie. 

Potwierdzają to dane Santander Leasing, 

który na koniec lutego br. odnotował wzrosty 

w finansowania pojazdów ponad 25 proc. oraz 

segmentu maszyn i urządzeń 6 proc. r/r.

− Pandemia nadal wpływa istotnie na odczyty 

dla całej polskiej gospodarki, ale co jest bardzo 

dobrą wiadomością, polski przemysł kontynuuje 

szybką ekspansję za sprawą rosnącego popytu 

krajowego i  zagranicznego. To jednoznacznie 

przekłada się na znaczne wzrosty jeśli chodzi 

o realizowane przez nas inwestycje w strate-

gicznych segmentach dla branży leasingowej, 

czyli pojazdach oraz maszynach i urządzeniach 

– mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarzą-

dzający Santander Leasing. – Ważne jest to, że 

odnotowana obecna dynamika r/r została przez 

nas porównana z  końcówką lutego 2020  r., 

a  więc jeszcze przed wybuchem pandemii 

w Polsce, kiedy nastroje przedsiębiorców nie 

były korelowane z kryzysem.

Z przygotowanych przez Santander Leasing 

analiz wynika, że koniec lutego br. udało 

się zamknąć na sporym plusie w  kluczo-

wych segmentach dla całego rynku leasingu 

w  Polsce, takich jak kategoria pojazdów 

(wzrost o ponad 25 proc. r/r), w tym pojazdach 

osobowych (prawie +14 proc. r/r), pojazdów 

ciężarowych ogółem (prawie +28 proc. r/r), 

w tym najwyższy w kategorii pojazdów cięża-

rowych powyżej 3,5t (ponad +35 proc. r/r).

W przypadku segmentu maszyn i urządzeń 

po 2 miesiącach 2021  r. odnotowany został 

wzrost zrealizowanych inwestycji na poziomie 

6 proc. r/r. Szczególną rolę w  tym procesie 

odegrało finansowanie sektora budowlanego 

z dynamiką r/r na poziomie ponad 75 proc., 

maszyn do produkcji tworzyw sztucznych 

(prawie +28 proc. r/r), maszyn i  urządzenia 

do obróbki metali (ponad +9 proc. r/r) oraz 

wózków widłowych (prawie +90 proc. r/r).

– Bezsprzecznie bezpośredni pozytywny 

wpływ na naszą gospodarkę, a co za tym idzie 

rynek leasingu i odbudowę aktywności, sprzyja 

relatywnie korzystna koniunktura w przemyśle, 

wspierana przez rosnący eksport, a co za tym 

idzie również jak wskazuje GDDKiA wzrost 

w  lutym o  4 proc. r/r ruchu samochodów 

ciężarowych. Wynika to przede wszystkim ze 

struktury polskiego eksportu, w której znaczny 

udział od lat mają dobra trwałe i  pośrednie, 

które pomimo pandemii nadal odznaczają się 

sporym popytem – wskazuje Mariusz Włodar-

czyk. – Po ponad roku od wybuchu pandemii 

w Polsce widać wyraźnie również, że wprowa-

dzone przez nas w pierwszej połowie 2020 r. 

elementy wsparcia przedsiębiorców były 

kluczowe, aby zmniejszyć obciążenia finan-

sowe, a  co za tym idzie utrzymać płynność 

w firmach w dłuższej perspektywie, co przeło-

żyło się na realizowane inwestycje w 2021 r.  

Konrad Szymczak nowym dyrektorem Arburg Polska

Polski sektor przemysłowy napędza inwestycje  

w pojazdy oraz maszyny i urządzenia
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Grupa Plast-Box, producent opakowań z  tworzyw sztucznych, 

otworzyła pod Warszawą nowe centrum magazynowo – logistyczne 

o powierzchni ponad 3,8 tys. metrów kw. 

Powstałe centrum spełnia funkcję hubu dla polskich marek Grupy 

– Stark Partner oraz Plast-Box. Będzie ono odpowiedzialne głównie za 

obsługę dostaw w  południowo-wschodniej i  centralnej części Polski. 

Magazyn znajduje się w  Starej Wsi koło Nadarzyna u  zbiegu dwóch 

najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu – autostrady A2, łączącej 

Polskę wschodnią z  zachodnią, oraz drogi ekspresowej S8, łączącej 

Białystok i Warszawę z Łodzią i Wrocławiem, czyli odpowiednio trzecim 

i czwartym największym miastem w Polsce.

– Ze względu na prężny rozwój naszych spółek poszukiwaliśmy 

nie tylko dużej powierzchni magazynowo – logistycznej, ale także 

takiej, którą moglibyśmy elastycznie zarządzać. Zdecydowaliśmy się 

na wynajem powierzchni w  centralnej części kraju, ze względu na 

dogodną lokalizację i  możliwość dostosowania jej do najwyższych 

standardów – informuje Artur R. Skonieczny, dyrektor handlowy Grupy 

Plast-Box.

Nowoczesna i większa powierzchnia magazynowa pozwoli Grupie 

Plast-Box na dalsze zwiększenie dostępności produktów i bardziej 

elastyczne reagowanie na wywołania klientów. Magazyn dysponuje 

pojemnością blisko 4,3 tys. miejsc paletowych w regałach wysokiego 

składowania.

– Rozwój Grupy wymaga również odpowiedniej infrastruktury 

magazynowej i sprawnej sieci dystrybucji, która docelowo pozwoli 

nam na szybkie dotarcie do klienta, w  tzw. trybie just-in-time. 

Dodatkowa powierzchnia składowania w Grupie oraz jej atrakcyjna 

logistycznie lokalizacja jest kluczem do optymalizacji łańcucha 

dostaw i zbliżania nas do naszych klientów – podsumowuje Artur 

R. Skonieczny. 

W nocy z poniedziałek na wtorek (22-23 luty), 96-metrowa kolumna 

– propan-propylen splitter - została bezpiecznie przetransportowana 

na plac budowy instalacji „Polimery Police”. Operacja logistyczna trwa-

jąca blisko 4 h, zakończyła się sukcesem i tym samym osiągnięto jeden 

z kluczowych kamieni milowych realizacji inwestycji.

Propan-propylen splitter to najwyższe urządzenie kompleksu „Poli-

mery Police” i  jeden z  najważniejszych aparatów instalacji PDH. 

Splitter to kolumna służąca do rozdzielenia propylenu i nieprzereago-

wanego propanu, dzięki której możliwe będzie uzyskanie produktu 

o czystości wynoszącej min. 99,6% propylenu. Takie parametry umoż-

liwią późniejszą produkcję polipropylenu o najwyższej jakości. Ponieważ 

temperatury wrzenia propylenu i  propanu są zbliżone, wymagana 

będzie zabudowa dużej ilości półek rektyfikacyjnych w kolumnie, tak 

aby, jak najefektywniej rozdzielić te substancje.

Założenia projektowe zakładają, że instalacja odwodornienia propanu 

(PDH) będzie mieć moc produkcyjną propylenu na poziomie 50 t/h. 

– Głównym produktem ubocznym procesu odwodornienia propanu 

będzie wodór, który może być zagospodarowany wewnątrz kompleksu 

Polimery Police lub jako surowiec, po skierowaniu do instalacji 

produkcji amoniaku w  Grupie Azoty Police. To dla nas szczególnie 

istotne, ponieważ rozwój technologii wodorowych jest jednym z kluczo-

wych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transfor-

macji energetycznej w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Grupa Azoty 

jako największy producent wodoru w Polsce będzie odgrywać w tym 

procesie istotną rolę – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty 

S.A.

Spodziewana wydajność instalacji PDH po uzyskaniu pełnych mocy 

produkcyjnych to 429 tys. ton. propylenu rocznie. 

Konstrukcja stalowa splittera przypłynęła do portu rozładunkowego 

w Policach z Chin już 14 lutego br. na jednostce „Jumbo Jubilee”. Znaj-

dowały się na niej również inne, nieustępujące rozmiarom aparaty, 

tj. Depropanizer o wys. 55 metrów i DeEtanizer o wys. 51 metrów.

– Przygotowanie do rozpoczęcia transportów wielkogabarytowych 

trwały wiele miesięcy i wymagały współpracy m.in. służb Grupy Azoty 

Polyolefins S.A. oraz Generalnego Wykonawcy. Od 17 stycznia na plac 

budowy dotarło już 11 urządzeń. W najbliższych tygodniach spodzie-

wamy się kolejnych dostaw – mówi Andrzej Niewiński, prezes zarządu 

Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W trakcie przygotowań do rozpoczęcia całej operacji konieczne było 

wyznaczenie bezpiecznej trasy transportu i odpowiednie przygotowanie 

dróg dojazdowych, budowa tymczasowej przeprawy (mostu).

Główna część operacji transportu splittera rozpoczęła się 20 lutego 

od dostawy urządzenia do Portu Barkowego w Policach. 890-tonowe 

urządzenie zostało zainstalowane na platformach samojezdnych SPMT 

i przetransportowane wzdłuż oczyszczalni ścieków. Transport drogami 

publicznymi realizowany był w  godzinach nocnych, aby ograniczyć 

ewentualne utrudnienia. 

Grupa Plast-Box z nowym centrum magazynowo-logistycznym

Jedno z kluczowych urządzeń instalacji Polimery Police  

jest już na placu budowy
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Od 19 do 23 kwietnia br. obecni i potencjalni klienci firmy będą mogli 

się zapoznać z najnowszymi produktami, technologiami i ogólnymi tren-

dami z branży chemii specjalistycznej podczas wydarzenia online.

Eksperci LANXESS z dziewięciu jednostek biznesowych poprowadzą 

w sumie 27 sesji online z kilku obszarów tematycznych: „Budownictwo 

i  powłoki”, „Nowa mobilność”, „Tworzywa sztuczne, zrównoważone 

środki zmniejszające palność i zrównoważony rozwój” oraz „Produkty 

ochrony konsumenta i specjalistyczne środki impregnacyjne”. Omówione 

zostaną również nadrzędne tematy branżowe, takie jak „Gospodarka 

o  obiegu zamkniętym” oraz nowa unijna strategia zrównoważonego 

rozwoju w  zakresie chemikaliów. Wszyscy uczestnicy będą ponadto 

mogli interaktywnie poznawać świat produktów koncernu w wirtualnym 

kampusie. W trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej wszystkie uczest-

niczące w wydarzeniu jednostki biznesowe zaprezentują się zwiedza-

jącym i udzielą szczegółowych informacji na temat produktów i rozwiązań. 

Bogatą ofertę uzupełnią materiały wideo i broszury do pobrania.

– Cieszymy się, że po udanej premierze LANXESS Virtual Days 

w Azji w 2020 roku możemy teraz zaoferować ten innowacyjny format 

również naszym klientom w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 

– podkreśla Ralf Krueger, dyrektor regionalny EMEA w LANXESS.

Wszyscy zainteresowani udziałem w LANXESS Virtual Days EMEA 

mogą bezpłatnie zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia. 

W ramach nieustających wysiłków mających 

na celu wprowadzenie gospodarki obiegowej 

firma Avery Dennison ogłosiła uruchomienie 

AD Circular, kompleksowego programu oferu-

jącego recykling zużytego papieru i  etykiet 

foliowych w krajach na terenie Europy.

W ramach programu firmy mogą w  łatwy 

sposób korzystać z aplikacji online, aby planować 

odbiór zużytych podkładów pod etykiety marki 

Avery Dennison przez jednego z  partnerów 

firmy w  zakresie recyklingu. Aplikacja interne-

towa oferuje również pożyteczne dane w formie 

regularnie aktualizowanych analiz i certyfikatów 

dotyczących przetwarzanych materiałów na 

podkłady, ilości emisji CO2, których udało się 

uniknąć dzięki temu oraz inne informacje.

Odbiór i  transport zużytych podkładów za 

pomocą programu AD Circular jest zgodny 

z  przepisami UE, a  koszty są porówny-

walne do kosztów dotychczasowych usług 

w zakresie utylizacji odpadów.

– Firmy w Europie zużyły około 470 kiloton 

podkładów pod etykiety w  2019 roku, czyli 

nieco o  jedną trzecią więcej niż udało nam 

się przetworzyć – zauważył Burak Sahbaz, 

dyrektor wyższego szczebla ds. marketingu 

i zrównoważonego rozwoju, cytując statystyki 

z AWA, firmy doradczej z branży etykiet. – Skła-

dowanie lub spalanie takiej ilości podkładów 

oraz jednorazowe wykorzystywanie wszyst-

kich materiałów nie jest rozwiązaniem przyja-

znym dla środowiska i jest sprzeczne z ocze-

kiwaniami konsumentów oraz duchem prze-

pisów europejskich dotyczących gospodarki 

obiegowej. Współpracując z firmami zajmują-

cymi się recyklingiem, firmami podobnymi do 

naszej oraz markami, które wykorzystują nasze 

materiały, wierzymy, że AD Circular jest dużym 

krokiem naprzód w  zakresie ograniczania 

i usuwania odpadów po etykietach.

AD Circular to najnowszy projekt Avery 

Dennison mający na celu oferowanie produktów 

i usług, które wspierają gospodarkę obiegową 

– gospodarkę, która poprzez szeroko zakro-

jone przyjęcie procesu recyklingu oraz wykorzy-

stywanie przetworzonych materiałów, eliminuje 

jednorazowe stosowanie surowców i zamiast 

tego dopuszcza do obiegu przetworzone mate-

riały, ograniczając zanieczyszczenie oraz ilość 

odpadów, a także obniżając zużycie zasobów 

naturalnych oraz emisje gazów cieplarnianych.

AD Circular zostanie wprowadzony 

w  ośmiu krajach w  pierwszej połowie br., 

w  tym we  Francji, Hiszpanii, Belgii, Polsce, 

Danii, Szwecji, Niemczech i  Wielkiej Brytanii. 

W  drugiej połowie roku program zostanie 

wprowadzony w  innych krajach europejskich. 

Głównym celem programu jest recykling 75% 

odpadów po etykietach wprowadzanych na 

rynek europejski przez firmę Avery Dennison do 

2025 roku. Recykling 1 kilograma podkładów 

pozwala zapobiec emisjom 2,28 kilogramów 

dwutlenku węgla, dodał.

Materiały wykonane z  przetworzonych 

podkładów zostaną wykorzystane w  nowych 

opakowaniach oraz innych jakościowych 

produktach. Wizją Avery Dennison jest ułatwienie 

procesu recyklingu podkładów na podkłady.

AD Circular poprawia dotychczasowe usługi 

w zakresie recyklingu podkładów, umożliwiając 

przetwarzanie podkładów niezależnie od tego, 

kto je wyprodukował lub gdzie zostały zakupione.

– Celem jest nie tylko usunięcie naszych 

własnych materiałów z  obiegu odpadów 

– powiedział Burak Sahbaz. – Naszą wizją jest 

rozwiązanie tego problemu w odniesieniu do 

branży etykiet poprzez stworzenie niezwykle 

sprawnego i  działającego na szeroką skalę 

systemu recyklingu, który jednego dnia umożliwi 

kompletny recykling podkładów na podkłady.

Oferowanie tej usługi po porównywalnych 

kosztach co dotychczasowe schematy usuwania 

odpadów jest kluczowe dla programu AD 

Circular. Podobnie jest z łatwością stosowania.

– Firmy oraz konsumenci stosują recykling 

tam, gdzie jest to łatwe i  niedrogie. Dlatego 

ułatwiliśmy ten proces i uczyniliśmy go możliwie 

jak najbardziej efektywnym kosztowo. Firmy 

korzystają z  aplikacji internetowej, aby zapla-

nować odbiór, gdy tylko są gotowe, a  my 

zajmujemy się resztą – odbiorem, transportem, 

recyklingiem oraz całą pracą papierkową 

i  zgodnością z  przepisami. W  ramach usługi 

o wartości dodanej aplikacja śledzi również ilość 

podkładów przetwarzanych przez każdego użyt-

kownika, emisje CO2, których udało się dzięki 

temu uniknąć i dużo więcej – powiedział Burak 

Sahbaz. Użytkownicy mogą wykorzystywać 

dane do pomiaru postępu w  porównaniu ze 

swoimi celami w  zakresie zrównoważonego 

rozwoju oraz do tworzenia raportów i komuni-

katów dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

LANXESS organizuje cykl wydarzeń online

Avery Dennison – program recyklingu podkładów do etykiet
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 Aktualności 

LUTY 2021

Notowania cenowe
ABS
Ceny ABS wzrosły szacunkowo o 33 EUR/T 

w  lutym, zgodnie z  rosnącymi kosztami 

surowców. Ceny kontraktowe styrenu na luty 

zostały ogłoszone na poziomie 1050 EUR/T, 

co oznacza wzrost o 24 EUR/T w stosunku do 

stycznia. Ceny butadienu spadły o 25 EUR/T 

do 700 EUR/T. Ceny kontraktowe akrylonitrylu 

cały czas rosły, a średni wzrost cen oceniono 

na 119  EUR/T w  następstwie wysokich 

kosztów propylenu. Podaż ABS w  Europie 

pozostaje ograniczona, ponieważ produkcja 

tego tworzywa jest silnie ograniczona przez 

niedobór akrylonitrylu. Według informacji 

rynkowych z tego właśnie powodu firma Ineos 

Styrolution ogłosiła siłę wyższą dla instalacji 

ABS zlokalizowanej w  fabryce w niemieckiej 

Kolonii w połowie lutego. Spadła również wiel-

kości importu, ponieważ sytuacja na rynku 

ABS w  innych regionach jest dość napięta. 

Firma Trinseo ogłosiła podwyżkę cen ABS 

o 200 EUR/T od 1 lutego br. 

PA
Warunki rynkowe dla półproduktów polia-

midowych 66 w  Europie były trudne już na 

początku lutego, a  zimowa pogoda, która 

sparaliżowała przemysł petrochemiczny 

w Zatoce Meksykańskiej, pozostawiła regio-

nalnych uczestników rynku w  szczególnie 

ponurym nastroju. Dostawy kwasu adypi-

nowego, adyponitrylu i  heksametylenodia-

miny (HMDA) zmniejszyły się jeszcze bardziej 

w wyniku rosnących niedoborów na rynkach 

cykloheksanu, fenolu i  oleju K-A (cyklohek-

sanol, -on), a konsumenci starali się znaleźć 

wystarczającą ilość materiału, aby utrzymać 

odpowiednią produkcję. 

Ostra zima na początku lutego była równie 

destrukcyjna dla Starego Kontynentu. Firma 

Radici ogłosiła wystąpienie siły wyższej (kwas 

adypinowy) w  fabryce o  mocy 80.000 T/Y 

w  Zeitz w  Niemczech, z  powodu ekstre-

malnie niskich temperatur, które spowodo-

wały, że władze zawiesiły transport drogowy 

i kolejowy materiałów niebezpiecznych, w tym 

produktów wsadowych do jego produkcji. 

Wiadomo było, że firma Radici wznowiła 

wytwarzanie kwasu adypinowego w ostatnim 

tygodniu lutego, ale normalnej produkcji ocze-

kuje się dopiero w marcu. Inni główni produ-

cenci kwasu adypinowego w  Europie ogra-

niczyli produkcję ze względu na różnego 

rodzaju ograniczenia surowcowe, ale popyt na 

dalszych etapach łańcucha PA 66 napotyka 

również ograniczenia ze strony innych rynków 

surowcowych.

PBT
Podaż PBT w Europie jest opisywana jako 

słaba ze względu na problemy z dostawami 

pochodzącymi z  Azji, na której opiera się 

rynek europejski. Popyt jest dobry i oczekuje 

się, że będzie się utrzymywał na podobnym 

poziomie w najbliższym czasie. Brak importu 

oznacza, że nabywcy poszukują materiału na 

wewnętrznych rynkach PBT. Niemniej dostęp-

nych jest niewiele produktów, które mogłyby 

zaspokoić zwiększony popyt. Oznacza to 

także, że ceny idą w  górę. Odnotowane 

wzrosty określone zostały w  przedziale od 

250 do 400 EUR/T. 

Podaż BDO w  Europie jest nadal ograni-

czona i  oczekuje się, że pozostanie na tym 

poziomie w I kw. Dobry popyt w Europie i brak 

importu z Azji sprawiły, że przez większą część 

IV kw. ub.r. brakowało BDO i  mimo wzno-

wienia produkcji, trudna sytuacja nadal się 

utrzymuje. 

Również, jeśli chodzi o  surowce, euro-

pejski rynek PTA stał się znacznie trud-

niejszy, ponieważ łańcuch dostaw na dalszych 

etapach uzupełnia zapasy w odpowiedzi na 

ciągły niedobór materiału PET z Azji. Oprócz 

zmniejszonego importu PET, dostawy PTA 

z Azji zostały wstrzymane w wyniku wzrostu 

kosztów transportu. 

Lepszy popyt, jak również wyższe koszty, 

zwiększą presję na PBT w  tym kwartale, 

wydaje się, że obecna sytuacja utrzyma się do 

drugiego kwartału. 

PC
Oczekuje się, że popyt na europejskim rynku 

PC nadal pozostanie dobry w  pierwszych 

kwartałach br., ale na branżę wpływa niedobór 

surowców – ograniczona podaż propylenu 

w Europie ogranicza produkcję kumenu, fenolu 

i acetonu. Jednocześnie na rynku występuje 

niedobór bisfenol A  po zmniejszeniu wolu-

menu importu z Azji, a Hexion ogłosił po raz 

drugi siłę wyższą na BPA w swoim zakładzie 

w Pernis w ciągu trzech miesięcy. Pod koniec 

lutego firma odnotowała również podwyżkę 

o 250 EUR/T dla swobodnie negocjowanego 

BPA, obowiązującą od 1 marca. 

Popyt ze strony przemysłu samochodowego 

utrzymuje się na wysokim poziomie, ale istnieje 

rosnąca ostrożność co do perspektyw na II kw. 

Poziomy zapasów w  przemyśle samocho-

dowym zostały uzupełnione po ich wyczerpaniu 

w zeszłym roku, a niedobór chipów półprzewod-

nikowych może zacząć wpływać na produkcję 

samochodów. Jednocześnie sprzedaż 

w styczniu zanotowała głębokie spadki. 

Firma Trinseo ogłosi ła podwyżkę 

o  40  EUR/T poliwęglanu ogólnego prze-

znaczenia od   lutego lub na ile pozwalają na 

to istniejące kontrakty. Wzrost ten znajdzie 

odzwierciedlenie w cenach na II kwartał. 

POM
W Europie zmniejszyły się dostawy poliace-

talu w lutym z powodu zakłóceń w produkcji 

i logistyce spowodowanych zimą i warunkami 

pogodowymi w  regionie. Dostawy niektó-

rych gatunków poliacetalu były już ograni-

czone w 2021 roku, ze względu na długi okres 

postoju głównego producenta w  regionie 

i mniejszy import z Azji. Oczekuje się, że wpływ 

silnej zimowej aury nie będzie tak destrukcyjny 

dla rynku POM, jak może to mieć miejsce 

na innych rynkach polimerów konstrukcyj-

nych. Chociaż Europa importuje część POM 

od producentów amerykańskich, to jednak 

ogólne ilości są stosunkowo niewielkie 

i wynoszą około 300-400 ton miesięcznie. 

Źródło: TOC
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 Nowości rynkowe 

W miarę powiększania się asortymentu 

szczepionek przeciwko koronawirusowi poja-

wiają się nowe wymagania dotyczące ich 

dystrybucji. Różne szczepionki muszą być 

przechowywane i  przewożone w  różnej 

temperaturze, ale często w tej samej chłodni 

lub pojeździe. Obsługa tych skomplikowa-

nych procesów to codzienność w  czoło-

wych firmach logistycznych, takich jak DHL. 

Muszą one jednak polegać na kompetencjach 

dostawców opakowań i surowców, takich jak 

Schaumaplast i BASF.

DHL i  inne firmy logistyczne jeszcze przed 

pandemią koronawirusa transportowały 

wyroby farmaceutyczne w temperaturze 70°C 

w  pojemnikach Schaumaplast z  suchym 

lodem. Wykorzystują one pasywne systemy 

chłodzenia produkowane przez Schauma-

plast do przewozu również innych produktów 

w  stanie schłodzonym lub zamrożonym. 

–  Wiele z  tych metod nie jest nowością. 

Wyzwaniem dla naszych systemów chłodni-

czych w przypadku logistyki szczepionek prze-

ciwko koronawirusowi jest raczej konieczność 

błyskawicznej adaptacji znanej technologii do 

specyficznych wymagań, takich jak wielkość 

opakowań oraz czas przechowywania i trans-

portu – wyjaśnia Martin Raack, kierownik 

ds. kluczowych klientów w Schaumaplast.

Grupa Schaumaplast, z siedzibą w Reilingen 

w Badenii-Wirtembergii w Niemczech, opra-

cowuje i  produkuje pod nazwą handlową 

Thermocon pasywne (czyli niewymagające 

zasilania elektrycznego) systemy chłodzenia 

dla branży farmaceutycznej. Lekkie pojemniki 

termiczne mogą być wyposażone w specjalne 

elementy chłodzące dla niemal dowolnego 

zakresu temperatur i  różnych objętości. 

Taka elastyczność pod względem wymiarów 

i  zakresu chłodzenia jest niezbędna w  logi-

styce szczepionek przeciwko koronawiru-

sowi, ponieważ należy zapewnić trzy bardzo 

różniące się zakresy temperatur: 70°C, od 

15°C do 25°C oraz od +2°C do +8°C.

– Jednakże wyższa temperatura nie 

oznacza, że jest łatwiej – mówi Markus 

Hoffmann, dyrektor zarządzający Schauma-

plast, i  wyjaśnia powszechne, ale błędne 

przeświadczenia. – Zakres od 15°C do 25°C 

może okazać się bardziej wymagający dla 

opakowania niż utrzymanie temperatury 70°C. 

Nie można wówczas używać suchego lodu 

o temperaturze 78°C, a zamiast niego stosuje 

się specjalne elementy chłodzące. Muszą 

być zimne, ale nie zbyt zimne, żeby tempera-

tura nie spadła poniżej 25°C, przy jednocze-

snym zachowaniu skuteczności chłodzenia 

w  pojemniku – Markus Hoffmann opisuje 

skomplikowany proces, który trzeba sprawnie 

zorganizować na wszystkich etapach, od 

producenta szczepionek poprzez produ-

centa opakowań i  firmę logistyczną aż do 

użytkownika poszczególnych dawek szcze-

pionki. – Odpowiadają za to przede wszystkim 

pracownicy działów pakowania i  transportu, 

którzy muszą znać specyfikę opakowań 

termicznych i  być odpowiednio przeszko-

leni. Nawet najlepszy system chłodzenia 

nie zadziała, jeżeli procedura pakowania nie 

będzie skrupulatnie przestrzegana.

Przed wdrożeniem do użytku systemy chło-

dzenia Schaumaplast z powodzeniem przeszły 

wymagającą procedurę kwalifikacji. W specjal-

nych komorach klimatycznych poddawano 

je działaniu zmiennych temperatur otoczenia. 

W ten sposób sprawdzano ich zdolność utrzy-

mania zdefiniowanych limitów temperatury.

Parametry materiałów do produkcji pojem-

ników farmaceutycznych są niezwykle ważne, 

ponieważ wyrób musi mieć bardzo dobre 

właściwości izolacyjne. Materiały te są wytwa-

rzane z granulek polistyrenu ekspandowanego 

(EPS) Styropor i Neopor firmy BASF. – Jesteśmy 

dumni, że w czasach pandemii nasze produkty 

pomagają dostarczać szczepionki do miejsca 

przeznaczenia – bezpiecznie i należycie schło-

dzone. Okazuje się, że nawet po 70 latach od 

wynalezienia EPS jest niezastąpiony, zwłaszcza 

w tak wymagających obszarach, jak logistyka 

farmaceutyczna – mówi Klaus Ries, szef działu 

styrenów w BASF w Europie.

DHL i  inne firmy logistyczne dostarczyły 

już dziesiątki tysięcy dawek szczepionki 

we  właściwej temperaturze w  pojemnikach 

Thermocon wykonanych z tworzywa Neopor. 

Na transport czekają kolejne setki tysięcy. 

Minus 20°C bywa trudniejsze do utrzymania niż minus 70°C
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 Tworzywo wydania 

Pierwszy elastomer termoplastyczny został 

wprowadzony na rynek w 1959 roku i od 

tego czasu na rynku pojawiło się wiele nowych 

odmian. Obecnie na rynku istnieje kilka głów-

nych grup TPE występujących komercyjnie, 

wśród których można wyróżnić elastomery: 

styrenowe kopolimery blokowe (TPE-S), polio-

lefiny termoplastyczne (TPE-O), stopy elasto-

merowe (EA), poliuretany termoplastyczne 

(TPE-U), termoplastyczne poliestry (TPE-E) 

i  termoplastyczne poliamidy (TPE-A), termo-

plastyczne wulkanizaty (TPE-V).

Makrocząsteczka TPE składa się z dwóch 

rodzajów segmentów: elastycznego o niskiej 

temperaturze zeszklenia (Tg), miękkiego 

kauczuku, często z  dodatkiem odpowied-

nich modyfikatorów i napełniaczy oraz sztyw-

nego o  małej rozciągalności i  wysokiej  

Tg i/lub temperaturze topnienia krystalitów 

(Tm), np.  PA czy PS. Segmenty sztywne 

pełnią funkcje fizycznych węzłów sieci, które 

pod wpływem podwyższonej temperatury 

zanikają, a po jej obniżeniu odnawiają się. Za 

odwracalne odkształcenia entropowe w gumie 

odpowiedzialne są ruchliwe odcinki łańcuchów 

kauczuku połączone chemicznymi węzłami 

sieci. Powyżej temperatury zeszklenia, aż 

do temperatury topnienia, zachowują się jak 

elastomery, ale przy wyższych temperatu-

rach dają się przetwarzać termoplastycznie. 

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

 Justyna Pawłowska 
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 Tworzywo wydania 

Poszczególne fazy muszą być termodyna-

micznie niemieszalne. Elastyczność TPE deter-

minowana jest stosunkiem udziału segmentów 

miękkich do sztywnych. 

TPE odznaczają się wysoką elastyczno-

ścią i podatnością na odkształcenie sprężyste. 

W odróżnieniu jednak od zwulkanizowanych 

kauczuków elastomery TPE można przetwa-

rzać podobnie jak standardowe tworzywa 

termoplastyczne. Budowa chemiczna elasto-

merów termoplastycznych pozwala na ich 

łączenie z  termoplastami: poliolefinami czy 

poliamidami, dając nieograniczone możli-

wości projektowania wyrobów wielokompo-

nentowych, posiadających segmenty twarde 

i miękkie. Coraz lepsza odporność chemiczna 

oraz podwyższone parametry mechaniczne 

osiągane dla szerszych zakresów temperatur 

powodują, że TPE są powszechnie stoso-

wane w aplikacjach jeszcze do niedawna zare-

zerwowanych wyłącznie dla gumy, poliure-

tanu czy silikonu. Środowisko i presja kosz-

towa wymagają coraz większej ilości mate-

riałów nadających się do recyklingu, odpady 

z  przetwarzania TPE, części odrzucone lub 

produkty wycofane z  eksploatacji można 

łatwo ponownie przetworzyć, podczas gdy 

większość termoutwardzalnych elastomerów 

niestety trafia na wysypiska śmieci. 

Co nowego? 
Firma Kraiburg TPE opracowała innowa-

cyjną technologię umożliwiającą produkcję 

elastomerów termoplastycznych o  bardzo 

niskiej gęstości. Rezultatem prac rozwojowych 

są trzy nowe serie superlekkich materiałów: 

Thermolast K LW/UV, Thermolast K LW/CS/UV 

i Thermolast K LW/PA, które zapewniają obni-

żenie wagi kluczowych elementów konstruk-

cyjnych w pojazdach mechanicznych, elektro-

narzędziach i różnorodnych innych obszarach 

zastosowań. Aby uzyskać materiały o  obni-

żonej wadze często wykorzystuje się spie-

nianie materiałów termoplastycznych, w  tym 

również TPE. Spienianie wymaga jednak prze-

strzegania ścisłych procedur kontroli procesu 

produkcyjnego, które zagwarantują osią-

gnięcie równomiernej jakości powierzchni, bez 

jakichkolwiek defektów wizualnych (falistość, 

linie płynięcia itp.). Do wytwarzania 3M Glass 

Bubbles zastosowano opracowaną przez 

firmę Kraiburg TPE nową technologię produkcji 

materiałów TPE o bardzo niskiej gęstości od 

0,7 do 0,9 g/cm³, które umożliwiają uzyskanie 

wyjątkowo lekkich, cienkościennych wyprasek 

o  doskonałej powierzchni, przy zachowaniu 

wysokiej wytrzymałości na obciążenia mecha-

niczne. 3M Glass Bubbles to mikroskopijnie 

małe, puste w środku kulki wykonane z nieroz-

puszczalnego w  wodzie, chemicznie stabil-

nego szkła borokrzemowego, które są równo-

miernie rozmieszczone w matrycy TPE i poma-

gają zwiększyć stabilność wymiarową detali. 

Nowe ultralekkie materiały TPE można efek-

tywnie przetwarzać przy użyciu konwencjo-

nalnych maszyn do przetwórstwa materiałów 

polimerowych. Oprócz znacznej redukcji wagi 

i bardzo jednorodnych powierzchni zewnętrz-

nych, zapewniają one również dobre wartości 

odkształceń trwałych przy ściskaniu. Odpady 

produkcyjne mogą być poddawane bezpo-

średniemu procesowi recyklingu.

TPE PHOENIX klasy medycznej to nowy 

produkt firmy Phon Tech Industrial Company, 

który wykorzystywany jest do produkcji masek 

zarówno nebulizatora strumieniowego (pneuma-

tycznego), jak i nebulizatora ultradźwiękowego. 

Wykonany z TPE-S jest bezpieczny w kontakcie 

ze skórą oraz przeszedł pozytywnie test według 

ISO 10993-5 i  ISO 10993-10. Przezroczysty 

materiał umożliwia łatwe monitorowanie poda-

wania leku. Miękki i  lekki zapewnia wygodne 

i dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta.

Firma Teknor Apex produkuje zróżnicowany 

asortymentów mieszanek TPE. Są one dostar-

czane pod sześcioma nazwami handlowymi, 

które reprezentują różne technologie, w  tym 

dwu- i  trójblokowe uwodornione kopolimery 

blokowe styrenu (Tekron, Elexar i Monprene), 

termoplastyczne mieszanki poliolefin (Telcar), 

termoplastyczne wulkanizaty (Uniprene) 

i kompozycje do przetłaczania przeznaczone 

do łączenia z  różnymi podłożami polarnymi 

(Tekbond). 

INFINAM TPA to nowy specjalistyczny 

proszek o  wysokiej wydajności na bazie 

termoplastycznego amidu (TPA) zaprezen-

towany pod wspólną marką przez Evonik 

i HP. INFINAM TPA został opracowany dzięki 

wieloletniej współpracy branżowej obu firm 

i  jest zoptymalizowany pod kątem wiodącej 

w  branży technologii HP Multi Jet Fusion. 

INFINAM TPA to elastyczny, lekki materiał 

konstrukcyjny wyróżniający się bardzo niską 

gęstością 1,01 g /cm³ i  twardością Shore 

A  wynoszącą 91 Sh. Ten wysokowydajny 

proszek nadaje się do produkcji zaawanso-

wanego technologicznie druku 3D zarówno 

prototypów, jak i wyrobów seryjnych wymaga-

jące dużej rozciągliwości, np. sprzętu sporto-

wego lub części samochodowych. 
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Firma Polymax TPE rozszerzyła swoje 

portolio produktowe o  nowy produkt TPE, 

który przewyższa powszechnie stosowane 

TPU i  TPSiV w  komponentach elektronicz-

nych klasy premium. Oferowany materiał 

jest odporny na ścieranie, bezzapachowy i o 

wysokiej przyczepności chemicznej do PC 

i ABS, a także do mieszanek i stopów tworzyw 

termoplastycznych. Przeznaczony jest do 

szerokiej gamy zastosowań, a  w szczegól-

ności do aplikacji w agresywnym środowisku, 

np. do produkcji etui ochronnych oraz techno-

logii tzw. wearables (ang. gadżety, technologie 

do noszenia, takie jak inteligentne zegarki, 

naszpikowane elektroniką opaski, okulary itd.). 

Produkt oferowany przez Polymax TPE jest 

łatwy w barwieniu i charakteryzuje się wysoka 

odpornością na działanie promieni UV oraz 

brakiem utraty przyczepności do „podłoża” 

pod wpływem potu, brudu lub konwencjonal-

nych balsamów powszechnie stosowanych 

przez konsumentów, dzięki czemu oferowany 

nowy TPE jest odpowiednim zamiennikiem 

TPU i TPSiV. 

Nowy zintegrowany system wulkanizatu 

termoplastycznego (TPV) wprowadził na rynek 

ExxonMobil. Santoprene, bo o nim tu mowa, 

znacznie poszerza granice wydajności i możli-

wości recyklingu, jednocześnie optymalizując 

koszty uszczelnień. Rozwiązania te są możliwe 

dzięki dwóm nowym gatunkom TPV, które 

stosowane razem mają zastąpić gumę EPDM. 

Nowe rozwiązania dla przemysłu motoryza-

cyjnego w  procesach produkcji uszczelnień 

to Santoprene R² TPV, który zawiera materiał 

pochodzący z recyklingu materiałów poużyt-

kowych (PCR), oferuje większy potencjał zrów-

noważonych rozwiązań projektowych i zopty-

malizowaną równowagę między wydajno-

ścią a kosztami. Santoprene High Resilience 

(HR) TPV charakteryzuje się lepszą sprężysto-

ścią, elastycznością i odpornością na promie-

niowanie UV. Zaprojektowany, aby zastąpić 

gumę EPDM, oferują podobną wydajność 

Santoprene R² TPV może pomóc poprawić 

jego wpływ na cykl życia w  porównaniu do 

zwykłego Santoprene TPV, oferując jedno-

cześnie zoptymalizowaną równowagę wydaj-

ności i opłacalność dla systemu uszczelnień. 

Odpady Santoprenu R² TPV powstałe podczas 

produkcji uszczelek odpornych na warunki 

atmosferyczne można stopić i  ponownie 

formować, zmniejszając ilość odpadów. Po 

zakończeniu eksploatacji pojazdów kompo-

nenty wykonane z  Santoprene R² TPV 

mogą być poddane recyklingowi, co dodat-

kowo przyczynia się do modelu gospodarki 

o  obiegu zamkniętym klienta. Ze względu 

na swoje właściwości użytkowe Santoprene 

HR TPV może być zamiennikiem kauczuku 

EPDM używanego obecnie do półdynamicz-

nych uszczelnień, a ponadto trwają testy tech-

niczne i komercyjne do stosowania w uszczel-

nieniach dynamicznych. Oprócz potencjału 

w zakresie recyklingu, oba te rozwiązania firmy  

ExxonMobil wspierają redukcję masy 

we  wszystkich typach pojazdów i  spełniają 

specyfikacje OEM dla bardzo wymagają-

cych zastosowań półdynamicznych uszczel-

nień w  szeregu pojazdów, od tradycyjnych  

ICE po NEV. 

Firma Audia Elastomers wprowadziła do 

swojego portfolio nową rodzinę termopla-

stycznych elastomerów AudiaFlex. Składa 

się z dostosowywalnych gatunków, które są 

produkowane ze źródeł postkonsumenckich, 

postindustrialnych, biologicznych i morskich. 

Materiały AudiaFlex odzwierciedlają właści-

wości większości pierwotnych TPE i zapew-

niają porównywalne możliwości pod względem 

dotyku, przyczepności i twardości. 

Rodzina AudiaFlex OP obejmuje linię termo-

plastycznych elastomerów na bazie morskich 

odpadów tworzyw sztucznych. Linia mate-

riałów elastomerowych OP obejmuje produkty 

zawierające do 45% odpadów morskich i 70% 

całkowitej zawartości materiałów pochodzą-

cych z  recyklingu w szerokim zakresie twar-

dości od 20 Sh A do 95 Sh A. Rodzina Audia-

Flex PC, oparta na recyklingu materiałów 

poużytkowym (PCR), jest oferowana z zawar-

tością 5-50% PCR w zakresie twardości od 

20 Sh A do 95 Sh A. Te materiały mają okre-

ślone źródła zaopatrzenia o jednolitym kolorze 

(tj. kubki do jogurtu) i  zapewniają zgodność 

z  FDA. Natomiast rodzina AudiaFlex PI są 

oparte na źródłach postindustrialnych, w tym 

na niestandardowych rozwiązaniach cyklicz-

nych dostępnych przy użyciu materiałów 

pochodzących od klientów. Zawierają 5-70% 

poprzemysłowego recyklatu (PIR) i posiadają 

twardość od 20 Sh A do 95 ShA. Dopełnieniem 

oferowanych rodzin materiałów jest AudiaFlex 

Bio, który składa się z 5-90% bioproduktów 

zgodnie z ASTM D6866. Dostępne są specy-

ficzne preparaty do zastosowań oksydegrado-

walnych i  kompostowalnych o  twardościach 

od 20 Sh A do 95 ShA.

Avient Corporation wprowadził do swojego 

portfolio pod marką reSound R kilka nowych 

produktów pochodzących z recyklingu poużyt-

kowego (PCR) i  poddanego recyklingowi 

postindustrialnemu (PIR). Wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania konsumentów na bardziej 

zrównoważone, przyjazne dla środowiska 

produkty wraz z presją regulacyjną, receptury 

reSound R mogą pomóc właścicielom marek 

osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego 

rozwoju. Na rynek wprowadzono reSound 

R VX TPE, poliamidy reSound R ND i poliwę-

glany reSound R PC. Według kilku prognoz 

ekspertów świat może produkować ponad 

400 mln ton odpadów plastikowych rocznie 

do 2030 r. W obliczu tych prognoz wiele marek 

zobowiązało się do zwiększenia ilości tworzyw 

sztucznych pochodzących z  recyklingu 

w swoich produktach. Formowane wtryskowo 

reSound R VX TPE zawierają 25% PCR i do 

40% PIR. Gatunek PCR jest otrzymywany 

z przetworzonych tworzyw sztucznych pocho-

dzących z oceanów (Oceanworks - program 

akceleracyjny w ramach Alliance to End Plastic 

Waste, grupy non-profit, której członkiem 

i  założycielem jest Avient). Te gatunki TPE, 

opracowane do zastosowań konsumenc-

kich, mogą być stosowane w produktach do 

higieny osobistej, narzędziach do trawników 

i ogrodów, artykułach outdoorowych, artyku-

łach biurowych, obuwiu i artykułach gospodar-

stwa domowego trwałego użytku. 
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Co na rynku?
Firma Rutalia Masterbatches & Additives 

stworzyła kombinację czarnego barwnika 

i absorbera wilgoci w formie jednego koncen-

tratu. Rutalia Dessicant Combo Batch, bo 

o nim tu mowa, to nowy wariant osuszacza 

z  zawartością sadzy filtrowanej, który jest 

rozwiązaniem wielu problemów, zarówno 

logistycznych, produkcyjno-użytkowych, jak 

również ekonomicznych. Bardzo szeroka 

kompatybilność z  niemal wszystkimi typami 

tworzyw sprawdzi się szczególnie w  branży 

recyklingu. Pochłaniacz wilgoci i  odgazowy-

wacz w postaci granulatu z wykorzystaniem 

sadzy to szansa na znaczną redukcję dozo-

wania barwników czarnych i  wzrost wydaj-

ności każdego zakładu produkcyjnego.

Firma Riverdale Global opracowała nowy 

płynny dodatek o  nazwie +Restore, który 

zmniejsza degradację polimeru zachodzącą 

podczas przetwórstwa. Dodatek wykazał 

pozytywne wyniki w przypadku pokonsum-

cyjnych tworzyw, szczególnie dla PP i  PE. 

Może być on stosowany samodzielnie lub 

w  blendach z  płynnymi pigmentami. Prze-

twórcy tworzyw sztucznych mogą zasto-

sować +Restore, w  celu poprawy właści-

wości naturalnych materiałów, ale najbar-

dziej spektakularne wyniki są widoczne 

w  recyklingu. Wyniki testów wskazują, że 

przy stosunkowo niskich poziomach użycia 

płynny dodatek +Restore umożliwia prze-

twórcom pracującym w 100% z pokonsump-

cyjnym PP lub HDPE uzyskanie produktów 

o właściwościach podstawowych.

Firma Ampacet Corp. wprowadziła na 

rynek kilka nowych produktów, które wspie-

rają rozwój globalnej gospodarki o  obiegu 

zamkniętym dla tworzyw sztucznych. Seria 

BIAX4CE ma na celu zwiększenie wykorzy-

stania jednomateriałowych opakowań na 

Dodatki ułatwiające recykling 
tworzyw sztucznych

Idea zrównoważonego środowiska jest kluczem do zaspokojenia potrzeb konsumenta bez nadmiernego eksplo-
atowania środowiska naturalnego. Model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy) – GOZ wpro-
wadza zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu odpa-
dów, zwiększania poziomu odzysku surowców pochodzących z odpadów, w tym recyklingu materiałowego i che-
micznego. Ma to przyczynić się do traktowania odpadów jako wartościowych surowców krążących w gospo-
darce przemysłowej i ich włączania w cykl życia następnych produktów, a więc do przepływu surowców nieod-
nawialnych w obiegach zamkniętych. Model cyrkularny jest szansą na generowanie oszczędności w obszarach 
środowiskowym i ekonomicznym oraz motorem napędowym do tworzenia innowacji technologicznych. Przej-
ście z gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi obecnie wyzwanie dla wszystkich związa-
nych z tworzywami sztucznym. Rozwój nowych zrównoważonych materiałów z regranulatów nie byłby możliwy 
bez innowacyjnych rozwiązań technologicznych proponowanych przez przedsiębiorców, w tym tych oferujących 
dodatki do recyklatów. 

 Justyna Pawłowska 



14  PlastNews 3’2021

 Temat wydania  RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH 

bazie polietylenu (PE). Asortyment BIAX4CE 

obejmuje antyblokujące, antystatyczne, 

przeciwmgielne i  migrujące oraz niemigru-

jące koncentraty z dodatkami poślizgowymi, 

a  także białe, które według firmy spełniają 

„optymalne wymagania jakościowe i  prze-

twórcze” dla określonych struktur folii BOPE. 

Wprowadzenie nowej linii ułatwia stoso-

wanie jednomateriałowych opakowań na 

bazie PE, a tym samym wspiera ciągły rozwój 

gospodarki o  obiegu zamkniętym. Wprowa-

dzony na rynek koncentrat kompatybilizatora 

ReVive  962E uzupełnia portfolio dodatków 

Ampacet ReVive i  wspiera GOZ. Przezna-

czony jest wyłącznie do recyklingu folii bariero-

wych z poliolefin, zawierające alkohol etyleno-

wo-winylowy (EVOH). Podczas gdy jednoma-

teriałowe folie opakowaniowe, takie jak polie-

tylen lub polipropylen, łatwo można poddać 

recyklingowi, wielomateriałowe folie opako-

waniowe stanowią wyzwanie, ponieważ mate-

riały często są niekompatybilne. Na przy-

kład produkty spożywcze często wymagają 

opakowań z  wielu materiałów, które zawie-

rają barierę tlenową. Ampacet ReVive 962E 

pozwala na wykorzystanie odpadowych 

wielomateriałowych opakowań barierowych 

z poliolefiny do produkcji folii wysokiej jakości 

i  zmniejsza potrzebę wysyłania odpadów na 

wysypiska śmieci. Dodatek znacznie poprawia 

właściwości optyczne i mechaniczne odzyska-

nego materiału, umożliwiając większe wyko-

rzystanie tworzyw sztucznych pochodzących 

z  recyklingu przy jednoczesnym zachowaniu 

przejrzystości opakowania, pomagając w ten 

sposób zmniejszyć zużycie materiału pierwot-

nego i waloryzować wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe. Nowy produkt, podobnie jak 

BIAX4CE, jest częścią portfolio R3 Sustainable 

Solutions firmy Ampacet. 

Stabilizator AddWorks PKG 906 Circle 

firmy Clariant do folii poliolefinowych jest 

dodatkiem umożliwiającym producentom 

opakowań z tworzyw sztucznych osiągnięcie 

niektórych z ich kluczowych celów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju i biznesu: redukcji 

odpadów, mniejszego zużycia surowca, 

niższych kosztów i  zwiększonej wydaj-

ności wytwarzania. Dodatek tego stabiliza-

tora polimerowego pozwala producentom 

znacznie zwiększyć ponowne wykorzystanie 

materiałów odpadowych w  foliach PP i  PE 

i  przetwarzać ich własny, ponownie zmie-

lony odpad, bez utraty wydajności. Szcze-

gólnie dobrze nadaje się do wytwarzania 

polipropylenu zorientowanego dwuosiowo 

(BOPP), ale można go również stosować 

w  procesach odlewania i  rozdmuchiwania 

folii. Dzięki dodatkowi Clariant, zawartość 

odpadów poprodukcyjnych w  końcowej 

folii może zostać zwiększona nawet o 30%. 

Ten stabilizator polimerowy jest pierwszym 

produktem Clariant oznaczonym symbolem 

„Circle”, wprowadzonym w celu podkreślenia 

nowych produktów i rozwiązań, które zostały 

specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić 

znaczące korzyści w  procesie ponownego 

użycia lub recyklingu. Clariant oferuje również 

inne dodatki umożliwiające zwiększenie 

wykorzystania recyklatów. Do polimerów 

pochodzących z recyklingu można dodawać 

wysokowydajne smary, aby poprawić płyn-

ność i  właściwości antyadhezyjne recy-

klatów. Licolub H 12 służy do modyfikacji 

reologii recyklatu przy niskich dawkach, aby 

osiągnąć poprawę płynięcia stopu podczas 

przetwarzania i  ostatecznie pomóc prze-

kształcić komponenty, które osiągnęły koniec 

ich żywotności w nowe produkty o wysokiej 

jakości. Firma Clariant opracowała bezhalo-

genowe opóźniacze palenia przeznaczone 

dla związków poliestrowych pochodzących 

z odpadów z oceanów. Pierwszy nowy, unie-

palniający związek Lavergne VYPET OBP-FR 

ma 30% włókna szklanego i  klasę palności 

UL 94 V-0 przy grubości 0,8 mm, dzięki czemu 

nadaje się do wielu zastosowań elektrycznych 

i elektronicznych (E&E). Ten w pełni nadający się 

do recyklingu związek na bazie OBP (Ocean-

-bound Plastics) przeszedł już pomyślnie 

próby formowania u producentów części i jest 

dostępny w handlu. Pojekt ten, mający na celu 

opracowanie uniepalnionych gatunków recy-

klatu, jest powiązany ze wsparciem właści-

cieli głównych marek elektroniki (OEM) i popytu 

na wtórne materiały poużytkowe. Producenci 

OEM wspierają również pozyskiwanie OBP, 

sponsorując zbiórkę i oczyszczanie odpadów. 

Podczas gdy pierwotnie docelowymi zasto-

sowaniami były mniej wymagające kompo-

nenty, takie jak tacki opakowaniowe, końcowe  

zastosowania recyklatów rozprzestrzeniają się 

teraz na inne elementy konstrukcyjne sprzętu 

elektronicznego. 

O co chodzi w tym recyklingu 
czarnych materiałów?

W celu recyklingu opakowań odpady 

z  tworzyw sztucznych są sortowane 

w  zakładach odzysku tworzyw sztucz-

nych według rodzaju polimeru. Sortowanie 

wstępne, niezbędny i  wymagający etap, 

zwłaszcza ze względu na różne właściwości 

każdego rodzaju tworzywa, daje czysty stru-

mień danego typu polimeru. W  większości 

zakładów odzysku dokonuje się tego za 

pomocą technologii zautomatyzowanego 

sortowania przy użyciu sorterów optycz-

nych w  bliskiej podczerwieni (NIR). Każde 

tworzywo sztuczne ma charakterystyczne 

widmo i można je posortować i poddać recy-

klingowi. W  przypadku tworzyw kolorowych 

i  czarnych występuje problem z  identyfi-

kacją materiału przez maszyny wykrywające 

/ sortujące. Tworzywa sztucznego zawiera-

jące sadzę absorbują sygnał świetlny zamiast 

go odbijać z powrotem do czujnika i produkt 

nie jest wykrywany, a  zatem nie jest sorto-

wany i kończy swój cykl życiowy na wysypisku 

śmieci lub w spalarni śmieci. W celu ograni-

czenia ilości składowanych na wysypiskach 

odpadów kolorowych i  czarnych koncerny 

chemiczne oferują czarne koncentraty wykry-

walne w bliskiej podczerwieni w celu ich auto-

matycznego sortowania w  zakładach odzy-

skiwania i  wspierania gospodarki o  obiegu 

zamkniętym. Jednym z takim koncernów jest 

Ampacet, który dodatkowo uzyskał certy-

fikat COTREP dla oferowanych czarnych 

koncentratów REC-NIR-BLACK 1900302-EA 

i 4900147-E przeznaczonych do stosowania 

w  produkcji sztywnych opakowań poliolefi-

nowych. Koncentrat REC-NIR-BLACK stano-

wiący część projektu R3 Sustainable Solu-

tions, w  ramach którego firma realizuje poli-

tykę polegającą na opracowywaniu nowych 

i  innowacyjnych produktów pomagających 

chronić nasze środowisko, został laureatem 

nagrody Plastics Recycling Awards Europe 

2019 dla innowacji roku w zakresie technologii 

produktu. 

Również koncern Gabriel-Chemie wprowa-

dził do swojej oferty koncentraty umożliwiające 

wykrywanie i  sortowanie kolorowych i  czar-

nych odpadów tworzywowych w  zakresie 

NIR. Koncentraty są wytwarzane przy użyciu 

specjalnych receptur pigmentów, które umożli-
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wiają sortowanie i recykling produktów. Dodat-

kowo posiadają dopuszczenie do kontaktu 

z żywnością oraz mogą być znakowane lase-

rowo. Koncentraty nie powodują pogorszenia 

właściwości mechanicznych w  stosunku do 

produktów wytworzonych na bazie sadzy. 

Oferowane koncentraty to odpowiednie 

rozwiązanie dla tworzyw sztucznych, które 

mają być poddane recyklingowi i mogą być 

produkowane zgodnie z wymaganiami poda-

nymi w  normach ISO 9001, 14000 (zarzą-

dzanie środowiskiem), 22000 (materiały do 

kontaktu żywnością), a nawet 13485 (wyroby 

medyczne). Dzięki koncentratom wykrywal-

nymi przez NIR Gabriel-Chemie podejmuje 

kolejne działania w  celu znalezienia rozwią-

zania nadającego się do sortowania i  recy-

klingu i robi krok dalej w kierunku promowania 

strategii zrównoważonego rozwoju. 

W celu zapewnienia możliwość recyklingu 

czarnych produktów z  tworzyw sztucznych, 

Finke GmbH & Co. KG opracowała gamę 

wykrywalnych czarnych koncentratów FIBA-

PLAST NIR przeznaczonych do standardo-

wych polimerów opakowaniowych, takich jak 

HDPE, PP, PS i  PET. Po udanych próbach 

sortowania NIR czarnych produktów pokon-

sumenckich, COTREP (Comité Technique 

pour la Recyclage des Emballages Plastiques) 

wydał certyfikat dla koncentratu Finke’s FIBA-

PLAST NIR potwierdzający wykrywalne 

czarnych koncentratów do sztywnego PE 

i  opakowań PP. Do stężenia 5% koncen-

tratu w produkcie materiał opakowaniowy jest 

niezawodnie wykrywany i  można wprowa-

dzić go do odpowiedniego strumienia zawra-

canego do obiegu. Dzięki temu rozwiązaniu 

firma jest w stanie wypełnić lukę dla czarnych 

tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu 

zamkniętym. 

Dzięki czarnym dodatkom CESA IR firmy 

Avient czarne opakowanie są łatwo wykry-

walne podczas procesu recyklingu. Dzięki 

nim można z  powodzeniem zidentyfikować 

gatunek polimeru czarnego opakowania i skie-

rować opakowanie do odpowiedniego stru-

mienia polimeru.

Typowym pigmentem do czarnego zabar-

wienia jest sadza przemysłowa, która zapewnia 

doskonałą siłę zabarwienia i jakość dyspersji, 

niestety absorbuje w całości lub zdecydowanej 

większości padające na nie światło wskutek 

tego czujniki do sortownia optycznego, nie 

tylko nie są w stanie rozróżnić jednego poli-

meru od innego, ale wręcz „dostrzec” jakie-

kolwiek czarne opakowanie. Dodatki CESA IR 

zastępują sadzę w  opakowaniach i  popra-

wiają wykrywalność w  podczerwieni frakcji 

czarnego HDPE i LDPE w produktach formo-

wanych wtryskowo i wytłaczanych z rozdmu-

chem, czarnego polipropylenu (PP) w foliach 

i  produktach formowanych wtryskowo oraz 

czarnego PET i C-PET w arkuszach i folii.

Firma BASF Colours & Effects opraco-

wała natomiast Sicopal Black K 0098 FK, 

aby pomóc w  recyklingu czarnych tworzyw 

sztucznych. Sicopal Black K 0098 FK 

został zaprojektowany tak, aby odbijał, a nie 

pochłaniał fal świetlnych NIR. Nowy pigment 

posiada dopuszczenie do kontaktu z żywno-

ścią, jest nieprzezroczysty i może być stoso-

wany we wrażliwych zastosowaniach. Sicopal 

Black K 0098  FK jest stabilny i  bezpieczny 

nawet po wielu procesach recyklingu. Pigment 

jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami 

tworzyw sztucznych, w  tym z  tereftalanem 

polietylenu (PET), który wymaga przetwa-

rzania w wyższych temperaturach, które mogą 

degradować inne pigmenty. 

Jak widać utrzymuje się trend w kierunku 

dodatków i  związków o  właściwościach 

dostosowanych do indywidualnych zasto-

sowań. Dodatki powinny być w miarę możli-

wości wielofunkcyjne, a  ich stosowanie nie 

powinno ograniczać ponownego przetwa-

rzania i recyklingu. 
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Według szacunków europejskiego sektora 

recyklingu tworzyw sztucznych zwięk-

szenie produkcji recyklatów do ok.11 mln ton 

przed rokiem 2025 jest możliwe. Jednocze-

śnie firmy, które potencjalnie mogłyby wyko-

rzystywać taki surowiec do produkcji wyrobów, 

deklarowały zainteresowanie znacznie mniej-

szymi ilościami (łącznie ok. 6,4 mln ton). Znale-

zieniem rozwiązań, które pozwolą w  istotny 

sposób zmniejszyć te dysproporcje i  osią-

gnąć cel określony w Strategii, zajęła się plat-

forma Circular Plastics Alliance (CPA), powo-

łana z  inicjatywy Komisji Europejskiej, skupia-

jąca wszystkich interesariuszy oraz krajowych 

i unijnych legislatorów. Obecnie w ramach CPA 

współpracuje ponad 270 firm i  stowarzyszeń 

branżowych reprezentujących cały łańcuch 

wartości, tj. producentów tworzyw sztucznych, 

producentów wyrobów, w tym opakowań, firmy 

wprowadzające na rynek wyroby w opakowa-

niach, recyklerów oraz branżę odpadową.

Prace CPA skupiają się na analizie istnieją-

cych ograniczeń, możliwych obszarów szyb-

kiego rozwoju oraz konkretnych rozwiązań legi-

slacyjnych i zostały podzielone na 5 obszarów 

technicznych:

– Selektywna zbiórka i sortowanie odpadów 

tworzyw sztucznych (standardy jakości, 

promocja, niewykorzystany potencjał i nie-

zbędne inwestycje),

– Ekoprojektowanie z  uwzględnieniem przy-

datności do recyklingu (wytyczne projekto-

wania wyrobów, zwiększanie mocy produk-

cyjnych recyklingu),

– Zawartość recyklatu w produktach (zwięk-

szenie wykorzystania recyklatu w wyrobach, 

bariery prawne, komunikacja nt. pozytywnej 

roli tworzyw w GOZ),

– Badania i rozwój nowych technologii (recy-

kling chemiczny, śledzenie substancji 

w surowcach i recyklatach, poprawa jakości 

recyklatów), 

– Monitorowanie postępu i  harmonizacja 

raportowania (ilości output-input, mecha-

nizmy i  procedury sprawdzania postępu 

wykorzystania recyklatu w produktach).

Przemysł tworzyw sztucznych, repre-

zentowany w  CPA przez liczne organizacje 

i  platformy branżowe2 wskazuje obowiąz-

kowy zakaz składowania odpadów tworzyw 

w  całej Europie, jako podstawowy warunek 

pełnego wykorzystania wartości tych mate-

riałów. Podkreśla także, że przy opracowaniu 

konkretnych rozwiązań należy mieć na uwadze 

m.in. jasność przekazu do konsumenta, spój-

ność proponowanych rozwiązań, bezpieczeń-

stwo wyrobów z zawartością recyklatu, w tym 

zgodność z normami branżowymi oraz wiary-

godność danych i konieczność monitorowania 

wpływu na środowisko z  zastosowaniem 

analiz typu Life Cycle Assesment. 

Pierwsze wyniki prac CPA ukazały się pod 

koniec ub. roku. Stwierdzono, że aby osią-

gnąć poziom 10  mln ton recyklatów, zbiórka 

selektywna powinna dostarczyć co najmniej 

15 mln ton3 surowca. Zidentyfikowano 19 grup 

odpadów o największym wolumenie („first wave”), 

zawierających różne polimery i  pochodzących 

z  różnych zastosowań. Uważa się, że oczeki-

wany poziom wykorzystania recyklatów będzie 

można osiągnąć do roku 2025, pod warunkiem 

jednak, że strumienie odpadów first wave będą 

skutecznie selektywnie zbierane, eksport recy-

klatów poza UE zostanie zahamowany oraz uda 

się utrzymać średnią wydajność procesu recy-

klingu na poziomie 68,5% (dzięki wdrożeniu 

ekoprojektowania). Ponadto, jak wskazuje wyko-

nany na zlecenie CPA raport Joint Research 

Center (JRC)4, obecnie w Europie istnieje 25 grup 

wytycznych ekoprojektowania wydanych przez 

różne gremia, co powoduje, że przedsiębiorcom 

trudno wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie 

system, a koszty wdrożenia (zwłaszcza testów 

przydatności do recyklingu) mogą blokować 

podjęcie decyzji. W związku z tym CPA rekomen-

duje stworzenie zharmonizowanego systemu 

wytycznych dla poszczególnych grup wyrobów, 

w zależności od wykorzystywanych polimerów 

i sektorów zastosowań. Taki jednolity europejski 

system wytycznych, odpowiednio często uzupeł-

niany i modyfikowany w zależności od potrzeb 

rynku i  rozwoju nowych technologii, będzie 

umożliwiał producentom samodzielne wykonanie 

oceny recyklowalności wyrobów przez proste 

testy dostępne dla projektantów i producentów 

tych wyrobów, a w przyszłości powinien także 

umożliwić śledzenie zawartości substancji SVHC 

i zawartości recyklatów. 

1  Na rynek europejski trafia jedynie ok. 4 mln t recyklatów 

(dane z 2018 r.), które zostały wykorzystane do 

produkcji nowych wyrobów (raport „Tworzywa sztuczne 

w obiegu zamkniętym. Analiza sytuacji w Europie”, 

PlasticsEurope (2020))

2  M.in. PlasticsEurope, EUPC, Plastics Recyclers Europe, 

Petcore, CEFIC, platformy PCEP – poliolefiny, SCS – 

polimery styrenowe, Vinylplus – PCW

3 Circular Plastic Alliance – Design for Recycling 

Workplan, 2020, https://ec.europa.eu/docsroom/

documents/43688

4 “Support to the Circular Plastics Alliance in establishing 

a work plan to develop guidelines and standards on 

design-for recycling of plastic products”, Joint Research 

Center, Growth & Innovation – Circular Economy & 

Industrial Leadership, listopad 2020.

Jak zwiększyć wykorzystanie recyklatów w Europie? 

Jednym z postulatów ogłoszonej trzy lata temu Strategii na rzecz Tworzyw Sztucznych jest zwiększenie europej-
skiego rynku recyklatów tworzyw sztucznych do poziomu 10 mln ton w roku 2025. Oznaczałoby to ponad dwu-
krotne1 podwojenie ilości surowca z recyklingu w ciągu 8 lat do wykorzystania przez europejskich producentów 
wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 Fundacja PlasticsEurope Polska 

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE OPAKOWANIE DO LODÓW MOŻE BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI  
I PODLEGAĆ KOMPOSTOWANIU?
Coraz częściej, do produkcji pojemników na żywność, stosuje się biodegradowalne i kompostowalne surowce pozyskiwane  
z włókien naturalnych. Ta wielka szansa, w połączeniu z dużymi możliwościami całkowitego recyklingu najczęściej używanych 
polimerów, daje tej transformacji tworzyw sztucznych, wiodącą pozycję w produkcji pojemników do żywności i zastosowań 
medycznych, bez negatywnego wpływu na środowisko.

BMB HP to nowa seria maszyn BMB,          
perfekcyjna synergia prędkości i precyzji.THE INJECTION MOULDING MACHINE

ULTRA WYSOKA PRĘDKOŚĆ WTRYSKU. W świecie, gdzie wciąż rosnąca ilość żywności  i leków musi być przechowywana  
i transportowana, firma BMB stworzyła niedoścignioną maszynę o ultra wysokiej wydajności. Hybrydowy charakter serii HP, dzięki napędom 
elektrycznym z silnikami bezpośrednimi, sprzyja niskiemu zużyciu energii.  
Jednocześnie oferuje bardzo dużą siłę wtrysku, kontrolowaną przez serwozawór z akumulatorem. Ciśnienie specyficzne 2500 kg/cm2  
i prędkości wtrysku powyżej 1500 mm/s są gwarancją wysokiej wydajności i doskonałej jakości dla cienkościennych, głębokich i trudnych 
do wtryśnięcia pojemników, takich jak opakowania spożywcze lub medyczne.

www.bmb-spa.com
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Rozdrabniacz do materiałów nadających się 
do recyklingu VAZ: jak najbardziej jednorodny 
produkt

Kompaktowa seria VAZ to trwałe i solidne rozdrabniacze jednowa-

łowe, które niezawodnie przetwarzają drewno, plastik, papier i  inne 

materiały nadające się do recyklingu. W większości zastosowań można 

obejść się bez dodatkowych systemów podawania. W  zależności 

od wymagań klienta dostępne są różne układy i geometrie wirników. 

Przez zastosowanie różnych rodzajów perforacji sita można zmienić 

wyjściową wielkość ziarna. Uzyskuje się maksymalnie jednorodną 

wydajność z niską zawartością drobnego pyłu – nawet w przypadku 

wymagających materiałów wsadowych.

Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych VIZ: 
elastyczność w doborze materiałów

Wysokowydajne rozdrabniacze z serii VIZ (Vecoplan Infinity Zerkle-

inerer) są odpowiednie do efektywnego recyklingu tworzyw sztucznych. 

Szczególne korzyści przynosi elastyczna geometria cięcia: dzięki wypo-

sażeniu w rotor i noże oraz odpowiedniemu doborowi sit można szcze-

gółowo dostosować rozdrabniacz do wymagań wejściowych i wyjścio-

wych – i w ten sposób przetwarzać najróżniejsze materiały. Korzysta 

się dzięki wysokiej dostępności, niskim kosztom operacyjnym i maksy-

malnej przepustowości. 

Solidny rozdrabniacz do tworzyw sztucznych 
VHD: wytrzymałość w trudnych warunkach 
użytkowania

Vecoplan Heavy Duty (VHD) to solidny i wydajny rozdrabniacz jedno-

wałowy, który umożliwia długotrwałe rozdrabnianie tworzyw sztucznych 

o najwyższych właściwościach mechanicznych. Mogą to być masywne 

bryły, duże półprodukty pochodzące z  wadliwej produkcji czy twarde 

tworzywa sztuczne do  pakowania. Otrzymuje się jednorodny mate-

riał wyjściowy, który w razie potrzeby może być oczyszczony w myjni, 

a następnie poddany dalszej obróbce w wytłaczarce. W ten sposób mate-

riał jest ponownie wprowadzany do procesu produkcyjnego. VHD ma 

mocny rozruch i moment obrotowy, cechuje go duża wydajność i osiąga 

wysoką przepustowość dzięki zoptymalizowanemu zespołowi tnącemu. 

Efektywne wsparcie przy przetwarzaniu 
materiałów odpadowych

Oddział firmy Vecoplan jest obecny w  Warszawie 
od  2018  roku. Vecoplan Polska oferuje bezpośred-
nie i natychmiastowe wsparcie w zakresie recyklingu 
i  odpadów – na  przykład w  zakresie przetwarzania 
pozostałości tworzyw sztucznych do  dalszego recy-
klingu. Z szerokiego portfolio produktów można wybrać 
maszynę, która będzie dostosowana do konkretnego 
materiału wsadowego. 

DO RECYKLINGU – PRZEGLĄD

It takes real giants to handle 
wastemonsters
Rozdrabniacz Vecoplan do tworzyw sztucznych – niezawodnie 
rozdrabnia najbardziej różnorodne i wymagające odpady 
z tworzyw sztucznych

Maszyny i rozwiązania VECOPLAN zaprojektowane w celu maksymalnego wykorzystania 
w Twoim procesie produkcji. Przekonaj się!

It takes real giants to handle 
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Firma DRP Group związana jest 

z branżą recyklingu oraz przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i  chemii. Klientom 

oferuje zarówno tworzywa z  szerokiej 

oferty podstawowej, jak i te powstające na 

indywidualne zamówienie. Produkowane 

materiały wykorzystywane są w  wielu 

gałęziach przemysłu m.in. w motoryzacji, 

elektrotechnice, rolnictwie i  ogrodnic-

twie, budownictwie, przemyśle opakowa-

niowym oraz obuwniczym.

Oferta firmy obejmuje:
1. Recykling:

– odbiór odpadów,

– wsparcie umożliwiające ponowne wyko-

rzystanie wartości surowców zawartych 

w odpadach – przemiały i regranulaty,

– outsourcing w recyklingu:

• usługi mielenia odpadów wszel-

kich termoplastycznych tworzyw 

sztucznych,

• usługi regranulacji.

2. Compounding – oferta skierowana 

do przedsiębiorstw stosujących modyfiko-

wane tworzywa sztuczne:

– compoundy – materiały stworzone na 

pierwotnej matrycy polimerowej. Należą 

do nich surowce o  najwyższej klasie 

jakościowej,

– recompoundy – materiały wykonane 

w  części lub w  całości z  materiałów 

pochodzących z recyklingu,

– produkty specjalne – tworzywa zapro-

jektowane pod indywidualne zamó-

wienia klienta,

– toll compounding:

• opracowywanie receptur i  realizacja 

produkcji na zlecenie,

• tworzenie zamienników dla dywersyfi-

kacji dostaw,

• realizacja powierzonych receptur,

3. Usługi badań laboratoryjnych poli-

merów dla klientów z zewnątrz. 

WE DRIVE THE
CIRCULAR ECONOMY.

Whether it is inhouse, post-
consumer or bottle recycling: 
you can only close loops in a 
precise and profi table way if 
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technology from EREMA when 
doing so: over 6000 of our 
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DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 261 31 90
biuro@drp.pl, www.drp.pl

    DRP Group 
– specjalista nie tylko od recyklingu
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EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. 

ma swoją główną siedzibę w Ansfelden koło Linz w Austrii i specjali-

zuje się w opracowywaniu i produkcji systemów oraz komponentów 

do recyklingu tworzyw sztucznych. Firma została założona w 1983 r. 

i obecnie jest liderem na rynku światowym. Obecnie na całym świecie 

stosuje się około 6500 systemów recyklingu EREMA. Dzięki spółkom 

zależnym w USA, Chinach i Rosji oraz około 50 innym przedstawi-

cielom na wszystkich pięciu kontynentach firma ma niezawodną sieć do 

wdrażania niestandardowych rozwiązań w zakresie recyklingu tworzyw 

sztucznych dla klientów na całym świecie i promowania gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Opiera się to na innowacyjnych technologiach 

recyklingu do przetwarzania tworzyw sztucznych w postaci odpadów 

wewnętrznych, PET, pokonsumpcyjnych i włókien w celu wytworzenia 

granulatu z recyklingu, który spełnia najwyższe wymagania jakościowe.

Bogaty asortyment produktów można podzielić na następujące 

główne segmenty:

– systemy recyklingu tworzyw dla standardowych aplikacji i odpadów 

produkcyjnych,

– systemy recyklingu mocno zadrukowanych/zanieczyszczonych odpadów 

poużytkowych, np. do produkcji zatwierdzonego przez FDA PCR HDPE,

– system recyklingu PET VACUREMA®, VACUNITE® (zatwierdzone 

przez FDA, efsa i właściciela marki, np. do recyklingu butelek),

– zastosowania PET inline (np. włókna, folie czy taśmy, preformy),

– COREMA® system recyklingu tworzyw produkujące wysoce napeł-

nione, dostosowane do potrzeb klienta compoundy,

– w pełni automatyczne, samoczyszczące filtry do stopów tworzyw,

– systemy paletyzacji. 

Rozwiązania dla recyklingu tworzyw od firmy EREMA
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Firma nie oferuje tylko maszyn, ale jest także 

czynnie działającym recyklerem tworzyw 

sztucznych. Zna doskonale problemy tej branży 

i stara się je na bieżąco rozwiązywać i udosko-

nalać procesy. Swoją wiedzą i doświadczeniem 

zawsze dzieli się ze swoimi klientami.

– Recykling to nasza pasja i i jej się poświę-

camy. Media mówią, że tworzywa sztuczne 

to przekleństwo naszych czasów, my, że 

dzięki nim tak dobrze i  szybko rozwija się 

świat. Proponujemy wiele rozwiązań tego 

„problemu”. Tworzywa można przetworzyć, 

ale do tego potrzebna jest wiedza, jaką posia-

damy – mówią przedstawiciele firmy. 

Pracownicy Domu Recyklingu potrafią 

dobrać rozwiązania dla klientów oraz zapropo-

nować już gotowe instalacje do przetwarzania 

różnego rodzaju tworzyw. Obecnie dużym 

problemem są również regulacje prawne 

wprowadzane przez ustawodawcę, które nie 

sprzyjają recyklerom, podnosząc koszty ich 

działalności.

W szerokiej ofercie firmy można znaleźć 

następujące maszyny, których większość jest 

dobrze znana:

– młyny uniwersalne DRU do tworzyw sztucz-

nych twardych PP, PE, ABS, PS i miękkich, 

takich jak folia czy big bag - o różnych dłu-

gościach i wielkościach rotoru, w zależności 

do czego będzie miało służyć dobierane 

z klientem rozwiązanie,

– młyny dedykowane DRP - do palet, arkuszy, 

profili, 

– kruszarki jednowałowe – od 600 mm szero-

kości rotora do 2000 mm. Służą do wstęp-

nego rozdrabniania czy to zlepów powsta-

łych podczas produkcji czy zmniejszenia 

rozmiaru beczek, skrzyń, rozdrobnieniu folii, 

big bagów,

– kruszarki dwuwałowe - do wstępnego roz-

drabniania tworzyw twardych,

– linie do mycia i  separacji tworzyw sztucz-

nych - z uwagi na to, że coraz więcej two-

rzyw trafiających do recyklingu jest zanie-

czyszczonych (pochodzą z  selektywnych 

zbiórek komunalnych lub z sortowni), które 

wymagają dodatkowego czyszczenia 

i mycia – Dom Recyklingu oferuje: całe linie 

do mycia tworzyw lub też poszczególne 

do nich elementy, takie jak myjki, wirówki, 

wanny flotacyjne, 

– linie do compoundingu, 

– linie do granulacji tworzyw, 

– linie do pirolizy – termicznego procesu utylizacji, 

– sortery optyczne.

Więcej szczegółów technicznych na stronie 

www.domrecyklingu.com

Dom Recyklingu skupia się na spełnieniu 

wymagań klienta i  na dostosowaniu się do 

jego określonych warunków. Nie ma iden-

tycznych rozwiązań, każdy jest rozpatrywany 

indywidualnie, bo inne są uwarunkowania 

u każdego klienta.

Firma jest dumna, że zaufało jej już kilkudzie-

sięciu recyklerów w Polsce i Europie, dlatego 

wszystkich zaprasza do współpracy. 

Dom Recyklingu  
– firma, dla której recykling jest pasją

Firma Dom Recyklingu powstała ponad 10 lat temu, ale zarówno zarząd, jak i pracownicy posiadają ponad 20-let-
nie doświadczenie w branży recyklingu tworzyw sztucznych. Dzięki ich zaangażowaniu firma może zaoferować 
klientom bardzo dobre rozwiązania dostosowane do ich wymagań.
Firma projektuje, produkuje oraz importuje kompletne rozwiązania i systemy do recyklingu tworzyw. Oferuje jak 
najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez klientów zasobów, takich jak czas przetworzenia, miejsce 
czy ograniczone zasoby ludzkie.

Dom Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 10, 59-230 Prochowice
tel. kom.: 601 555 339, 609 632 266
domrecyklingu@wp.pl, www.domrecyklingu.com
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zyjnej filtracji, pełnej homogenizacji stopionego 

materiału i wydajnego odgazowania w jednym 

procesie. Podstawowa zasada technologii 

TVEplus® brzmi: filtracja odbywa się przed 

układem odgazowania. Dzięki temu jakość 

produktów końcowych jest niezwykle wysoka. 

Wytłaczarki INTAREMA® charakteryzują się 

przede wszystkim:

1. Technologią Counter Current 

Opatentowana technologia Counter Current 

zmienia kierunek obrotu w  jednostce tnąco-

sprężającej w  taki sposób, że przetwarzane 

tworzywo w procesie zagęszczenia porusza 

się w przeciwnym kierunku do ruchu ślimaka 

wytłaczarki.

2. Smart Start® - zdumiewająco łatwa 

obsługa dzięki logicznej, intuicyjnej i przejrzy-

stej strukturze.

3. ecoSAVE® - system obniżający zużycie 

energii nawet o 12%, zapewniający niewielkie 

zapotrzebowanie energetyczne, niskie koszty 

produkcji, redukcja emisji CO2. 

WENDE Recyclingtech s.c.
Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce
tel./fax: (77) 416 96 66
wende@wende.pl, www.wende.pl
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Lindner Antares  
– wydajna technika 
w kompaktowym wydaniu

Rozdrabniarka firmy Lindner rozpoczyna 

cały proces przetwarzania tworzyw sztucz-

nych. W tej roli idealnie sprawdza się rozdrab-

niarka jednowałowa typu Antares. Dzięki 

solidnej konstrukcji, łatwemu dostępowi do 

konserwacji i  ogromnej mocy, seria ta łączy 

w sobie wszystkie zalety rozdrabniaczy Lindner 

w  jednej kompaktowej maszynie. Szeroka 

gama rozmiarów pozwala na dostosowanie 

rozdrabniacza do specyficznych wymagań 

jakościowych i wydajnościowych klienta.

Lindner WASHTECH 
Jako producent wysoce wydajnych 

systemów do mycia i przetwarzania odpadów 

z  tworzyw sztucznych, Lindner WASHTECH 

jest na dzień dzisiejszy liderem w tej dziedzinie. 

Na szczególną uwagę zasługuje Rafter. Jest 

to jedyne dostępne na rynku innowacyjne 

urządzenie, w którym proces mycia następuje 

pod wodą. Maszyna zaprojektowana została 

do separacji ciał obcych i wstępnego mycia 

silnie zanieczyszczonych, wstępnie rozdrob-

nionych odpadów z  tworzyw sztucznych, 

m.in. takich jak agrostretch, folie z selektywnej 

zbiórki i LLDPE/LDPE zanieczyszczone nalep-

kami i etykietami, folie PP itd.

W trzech fazach procesu ciała obce, takie jak 

kamienie, metal i szkło są skutecznie oddzie-

lane, a przylegające elementy, jak w przypadku 

etykiet bardzo dobrze namaczane lub odry-

wane, co optymalnie przygotowuje przetwa-

rzany materiał do dalszego etapu intensyw-

nego mycia.

EREMA GmbH  
– najlepsza jakość

WENDE Recyclingtech s.c. jest również 

jedynym przedstawicielem na rynku polskim 

firmy EREMA, specjalizującej się w produkcji 

maszyn do ekstruzji tworzyw sztucznych. 

Austriacki partner jest światowym liderem 

w  rozwoju i  produkcji maszyn do recyklingu 

oraz komponentów systemowych.

Jednym z  najbardziej popularnych 

produktów jest seria maszyn INTAREMA 

TVEplus, zapewniająca filtrację, homoge-

nizację oraz odgazowanie na najwyższym 

poziomie.

INTAREMA® TVEplus® 
Opatentowany system wytłaczarki INTA-

REMA® TVEplus® wyznacza nowe stan-

dardy w  recyklingu materiałów trudnych do 

przetwarzania, takich jak gęsto zadrukowane 

folie lub bardzo wilgotne materiały. Jest to 

możliwe dzięki połączeniu efektywnej, precy-

WENDE Recyclingtech s.c.
– idealny partner na lata

WENDE Recyclingtech s.c. dzięki szerokiej gamie najwyższej jakości produktów, może reagować na wszelkie oczekiwa-
nia w zakresie maszyn na szybko rozwijającym się rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma zapewnia komplek-
sową realizację przy pomocy fachowego personelu – od koncepcji, poprzez montaż i uruchomienie, aż po serwis i opiekę 
posprzedażową. W skład oferty wchodzą m.in. rozdrabniarki, linie do mycia, wytłaczarki i systemy chłodzenia. Przez tak 
szeroki wybór WENDE Recyclingtech s.c. zapewnia klientom dostawę pojedynczych maszyn, jak i całych linii technologicz-
nych do przetwarzania tworzyw sztucznych, spełniając przy tym oczekiwania najbardziej wymagających klientów.



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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Magnetix Sp. z o.o.
ul. Poznańska 9, Cierpice, 87-103 Toruń 5
tel.: (56) 659 17 77, fax: (56) 658 31 19
poczta@magnetix.com.pl, www.magnetix.com.pl

Produkcja urządzeń odbywa się w Toruniu, 

gdzie mieści się siedziba firmy. Na prze-

strzeni 20 lat istnienia firma ciągle się rozwija 

i  wdraża nowe, innowacyjne rozwiązania, 

które zabezpieczają procesy technologiczne 

oraz gotowe produkty przed zanieczyszcze-

niami metalowymi. 

– Czyste granulaty i komponenty do produkcji 

tworzyw to ograniczona liczba przestojów 

na naprawy i  remonty uszkodzonych 

maszyn przez zanieczyszczenia metalowe.

– Oczyszczone tworzywa sztuczne pod-

dawane recyklingowi to cenny surowiec, 

a  przede wszystkim powrót surowców 

do obiegu produkcyjnego, a nie na wysy-

pisko. Dodatkowo uzyskany jest odzysk 

metali, z  którymi tworzywa są zmieszane, 

np.  butelki PET z  puszkami, tworzywa 

pochodzenia branży automotive, odpady 

poprodukcyjne PVC itp.

– Kontrola finalnych produktów pod kątem 

obecności metali za pośrednictwem bardzo 

czułych wykrywaczy metali to bezpieczeństwo 

końcowego klienta. Szczególnie ważne w pro-

dukcji opakowań dla produkcji spożywczej. 

W gamie produktów Magnetix znajdują 

się urządzenia do instalacji na przenośni-

kach taśmowych oraz rozwiązania monto-

wane w zsypach grawitacyjnych i rurociągach 

z transportem pneumatycznym.

Separatory magnetyczne pozwalają na 

separację metali żelaznych ferromagnetycz-

nych. Magnetix opracował specjalne, rozwią-

zania umożliwiające separację także stali 

nierdzewnych.

Inną gamę produktów stanowią separatory 

wiroprądowe SWP, które przeznaczone są do 

separacji aluminium, miedzi, mosiądzu i innych 

metali kolorowych z  przemiałów różnych 

surowców. Do budowy separatora zastoso-

wano materiały najwyższej jakości, w tym mate-

riały kompozytowe, co umożliwiło uzyskanie 

bardzo wysokiej skuteczności urządzenia. 

Dla potrzeb klientów firma Magnetix 

posiada zestaw różnego typu separatorów 

i wykrywaczy metali testowych, umożliwiają-

cych dokonywanie prób i analizy osiąganych 

wyników. Możliwość taka bardzo ułatwia opty-

malny dobór urządzeń na etapie projekto-

wania i planowania inwestycji. 

Modelowanie 3D podczas projektowania urzą-

dzeń umożliwia wirtualne skomponowanie całej 

instalacji i dopracowanie najmniejszych szcze-

gółów, aby uniknąć późniejszych problemów 

z funkcjonowaniem i obsługą instalacji.

Każdy klient traktowany jest indywidualnie 

i otrzymuje produkt najwyższej jakości, dokładnie 

dostosowany do jego instalacji i potrzeb.

Skuteczna separacja metali to czyste produkty  
i ograniczona ilość awarii linii produkcyjnych

Rys. 1   Detekcja metali w workach z granulatami

Rys. 2   Separator wiroprądowy SWP odzyskujący 
aluminium w procesie sortowania tworzyw 
sztucznych z selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

Rys. 4   Instalacja do separacji metali 
w procesie recyklingu tworzyw 
sztucznych

Rys. 3   Detektor rentgenowski do kontroli 
produktów na obecność zanieczyszczeń

DO RECYKLINGU – PRZEGLĄD

Firma MAGNETIX projektuje i produkuje systemy separacji i detekcji metali dla instalacji przemysłowych już od 
ponad 20 lat. Nowoczesne układy separacji metali polskiego producenta znalazły uznanie w firmach produkcji 
i recyklingu tworzyw sztucznych na terenie całej Europy. 

www.magnetix.com.pl

SEPARATORY I WYKRYWACZE METALI 
DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Cierpice, ulica Poznańska 9

87-103 Toruń

+48 56 653 94 40 poczta@magnetix.com.pl

separatory metali nieżelaznych taśmowe separatory magnetyczne

sita magnetyczne

bębny magnetyczne bramkowe wykrywacze metali przesypowe wykrywacze metali
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W pierwszym etapie za pomocą granu-

latora SPCII tworzony jest jednorodny 

bezpyłowy przemiał.

Bezpyłowość zapewnia zastosowanie 

unikatowego systemu tnącego „SWING-

-PRESS”. 

Ten całkowicie unikatowy mechanizm, 

opatentowany w 9 krajach, minimalizuje przy-

czynę tworzenia pyłu, ciepła oraz elektrycz-

ności statycznej. Oprócz bezpyłowości bardzo 

ważnym aspektem jest jednorodność prze-

miału. Poniżej zostało przedstawione porów-

nanie przemiałów materiału PC uzyskanych 

z konwencjonalnego młyna wolnoobrotowego 

i granulatora SPCII. Analizując uzyskane wyniki 

(tab. 1) można zauważyć, że wielkość granu-

latu z konwencjonalnego młyna wolnoobroto-

wego jest rozłożona od 1 do 5,6 mm. Prze-

miał z granulatora SPCII w 70% ma optymalną 

wielkość w przedziale 2,8-4,0 mm. 

Ponadto przemiał (rys. 1) z młyna konwen-

cjonalnego wygląda jakby był rwany a  nie 

cięty, a kolor zmienia barwę na białą. Przemiał 

uzyskany z  urządzenia SPCII ma niewielkie 

pęknięcia, kolor pozostaje jasny i  końcowe 

cięcie jest czyste.

Wewnątrzzakładowy recykling za pomocą 
urządzeń peryferyjnych od HARMO

Przy rosnących cenach granulatów tworzyw sztucznych 
oraz dbałości o ekologię niezwykle ważnym aspektem jest 
recykling wewnątrzzakładowy. Niezwykle trudnymi tworzy-
wami do ponownego użycia w tym procesie są przemiały 
tworzyw transparentnych, m.in. PMMA oraz PC. Ich zapy-
lenie oraz duża frakcja mikrogranulek wręcz uniemożliwia 
ich ponowne zawrócenie do procesu wtrysku. Japońska 
firma HARMO wychodzi naprzeciw temu problemowi ofe-
rując dwuetapowy proces uzyskania czystego przemiału 
z  zastosowaniem wolnoobrotowego granulatora wlew-
ków serii SPCII w  połączeniu z  podajnikiem odpylającym  
HELICALL HOPPER.

Tabela 1.

Rozmiar granulki [mm] 0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-2,8 2,8-4,0 4,0-5,6  >5,6

HARMO SPCII [g] 1,4 23,0 115,0 723,0 137,6 0,0

Młyn konwencjonalny [g] 21,2 115,0 195,0 444,8 224,0 0,0

Rys. 1   
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Pomimo tak dobrej jednorodności prze-

miału uzyskanej z granulatora SPCII, w przy-

padku tworzyw transparentnych (i nie tylko), 

należy jeszcze pozbyć się frakcji w  prze-

dziale 0-2,8 mm. Frakcja ta może być również 

odpowiedzialna za powodowanie przypaleń 

w procesie plastyfikacji, co objawia się czar-

nymi wtrąceniami na detalach.

Pozbycie się tej frakcji następuje w drugim 

etapie za pomocą podajnika odpylającego 

HELICAL HOPPER. Podajnik separuje pył 

i  drobne frakcje w  linii przenoszenia mate-

riału, przez co minimalizuje zajmowaną prze-

strzeń. Proces odpylania odbywa się podczas 

transportu przemiału z  granulatora SPCII do 

urządzenia docelowego: wtryskarki, suszarki, 

zbiornika pośredniego itp. W  celu skutecz-

nego odpylania, powietrze wiruje w zbiorniku 

i skutecznie odizolowuje i zbiera pył oraz drobne 

frakcje z  granulatu (rys. 2). Rozmiar i  kształt 

górnego filtra separacyjnego można zmieniać, 

dopasowując go do rodzaju materiału w celu 

optymalnej separacji pyłu i drobinek.

HELICAL HOPPER umożliwia również trans-

port i  szybkie mieszanie przemiału z  orygi-

nałem. Przemiał i  wzmocnione tworzywa 

sztuczne (z włóknem szklanym) często zawie-

rają drobny pył i  powodują zapychanie się 

filtra. Posiadanie separatora pyłu na linii trans-

portującej może zredukować zapychanie filtra 

do minimum i  zapewnić czyste środowisko 

pracy w fabryce. 

Artykuł sponsorowany

DO RECYKLINGU – PRZEGLĄD

Dystrybutor: 
DARSTA-HARMO EUROPE
ul. Gen. K. Pułaskiego 2, 64-600  Oborniki
tel.: 608 489 327, e-mail: ds@darsta.pl, www.darsta.pl

 

Rys. 2   

Przedstawiciel na rynek europejski firma  

Darsta zaprasza do przetestowania opisanego rozwiązania.
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Rozwiązania do recyklingu 
tworzyw w ofercie ElBi-Wrocław

WANNER Technik GmbH produkuje 

znane i niezawodne młyny wraz z kompletnym 

wyposażeniem. 

Wieloletnie doświadczenie w  ich produkcji 

gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz 

łatwą i  szybką obsługę. Młynki, produko-

wane w kilku seriach różniących się wielko-

ścią i  wydajnością, doskonale wpisują się 

w potrzeby przetwórców tworzyw sztucznych. 

Najmniejsze młynki z serii BABY mają komorę 

tnącą o  wymiarach jedynie 80 x 100  mm 

i moc 0,75 kW. Na drugim biegunie znajduje 

się seria ENERGY z  młynami o  mocach do 

30  kW i  komorach mielących o  wymiarach  

450 x 800 mm.

Pozostałe serie: COMPACT, DYNAMIC oraz 

X-tra zapewniają idealne dopasowanie dla 

pośrednich wielkości młynów. 

Małe i  średnie młynki pracujące bezpo-

średnio przy wtryskarkach dostępne są 

również w  wyposażeniu GREEN LINE, 

gdzie pracą urządzenia steruje regulo-

wany układ czasowy lub sygnał wystawiany 

przez maszynę. Młynki nie pracują cały czas, 

a jedynie wtedy, gdy jest to potrzebne. Układ 

ten pozwala na oszczędność nawet do 50% 

energii elektrycznej w zależności od parame-

trów aplikacji.

Wszystkie młyny mogą być wyposażone 

w automatyczne systemy odbioru przemiału.

Dodatkowo dla bardziej wymagających 

aplikacji można stosować zintegrowane lub 

zewnętrzne jednostki odpylające z  regulacją 

separowanej frakcji. Odpylony przemiał jest 

łatwiejszy w przetwarzaniu i  podnosi wydaj-

ność i jakość produkcji.

Procesy przetwórcze, które nie pozwalają 

na stosowanie przemiału, również nie wyklu-

czają powtórnego wykorzystania surowca 

dzięki zastosowaniu kompletnej i kompaktowej 

linii regranulacji. Uzyskany w  procesie wytła-

czania regranulat jest zbliżony parametrami do 

tworzyw oryginalnych i może stanowić dla nich 

atrakcyjną i opłacalną alternatywę.

REINBOLD Entsorgungstechnik GmbH 

od ponad 25 lat produkuje rozwiązania 

z zakresu recyklingu.

Specjalnością są urządzenia rozdrabnia-

jące. Szeroka gama urządzeń składająca się 

z  jedno- lub czterowałowych rozdrabniarek 

oraz rozdrabniarek poziomych. 

Już najmniejsze z  urządzeń AZR 600 

zapewnia dużą wydajność dzięki komorze 

tnącej 600 x 800 mm i szybkiemu hydraulicz-

nemu popychaczowi. Lej zasypowy o pojem-

ności 0,6 m3 pozwala na łatwy załadunek 

mielonych elementów. 

Pełna gama zawiera 9 wielkości urządzeń. 

Największe z nich posiada imponującą komorę 

tnącą o wymiarach 2000 x 1500 mm z komorą 

zasypową o pojemności 3 m3.

Rozdrabniarki pozwalają na łatwą zmianę 

ciętej frakcji poprzez wymianę sit dostępnych 

z otworami od 10 do 40 mm. Szczególnym 

rozwiązaniem oferowanym przez REINBOLD 

jest stosowanie okrągłych noży. Zapew-

niają one większą długość krawiędzi tnących 

w porównaniu z tradycyjnymi nożami. Okrągłe 

noże rotora o średnicach od 30 do 60 mm 

redukują koszty eksploatacji, ponieważ mogą 

być montowane w  4 pozycjach na każdej 

z 2 stron, co łącznie zapewnia ich 8-krotne 

wykorzystanie.

Odpowiednio dobrana moc napędów 

w zakresie od 15 do 90 kW zapewnia efek-

tywne cięcie odpowiednie do wybranych 

aplikacji.

Artykuł sponsorowany

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
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ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 697 429 434, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl

Młyny Tria
Firma Tria posiada pełen wachlarz rozwiązań 

od małych młynów wolnoobrotowych i szyb-

koobrotowych po modele umożliwiające zmie-

lenie kompletnych zderzaków samochodo-

wych. Obszarem, dla którego ten producent 

posiada unikalne rozwiązania są aplikacje 

dla przedsiębiorstw zajmujących się wytła-

czaniem. W  ofercie występują dedykowane 

rozwiązania dla firm zajmujących się: 

– termoformowaniem, gdzie oferowane 

modele z  serii TF umożliwiają zawracanie 

zarówno pełnej foli przy rozruchu linii, folii 

z niewykrojonymi wypraskami oraz samego 

ażuru. A zastosowanie dodatkowego wlotu 

bocznego umożliwia zawrócenie przez ten 

sam młyn również już sztaplowanych pro-

duktów, jeśli jest taka potrzeba; 

– wytłaczaniem profili, rur lub płyt komoro-

wych, które dzięki wykorzystaniu młynów 

z  serii XT mogą zawracać odpady bez 

potrzeby wstępnego cięcia nawet długich 

elementów.

– rozdmuchem lub produkujących duże obję-

tościowo komponenty opracowane zostały 

młyny z serii BM z powiększoną komorą tnącą. 

Produkty firmy Tria cieszą się uznaniem 

klientów zarówno w Polsce, jak i na świecie 

ze względu na swoją trwałość i jakość wyko-

nania, jak również na fakt, że dzięki nim można 

uzyskać równomierny przemiał o  bardzo 

małym zapyleniu, co jest niezmiernie istotne 

przy jego ponownym przetworzeniu.

Linie do regranulacji Plasmac
Drugą serią produktów służących do zawra-

cania odpadów w ofercie Kanitech są linie do 

regranulacji firmy Plasmac. Jest ona wspólnym 

projektem włoskiego producenta urządzeń 

peryferyjnych do linii wytłaczania Syncro Group 

oraz firmy EREMA – austriackiego producenta 

linii do regranulacji. Korzystając z doświadczeń 

obu tych producentów, będących liderami 

w  swoich dziedzinach, Plasmac dostarcza 

zaawansowane linie do regranulacji idealnie 

wkomponowane w  ciąg linii do wytłaczania. 

Produkty te są dedykowane do linii o małych 

i  średnich wydajnościach stosowanych do 

zawracania odpadów w linii produkcyjnej.

Dostępne są 3 serie wytłaczarek o różnym 

zastosowaniu i przedziale wydajności:

– Alpha to seria dedykowana do zawracania 

odpadów bezpośrednio przy liniach produk-

cyjnych. Gama modeli z  tej serii umożliwia 

zawracanie odpadów z maksymalna wydaj-

nością od 25 kg/h do 180 kg/h. Dostępne 

są głowice tnące chłodzone powietrzem, 

jak i wodą w zależności od przetwarzanych 

materiałów;

– Omega to seria linii do zawracania odpadów 

offline. Maszyny te posiadają wbudowaną 

kruszarkę i  są dostępne z  wydajnościami 

z przedziału od 120 kg/h do 250 kg/h,

– Epsilon to najnowsza seria maszyn firmy 

Plasmac. Łączy ona w sobie cechy pozo-

stałych dwóch serii, posiada kompaktową 

budowę jak linie z serii Alpha oraz wbudo-

waną kruszarkę, tak jak linie z serii Omega. 

Dedykowana jest do zawracania odpadów 

na linii produkcyjnej, gdzie ma się przykła-

dowo trym dużej grubości, ażur z termoforo-

wania albo odpady z produkcji wtryskowej.

Każda z linii może być doposażona w możli-

wość pobierania materiału z kilku miejsc, jak 

transporter taśmowy, odciąg z rolki czy kosz 

na trym. Linie firmy Plasmac charakteryzują się 

wyjątkowo niskim zużyciem energii na kg prze-

tworzonego materiału oraz minimalną degra-

dacją przetwarzanego surowca, dzięki czemu 

otrzymuje się jednorodny regranulat o wysokiej 

jakości. Dzięki zastosowaniu ślimaków w tech-

nologii SST (short screw technology) są ona 

bardzo kompaktowe.

Linie można doposażyć również w  ręczną 

lub automatyczną zmianę sit oraz w odgazo-

wanie, kiedy zawracany jest materiał z nadru-

kiem lub materiały higroskopijne.

Wszystkie oferowane produkty są wspierane 

przez dział serwisu firmy Kanitech zarówno 

przy uruchomieniu, jak i podczas późniejszej 

eksploatacji.

Ze względu na obecny nacisk na ekologię 

oraz bieżącą sytuację na rynku tworzyw możli-

wość pełnego zawrócenia własnego odpadu 

jest kluczowa dla firm zajmujących się prze-

twórstwem tworzyw sztucznych. Firma Kani-

tech zaprasza do kontaktu osoby poszukujące 

wydajnych i  energooszczędnych rozwiązań 

z  tego obszaru, które zapewniają przemiał 

i regranulat najwyższej jakości. 

Rozwiązania z zakresu recyklingu 
od firmy Kanitech

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom klientów firma Kanitech posiada w swojej ofercie dwie grupy produk-
towe umożliwiające zawracanie własnych odpadów przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem tworzyw 
sztucznych. Są to młyny włoskiej firmy Tria oraz linie do regranulacji również od włoskiego producenta - Plasmac.
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Recykling oznacza dla firmy Pallmann więcej niż tylko rozdrobnienie 

cennych materiałów. Aby przenieść cenne odpady do materiałów 

nadających się do ponownego wykorzystania, które można ponownie 

wykorzystać jako surowce wtórne, potrzebna jest doskonale działająca, 

solidna technologia z określonym przygotowaniem materiału, zaprojek-

towana do ciągłej pracy i sprawdzone koncepcje logistyczne.

Pallmann nieustannie bada i rozwija nowe projekty w zakresie recy-

klingu cennych materiałów i  jako pierwszemu udało się zmniejszyć 

rozmiar i sproszkować odpady PVC w normalnej temperaturze.

Poprzez ekonomiczne systemy redukcji rozmiarów firma stwarza 

warunki dla drugiej szansy odpadów i pozostałości, eksploatuje nowe 

źródła surowców, redukuje zanieczyszczenia i gazy cieplarniane oraz 

chroni zasoby naturalne.

Pallmann dostarcza m.in. rozwiązania do recyklingu i przygotowania:

– używanych opon i gumy,

– odpadów drewnianych,

– makulatury,

– biopolimerów,

– wykładzin podłogowych,

– DSD i odpadów domowych,

– odpadów folii,

– włókien plastikowych,

– pojemników plastikowych,

– profili plastikowych,

– rur plastikowych,

– odpadów PVC,

– butelek PET,

– wykładzin podłogowych,

– arkuszy XPS i materiałów spienionych.

Urządzenia firmy Pallmann dostępne są w ofercie Master Colors. 

Pallmann – firma, dla której recykling 
znaczy więcej niż tylko rozdrobnienie 
cennych materiałów

Pallmann jest jednym z wiodących producentów maszyn i kompletnych systemów do przygotowania i rozdrab-
niania prawie wszystkich materiałów. Podstawowe kompetencje firmy w zakresie technologii rozdrabniania obej-
mują obszary przemysłu drzewnego, recyklingu cennych materiałów, delikatnego przetwarzania żywności i roz-
drabniania tworzyw sztucznych. Od ponad 110 lat rozwija, buduje i sprzedaje technologię rozdrabniania zoriento-
waną na klienta. Siła firmy tkwi w jej innowacyjności, sprawdzonej jakości oferowanych produktów oraz know-how 
wieloletnich pracowników. Pallmann zawsze stawia na sukces swoich klientów. Prowadzi jedno z najpotężniej-
szych na świecie ośrodków badawczo-technologicznych zajmujących się technologią rozdrabniania w celu dal-
szego i nowego rozwoju produktów oraz testów z wykorzystaniem materiałów własnych klienta.



Naszym klientom
dostarczamy

skuteczne
rozwiązania na

wszystkich etapach
recyklingu tworzyw sztucznych

Dzięki pasji i 30-letniej praktyce

umiejętnie łączymy doświadczenie

z kreatywnością

SYSTEMY RECYKLINGU
TWORZYW SZTUCZNYCH

Dla potrzeb granulacji i wytłaczania oferujemy
kompletne linie granulacyjne składające się z:

– linii granulacyjnych:
• z kompaktorem

• z koszem zasypowym
• w ułożeniu kaskadowym

– zagęszarek
– hydraulicznych zmieniaczy sit

– systemów cięcia
– sit wibracyjnych

– wirówek granulatu
– systemów odbioru granulatu

– systemów sterowania

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa

tel.: +48 17 227 36 82
biuro@koltexprs.com, www.koltexprs.com
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W ostatnich latach rozdrabnianie odpadów 

z  tworzyw sztucznych mocno zyskuje 

na znaczeniu. Choć trudno znaleźć cało-

ściowe dane dla tego rynku, według raportu 

firmy analitycznej MarketWatch w  2020  r. 

globalna wartość sprzedaży kruszarek prze-

kroczyła 845  mln dolarów, a  w 2026  r. ma 

sięgnąć 935,6 mln dolarów. Wzrost ten – choć 

relatywnie niewielki, bo szacowany na 1,7% 

rocznie – świadczy o  rosnącej popularności 

maszyn do rozdrabniania, wśród których 

pozycję lidera rynkowego niezmiennie dzierżą 

kruszarki. Jego źródeł należy upatrywać 

przede wszystkim w  rosnącej roli recyklingu 

tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. 

Sprzyjać mu ma z kolei postęp technologiczny 

w  konstrukcji zarówno samych maszyn, jak 

i  ich wyposażenia: coraz częściej urządzenia 

tego typu wyposażane są w zaawansowane 

systemy sterowania oferujące rozbudowane 

funkcje analityczne i  równie złożone układy 

wizyjne ułatwiające identyfikację konkretnych 

gatunków tworzyw w  strumieniu odpadów. 

To jednak recykling – zarówno zewnętrzny, jak 

i wewnętrzny, tj. na potrzeby własne przed-

siębiorstwa – wydaje się tym trendem, który 

w największym stopniu przyczyni się do tego, 

że niebawem niemal każdy zakład przetwórczy 

będzie wyposażony w  jeden z  trzech typów 

maszyn do rozdrabniania – kruszarkę, młyn 

albo pulweryzator – lub kombinację wszyst-

kich z nich.

Po co właściwie rozdrabniać 
tworzywa? 

Choć jeszcze kilka lat temu nie było to 

takie oczywiste, dziś pytanie to wydaje się 

raczej retoryczne: w dobie szybkiej populary-

zacji koncepcji GOZ, tj. gospodarki o obiegu 

zamkniętym, ponowne wykorzystanie poli-

merów jest już nie tylko wyrazem przyszło-

ściowego myślenia przetwórców, lecz wręcz 

koniecznością stymulowaną szybkimi zmia-

nami prawodawstwa na rzecz urzeczywist-

nienia idei obiegu zamkniętego tworzyw. Wiele 

w  tym kierunku robi Unia Europejska, która 

od kilku lat konsekwentnie zwiększa limity 

udziału tzw. PCR (Post-Consumer Recycled), 

czyli recyklatu z  odpadów konsumenckich, 

w  ogólnym wolumenie produktów wytwa-

rzanych z  polimerów. I tak, według ostat-

nich ustaleń unijnych decydentów od 2025 r. 

każda butelka PET powinna zawierać 25%, 

a od 2030 r. – 30% recyklatu. Podobne limity 

dotyczą także innych wyrobów z  tworzyw 

sztucznych, w  tym zwłaszcza opakowań. 

Jednocześnie UE wprowadza tzw. plastic tax, 

który ma zachęcić państwa członkowskie do 

segregacji i przetwarzania odpadów opakowa-

niowych, nakładając na nie daninę za odpady 

gromadzone na wysypiskach.

W obliczu tych zmian, a  także rosnącej 

świadomości ekologicznej społeczeństw 

i samych przetwórców można śmiało założyć, 

że rozdrabnianie odpadów jeśli jeszcze się 

nie stało, to niebawem stanie się globalnym 

trendem. Oczywiście, największe grono 

odbiorców kruszarek, młynów i  pulweryza-

torów stanowią przedsiębiorstwa specjali-

zujące się w  recyklingu odpadów. Ale coraz 

większy udział w  całkowitej sprzedaży tych 

urządzeń mają także sami przetwórcy tworzyw 

nabywający je na własne potrzeby, tj. po to, 

by przetwarzać własny odpad polimerowy 

– zarówno w celu łatwiejszego składowania, 

jak i późniejszego wykorzystania do produkcji 

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 przypadków w procesach tych można 
z powodzeniem wykorzystać tzw. shredder, do uzyskania większej gęstości nasypowej materiału konieczne 
będzie zastosowanie młyna lub pulweryzatora.

 Agata Świderska 

Rys. 1   W zależności od doboru urządzenia efektem procesu rozdrabniania może być kruszywo, przemiał 
lub proszek. 
Źródło: Pallmann
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nowych detali.

Co i jak rozdrabniać?
Ma to tym większy sens, że młyny, pulwe-

ryzatory, a zwłaszcza kruszarki można uniwer-

salnie wykorzystywać do rozdrabniania szero-

kiej gamy tworzyw – od włókien i taśm plasti-

kowych, przez folie, po pojemniki i  odpady 

poprodukcyjne. To, jaki rodzaj maszyny znaj-

dzie zastosowanie w  konkretnym procesie, 

zależy przede wszystkim od rodzaju tworzywa 

oraz jego formy – tak wejściowej, jak i doce-

lowej. Innych zabiegów będą bowiem wyma-

gały taśmy, a innych – pojemniki. 

W przypadku wspomnianych taśm kluczowe 

znaczenie ma precyzja układu tnącego: jest to 

bowiem materiał o niskiej gęstości nasypowej 

i  dużym wolumenie, przez co nie obejdzie 

się bez dokładnego cięcia. Jeśli w  procesie 

tym zastosuje się zbyt duży rozstaw noży, to 

otrzyma się jedynie częściowo rozdrobniony 

surowiec, który przed ponownym wykorzy-

staniem będzie trzeba poddać dodatkowej 

obróbce.

Jeśli rozdrobnieniu mają zostać poddane 

odpady poprodukcyjne lub konsumenckie, 

kluczowego znaczenia nabiera z kolei uniwer-

salność i  wydajność maszyny – musi ona 

dysponować odpowiednią mocą i  solidną 

konstrukcją układu tnącego, tak aby móc 

efektywnie rozdrabniać materiał o  heteroge-

nicznym charakterze.

Bardzo często rozdrabnianiu do celów 

recyklingu poddawane są także różnorodne 

pojemniki. Ponieważ tego typu wyroby na ogół 

mają dużą objętość, ale są puste w środku, 

maszyny do ich kruszenia czy mielenia muszą 

być wyposażone w specjalny system docisku 

(najczęściej hydrauliczny), który prasuje suro-

wiec przed podaniem na noże, dzięki czemu 

ułatwia rozdrobnienie go do postaci jednorod-

nego materiału. 

Najbardziej specyficzną konstrukcję wyka-

zują maszyny do rozdrabniania folii. Mają 

one często formę walcowatego zbior-

nika, w którym na dnie umieszczone są dwa 

zestawy noży – obrotowe i  nieruchome. 

Pierwsze rotują z  dużą prędkością na dnie 

zbiornika, drugie – umieszczone naprzeciw 

nich na ścianie – oddziałują biernie na mate-

riał, zapewniając jego dokładne rozdrobnienie. 

Odpady foliowe podawane są do zbiornika 

od góry i  dla schłodzenia polewane wodą. 

Rozdrabniacze tego typu są w stanie przetwa-

rzać średnio 20 kg tworzywa na minutę.

Kruszarki: gdy trzeba 
rozdrobnić trudne materiały

Jeśliby uszeregować rozdrabniacze 

względem ich popularności, na pierwszym 

miejscu – i  to z  dużym zapasem względem 

konkurencji – znalazłyby się kruszarki, zwane 

też z angielskiego shredderami. Urządzenia te 

nie tylko są w stanie efektywnie rozdrabniać 

szeroką gamę wyrobów z  tworzyw sztucz-

nych, takich jak choćby beczki, folie, pojem-

niki wielkogabarytowe, opony samochodowe, 

a nawet grubościenne rury czy zlepy, ale także 

świetnie radzą sobie m.in. z przetwarzaniem 

metali, drewna czy odpadów elektronicznych. 

Możliwość taką zapewniają specjalnie skon-

struowane noże ze stopu stali (np. DC 53) 

umieszczone na wałach. Noże powinny być 

nie tylko odporne na uszkodzenia mecha-

niczne i  zużycie, ale także oferować możli-

wość naprawy, a w razie konieczności także 

łatwej wymiany na nowe. Dużą odpornością 

powinna wykazywać się także sama komora 

kruszenia: ponieważ podczas pracy urzą-

dzenia jest ona narażona na częste uderzenia 

większych komponentów, musi być ona wyko-

nana z wytrzymałego materiału i dysponować 

odpowiednio grubymi ściankami.

W przypadku shredderów o  przezna-

czeniu i  zakresie obrabianych materiałów 

decyduje przede wszystkim liczba wałów. 

Najmniejsze kruszarki jednowałowe dedy-

kowane są głównie rozdrabnianiu tworzyw 

o małej twardości, np. pojemników czy butelek 

PET. Większe, dwuwałowe maszyny dobrze 

radzą sobie już z całym szeregiem wyrobów 

z polimerów, w  tym o dużej gęstości i  twar-

PROCES PRZETWARZANIA TO NIE TYLKO KRUSZENIE
Mimo że rozdrabnianie – obok regranulacji – stanowi jeden z dwóch 
podstawowych elementów procesu przetwarzania odpadów plastikowych, 
poprzedza je cały szereg operacji, które mają za zadanie zapewnić wysoką 
czystość i jednorodność struktury regranulatu. Dostarczone w zbiornikach 
odpady są najpierw poddawane segregacji, która ma na celu rozdzielenie 
poszczególnych rodzajów polimerów na osobne frakcje odpadów. Następnie 
dana frakcja jest myta, a dopiero potem poddawana rozdrobnieniu. 
W zależności od rodzaju wejściowego surowca i oczekiwanych rezultatów 
rozdrobnienie to może mieć charakter wstępny, tj. stanowić przygotowanie do 
mielenia, lub ostateczny, gdy celem jest uzyskanie większych cząstek, np. do 
dalszego składowania.

Rys. 2   Kruszarka dwuwałowa świetnie sprawdzi 
się w szerokim zakresie zastosowań – od 
rozdrabniania zlepów po kruszenie opon 
i folii. 
Źródło: Protechnika

Rys. 3   Kruszarki czterowałowe przeznaczone 
są do realizacji najtrudniejszych zadań. 
Dzięki mocnym przekładniom i czterem 
wałom o regulowanej prędkości obrotowej 
świetnie radzą sobie zarówno z kruszeniem 
twardych materiałów, jak i tworzyw 
wysokoudarowych. 
Źródło: Koltex
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dości – efektywnie rozdrabniają zarówno 

butelki i pojemniki, jak też opony i folie. Mogą 

być wyposażone w  jeden lub dwa silniki, co 

bezpośrednio przekłada się na ich moc oraz 

możliwość radzenia sobie z  twardymi mate-

riałami. Dzięki zastosowaniu przekładni plane-

tarnych wirniki urządzeń mogą obracać się ze 

zmienną prędkością, dzięki czemu można je 

łatwiej dostosować do pracy z różnymi rodza-

jami odpadów. Generalnie do efektywnego 

rozdrobnienia większości tworzyw stosuje się 

jednak niewielkie prędkości obrotowe. Urzą-

dzenie pracuje wówczas ciszej, a  jednocze-

śnie można nim precyzyjniej sterować. Do 

najcięższych zadań wykorzystuje się kruszarki 

czterowałowe wyposażone w dwa lub cztery 

silniki i ciężkie przekładnie zdolne obracać wał 

z  dużymi prędkościami nawet w  przypadku 

obróbki bardzo twardych materiałów. Maszyny 

te wykazują się największą mocą, a ich zakres 

zastosowań obejmuje zarówno wszystkie 

typy surowców przetwarzane w  mniejszych 

kruszarkach, jak i odpady o ekstremalnej twar-

dości, takie jak wspomniane grubościenne 

rury.

O nowoczesności kruszarki świadczy przede 

wszystkim fakt, że jest ona w pełni sterowana 

elektronicznie i wyposażona w dotykowy panel 

umożliwiający precyzyjną regulację wszyst-

kich istotnych parametrów pracy. Ale nie tylko: 

standardem powoli stają się już też tzw. obro-

towe ekrany, czyli rodzaj sita, które wychwy-

tuje zbyt duże kawałki tworzywa i  kieruje 

je z  powrotem do wlotu kruszarki. Najczę-

ściej dostępne jako wyposażenie dodatkowe, 

zapewnia wysoką jednorodność wyjścio-

wego kruszywa, a jednocześnie automatyzuje 

proces selekcji i separacji nierozdrobnionych 

frakcji. Inną przydatną opcją jest wspomniany 

na wstępie docisk hydrauliczny, który ułatwia 

rozdrabnianie pustych przedmiotów, takich jak 

pojemniki czy butelki.

Młyny: do małych i dużych 
wolumenów

Kruszarki mogą pracować zarówno samo-

dzielnie, jak i  w zestawie z  młynami, które 

umożliwiają ponowne rozdrobnienie materiału 

na drobniejsze frakcje. Od swoich większych 

kuzynów odróżnia młyny jednak nie tylko 

dokładność rozdrabniania, ale także gaba-

ryty – są to przeważnie urządzenia mniejsze, 

lżejsze, wyposażone w jeden silnik, ale dyspo-

nujące dużą mocą – w niektórych modelach 

dochodzącą do 160 kW.

Podobnie jak w kruszarkach podstawowym 

elementem każdego młyna są wymienne 

ostrza wykonane z wytrzymałego stopu stali 

wysokogatunkowej (np. NC 11LV). Wszystkie 

dysponują funkcją regulacji odstępu między 

nożami, a tym samym sterowania wielkością 

cząstek materiału wyjściowego, jak również 

możliwością wielokrotnego ostrzenia i  łatwej 

wymiany poszczególnych narzędzi tnących.

Tym, co szczególnie wyróżnia młyny na tle 

innych rozdrabniaczy, jest bogactwo dostęp-

nych modeli i opcji wyposażenia. W ofertach 

poszczególnych firm można niekiedy znaleźć 

ponad 100 różnych wariantów młynów prze-

znaczonych do rozdrabniania szerokiego 

zakresu materiałów – od PP, PS i PV po gumę, 

poliamid, zlepy, rury, PET i folie. W zależności 

od modelu mają one także bardzo różną 

wydajność: w praktyce może ona sięgać od 

30 do 2000 kg tworzywa na godzinę. Jeśliby 

pokusić się o  ich generalną klasyfikację, 

podstawowym kryterium podziału byłaby tu 

konstrukcja – pionowa lub pozioma. Z  kolei 

pod względem zakresu zastosowań wyróż-

niamy młyny stanowiskowe i stacjonarne. Te 

pierwsze przeznaczone są przede wszystkim 

do rozdrabniania odpadów poprodukcyjnych, 

takich jak wlewki, preformy, skrawki, wypraski 

czy odpady powstałe w  procesie wtrysku, 

a także zużytych butelek, kanistrów i resztek 

folii. Natomiast młyny stacjonarne mogą być 

z powodzeniem stosowane w procesach usłu-

gowego przetwarzania odpadów: są zdecydo-

CIEKAWOSTKI Z RYNKU KRUSZAREK

WSZECHSTRONNIE ZABEZPIECZONE

Kruszarki dwuwałowe firmy Protechnika oferują duży moment obrotowy 
przy niskiej liczbie obrotów, a także generują mało hałasu. Tym jednak, 
co je najbardziej wyróżnia, jest kompleksowy zestaw zabezpieczeń: za 
ochronę przed przeciążeniem odpowiadają tu zabezpieczenia mechaniczne 
i elektryczne. Zaś automatyczny system wstecznych obrotów chroni noże 
przed zniszczeniem w sytuacji powstania zatoru. Co więcej, noże te w razie 
konieczności można też łatwo wymienić – wszystko dzięki bezpośredniemu 
połączeniu rotora z przekładnią.

www.protechnika.pl

TU DODAĆ, TAM ODJĄĆ

Seria rozdrabniaczy czterowałowych RS firmy Untha została stworzona 
specjalnie z myślą o idealnym dostosowaniu do potrzeb klienta: wszystkie 
oferują możliwość precyzyjnego doboru zarówno prędkości obrotowej 
i momentów obrotowych, jak też rodzaju uszczelnień, szerokości otworów 
mechanizmu tnącego i rodzaju sit. Co więcej, dostępny w standardzie system 
szybkiej wymiany sit pozwala na pełną automatyzację tego procesu, znacznie 
zwiększając wydajność przetwarzania. Całości dopełnia bogata oferta 
wyposażenia dodatkowego: przenośników, lejów wlotowych, ram nośnych 
i modułów sterowania.

www.untha.com/pl

DO NAJCIĘŻSZYCH ZADAŃ

Kruszarki czterowałowe Soyu dystrybuowane w Polsce przez firmę Koltex 
dzięki wyposażeniu w cztery silniki oraz ciężkie przekładnie planetarne 
są w stanie efektywnie rozdrabniać bardzo twarde materiały. Zapewniają 
możliwość osobnej regulacji prędkości obrotowej poszczególnych wałów, 
co pozytywnie wpływa na jakość i homogeniczność uzyskanego kruszywa. 
Wymienne ostrza ze specjalnej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości i niskiej 
podatności na zużycie poradzą sobie zarówno z rozdrabnianiem beczek 
i dużych pojemników z tworzywa sztucznego, jak też odpadów komunalnych, 
medycznych i niebezpiecznych.

www.koltexprs.com
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wanie bardziej wydajne, dysponują zestawem 

kilku do nawet 30 noży (obrotowych i stacjo-

narnych), a  także nierzadko wyposażone są 

w  regulowane podkładki (tzw. wibrostopy), 

które zwiększają ich stabilność w trakcie pracy.

Nowoczesne młyny – podobnie jak 

i  kruszarki – oprócz rozbudowanych możli-

wości sterowania poszczególnymi parame-

trami procesu mielenia są także często wypo-

sażone w bogaty zestaw peryferiów umożliwia-

jących automatyzację dostawy i odbioru prze-

miału. Dodatkowo można je także uzupełnić 

o  system odpylania i  filtracji, który zapewni 

wysoką czystość materiału bez konieczności 

ponownego mycia po obróbce.

Specyficznym rodzajem młynów są rozwią-

zania przeznaczone do mielenia tworzyw 

wrażliwych na ciepło, takich jak guma, 

kauczuk czy elastomery. Ponieważ wskutek 

tarcia ostrzy o materiał w procesie rozdrab-

niania generowana jest duża ilość ciepła, 

które może doprowadzić do uplastycz-

nienia lub – wręcz przeciwnie – przedwcze-

snego utwardzenia surowca wejściowego, 

urządzenia tego typu wyposażone są dodat-

kowo w tzw. bijaki (młotki udarowe). Młyn taki, 

zwany talerzowo-udarowym, budową mocno 

przypomina opisywane niżej pulweryzatory: 

składa się z dwóch talerzy obracających się 

z  dużą szybkością w  przeciwnych kierun-

kach (do 12  000 obr./min) i  wyposażonych 

w  młotki udarowe. Materiał podawany jest 

do młyna przez specjalne kanały, a następnie 

kierowany ruchem odśrodkowym najpierw na 

młotki, a potem na talerze. Po rozdrobnieniu 

specjalne komory chłodzone powietrzem 

zapewniają szybkie odprowadzanie materiału 

z młyna, zapobiegając jego rozgrzaniu.

Pulweryzatory: rozdrabnianie 
na proszek

O ile w młynach talerzowo-udarowych obra-

cały się oba talerze (tarcze), o tyle w pulwery-

zatorach jedna z tarcz jest obrotowa, a druga 

(mieląca) – nieruchoma, co upodabnia je do 

klasycznych żaren. Inny jest również efekt 

całego procesu: pulweryzator zgodnie ze 

swoją nazwą (ang. pulver – proszek) służy 

bowiem do wytwarzania proszków, tj. frakcji 

materiału o wielkości cząstek poniżej 1 mm. 

Samo rozdrabnianie przebiega natomiast 

podobnie: materiał podawany jest na pionowo 

zamontowany system mielący, który rozciera 

go na cząstki o wielkości zależnej od szero-

kości prześwitu między tarczami. Prześwit 

ten można regulować w określonym zakresie, 

m.in. zależnie od kruchości materiału. 

Dzięki wysokiej prędkości obrotowej pulwe-

ryzatory są w  stanie efektywnie rozdrab-

niać także tworzywa twarde oraz odporne 

na uderzenia. Ich końcowa wydajność zależy 

jednak także od materiału wykonania noży 

(jakości stali), średnicy dysków mielących, 

liczby segmentów dysku wirnika i stojana oraz 

mocy silnika. Najbardziej wydajne urządzenia 

tego typu mogą przetwarzać nawet 1500 kg 

tworzywa na godzinę przy szerokości tarcz 

równej 800 mm i mocy silnika 90 kW.

Czym charakteryzują się nowoczesne 

pulweryzatory? Jeśliby uszeregować najważ-

niejsze ich cechy względem odległości od 

wejścia systemu, na pierwszym miejscu znala-

złby się dozownik materiału, który odpowiada 

za precyzyjne podawanie tworzywa, a  tym 

samym chroni urządzenie przed przeciąże-

niem. Zestaw użytecznego wyposażenia jest 

jednak znacznie szerszy: oprócz klasycznego 

cyklonu, który – podobnie jak w  przypadku 

młyna talerzowo-udarowego – odpowiada za 

transport materiału do wyjścia systemu, przy-

datny może okazać się tu także separator 

oddzielający elementy metalowe od tworzywa 

oraz przesiewacz wibracyjny, który zwraca 

zbyt duże frakcje z  powrotem na wejście 

pulweryzatora, zapewniając wysoką homoge-

niczność materiału wyjściowego. 

CIEKAWOSTKI Z RYNKU MŁYNÓW I PULWERYZATORÓW

KASKADOWE NOŻE

W ofercie firmy Wartacz dostępna jest seria wyjątkowo cichych młynów 
RGQ wyposażonych w cyklon, zintegrowany odciąg oraz unikalny zestaw 
wymiennych noży w układzie kaskadowym. Specyficzne rozmieszczenie noży 
oraz regulacja szczeliny tylko przez przesuwanie noży stałych sprawiają, że 
wymiana i mocowanie poszczególnych narzędzi tnących zajmuje zaledwie 
30-60 minut, a same noże obrotowe są zawsze przykręcane w tym samym 
miejscu i nie wymagają regulacji, nawet jeśli są krótsze od nominału. 
Wszystkie wykonane są ze stali SKD-11, dzięki czemu są trwałe i odporne na 
zużycie.

www.wartacz.com.pl

DO WSPÓŁPRACY Z TERMOFORMIERKĄ

Firma TRIA dystrybuowana w Polsce przez Kanitech opracowała serię młynów 
przeznaczonych specjalnie do współpracy z termoformierkami bezpośrednio 
na linii produkcyjnej. Seria TF bez problemu radzi sobie z rozdrabnianiem 
pełnych arkuszy podczas rozruchu, arkuszy z kubkami oraz ażurowych 
struktur wykonanych z PP, PS, PET i PLA – w tym jedno- i wielowarstwowych. 
Urządzenie jest w stanie zmielić wypraski o wysokości 120 mm, 
a jednocześnie cechuje się kompaktową budową i niską emisją hałasu, co 
pozytywnie wpływa na komfort pracy operatora.

www.kanitech.pl

WSZYSTKO W JEDNYM

Pulweryzatory do rozdrabniania rur i profili z PVC z serii PM firmy 
ZERMA dostępne w ofercie Pol-Service oferują trzy różne średnice tarcz 
(300, 500 i 800 mm), uzyskując odpowiednio wydajność od 500 do nawet 
1500 kg/h. Tym, co je najbardziej wyróżnia, jest jednak bogate wyposażenie: 
wszystkie dysponują podajnikiem transportującym materiał do dozownika, 
zintegrowanym magnetycznym separatorem metalu, wentylatorem ssącym 
z funkcją cyklonu, a także przesiewaczem wibracyjnym zwracającym zbyt 
duże frakcje materiału z powrotem do pulweryzatora. Urządzenie sterowane 
jest z poziomu szafy sterowniczej i wyposażone w blokadę wyłącznika 
głównego oraz stop awaryjny.

www.pol-service.pl
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Recykling odpadów z tworzyw sztucz-

nych, produkcja paliw alternatywnych 

oraz utylizacja pojazdów i  sprzętu 

AGD, choć pozornie mają ze sobą niewiele 

wspólnego, wykazują jedno zasadnicze podo-

bieństwo – żaden z tych procesów nie mógłby 

się obyć bez efektywnej separacji metali. 

Separacja ta w  każdym z  tych przypadków 

ma co prawda inne cele (np.  w  procesie 

utylizacji pojazdów ukierunkowana jest 

bardziej na odzysk samych metali), ale za 

każdym razem warunkuje pozytywne rezul-

taty całego procesu przetwórczego. W przy-

padku odzysku tworzyw o  heterogenicznej 

strukturze, takich jak odpady konsumenckie, 

umożliwia uzyskanie wartościowego recyklatu, 

a  tym samym wytwarzanie wysokiej jakości 

produktów, zbliżonych pod względem para-

metrów do tych produkowanych z  oryginal-

nych surowców.

Ale nie tylko: separacja metali w przetwór-

stwie polimerów okazuje się bowiem przy-

datna nawet tam, gdzie obróbce poddawane 

jest nowe tworzywo sztuczne. Źródłem zanie-

czyszczenia żelazem czy opiłkami stali może 

być bowiem także osprzęt technologiczny, 

taki jak podajniki czy pompy. Przedostając się 

do wnętrza wtryskarki czy wytłaczarki, metale 

te nie tylko zanieczyszczają surowiec, powo-

dując obniżenie jakości finalnego produktu, 

ale także – w najgorszym wypadku – mogą 

uszkodzić samą maszynę i  narazić firmę na 

wysokie straty finansowe.

Odseparować można niemal 
każdy metal

Aby przeciwdziałać takim zjawiskom, w ciąg 

technologiczny włącza się dodatkowo separa-

tory metali. Urządzenia te działają na zasadzie 

generowania pola magnetycznego lub elek-

tromagnetycznego, dzięki czemu są w stanie 

przyciągać lub odpychać metale i oddzielić je 

od strumienia tworzywa. Co ważne, w zależ-

ności od typu mogą one usuwać nie tylko 

cząsteczki żelaza czy stali, ale także metale 

nieżelazne (kolorowe), a nawet uznawaną za 

wyjątkowo trudną w separacji stal nierdzewną.

W pierwszym z tych procesów, tj. separacji 

metali ferromagnetycznych, stosuje się sepa-

ratory magnetyczne lub elektromagnetyczne. 

Oba typy działają na podobnej, prostej zasa-

dzie: generują pole magnetyczne lub elektro-

magnetyczne, które przyciąga tylko cząstki 

o wysokiej podatności magnetycznej (ferroma-

gnetyki). W zależności od zadanej dokładności 

ich wychwytywania w  urządzeniach takich 

stosuje się magnesy ferrytowe lub neody-

mowe. Pierwsze z  nich są dużo tańsze, ale 

jednocześnie mniej dokładne – są w  stanie 

wyłapać cząstki o wielkości od 0,5 mm. Ich 

zaletą jest natomiast fakt, że generowane 

przez nie pole magnetyczne cechuje się dużą 

głębokością (do 400 mm), co przekłada się 

na możliwość efektywnej separacji drobinek 

metali żelaznych z  frakcji materiału ułożo-

nego warstwowo, np. na przenośniku. Mogą 

także z  powodzeniem pracować w  tempe-

raturach do 250ºC, co ma istotne znaczenie 

w  przypadku separacji metali z  rozgrza-

nego surowca w  warunkach relatywnie 

małej odległości między nim a  magnesem. 

Jeśli istotne jest uzyskanie bardzo dokładnej 

separacji małych cząstek ferromagnetyków 

(od ok. 30 µm), należy z kolei wybrać magnes 

neodymowy (NdFeB) – sporo droższy, ale 

jednocześnie lekki, kompaktowy, a co najważ-

niejsze – niezwykle mocny. Jego jedyną wadą 

jest duża wrażliwość na wysokie temperatury 

(> 60ºC), co sprawia, że przy jego wyborze 

trzeba zwrócić szczególną uwagę na warunki 

temperaturowe otoczenia i produktu.

Magnesy neodymowe mają jeszcze jedną 

istotną zaletę: najmocniejsze z nich (o indukcji 

rzędu 10 000 Gauss) są w stanie wychwycić 

od 50 do 80% opiłków stali nierdzewnej 

– metalu uznawanego powszechnie za niemal 

niemagnetyczny. W  procesie tym wykorzy-

stuje się zjawisko przejściowego namagne-

sowania stali w wyniku tarcia lub oderwania 

opiłków od detalu.

Separatory metali 
– niezbędne nie tylko w recyklingu

Separacja metali ze strumienia tworzyw sztucznych ma szczególne znaczenie w przypadku przetwarzania odpa-
dów, zwłaszcza o heterogenicznym charakterze. Ale nie tylko. Okazuje się przydatna także w produkcji detali na 
bazie oryginalnych surowców, niwelując ryzyko przypadkowego uszkodzenia maszyn. Podstawową rolę w tym 
procesie odgrywają separatory magnetyczne i wiroprądowe, a niekiedy także zestawy obejmujące oba typy tych 
urządzeń.

 Agata Świderska 
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O ile separatory magnetyczne i  elektro-

magnetyczne przyciągają ferromagnetyki, 

o  tyle w przypadku separatorów wiroprądo-

wych wykorzystywanych do oddzielania frakcji 

metali kolorowych (nieżelaznych) zasada 

jest odwrotna: urządzenia te są wyposa-

żone w wysokoobrotowy rotor magnetyczny, 

który w  wyniku zmian pola magnetycznego 

wytwarza prądy wirowe dosłownie wypycha-

jące metal ze strumienia tworzywa. Dzięki 

temu sprawdzą się one zarówno w  proce-

sach separacji aluminium i  miedzi, jak też 

cynku, mosiądzu, brązu, cyny i innych stopów. 

O tym, jakie metale kolorowe można, a jakich 

nie można usuwać tą techniką, decyduje przy 

tym ich przewodność elektryczna i gęstość: 

generalnie im większa przewodność i niższa 

gęstość, tym skuteczniej będzie działał sepa-

rator (patrz: tabela).

Separatory wiroprądowe co do zasady 

powinny być stosowane jako uzupełnienie 

separatorów magnetycznych lub elektroma-

gnetycznych i  umieszczane na końcu linii 

produkcyjnej – za rozdrabniaczami i  prze-

siewaczami, a  przed ewentualnymi detek-

torami metali (patrz: ramka). Taki zestaw 

pozwala uzyskać wysoką skuteczność sepa-

racji wszystkich metali, a także chroni separa-

tory prądów wirowych przed uszkodzeniem na 

skutek dostania się na nie ferromagnetyków.

Do przenośników taśmowych 
i grawitacyjnych

Separatory jako urządzenia pomocnicze 

mają nie tylko określone miejsce w  cyklu 

technologicznym, ale także specyficzną 

konstrukcję zależną od sposobu transportu 

materiału na linii produkcyjnej. Dotyczy to 

zwłaszcza separatorów magnetycznych, 

które jako bardziej powszechne doczekały się 

znacznie większej liczby wariantów konstruk-

cyjnych. W  przetwórstwie tworzyw najczę-

ściej stosuje się dwie grupy tych urządzeń: 

systemy dostosowane do obsługi przeno-

śników taśmowych oraz te wychwytujące 

metale w transporcie grawitacyjnym.

Separatory magnetyczne współpracu-

jące z  przenośnikami taśmowymi wystę-

pują w trzech formach: płyt i bloków magne-

tycznych zawieszanych nad taśmą, separa-

torów taśmowych zawieszanych nad prze-

nośnikiem oraz rolek magnetycznych monto-

wanych w miejsce bębnów napędowych lub 

zwrotnych przenośnika taśmowego. Pierwsze 

z nich, najprostsze pod względem konstruk-

cyjnym, stosuje się głównie w  aplikacjach, 

w  których ilość zanieczyszczeń (opiłków 

metali) jest niewielka. Mają one bowiem tę 

wadę, że odseparowany materiał pozo-

staje na płycie/bloku i trzeba go usuwać albo 

ręcznie, albo za pomocą płyty czyszczącej 

zwanej ekstraktorem. Dużo efektywniejsze 

i prostsze w obsłudze są separatory taśmowe 

z napędem elektrycznym lub hydraulicznym, 

które również montowane są nad przeno-

śnikiem, ale dzięki automatycznemu odpro-

wadzaniu opiłków przez taśmę wynoszącą 

mogą pracować bez przerw, a  tym samym 

usuwać większe frakcje metali żelaznych. Za 

nimi dobrze jest zamontować rolki magne-

tyczne – umożliwi to usunięcie pozosta-

łości ferromagnetyków pominiętych w trakcie 

pierwszej separacji. Rolki również czyszczone 

są samoczynnie: wyłapane drobinki metali 

trafiają pod przenośnik, gdzie są gromadzone 

w specjalnym zbiorniku.

Zupełnie inaczej zbudowane są separa-

tory magnetyczne wykorzystywane w  trans-

porcie grawitacyjnym: tu zwykle stosuje się 

rozwiązania zintegrowane z systemem trans-

portowym – w formie bębna, prętów lub płyt 

montowanych w  zsypie. Te pierwsze stoso-

wane są wszędzie tam, gdzie ilość opiłków 

jest szczególnie duża. Z  kolei w  wychwyty-

waniu wyjątkowo małych cząstek o wielkości 

od 30  µm niezastąpione okażą się wersje 

prętowe. Płyty zsypowe plasują się zaś gdzieś 

między tymi dwoma grupami, wykorzystywane 

do separacji produktów o większych wymia-

rach, ale niezbyt dużym wolumenie.

Gdy liczy się wysoka 
skuteczność separacji

Owo podporządkowanie konstrukcji sepa-

ratorów rodzajowi systemu transportowego, 

wolumenowi opiłków metali oraz oczekiwanej 

dokładności separacji sprawia, że trudno 

stwierdzić, który typ tych urządzeń domi-

nuje na rynku – wszystko zależy bowiem od 

aplikacji. W  przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych, gdzie wolumen ten jest zwykle niewielki, 

a  oczekiwana precyzja wychwytywania 

– znaczna, zdecydowanie częściej stosowane 

są separatory magnetyczne wysokiej dokład-

ności. A tę zapewniają magnesy neodymowe 

w  połączeniu z  jedną z  dwóch konstrukcji 

– prętami lub kaskadą.

Pręty magnetyczne w  urządzeniu mogą 

być ułożone na różne sposoby: w  najprost-

Tabela 1. Skuteczność separacji w zależności od przewodności i gęstości metalu

Materiał
Przewodność 
elektryczna

σ = [1/Ω · m] x106

Gęstość
ρ = [kg/m3]

Przewodność / 
gęstość

σ/ρ = [m2/ kg · Ω] x103

Aluminium 37,0 2700 13,7
Magnez 21,7 1740 12,5
Miedź 59,9 8960 6,7
Srebro 62,1 10 500 5,9
Cynk 16,9 7140 2,4
Złoto 41,7 19 320 2,2
Mosiądz 15,2 8500 1,8
Kadm 13,3 8650 1,54
Cyna 8,7 7300 1,2
Chrom 7,7 7190 1,07
Brąz 7,1 8900 0,80
Stop lutowniczy 50-50 6,7 9000 0,74

Źródło: Matykiewicz

Rys. 1   Separatory prętowe bardzo dokładnie 
wychwytują opiłki, ale można je stosować 
wyłącznie w przypadku materiałów sypkich 
i granulatów. Mają bowiem tendencję do 
zapychania się. 
Źródło: Magnetix
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szej wersji przybierają formę tzw. rusztu 

magnetycznego, który przypomina nieco 

klasyczne ruszty stosowane w kuchni. Każdy 

pręt zawiera magnes, dzięki czemu wykazuje 

wysoką indukcję na całej powierzchni, przy-

ciągając opiłki metali żelaznych. Aby jeszcze 

zwiększyć dokładność wychwytywania metali, 

ruszty często układane są w  kaskady. Taka 

budowa sprawia, że pole magnetyczne gene-

rowane jest na całej powierzchni urządzenia, 

a więc także w przestrzeniach między prętami, 

co zapobiega przedostawaniu się przez nie 

najmniejszych cząstek. Jako że system taki 

najczęściej wymaga czyszczenia ręcznego, 

magnesy umieszcza się niekiedy w  specjal-

nych, wyjmowanych osłonach, które ułatwiają 

usuwanie nagromadzonych opiłków.

Systemy prętowe mają jedną zasadniczą 

słabość: można z  ich wykorzystaniem sepa-

rować ferromagnetyki jedynie ze strumienia 

materiałów sypkich, takich jak granulaty czy 

przemiał. Nie nadają się natomiast do pracy 

z  surowcami lepkimi czy niestabilnymi pod 

względem właściwości, gdyż mają tendencję 

do zapychania się. Dlatego w tych ostatnich 

aplikacjach wykorzystuje się inną ich odmianę: 

separatory prętowe wirnikowe, które dodat-

kowo wyposażone są w wirnik obracający się 

z niewielką prędkością (ok. 20 obr./min). Zabu-

dowane na rotorze, ułożone w okrąg magnesy 

– dzięki możliwości obracania się – zapewniają 

lepszy kontakt z materiałem, a  jednocześnie 

ułatwiają jego przepływ. Całość zamknięta jest 

w obudowie, którą można stosunkowo łatwo 

zdjąć i wyczyścić.

Specyficznym typem separatorów o  dużej 

dokładności są urządzenia kaskadowe zbudo-

wane z kilku magnesów ułożonych jeden pod 

drugim. Integralną częścią ich konstrukcji jest 

automatycznie otwierana klapa, sterowana 

z  poziomu szafy sterowniczej za pomocą 

cylindra pneumatycznego. Także magnesy 

obsługiwane są przez cylindry: w  momencie 

otwarcia klapy są one dociskane do ścianki 

systemu, a  po jej zamknięciu, np. w  celu 

automatycznego wyczyszczenia urządzenia 

z  opiłków, wysuwane na zewnątrz. Wysoka 

dokładność wychwytywania opiłków sprawia, 

że separatory kaskadowe sprawdzą się 

zwłaszcza w aplikacjach, w których wolumen 

transportowanego materiału (proszku lub 

granulatu) jest relatywnie duży. Są w stanie efek-

tywnie separować zanieczyszczenia o wielkości 

od 1 do 150 mm z wydajnością do 300 m3 na 

godzinę. Nie należy ich natomiast stosować 

do obsługi materiałów twardych czy ściernych, 

gdyż sprzyja to ich szybkiemu zużyciu.

Prądy wirowe odpychają 
nieferromagnetyki

O ile separatory magnetyczne występują 

w wielu kształtach i  rozmiarach, o tyle sepa-

ratory wiroprądowe do ekstrakcji metali kolo-

rowych dostępne są co do zasady w jednym 

wariancie – jako przenośnik taśmowy z rolką 

magnetyczną na jednym z końców. Budową 

przypominają więc separatory magnetyczne 

taśmowe – z  tym że, jak wspomniano, rolka 

magnetyczna generuje tu zmienne pole 

magnetyczne (prądy wirowe), które nie przy-

ciąga, lecz odpycha opiłki metali. W procesie 

tym opiłki zostają chwilowo namagnesowane, 

a następnie odrzucone pod przenośnik z okre-

śloną trajektorią. Owa – odmienna od kierunku 

TRZYMAĆ RĘKĘ NA PULSIE

Za separatorem – czy to magnetycznym, czy wiroprądowym – umieszcza 
się niekiedy dodatkowo detektor metali, który pozwala zweryfikować, czy 
zastosowane metody separacji przyniosły oczekiwane rezultaty. Urządzenie 
tego typu – podobnie jak separatory – może mieć różną konstrukcję, 
dostosowaną do sposobu transportu materiału. W systemach grawitacyjnych 
montuje się detektory przepływowe mocowane w rurze czy zsypie, zaś 
w układach opartych na przenośnikach taśmowych – specjalne bramki. 
Wykazują one wysoką czułość detekcji zarówno metali żelaznych (rzędu 
1–7 mm), jak i nieżelaznych (2–10 mm). Czułość ta jest przy tym uzależniona 
od odległości bramki od taśmy: im jest ona mniejsza, tym detekcja jest 
dokładniejsza. Nowoczesne detektory są wyposażone w elektroniczne 
systemy sterowania, które umożliwiają ich zdalną konfigurację, automatyczną 
diagnostykę oraz przesyłanie informacji o ilości wykrytych metali do 
centralnego komputera. Specyficzną odmianą detektorów są urządzenia 
stosowane w produkcji folii czy włókniny, przyjmujące formę listwy 
umieszczonej pod materiałem. Precyzyjnie rozpoznają one obecność 
i położenie metalu na powierzchni folii – niezależnie od tego, czy jest on z nim 
zespolony, czy występuje luzem. Zaletą tych urządzeń jest prosty montaż oraz 
możliwość elastycznego dostosowania do szerokości materiału.

Rys. 2   Separatory wiroprądowe stosowane w separacji nieferromagnetyków działają odmiennie od swoich 
magnetycznych kolegów: zamiast przyciągać, odpychają metale.  
Źródło: Magnetix
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ruchu pozostałego materiału – trajektoria 

sprawia, że można je stosunkowo łatwo odse-

parować, zwłaszcza w  przypadku kompo-

nentów metalowych o relatywnie dużej obję-

tości i opływowych kształtach. Aby wspomóc 

ten proces, w  niektórych urządzeniach rolki 

magnetyczne montowane są pod kątem, 

dzięki czemu zmienia się moment „wypy-

chania” nieferromagnetyków. 

Separatory wiroprądowe na ogół monto-

wane są za separatorami magnetycz-

nymi usuwającymi opiłki żelaza. Na rynku 

dostępne są jednak także warianty łączące 

w  sobie funkcję obu typów urządzeń. 

Separator magnetyczny umieszczany jest 

wówczas albo nad przenośnikiem separa-

tora wiroprądowego, albo w  formie bębna 

w ciągu grawitacyjnym. Może zostać także 

całkowicie zintegrowany z  urządzeniem 

wiroprądowym, tworząc jedno wszech-

stronne rozwiązanie do usuwania wszystkich 

rodzajów metali.

Jeśli mimo zastosowania separatora 

magnetycznego istnieje ryzyko, że na sepa-

rator wiroprądowy dostaną się pozostałości 

metali żelaznych, warto zastanowić się nad 

zakupem systemu z rolką magnetyczną obra-

cającą się mimośrodowo. Dzięki odchyleniu 

od punktu obrotu rolka wykazuje właściwości 

magnetyczne jedynie na części obwodu, 

co powoduje, że cząstki magnetyczne nie 

przywierają na całej jej powierzchni. Chroni 

to system przed wypaleniem ochronnego 

płaszcza rolki na skutek oddziaływania 

rozgrzanych (pod wpływem indukcji) opiłków 

żelaza.

Branża tworzywowa  
zyskuje na znaczeniu

Rynek urządzeń do separacji metali w stru-

mieniu materiału w  ostatnich latach dyna-

micznie rośnie, napędzany popularyzacją 

recyklingu odpadów z  tworzyw sztucznych. 

O ile bowiem np. w przemyśle spożywczym 

separatory stosowane były od zawsze, o tyle 

w  sektorze przetwórstwa polimerów wyko-

rzystywano je dotąd głównie jako element 

pomocniczy, dodatkowo zabezpieczający 

maszyny przed przedostaniem się do ich 

wnętrza opiłków metali powstających na 

skutek naturalnego zużycia komponentów 

urządzeń dozujących czy pomp. Wzrost 

znaczenia odzysku tworzyw – czy to na 

potrzeby własne, czy zewnętrzne – odwrócił 

ten trend, wynosząc separatory do roli 

jednego z kluczowych elementów procesów 

przetwórczych. Według danych firmy anali-

tycznej Markets&Markets w kolejnych latach 

przełoży się to na szybki wzrost sprzedaży 

tych urządzeń –  średnio o  5,1% rocznie, 

tj. z 725 mln dolarów w 2020 r. do 928 mln 

dolarów w 2025 r. 

Wzrostowi temu towarzyszyć będzie 

szybki rozwój wariantów przeznaczo-

nych do pracy w  trudnych środowiskach, 

w  tym z  produktami ściernymi. Problem 

skrócenia żywotności magnesów i  innych 

komponentów pod wpływem zwiększonej 

abrazji – stanowiący kwestię raczej o margi-

nalnym znaczeniu w przemyśle spożywczym 

–  w  przypadku obróbki materiałów hetero-

genicznych, np.  odpadów konsumenckich, 

nabiera kluczowego znaczenia. Już dziś 

każdy większy producent separatorów oferuje 

możliwość zabezpieczenia ich przed przy-

spieszonym zużyciem – czy to przez nachro-

mowanie magnesów na twardo, czy pokrycie 

ich warstwą węgliku wolframu, czy wreszcie 

przez zabezpieczenie innych elementów 

urządzenia, takich jak obudowa czy osłony 

magnesów. Na rynku dostępne są także urzą-

dzenia w wykonaniu pyłoszczelnym przezna-

czone do pracy z  surowcami łatwopalnymi 

i niebezpiecznymi.

Drugim trendem jest postępująca cyfryzacja: 

nowoczesne separatory prawie bez wyjątku są 

dziś obsługiwane za pomocą zaawansowanej 

elektroniki – tak zdalnie, jak i z poziomu panelu 

sterowniczego. Digitalizacja ta przekłada się 

także na możliwość łatwej integracji dodat-

kowych czujników, które w czasie rzeczywi-

stym kontrolują m.in. stan klap i  położenie 

magnesów.

Są one także istotnym elementem układów 

automatycznego czyszczenia, które według 

agencji Markets&Markets w kolejnych latach 

całkowicie zawojują rynek. I trudno się temu 

dziwić: w  warunkach automatyzacji całych 

linii produkcyjnych ręczne czyszczenie sepa-

ratorów przestaje mieć rację bytu. Stąd 

też można spodziewać się, że najprostsze 

konstrukcje, takie jak bloki magnetyczne, 

stracą w  najbliższym czasie na znaczeniu 

na rzecz separatorów taśmowych, zaś urzą-

dzenia dziś oferujące możliwość czysz-

czenia półautomatycznego zostaną uzupeł-

nione o  funkcje umożliwiające pełną auto-

matyzację tego procesu. 

STRUMIEŃ MAGNETYCZNY POD KONTROLĄ

Magnesy trwałe co do zasady się nie zużywają i powinny generować 
takie samo pole magnetyczne przez cały okres użytkowania. Jeśli jednak 
obserwacje lub pomiary detektora metali wskazują na zwiększoną ilość 
opiłków w strumieniu materiału po przejściu przez separator, warto 
przeprowadzić pomiar gęstości strumienia magnetycznego generowanego 
przez magnesy. Do jego realizacji służą gausomierze – urządzenia do 
miejscowego badania pola magnetycznego na powierzchni z wykorzystaniem 
efektu Halla. Gausomierze dostępne są w dwóch wariantach: 1D do badania 
emisji pola w jednym kierunku oraz 3D do analizy w trzech kierunkach (x-y-z). 
Ich zaletą jest możliwość pomiaru zarówno gęstości strumieni statycznych, 
jak i zmiennych, dzięki czemu można je wykorzystać także do badania 
separatorów wiroprądowych. Wyniki podawane są w jednostkach Tesla, 
Gauss, kA/m lub Oersted.
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Seria PX
Typoszereg PX to maszyny z elektrycznym napędem głównych osi: 

kolanowy układ zamykania, plastyfikacja i wtrysk. Innowacją w maszy-

nach tego typu jest wbudowany agregat serwohydrauliczny do 

napędu wyrzutnika, dojazdu i docisku agregatu wtryskowego, a także 

do napędu hydraulicznych funkcji w formie wtryskowej, tj. rdzeni hydrau-

licznych lub dysz. Czyni to maszynę bardzo uniwersalną i dostosowaną 

do obsługi większości form wtryskowych. Dzięki temu wtryskarki elek-

tryczne PX stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla wszechobecnych 

wtryskarek z napędami hydraulicznymi. 

Główną zaletą maszyn PX jest niskie zużycie energii, które wynika z zasto-

sowania wysokoefektywnych silników serwoelektrycznych dla poszczegól-

nych ruchów osi, a także odzyskowi energii z hamowania. W tym miejscu 

należy również nadmienić, że wtryskarka nie wymaga chłodzenia oleju 

hydraulicznego, które jest związane ze znacznym poborem energii. 

Funkcja APC
Nie ma bardziej precyzyjnej wtryskarki niż wtryskarka z elektrycznym 

napędem wtrysku. W tym aspekcie, w połączeniu z wysoką odporno-

ścią na zużycie, maszyny firmy KraussMaffei nie mają sobie równych 

na rynku. Precyzja parametrów musi iść w parze z powtarzalnością. I tu 

naprzeciw wymaganiom użytkowników w zakresie wąskich granic tole-

rancji, idealnej powtarzalności parametrów, wychodzi KraussMaffei ze 

swoją innowacyjną opatentowaną funkcją APC – Adaptive Process 

Control. Po włączeniu tej funkcji maszyna sama automatycznie reguluje 

główne parametry wtrysku w oparciu o informacje o lepkości tworzywa. 

Jak wykazały wieloletnie obserwacje, lepkość tworzywa zmienia się 

w zależności od partii tworzywa, udziału przemiału, warunków atmosfe-

rycznych itp. Takie zmienne warunki produkcji, bez ingerencji personelu, 

dotychczas rzutowałyby na stabilność wymiarową i  jakość wyprasek. 

Jakże więc wielkim i potrzebnym przełomem okazało się wprowadzenie 

funkcji APC, w której wtryskarka sama automatycznie i bezpośrednio 

w tym samym cyklu, kiedy zachodzi zmiana warunków, potrafi zmodyfi-

kować wymagane parametry. Co ważne, funkcja APC jest dedykowana 

do wszystkich tworzyw termoplastycznych, jak również do tworzyw 

termoutwardzalnych, w tym ciekłego silikonu.

Narzędzie analityczne DataXplorer
Funkcja APC to ważny, ale nie jedyny przejaw Czwartej Rewolucji 

Przemysłowej 4.0. w asortymencie firmy KraussMaffei. Na uwagę zasłu-

guje również funkcja DataXplorer, narzędzie analityczne rejestrujące 

od 500 do nawet 800 sygnałów z wtryskarki co 5 milisekund, dostar-

czając w ten sposób bogaty zbiór danych i wykresów do dokumentacji 

i kontroli procesów produkcyjnych. 

Więcej nowości z  oferty firmy KraussMaffei można znaleźć 

u doradców techniczno-handlowych firmy Dopak Sp.  z  o.o., wyłącz-

nego przedstawiciela firmy KraussMaffei w  Polsce w  zakresie wtry-

skarek i rozwiązań automatyzacyjnych. 

KraussMaffei umacnia swoją pozycję 
w segmencie maszyn elektrycznych

Firma KraussMaffei bazując na dwóch dekadach doświadczenia w produk-
cji wtryskarek z napędami elektrycznymi konsekwentnie rozszerza ofertę 
maszyn elektrycznych, które aktualnie dostępne są już 
w  zakresie sił zwarcia formy od 250 kN do 4000  kN, 
a  docelowo do 6000 kN. A  wraz z  rozwojem rynku, 
maszyny elektryczne są oferowane klientom w  coraz 
bardziej atrakcyjnych cenach. 
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Artykuł sponsorowany

Dysponuje nowoczesną maszyną do 

napawania ślimaków wytłaczarek/wtry-

skarek z zastosowaniem technologii PTA-CNC 

Welding Machine. Sawa Electronic oferuje 

najwyższej jakości, nowatorskie rozwiązania 

technologiczne odnoszące się do regene-

racji i  odbudowy ślimaków oraz możliwość 

modernizacji (zmiany geometrii) ślimaków 

w dowolnym zakresie.

Firma ma w ofercie dokładanie stref barie-

rowych, systemów mieszania w ślimakach do 

układów uplastyczniania w zakresie Ø25-Ø200 

(mm), do długości 7000 (mm).

Oprócz tego honuje i azotuje cylindry oraz 

regeneruje zawory zamykające ślimaków wtry-

skarek, a także wykonuje nowe.

Obok najwyższej jakości gwarantuje pełną 

powtarzalność procesu, dobre ceny i krótkie 

terminy realizacji.

Prowadzi również doradztwo techniczne 

i  ekonomiczne w  zakresie przetwórstwa 

tworzyw sztucznych.

Napawanie plazmowe
Zastosowana przez firmę SAWA ELEC-

TRONIC technologia napawania PTA-CNC 

Welding Machine eliminuje powstawanie 

jakichkolwiek pęknięć na skutek ścisku mate-

riału o  wysokiej twardości oraz gwaran-

tuje najwyższą jakość i  trwałość powierzchni 

pracującego ślimaka.

Technologia napawania plazmowego polega 

na stapianiu w łuku plazmowym o bardzo wyso-

kiej temperaturze, rzędu 15  000÷20  000ºC, 

materiału dodatkowego w postaci proszku, który 

wraz z  nieznacznie nadtopionym materiałem 

podłoża tworzy napoinę. Gazami plazmotwór-

czymi są argon, hel lub ich mieszanki. Gazem 

ochronnym jest argon, mieszanki argonu 

z  wodorem lub helu z  wodorem. Napawanie 

może być wykonane ręcznie, półautomatycznie 

lub całkowicie automatycznie.

Najpowszechniej stosowaną techniką napa-

wania plazmowego jest napawanie plazmowe 

proszkowe, w którym stosuje się granulowane 

proszki metaliczne i ceramiczne. Polega to na 

stapianiu w  łuku plazmowym proszku o ziar-

nistości 0,06÷0,3 mm i  przenoszeniu go na 

nadtopione podłoże. Stopiony proszek po 

zakrzepnięciu tworzy napoinę o  minimalnym 

udziale podłoża, nawet poniżej 5%. Spraw-

ność stapiania proszku, w zależności od jego 

składu chemicznego, wynosi 90÷95%. Wydaj-

ność napawania w zależności od zastosowanej 

techniki napawania wynosi od 0,5 do 15 kg/h, 

a  nawet dla palników plazmowych o  dużej 

Sawa Electronic – 30 lat doświadczenia
Specjalista od napawania plazmowego

mocy - 22 kg/h. Grubość powłok wykonanych 

w jednym przejściu zawiera się w zakresie od 

0,25 do 7 mm. Mała ilość ciepła wprowadzona 

do napawanego przedmiotu umożliwia napa-

wanie drobnych elementów, nawet o grubości 

rzędu 3÷5 mm lub średnicy 20÷50 mm.

Do zalet napawania plazmowego należy 

zaliczyć:

– dużą czystość metalurgiczną napoin,

– szeroki zakres grubości układanych warstw 

w jednym przejściu,

– małą głębokość wtopienia,

– niski udział materiału rodzimego,

– dużą gładkość napawanej warstwy (głębo-

kość nierówności zazwyczaj nie przekracza 

0,5 mm),

– najwyższej jakości oraz odporności na 

zużycie napoina.

Firma SAWA ELECTRONIC produkuje 

również najwyższej jakości maszyny i  urzą-

dzenia do recyklingu tworzyw sztucznych 

– zmieniacze filtrów, wytłaczarki, nowe układy 

plastyfikujące oraz kompletne linie technolo-

giczne (np. linie laboratoryjne do folii). 

Firma Sawa Electronic została utworzona w 1990  r. w Toruniu. Trzy lata 
później przeniosła swoją działalność pod nowy adres - do miejscowości 
Regimin (powiat Ciechanów).
Od 2000 roku zajmuje się profesjonalną regeneracją i modernizacją ukła-
dów plastyfikujących do wytłaczarek i wtryskarek. Dzięki wdrożeniu zauto-
matyzowanej technologii napawania plazmowego proszkowego stała się 
liderem w tym zakresie i na dzień dzisiejszy obsługuje ponad 1200 firm na 
terenie Polski i Europy.
Najwyższa jakość w połączeniu z zaawansowaną technologią oferowa-
nych usług i produktów jest podstawową wartością jej działalności.  
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Materiał trafiający do wytłaczarki/wtry-

skarki ulega ogrzewaniu w układzie upla-

styczniającym, przez co uzyskuje się homo-

genizację masy. Obracający się w  cylindrze 

ślimak jednocześnie transportuje tworzywo 

w kierunku głowicy i spręża je, w celu uzyskania 

wymaganych w  procesie parametrów tech-

nicznych. Podstawą każdego układu upla-

styczniającego w  wytłaczarkach i  wtryskar-

kach jest zestaw ślimak-cylinder – i to do nich 

należy najcięższa robota – więc trzeba o nie 

dbać i  regularnie kontrolować. Wyposażenie 

stanowią także elementy dodatkowe, takie jak 

lej zasypowy oraz kilka elementów grzejnych 

umieszczonych na cylindrze. Często w skład 

wchodzi jeszcze układ chłodzenia, którego 

rolą jest chłodzenie strefy zasilania w obszarze 

zasobnika i/lub ślimak od wewnątrz.

Układ cylinder-ślimak powinien dostar-

czać do głowicy tworzywo ze stałą prędko-

ścią, mieszać je (w celu zapewnienia jednorod-

ności jego składu i temperatury), ogrzewać do 

stopienia i do wymaganej przez proces tempe-

ratury oraz sprężać w celu usunięcia powietrza 

spomiędzy jego ziaren i  wytworzenia w  nim 

ciśnienia wystarczającego dla pokonania 

oporów przepływu przez głowicę.

Podczas uplastyczniania tworzywo podda-

wane jest oddziaływaniom mechanicznym 

i  termicznym. Tworzywo w  postaci granu-

latu/proszku itp. trafia do układu stanie stałym. 

Następuje jego uplastycznienie i  homogeni-

zacja na całej jego długości. Przy wzroście 

ciśnienia, w układzie powstają bardzo duże siły 

tarcia oddziaływające przede wszystkim na 

zwoje ślimaka. Jeśli dodatkowo w trakcie upla-

styczniania tworzywa tworzą się bardzo agre-

sywne związki chemiczne, układ podlega 

również zużyciu korozyjnemu (np. podczas 

przetwórstwa PVC). Chlorowodór w połączeniu 

z wilgocią powoduje powstanie kwasu solnego, 

który atakuje prawie wszystkie stale łącznie (przy 

długotrwałym działaniu) z  kwasoodpornymi. 

Podobnie jest z produktami degradacji PA czy 

POM, które są bardzo reaktywne. Innym przy-

kładem może być pozornie nieszkodliwy ABS, 

który w wyniku degradacji (ścinanie lub prze-

grzanie) powoduje korozję stali azotowanej. A te 

same tworzywa przetwarzane w optymalnych 

warunkach nie powodują żadnego zagrożenia. 

Podobnie ma się sprawa w procesach wytła-

czania tworzyw z dodatkami o bardzo wyso-

kich parametrach ściernych (np. włókna szklane) 

lub wypełniaczy (np. kreda, celuloza). Otóż tu 

występuje problem destrukcyjnego oddziały-

wania tego typu mieszanki na zwoje ślimaka, 

które dotyka głównie jego grzbietów. Korozję 

mogą spowodować także dodatki do tworzywa 

(np.  uniepalniające) lub składniki niektórych 

barwników. Najczęściej są one nieszkodliwe, 

jeżeli nie ulegną degradacji. Wysokie tempe-

ratury przetwórstwa (powyżej 350ºC) mogą 

powodować odpuszczenie cieplne niektó-

rych rodzajów stali. Zawartość wilgoci i oddzia-

ływanie resztek kwasowych lub produktów 

rozkładu - należy zwrócić tu uwagę, że do zupeł-

nego zniszczenia, np. ślimaka często wystarczy 

bardzo mała ilość produktów degradacji. Jakość 

tworzywa i wypraski jest wtedy pozornie niepo-

gorszona, a  skutki degradacji niewidoczne. 

Stosowanie przemiałów, regranulatów powoduje 

przyspieszone zużywanie układu, szczególnie 

w strefie zasypu. Spowodowane jest to miele-

niem nieregularnych i niejednorodnych kawałków 

tworzywa przez zwoje ślimaka, co daje w efekcie 

duże obciążenie mechaniczne i erozję zwojów. 

Frakcje lżejsze w postaci proszku uplastyczniają 

się za szybko, często tuż za zasypem. Większe 

kawałki długo pozostając ciałem stałym blokują 

strefę sprężania i utrudniają przepływ tworzywa 

przez ślimak. Niekiedy też tworzywo przylepia się 

do za wcześnie roztopionego proszku tworząc 

złogi i powoduje stagnację tworzywa. Zalega-

jące złogi mogą z czasem powodować korozję 

rdzenia ślimaka. W  przypadku oderwania się 

złogu może blokować on przepływ tworzywa 

przez ślimak i przyczyniać się do nieregularnego 

dozowania. 

Ponadto, w sytuacji, gdy części układu są 

niedostosowane do charakterystyki procesu 

lub przetwarzanego tworzywa, ślimaki podle-

gają przyspieszonemu zużyciu.

Skutki zużycia lub uszkodzenia układu plastyfi-

kacji zna dobrze większość użytkowników wtry-

skarek. Natomiast wiedza o „życiu wewnętrznym” 

cylindra jest mało rozpowszechniona. 

I co te problemy powodują? Zużycie ślimaka 

powoduje obniżenie wydajności układu, gene-

ruje większe straty energii w przebiegu procesu 

aż w końcu pogarsza właściwości gotowych 

wyrobów. I suma summarum konieczna staje 

się wymiana elementu. 

REGENERACJA UKŁADÓW PLASTYFIKUJĄCYCH DO WTRYSKAREK/WYTŁACZAREK

Naprawiać czy kupować nowe?

Układ plastyfikujący jest jednym z najważniejszych elementów wytłaczarki czy wtryskarki, który jest szczegól-
nie narażony na zużycie. Ale nim zostanie wyjaśnione jak naprawiać czy jak regenerować ten układ może warto 
dowiedzieć się jak działają układy plastyfikujące i jakie mają elementy. 

 Mia Walasek



mastercolors.com.pl

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
biuro@mastercolors.com.pl

 I   Czyszczenie ślimaków i kontrola pęknięć   I    Wstępne szlifowanie ślimaków   I

I   Spawanie przenośnika ślimakowego PTA, w razie potrzeby zastosowanie warstwy buforowej   I

I   Prostowanie   I    Szlifowanie zgarniaka   I    Szlifowanie i polerowanie taśmy rdzeniowej   I

I   Szlifowanie cylindryczne do gotowego rozmiaru   I    Azotowanie   I    Kontrola koncentryczności   I

I   Test szczelności ślimaków z chłodzeniem wewnętrznym   I

I   Kontrola końcowa z raportem pomiarowym parametrów obróbki   I

I   Regeneracja ślimaków w zużytych obszarach   I    Odnowa napędu ślimaków   I

I   Regeneracja cylindra z częściową wymianą   I    Regeneracja cylindra przez tuleję w strefie dozowania   I

Groche Technik dostarcza oraz wykonuje regenerację 
wszystkich elementów  układów plastyfikujących.



52  PlastNews 3’2021

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Kupować nowe czy 
regenerować zużyte części?

 Zdecydowana większość przedsię-

biorców z  branży przetwórstwa polimerów 

wybiera tę drugą opcję. Oczywiście główną 

rolę odgrywa tu koszt takiej inwestycji – jest 

znacznie niższy niż zakup nowej części. 

Regenerowane ślimaki jakością nie ustępują 

elementom fabrycznie nowym, zatem jak 

wszędzie także i w tym przypadku wygrywa 

kryterium proporcji jakości do ceny. Regene-

racja pozwala w pełni przywrócić pierwotną 

twardość i  odporność ścierną ślimaka, co 

przekłada się na zwiększenie wydajności 

procesu uplastyczniania (redukcja pulsacji 

i  poprawę przepływów laminarnych, ograni-

czenie zużycia energii, poprawa jednorod-

ności tworzywa, stabilizację ciśnienia) oraz 

poprawę jego efektów, a więc jakości uzyska-

nych wyprasek (eliminacja wad jakościowych, 

zmian typu i wybarwienia).

Regeneracja ślimaków i  innych elementów 

wtryskarek czy wytłaczarek jest niezbędna 

w  celu przywrócenia sprawności i  maksy-

malnej wydajności maszyn. Temu proce-

sowi są poddawane ślimaki, końcówki 

i  zawory zwrotne do urządzeń wykorzysty-

wanych w  procesach, w  których występuje 

wysoka ścieralność przetwarzanego materiału 

z układem plastyfikującym. 

A wtryskarka lub wytłaczarka to nie tylko 

regeneracja ślimaka i cylindra czy ich wymiana 

na nowe. To także zespół oprzyrządowania, 

bez którego układy plastyfikujące nie mogłyby 

pracować. Przekroczenie zużycia ślimaka do 

poziomu 0,4 [mm] od wymiaru nominalnego 

a cylindra powyżej 0,5 [mm] jest sygnałem do 

niezwłocznej wymiany lub regeneracji układu 

plastyfikującego. Często zużycie poniżej przy-

toczonych wartości powoduje dyskwalifikację 

ich przydatności do produkcji. 

Badania stopnia zużycia
W zakładach przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych niezbędnym okazuje się monitoring stanu 

technicznego maszyn, a  zwłaszcza układu 

plastyfikującego. W  zależności od uszko-

dzenia, przed przystąpieniem do naprawy, 

można zbadać metodami nieniszczącymi 

materiał z  maszyny, który jest przedmiotem 

naprawy. Mogą to być:

– badania ultradźwiękowe UT,

– badania radiologiczne promieniami X,

– badania penetracyjne PT,

– badanie twardości,

– analiza i badanie składu chemicznego PMI.

W oparciu o  wyniki przeprowadzonych 

badań, wybiera się optymalną technologię 

naprawy powstałego uszkodzenia, gwarantu-

jącą przywrócenie pierwotnych własności. Do 

najczęściej stosowanych należy zaliczyć:

– wszelkiego rodzaju spawanie,

– napawanie technologią PTA,

– nakładanie różnego rodzaju powłok,

– utwardzanie powierzchniowe za pomocą 

obróbki cieplno-chemicznej,

– łączenie za pomocą specjalnie dobranych 

klejów pod kątem wytrzymałości, 

– tulejowanie cylindrów,

– uszczelnianie nieszczelności za pomocą 

czopowania przy zastosowaniu metody 

wcisku, połączenia gwintowanego, połą-

czenia klejowego czy kompilacji ww. metod,

– uzupełnianie uszkodzonych części i łączenie 

m.in. za pomocą dodatkowych kołnierzy.

Metody regeneracji
Cylindry
Regeneracja cylindrów do wtryskarki lub 

wytłaczarki ma na celu przywrócenie pełnej 

wydajności maszyny. Aby było to możliwe, 

konieczne jest zastosowanie technologii, która 

zagwarantuje najlepsze efekty. 

Wykonywane regeneracje cylindrów do 

wtryskarek i wytłaczarek w wersjach: azoto-

wanych, bimetalicznych, jak również do siłow-

ników hydraulicznych polegają na powięk-

szeniu otworu wewnętrznego w  procesie 

gładzenia. W przypadku regeneracji cylindrów 

ze stali azotowanej, po honowaniu cylindry 

poddawane są utwardzeniu w  procesie 

obróbki cieplno-chemicznej metodą azoto-

wania gazowego. W pozostałych układów po 

przehonowaniu twardość pozostaje taka jak 

w pierwotnym układzie.

Etapy regeneracji cylindrów do wytłaczarek 

i wtryskarek:

– analiza zużycia cylindra na poszczególnych 

strefach uplastyczniania,

– przeprowadzenie procesu honowania 

otworu wewnętrznego na nadwymiar, 

dzięki któremu zostają wyeliminowane 

powierzchnie zużyte, zarysowane oraz 

uszkodzone,

– poddanie cylindrów ze stali azotowanej 

utwardzeniu w  procesie obróbki cieplno-

-chemicznej metodą azotowania gazowego,

– dopasowanie zregenerowanego ślimaka / 

tłoczyska siłownika do nadwymiarowego 

otworu cylindra,

– w przypadku cylindrów rowkowanych – wyko-

nanie nowej tulei rowkowanej oraz jej wymiana 

w miejsce tulei uszkodzonej bądź zużytej.

Częściowa regeneracja cylindrów  
– tulejowanie

Częstym zjawiskiem zużycia cylindrów wtry-

skarek jest wytarcie się cylindra w  końcowej 

strefie tzn. w miejscu pracy zaworu zamykają-

cego. W tym przypadku stosować można szybką 

i efektywną naprawę w postaci tulejowania na 

gorąco tuleją hartowaną bądź azotowaną. 

Regeneracja cylindra poprzez 
powiększanie średnicy (honowanie) 

W celu zregenerowania zużytego cylindra 

bimetalicznego lub azotowanego, możliwe jest 

powiększenie jego średnicy wewnętrznej przez 

usunięcie warstwy wewnętrznej, a następnie 

przeszlifowanie. W przypadku cylindra azoto-

wanego, korzystne jest następnie wykonanie 

azotowania gazowego, dzięki czemu uzyskuje 

się warstwę utwardzoną o  głębokości 

0,4-0,6 mm zapewniającą większą trwałość. 

Konieczne jest wówczas zwiększenie średnicy 

ślimaka (poprzez napawanie) odpowiednio do 

nowej średnicy zregenerowanego cylindra.

Indywidualny dobór materiałów ściernych, 

kąta przecięcia śladów, rodzaju cieczy chło-

dząco-smarującej, nacisku powierzchniowego 

oraz prędkości głowicy posuwisto-zwrotnej, 

gwarantuje uzyskanie dużej dokładności 

wymiarowej i  wysokiej klasy chropowatości 

procesu honowania.

Regeneracja cylindra  
poprzez tulejowanie 

W niektórych przypadkach możliwa jest 

regeneracja części końcowej cylindra azoto-

wanego poprzez tulejowanie strefy przesuwu 

zaworu. Zabieg polega na usunięciu warstwy 

wewnętrznej cylindra w strefie największego 

zużycia i  zastąpieniu jej tuleją. Następnie 

cylinder poddaje się azotowaniu gazowemu, 

szlifowaniu i wygładzaniu, co zapewnia szczel-

ność, zwartość i trwałość połączenia.
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Ślimaki
Regeneracja polega na przywróceniu 

powierzchni pracującej ślimaków do stanu 

pierwotnego. Odbywa się ona poprzez napa-

wanie, odpowiednio dobranych pod wyma-

gania użytkownika, warstw metalicznych na 

regenerowany ślimak – w  tym celu wykorzy-

stuje się najwyższej jakości materiały zawiera-

jące węgliki, borki i krzemiany. Następnie ślimak 

toczy się, uzyskując żądany wymiar. Uzyskane 

powierzchnie wyróżniają się dużą odporno-

ścią na ścieranie oraz wysoką twardością 

powierzchni o niskim współczynniku tarcia.

Istnieją też rozwiązania polegające na 

zastosowaniu elementów ceramicznych. 

Najczęstsze jest stosowanie wstawek ze 

spieków do skrzydełek grota końcówki 

ślimaka. Jest to rozwiązanie skuteczne, 

z  tym że tylko do momentu, gdy wstawka 

nie wykruszy się (wstawki ceramiczne mają 

wysoką twardość, ale są kruche). Ślimaki 

z powłokami ceramicznymi istnieją, ale jest ich 

na tyle mało, że nie można dokonać ich oceny. 

Natomiast typowe ślimaki bimetaliczne, oprócz 

tego że są drogie, działają do momentu pierw-

szego pęknięcia warstwy bimetalu, potem 

zużycie następuje lawinowo. Z doświadczenia 

wynika, że z  wyjątkiem specjalnych zasto-

sowań (gdzie potrzeba wysokiej odporności 

na korozję i obklejanie tworzywem) ich żywot-

ność może być nawet niższa od standardo-

wych rozwiązań. Zamiast pracować nad wzro-

stem twardości, dużo lepiej jest opracować 

taką geometrię, która osłabia czynniki powo-

dujące zużycie.

Modyfikacje ślimaków obejmują:

– dodanie strefy barierowej do uniwersalnego 

jednozwojnego ślimaka – bariera jest wyko-

nywana metodą nadbudowy uzwojenia na 

rdzeń ślimaka, następnie I warstwa zostaje 

pokryta twardą i ultratwardą powłoką o gru-

bości 1 mm i  twardości w  zakresie 60÷ 

64 HRC, którą nanosi się przez plazmowe 

napawanie ślimaka proszkami ceramicznymi 

i metalicznymi – technologia PTA,

– zredukowanie sprężu ślimaka,

– dodanie strefy odgazowania,

– dodanie stref mieszających,

– skrócenie ślimaka zasadniczego i dodanie 

wymiennej końcówki mieszającej,

– naprawę pękniętych ślimaków (dla rdzeni 

o minimalnej średnicy Ø40 mm w miejscu 

ukręcenia).

PTA
W opinii wielu firm najlepszą metodą jest 

napawanie zwojów metodą plazmową (PTA) 

- dobieranie odpowiednich napoin pozwala 

wskazać najwłaściwszy materiał spawalniczy 

do wzmocnienia ślimaków zgodny z aplikacją 

danego układu plastyfikującego. Wiązka plazmy 

osiąga temperaturę 15.000-20.000ºC, przez co 

napoina skutecznie wtapia się w zwój, co nie 

jest możliwe przy napawaniu popularną metodą 

TIG lub MAG (temperatura ok. 3000-4000ºC). 

Tym sposobem eliminuje się ryzyko odpadania 

napoiny podczas pracy układu, co zapewnia 

ciągłość produkcji. Dopuszcza się także mniej 

trwałe rozwiązania za pomocą napawania 

specjalistycznymi drutami spawalniczymi (twar-

dość 250HB – 69HRC), w tym również takich, 

które zawierają węgliki spiekane.
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CAD/CAM/CAE w modelowaniu wtrysku 
Oprogramowanie CAD/CAM/CAE stanowi łącznik pomiędzy procesami projektowania i produk-
cji. Umożliwia tworzenie modeli 3D oraz gotowych programów obróbczych, a w najnowszych 
wersjach także szybkie prototypowanie z wykorzystaniem druku 3D. To jednak nie wszystko: 
coraz częściej jest bowiem przenoszone do chmury, dzięki czemu funkcjonuje w oderwaniu od 
czasu i przestrzeni.  � 27

Od SCADA do ERP 
– systemy zarządzania w przetwórstwie tworzyw 
W dobie Przemysłu 4.0 konkurencyjność przedsiębiorstw zależy w prostej linii od efektywności 
przetwarzania przez nie dużych zbiorów danych. A ta wymaga przestawienia się z tradycyjnej 
kartki i ołówka na komputerowe systemy zarządzania – zwłaszcza że te ostatnie są coraz inteli-
gentniejsze, a tym samym eliminują błędy ludzkie w procesach analizy.  � 32

Trendy w druku 3D 
Druk 3D przeszedł niesamowitą ewolucję – początkowo była to niszowa droga technologiczna 
aż osiągnął poziom, który znajduje się na językach wszystkich i przed którym coraz szerzej 
otwiera się wciąż rosnący rynek. Z artykułu można dowiedzieć się, jakie trendy w druku 3D 
dominują na rynku czy wykorzystywane są możliwości rozwoju tej technologii i które branże 
mogą na tym skorzystać.  � 48

� Temat wydania � MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW �

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8
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Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8
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Nowości w identyfi kacji tworzyw 
Najnowsze trendy technologiczne, rosnąca popularność telefonów komórkowych, palmtopów i innych elektronicz-
nych urządzeń przenośnych powszechnego użytku, powodują wprowadzanie na rynek wielu wysokowydajnych, 
zminiaturyzowanych podzespołów. I dokładnie to samo dzieję się w świecie technologii dotyczącej aparatury do 
identyfi kacji tworzyw. Co chwilę coś nowego, coś mniejszego, coś udoskonalonego i tak bez końca. A jak wygląda 
sytuacja w przypadku fi rm oferujących urządzenia do identyfi kacji tworzyw? Czy wzbogacają one swoją ofertę 
o nowe urządzenia, a może dokonano modyfi kacji w tych już znanych na rynku?  � 42

Formowanie rotacyjne – rotomoulding 
Rotomoulding - technika przetwórstwa tworzyw sztucznych, która wbrew opiniom, jest w miarę popularna. Podsta-
wowymi jej zaletami są niewielkie naprężenia wewnętrzne w produktach oraz relatywnie niskie koszty oprzyrządowa-
nia produkcyjnego – form.  � 54
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Opakowania z termoformierki: 
materiały, wzornictwo, maszyny 
Za trzy lata co trzeci produkt wychodzący z termoformierki będzie… opakowaniem. Sektor 
produkcji opakowań stanie się również tym, który w największym stopniu będzie napędzał roz-
wój technologii termoformowania. Robi to zresztą już dziś: nowe, aktywne, inteligentne mate-
riały, bezpieczne zamknięcia i praktyczne perforacje stanowią wyzwanie dla producentów i inte-
gratorów maszyn, zachęcając ich do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami.  � 36
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Centralny system podawania
Monitoring mikrobiologiczny
Kontrola temperatury 
oraz wilgotności powietrza 24h

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8
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Forma do wymiany, 
czyli jak szybko przezbroić wtryskarkę 
Przezbrojenie formy wtryskowej trwa średnio ponad godzinę i jest zdecydowanie najdłuższą czynnością z zakresu 
przygotowania wtryskarki. W tym czasie maszyna nie tylko na siebie nie zarabia, ale też konsumuje spore ilości ener-
gii. Nie dziwi więc, że presja na skrócenie czasów przezbrojeń również jest spora, a producenci wtryskarek i ich 
oprzyrządowania dwoją się i troją, by ułatwić przetwórcom to zadanie.  � 54
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O robotach słów kilka
Czy my się, aby przypadkiem nie obawiamy, że kiedyś zastąpią nas roboty? Myślę, że każdemu 
z nas nieraz to przeszło przez myśl. Na dzień dzisiejszy już wiele przykładów można podać 
– chociażby w samych fi lmach, które na pewno niejeden z nas miał okazję zobaczyć. Ale czy 
da się skonstruować coś doskonalszego od człowieka?
W artykule skupiono się na roli robotów w przemyśle tworzyw sztucznych. � 19

� Temat wydania � ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PRODUKCJI �

• Roboty IML        • Automatyzacje

• Systemy inspekcji wizyjnej

• Maszyny do rozdmuchu SMC

• Elektrostatyka SIMCO

• Usługi serwisowe      • Relokacje maszyn www.km-system.pl

ROBOTY IML

Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
powierzchni – to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podłożem są 
tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefi ny (polietylen, polipropylen i pochodne) wyko-
rzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów gospo-
darstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipro-
pylenu należy polakierować, oznakować czy ozdobić nadrukiem bezpośrednim.  � 78
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Rynek tworzyw konstrukcyjnych: 
czy należy spodziewać się tąpnięcia popytu?
Jeszcze do niedawna sektor tworzyw konstrukcyjnych należał do najszybciej rozwijających się 
segmentów rynku polimerów. Specyfi czna struktura popytu na te materiały sprawia jednak, 
że ich producenci są szczególnie narażeni na wahania koniunktury spowodowane epidemią 
Covid-19.  � 20
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Najlepiej doboru napoiny dokonywać na 

podstawie badania składu rodzimego mate-

riału ślimaka oraz w oparciu o informacje odno-

śnie przetwarzanego tworzywa sztucznego. 

Na rynku można spotkać napoiny typu Stellite 

lub inne proszki wykonywane często na zamó-

wienie przystosowane do pracy przy najcięż-

szych warunkach przetwórstwa. Wówczas takie 

zapewniają twardość w zakresie 50-65 HRC. 

Często zdarza się także gdy ślimak był tylko 

azotowany, to ślimak zregenerowany będzie 

miał wyższą wytrzymałość niż nowy detal. 

Z  tego względu regeneracja nabiera charak-

teru uszlachetniania i  wzmacniania zwojów. 

Regenerowana część będzie znacznie dłużej 

funkcjonowała i  utrzymywała wysoką wydaj-

ność maszyny, co oczywiście jest na plus.

Azotowanie
W celu zapewnienia jak największej trwa-

łości, elementy układów plastyfikujacych mogą 

być poddawane procesowi azotowania, który 

zapewnia im zwiększenie twardości i odpor-

ności na ścieranie, a  także poprawia ich 

właściwości antykorozyjne. W nowoczesnych 

układach plastyfikujących często wykorzystuje 

się do pokrycia współpracujących powierzchni 

materiału zwanego „bimetal” lub „molibden” 

Wszystkie części, zarówno nowe, jak i  rege-

nerowane, poddawane są obróbce polega-

jącej na toczeniu, wierceniu, tulejowaniu, szli-

fowaniu i polerowaniu. Procesy te mają na celu 

nadanie tym częściom właściwego kształtu, 

wymiarów i jakości powierzchni. 

Metoda TIG
Dobre efekty daje napawanie zwojów 

metodą TIG. Napawanie zwojów proszkami 

niesie duże ryzyko wykruszania się mate-

riału. Proszki dają warstwę twardszą i dlatego 

wiele firm je stosuje. Jednak w praktyce ślimak 

napawany zwykłym stellitem 12 o  twardości 

zaledwie ok. 48 HRC, w optymalnych warun-

kach przetwórstwa, pracuje dłużej. Poważną 

wadą ślimaków napawanych jest niska odpor-

ność rdzenia. Niestety przy większych rozmia-

rach nie ma alternatywy. Niekiedy stosuje się 

dodatkowe nałożenie na ślimak powłoki Cr 

lub z azotków chromu lub tytanu, jednak są to 

mało skuteczne rozwiązania. Chrom zwiększa 

odporność na korozję, niemniej jednak w przy-

padku mechanicznego uszkodzenia powłoki 

korozja postępuje w  tempie przyspieszonym 

powodując odpadanie powłoki w  miejscu 

uszkodzenia. Warstwa azotków jest bardzo 

cienka i  zazwyczaj szybko pęka w  wyniku 

rozszerzalności cieplnej podłoża, w  wyniku 

czego odpada. Skutecznym rozwiązaniem 

jest pokrycie ślimaka węglikiem wolframu pod 

warunkiem, że grubość warstwy wyniesie 

nie mniej niż 0,1 mm. Na rynku istnieją firmy, 

które oferują ślimaki specjalnie utwardzone 

w strefie narażonej na takie zużycie. Metoda 

ta faktycznie ogranicza zużywanie się zwojów, 

natomiast zużycie przenosi się na cylinder. 

Utwardzenie cylindra oznacza z kolei powrót 

do stanu wyjściowego, gdyż znowu trą 

o siebie elementy o jednakowej twardości. 

Kompozycje bimetalicznei, a nawet 
trimetaliczne

Najpopularniejszym rozwiązaniem uodpar-

niającym cylinder jest zastosowanie bimetalu. 

Element ten wykonywany jest metodą odle-

wania odśrodkowego, dzięki czemu w otworze 

na ślimak osadza się twarda warstwa grubości 

ok. 2 mm. Cylindry typu bimetal są odporne 

na działanie włókien szklanych, trochę gorzej 

jest z  odpornością na korozję. Najsłabszą 

stroną cylindrów typu bimetal jest niska odpor-

ność na wysokie ciśnienia i za mocne dokrę-

canie głowicy. Twarda warstwa ma przeważnie 

grubość 1,5-2 mm, pod nią jest materiał 

miękki. W przypadku wysokich ciśnień twarda 

warstwa pęka i następnie odpada (najczęściej 

na styku cylindra z głowicą). Takie same uszko-

dzenia powstają w  wyniku niewłaściwego 

montażu głowicy cylindra.

Nowocześniejszym rozwiązaniem jest 

cylinder typu trimetal. Niestety jest niewyko-

nalny w większych średnicach. On jednak też 

może zostać uszkodzony w przypadku wyso-

kich ciśnień. Jednak ze względu na to, że 

grubość twardej powłoki wewnętrznej wynosi 

tu 10 mm lub więcej, cylinder ten wytrzymuje 

znacznie wyższe ciśnienie niż bimetal.

Praca na regenerowanym układzie zapewnia 

zauważalny wzrost homogenizacji, uplastycz-

nienia i tzw. wybarwienia tworzyw, czyli wysoką 

jakość uzyskiwanych wyrobów. Wszystkie 

zabiegi wykonywane w ramach regeneracji służą 

poprawie wydajności procesów produkcyjnych, 

przede wszystkim tempa i  efektywności, co 

w  ogólnym rozrachunku oznacza dodatkowe 

oszczędności, również w perspektywie zużycia 

energii elektrycznej w procesach produkcyjnych.

Podsumowanie
Układ plastyfikujący to jeden z najważniej-

szych zespołów w maszynach wykorzystywa-

nych w  przetwórstwie tworzyw sztucznych. 

Ponieważ układ plastyfikujący w trakcie pracy 

urządzenia jest bardzo mocno eksploatowany 

i z czasem ulega po prostu zużyciu, objawia 

się powstawaniem luzów między jego współ-

pracującymi elementami.

Objawy zużycia układu plastyfikującego 

mają negatywny wpływ zarówno na pracę linii, 

wydajność, a także jakość produktów. 

Stosowanie naprawianych, modyfiko-

wanych i  regenerowanych układów upla-

styczniających we wtryskarkach i wytłaczar-

kach prowadzi więc do wyraźnej poprawy 

procesów przetwórczych, wpływając na prze-

bieg samego procesu, jak i ostateczne efekty 

pracy maszyn, a jakość i możliwości regene-

rowanych układów w niczym nie odbiega od 

fabrycznie nowych elementów. Regeneracja 

układu plastyfikującego pozwala też na opty-

malizację poziomu zużycia prądu względem 

ilości przetwarzanego materiału. W  efekcie 

przynosi więc korzyści ekonomiczne. Chcąc 

znaleźć bezpieczne źródło oszczędności dla 

zakładu przetwórstwa tworzyw, warto zdecy-

dować się właśnie na takie postępowanie. 
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Każda wtryskarka i wytłaczarka tworzyw 

sztucznych czy gumy wyposażona jest 

w  układ plastyfikujący zawierający ślimak 

i cylinder. Ten zespół jest „sercem maszyny” 

i od niego zależą, jakie wyroby i z jakich mate-

riałów na danej maszynie można produ-

kować. Często się jednak zdarza, że układ 

ten ulega uszkodzeniom lub zużyciu. Każdy 

przetwórca tworzyw na pewno spotkał się 

w  swojej pracy z  problemami związanymi 

z układami plastyfikującymi.

Na rynek polski i  europejski produkuje 

i dostarcza je m.in. firma XPERTS z siedzibą 

w  Zielonej Górze (woj. lubuskie). Zakład 

powstał w  2008 roku, natomiast doświad-

czenie właściciela i pracowników firmy powią-

zane z branżą układów wynosi ponad 20 lat. 

Firma cały czas inwestuje w swój wizerunek 

oraz nowoczesne technologie produkcji, aby 

sprostać wymaganiom najbardziej wymaga-

jących klientów. Główną ideą jest dążenie do 

maksymalnego skrócenia czasu otrzymywania 

oferowanych układów plastyfikujących. 

Powstające w firmie XPERTS części można-

kwalifikować w następujący sposób:

– ślimaki do wtryskarek i  wytłaczarek (do 

wszystkich rodzajów tworzyw – trójstre-

fowe lub barierowe, wykonanie standar-

dowe –  azotowane lub wzmocnione – 

bimetaliczne),

– cylindry do wtryskarek i wytłaczarek (proste, 

z  odgazowaniem, z  płaszczami chłodzą-

cymi, z  rowkowaną strefą zasypu, wyko-

nanie standardowe – azotowane, lub 

wzmocnione – bimetaliczne),

– zawory zamykające do wtryskarek (harto-

wane, do typowych wtryskarek dostępne 

z magazynu),

– głowice i dysze do wtryskarek (w tym nie-

standardowe, przedłużane ze wzgl. na 

budowę formy wtryskowej),

– systemy filtrowania i  mieszania uplastycz-

nionej masy tworzywa (głowice filtrująco-

-miksujące),

– układy segmentowe, dwuślimakowe i stoż-

kowe,

– regeneracja ślimaków i cylindrów na najno-

wocześniejszych obrabiarkach CNC. 

XPERTS – ceniony dostawca i producent 
układów uplastyczniających
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W przypadku oprogramowania NX wystę-

pują obecnie trzy rodzaje licencji:

– Extended – to licencje „rozciągnięte” w czasie, 

czyli tradycyjne licencje stałe (wieczyste),

– Rental – licencje, które się wypożycza na 

określony czas zwykle kilku miesięcy na 

czas trwania danego projektu,

– Subscription – czyli licencje czasowe, które 

wygasają po ustaniu okresu subskrypcji.

Obok wymienionych wyżej rozwiązań 

najnowszym wprowadzonym modelem licen-

cjonowania oprogramowania są tokeny. 

Początkowo były dostępne do pakietów  

NX CAE (Simcenter), a obecnie są wprowa-

dzane do pakietów NX CAD i NX CAM.

TOKENS – nowy model 
licencjonowania  
za pomocą tokenów

Jak to działa w praktyce zostanie pokazne 

na podstawie licencji NX CAD. Jako baza 

do korzystania z  tokenów służy podsta-

wowa (lub wyższa) wersja pływająca pakietu  

NX CAD. Każdy dodatkowy moduł jest wyce-

niony na określoną ilość tokenów, które 

licencja podstawowa pobiera z  dostępnej 

puli tokenów (to również licencja). Użytkownik 

wykupuje licencję na pakiet np. 100 tokenów, 

które umożliwiają mu dostęp w danej chwili 

do dowolnego modułu lub modułów, których 

wartość nie przekracza w danej chwili 100. 

Sama licencja na określoną ilość tokenów 

pływa w sieci. W praktyce mając dwa stano-

wiska NX CAD można już efektywnie wyko-

rzystywać licencje typu tokeny. W przypadku 

pakietów CAD użytkownik ma dostęp do 

~90 modułów, które rozszerzają możliwości 

podstawowej wersji pakietu NX CAD. Poniżej 

zostały opisane tylko wybrane moduły.

Translatory
NX wyposażony jest standardowo 

w  dwukierunkowe translatory IGES, STEP, 

PARASOLID, JT, STL, DWG/DXF. Wczy-

tuje też natywne pliki Solid Edge, SolidWorks 

i I-DEAS. Korzystając z tokenów może dodat-

kowo wykorzystać translatory do natywnych 

formatów CATIA v4 i v5 czy Creo (Pro/Engi-

neer) czy plików ACIS.

NX Realize Shape
Za pomocą metod modelowania Subdivision 

użytkownicy mogą tworzyć zaawansowane 

kształty produktów 3D z niespotykaną dotąd 

szybkością i łatwością obsługi. Zestaw narzędzi 

nadaje się zarówno do tworzenia szybkich 

koncepcji 3D, jak i  ostatecznych kształtów 

powierzchni o najwyższej jakości. NX Realize 

Shape jest w pełni zintegrowany z wszystkimi 

innymi funkcjami modelowania NX. 

Lattice Structures Design
Często stosowane w produkcji addytywnej 

(druk 3D), struktury kratowe (zwane także 

siatkowymi) pozwalają na redukcję wagi bez 

utraty integralności strukturalnej. NX Lattice 

Structures Design zapewnia potężny zestaw 

możliwości projektowych w  tym niestandar-

dowe komórki struktur w  celu zaspokojenia 

specyficznych potrzeb projektowych, takich 

jak np. zwiększona wytrzymałość, sztywność, 

odporność na uderzenia, absorpcji energii 

lub porowatości, jak również niestandardowe 

i randomizowane struktury. 

Structure Designer
Tworzy ramy konstrukcyjne w  sposób 

bardziej efektywny dzięki łatwej w  użyciu 

możliwości modelowania ram konstrukcyj-

TOKENY – nowe możliwości 
licencjonowania NX CAD/CAM/CAE

SIEMENS Digital Industries Software, producent programu NX, wprowadził nowy bardziej elastyczny sposób licen-
cjonowania oprogramowania, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z całej gamy dodatkowych modułów, 
bez potrzeby inwestowania w ich zakup.

Rys. 1   Struktura modułów NX CAD

Rys. 3   X Lattice Structure

Rys. 2   NX Realize Shape
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nych. Można tworzyć ramy konstrukcyjne 

w ciągu kilku minut, korzystając z asystenta 

rysowania ram, który przy pomocy minimalnej 

liczby kliknięć może tworzyć szkielety 2D.

NX Topology Optimization  
for Designers

Narzędzie to służy do optymalizacji projek-

towania, może być wykorzystywane do auto-

matyzacji ulepszania projektów, przy jedno-

czesnym spełnieniu wymagań w  zakresie 

wydajności, materiałów i  produkcji. Zawiera 

ono potężne możliwości optymalizacji, w tym 

możliwość konfiguracji i  przeprowadzania 

optymalizacji pojedynczego komponentu lub 

zespołu (złożenia), możliwość dodawania 

wariacji projektowych i produkcyjnych w celu 

kontrolowania wyników optymalizacji.

NX PMI Effectivity
Narzędzie to pomaga użytkownikom, 

którzy projektują produkty zawierające 

dużą liczbę wariantów, określić, które 

informacje o  produkcie i  produkcji (PMI) 

na modelu są istotne dla każdej konfigu-

racji produktu. NX PMI Effectivity dodaje 

możliwość wnioskowania o  efektywności 

obiektów PMI w oparciu o odniesienie do 

geometrii zawarte w  PMI. Pozwala to na 

wyświetlanie tylko tych obiektów PMI, 

które są istotne dla wybranej konfiguracji 

produktu.

NX Animation Designer
Dzięki tej łatwej w  użyciu apl ikacj i 

do symulacji ruchu, projektanci mogą 

tworzyć symulacje kinematograf iczne 

każdego produktu z ruchomymi częściami 

w  oparciu o  czas. Ta aplikacja pomaga 

projektantom lepiej zrozumieć, jak produkt 

będzie działać i  określić odstępy między 

częściami podczas ruchu. Program NX 

Animation Designer może być również 

używany do tworzenia animacji demon-

tażu dla atrakcyjnych wizualnie prezentacji 

produktów.

NX Routing 
NX Routing to wszystkie ogólne rozwiązania 

potrzebne do tworzenia, edycji kopiowania 

i przenoszenia ścieżek przewodów elektrycz-

nych, hydraulicznych itp.

NX Mold Wizard
Dzięki temu kompletnemu środowisku 

pracy można szybko i  sprawnie tworzyć 

projekty form, wykorzystując funkcje wspo-

magające i bazy komponentów do projek-

towania form. Nowatorskie funkcje wspo-

magają krytyczne procesy występujące 

podczas projektowania form. Podejście 

to obejmuje wdrożenie narzędzi, które 

upraszczają, automatyzują i  prowadzą 

użytkowników krok po kroku przez zadania 

związane z projektowaniem form wtrysko-

wych z tworzyw sztucznych.

NX Mechatronics Concept 
Designer

NX Mechatronics Concept Designer (MCD) 

oferuje funkcjonalne podejście projektowe do 

budowy modeli koncepcyjnych, które łączą 

w  sobie komponenty mechaniczne, elek-

tryczne i softwarowe komponenty w oparciu 

o wymagania produktowe na poziomie syste-

mowym. Umożliwia on wczesne tworzenie 

koncepcji w  zakresie projektowania mecha-

nicznego, elektrycznego i automatyzacji oraz 

związanych z  nimi, równoległych, interdy-

scyplinarnych przepływów pracy, wspierając 

w ten sposób proces rozwoju produktu.

Omówiono tutaj tylko kilka wybranych 

modułów dostępnych w  nowym sposobie 

licencjonowania, które pozwala na optymali-

zację wydatków ponoszonych na licencje. Do 

pakietów NX CAM i  NX CAE (SIMCENTER) 

wprowadzono podobny model licencjono-

wania, co jest unikalnym rozwiązaniem na 

światowym rynku. 

Rys. 4   Structure Designer

Rys. 5   Wymiary 3D PMI

Rys. 6   NX Animation Designer

Rys. 7   NX MOLD Wizard
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Elektryczne wtryskarki serii PX

energetyczna

� Modułowa konstrukcja i swoboda 
stosowania różnych form

� Intuicyjny układ sterowania MC6

� Łatwe doposażanie

� Maksymalna precyzja

� Optymalna szybkość

� Maksymalna elastyczność doboru 
podzespołów

� Zintegrowana serwohydraulika

� Większe możliwości jednostki wtrysku

Korzystaj z najnowszych technologii 
z innowacyjnym planem rozwoju


