
Materiały do zadań specjalnych
Tworzywa sztuczne obecnie wykorzystuje się w zastosowaniach, w których jeszcze kilka lat temu byłyby uważane 
za niemożliwe. Wysokosprawne polimery o specjalnych właściwościach fizycznych lub chemicznych coraz częściej 
zastępują metal, szkło i ceramikę. Są używane do specjalnych zastosowań w pojazdach, elektronice i inżynierii pro-
cesowej, a także w aplikacjach medycznych. Koncerny chemiczne opracowują nowe materiały, bądź modyfikują już 
te oferowane pod kątem oczekiwań odbiorcy.   18

Stacje do rozładunku big bagów:  
prosta konstrukcja, zadziwiająca 
funkcjonalność
Big bagi, worki foliowe i oktabiny już na dobre zadomowiły się w maga-
zynach przetwórców tworzyw sztucznych. Cenione za kompaktowe 
wymiary i sporą pojemność, są dziś z powodzeniem stosowane nie 
tylko w  magazynowaniu granulatu, ale także płatków, przemiału 
i proszków. Wygoda ich użytkowania kończy się jednak za drzwiami 
magazynu – gdy przychodzi do rozładunku opakowania. Rozwiąza-
niem są półautomatyczne stacje rozładunkowe projektowane specjal-
nie na potrzeby tego typu opakowań.  21

Możliwości zastosowania technologii 
plazmowej w przetwórstwie tworzyw
Technologia plazmowa stała się niezawodnym, wydajnym i przyjaznym dla 
środowiska rozwiązaniem dla wielu tworzyw sztucznych. Za pomocą pla-
zmy powierzchnia tworzyw sztucznych może zostać specjalnie zmodyfiko-
wana, aby poprawić wiązanie klejów i powłok w zastosowaniach przemysło-
wych, a nawet w celu połączenia samych tworzyw sztucznych, które wcze-
śniej były niekompatybilne. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie i to dzięki 
tej technologii użytkownicy mogą skorzystać z szerszego wyboru materia-
łów polimerowych i np. umożliwia zastąpienie kosztownych materiałów kon-
strukcyjnych tańszymi tworzywami standardowymi.   38
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 Aktualności Artykuł sponsorowany

INNOFORM® online, tegoroczna wersja 

dobrze już znanych bydgoskich targów, 

skutecznie połączyła branżę narzędziowo-

-przetwórczą. Patronat strategiczny nad 

wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trzy-

dniowe wydarzenie (20-22.04.2021) orga-

nizowane przez Bydgoski Klaster Przemy-

słowy oraz Targi w  Krakowie, dzięki cieka-

wemu połączeniu konferencji, giełdy koopera-

cyjnej i spotkań biznesowych z prezentacjami 

konkretnych rozwiązań, zgromadziło w sumie 

ponad 600 uczestników. 

Cele biznesowe? Zrealizowane
Wprawdzie wszyscy podkreślali, że nic nie 

zastąpi spotkań na żywo w Bydgoszczy, jednak 

uczestnicy potwierdzają, że udało im się zreali-

zować cele biznesowe. – Targi INNOFORM®, 

jak co roku były doskonałą okazją do poznania 

najnowszych trendów i technologii dla branży 

narzędziowo-przetwórczej. Debaty, prezen-

tacje biznesowe i giełda kooperacyjna pozwo-

liła na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie 

nowych kontaktów handlowych – powiedział 

Marcin Kozłowski, prezes zarządu, Baumalog 

Sp. z  o.o., który podczas swojej prezentacji 

biznesowej zaprezentował produkty Modula 

dedykowane do bezpiecznego składowania 

narzędzi i elementów produkcyjnych w wielu 

branżach. Jak podkreślił, firma jest zadowo-

lona z dużego zainteresowania tematem auto-

matyzacji procesów magazynowych i planuje 

udział w kolejnej edycji wydarzenia. 

Aktualne tematy w branży? 
Omówione

Pierwszego dnia zorganizowano międzynaro-

dową konferencję pt. „ECO-DESIGN i Covid 19 

– wyzwania i możliwości rozwoju branży narzę-

dziowo-przetwórczej”, w czasie której odbyły się 

dwa panele dyskusyjne. Jak podkreśla Katarzyna 

Meger – prezes zarządu Bydgoskiego Klastra 

Przemysłowego poruszono najbardziej aktu-

alne tematy. – Jeden z paneli dotyczył analizy 

bieżącej sytuacji w firmach w czasie pandemii, 

jakie trudności napotykają przedsiębiorcy oraz 

jakie są możliwości ich dalszego rozwoju. Poru-

szona została również kwestia roli, jaką branża 

narzędziowa odgrywa w rozwoju gospodarczym 

regionu, jak i całego kraju. Wprowadzeniem do 

dyskusji było przedstawienie wyników raportu 

„Analiza branży narzędziowej w aspekcie prze-

twórstwa tworzyw polimerowych”. W  drugim 

panelu tematem przewodnim były zmiany 

w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowa-

dzające nowe podejście w  gospodarowaniu 

materiałami – gospodarki obiegu zamkniętego. 

Poruszona została m.in. tematyka roli stoso-

wania zasady ECO-DESIGN na etapie projekto-

wania narzędzi do przetwórstwa tworzyw polime-

rowych, wdrażania rozwiązań Circular Economy, 

omówiono również doświadczenia i  wyzwania 

związane z pracą narzędzi podczas przetwarzania 

tworzyw biodegradowalnych oraz zagadnienia 

recyklingu tworzyw. Wśród panelistów znajdo-

wali się zarówno przedstawiciele administracji, jak 

i świata nauki oraz biznesu prowadzący działal-

ność na każdym z etapów cyklu życia produktu.

Współpraca biznesowa? 
Nawiązana

Drugiego dnia, w środę 21 kwietnia, odbyła się 

piąta edycji Giełdy Kooperacyjnej INNOFORM. 

– Tegoroczna edycja, po raz pierwszy w formule 

online, okazała się strzałem w  dziesiątkę. 

Dlaczego? Po raz pierwszy w komforcie własnych 

domów czy biur zarejestrowani uczestnicy mogli 

połączyć się z potencjalnymi partnerami bizne-

sowymi oddalonymi o setki a nawet tysiące kilo-

metrów. Ponad 120 zarejestrowanych uczest-

ników, prawie 80 spotkań bilateralnych, w tym 

69 spotkań o charakterze międzynarodowym(…). 

Pierwsze, jeszcze gorące relacje przedsię-

biorców, pokazują, iż gros tychże spotkań rokuje 

potencjałem nawiązania współpracy – podsumo-

wała event Lidia Chumowicz, kierownik Ośrodka 

Sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., organizator 

wydarzenia.

Praktyczne rozwiązania? 
Znalezione

W tym samym czasie trwały prezentacje bizne-

sowe, który zostały zaplanowane aż na dwa 

dni. Liderzy branży zaprezentowali najnowsze 

produkty i  usługi dostępne na rynku. Jak 

zauważa Eduard Hoess, specjalista ds. skano-

wania 3D / specjalista ds. obsługi klienta z firmy 

BA POLONIA MAIOR Sp. z o.o. wydarzenie było 

„okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji 

i doświadczeń. Format wydarzenia nowoczesny, 

wygodny i łatwy w obsłudze.” Wśród tematów 

prezentacji pojawiły się m.in.: skanowanie 3D, 

optymalizacja wydajności produkcji, prezentacja 

pierwszej na świecie Platformy Robotów, narzę-

dzia dedykowane dla przemysłu form i matryc. 

INNOFORM® online przyniósł realne korzyści 

uczestnikom, którzy w  tym trudnym czasie 

zyskali szansę na efektywną wymianę kontaktów 

i wiedzy. Z pewnością także jeszcze długo będzie 

trwał ruch na stronie internetowej innoform.pl, 

gdzie organizatorzy przygotowali wirtualną plat-

formę prezentacji i  usług. Ma ona charakter 

e-katalogu firm, który umożliwia szybki kontakt 

z danym producentem. Katalog będzie dostępny 

w sieci do 30 czerwca 2021, przez cały ten czas 

jest możliwość dodania swojej wizytówki. Zain-

teresowane firmy organizatorzy zapraszają do 

kontaktu. Do pobrania są również nagrania wyda-

rzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy 

czekamy na kolejne spotkanie – już na żywo, 

w 2022 roku. – W biznesie nic nie zastąpi spotkań 

na żywo. Dają one niepowtarzalną możliwość 

zaprezentowania maszyn i  narzędzi w  trakcie 

pracy, dlatego już dziś zapraszamy do udziału 

w przyszłorocznej edycji Targów INNOFORM®. 

Tymczasem jednak pozostańmy w kontakcie –

zachęcam do śledzenia naszego profilu na Face-

booku https://www.facebook.com/innoform 

– podkreśla Beata Snopkiewicz, project manager 

wydarzenia. 

Za nami INNOFORM® 
online
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Tegoroczna odsłona wydarzenia Packaging [R]evolution organizo-

wana jest przy współpracy z organizatorem targów Packaging Inno-

vations. Konferencja kierowana jest do osób z  firm kosmetycznych, 

spożywczych, alkoholowych, chemii gospodarczej i  przemysłowej, 

odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie strategii opakowań.

Zaproszeni prelegenci w trakcie swoich wystąpień poruszą tematy 

z obszaru: 

– „bezpiecznych opakowań”, czyli wykorzystania zabezpieczających 

farb i lakierów;

– materiałów etykietowych przyjaznych dla środowiska;

– wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w branży opakowań;

– technologii hybrydowego druku etykiet, która daje możliwość uzy-

skania unikalnych, personalizowanych etykiet z zaawansowaną deko-

racją; 

– stosowanych zdobień (w dobie zrównoważonego rozwoju); 

– recyklingu podkładów etykietowych.

Packaging [R]evolution to również wystąpienia na temat ekspozycji 

i dostępności opakowania na sklepowej półce, uczestnicy konferencji 

dowiedzą się między innymi, w  jaki sposób wprowadzić produkt do 

sieci handlowej oraz jak go wyróżnić się na tle konkurencji. 

Na zakończenie zaplanowano prelekcję będącą podsumowaniem 

wcześniejszych wystąpień mówiącą o tym jak wykorzystać w praktyce 

wskazane przez poprzednich prelegentów rozwiązania do stymulo-

wania sprzedaży poprzez opakowanie. 

Nowa formuła oparta na 25-minutowych, rzeczowych prezentacjach 

gwarantuje odpowiednią dynamikę wydarzenia. Program konferencji 

oraz link do rejestracji dostępne są na stronie internetowej spotkania. 

Udział w  konferencji jest bezpłatny; z  uwagi na ograniczoną liczbę 

miejsc obowiązuje rejestracja zgłoszeń. 

Packaging [R]evolution – nowe, nieoczywiste rozwiązania  

ze świata opakowań 
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Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażo-

wo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termo-

plastycznej o  zdolnościach produkcyjnych 

300 ton na rok. Jednocześnie spółka podpi-

sała umowy o nawiązaniu współpracy z firmą 

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet 

S.A. oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, 

a także list intencyjny z Państwowym Gospo-

darstwem Leśnym Lasami Państwowymi. 

Podpisanie dokumentów, potwierdzających 

wysoki potencjał biznesowy wprowadzonego 

rozwiązania, odbyło się 11 maja w Centrum 

Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty 

w Tarnowie.

Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy 

Azoty na dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019, której 

celem jest zmniejszenie wpływu niektórych 

produktów z  tworzyw sztucznych na środo-

wisko. Wskazane dokumenty dają pierw-

szeństwo zrównoważonym i  nietoksycznym 

produktom wielokrotnego użytku i systemom 

ponownego użycia. 

Zgodnie z przytoczoną Dyrektywą, opako-

wania jednorazowego użytku, które powstają 

z  tworzyw sztucznych produkowanych przy 

użyciu zmodyfikowanych polimerów natu-

ralnych lub produkowanych z  biopochod-

nych, kopalnych lub syntetycznych substancji 

wyjściowych, które nie występują naturalnie, 

zostaną wykluczone z  obrotu. Stosowany 

powszechnie polilaktyd, uważany dotychczas 

jako biodegradowalny materiał może również 

zostać objęty zapisami dyrektywy, ponieważ 

wymaga odpowiednich warunków kompo-

stowania. Konsekwencją będzie dynamiczny 

Grupa Azoty pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej 

na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych

wzrost zapotrzebowania na materiały speł-

niające wymagania dokumentu, a  takim jest 

właśnie skrobia termoplastyczna. Prognozuje 

się, że do 2030 roku europejski rynek skrobi 

odnotuje 2-krotny wzrost.

– Produkcja tworzyw biodegradowalnych, 

umożliwiających w pełni naturalny i neutralny 

dla środowiska proces rozkładu materiału, 

wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego 

Ładu i  jednocześnie jest zgodna z  naszymi 

celami. Brak producentów skrobi termopla-

stycznej na rynku polskim i w Europie Środ-

kowo-Wschodniej powoduje, że będziemy 

pionierem produkcji TPS. To nisza, która 

wymaga zagospodarowania, a  Grupa Azoty 

posiada technologie i  ekspertów, którzy 

pomogą nam osiągnąć ten cel. Sposób otrzy-

mywania skrobi termoplastycznej jest na 

bieżąco optymalizowany w  hali półtechnik 

w  CBR Grupy Azoty, umożliwiającej przete-

stowanie i przeskalowanie technologii opraco-

wanych w skali laboratoryjnej – mówi Tomasz 

Hinc, prezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

Prace nad nową technologią rozpoczęły się 

w Grupie Azoty w sierpniu 2019 roku. W maju 

2020 roku zostało dokonane zgłoszenie wyna-

lazku w  Urzędzie Patentowym RP, z  kolei 

w  marcu 2021 miało miejsce zgłoszenie do 

Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Grupa Azoty podkreśla łatwość przeskalo-

wania procesu do skali wielkotonażowej. 

– Odpowiadając na potrzeby rynku, możemy 

przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi 

termoplastycznej do Grupy Azoty Compoun-

ding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwięk-

szenie wolumenu produkcji. Skrobia będzie 

pierwszym w  pełni biodegradowalnym 

produktem Grupy Azoty, a  stuprocentowa 

biodegradowalność została potwierdzona 

badaniami wykonanymi w  akredytowanym 

laboratorium w  jednym z  Instytutów Sieci 

Badawczej Łukasiewicz. Nowa technologia to 

kolejne potwierdzenie efektywności zaplecza 

B+R Grupy Azoty – mówi Grzegorz Kądzie-

lawski, wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

Podczas uroczystości w CBR Grupy Azoty 

S.A. podpisane zostały trzy dokumenty doty-

czące nowej technologii.

Umowa z  Polską Grupą Opakowaniową 

Opakomet S.A. dotyczy dostarczenia przez 

Grupę Azoty S.A. biodegradowalnego poli-

meru na bazie skrobi termoplastycznej. Na 

podstawie porozumienia z Instytutem Badaw-

czym Leśnictwa przeprowadzone zostaną 

badania pilotażowe dotyczące możliwości 

wykorzystania biodegradowalnej skrobi termo-

plastycznej w  leśnictwie. Z  kolei w  ramach 

listu intencyjnego z Państwowym Gospodar-

stwem Leśnym Lasy Państwowe strony usta-

liły m.in., że zweryfikowana zostanie możli-

wość zastosowania w  bieżącej działalności 

Lasów Państwowych biodegradowalnych 

produktów oferowanych przez Grupę. Zade-

klarowano również współpracę w  kierunku 

rozwijania gospodarki o  obiegu zamkniętym 

(GOZ), jak również działania w zakresie ograni-

czania śladu węglowego.

Mówiąc o  potencjale skrobi, Grupa Azoty 

wskazuje na dużą dostępność i  niski koszt 

surowców. Dla Grupy istotna jest również 

kompatybilność z  dostępnymi polimerami 

biodegradowalnymi syntetycznymi oraz trady-

cyjnymi ropopochodnymi, a także uniwersal-

ność zastosowania produktu, m.in. w  prze-

myśle spożywczym - opakowania jednora-

zowe, folie, osłonki wędliniarskie; przemyśle 

agro - folie, doniczki, osłonki, nawozy; arty-

kuły codziennego użytku - torby jednorazowe, 

opakowania; technologia druku 3D – filamenty 

biodegradowalne, szpule; aplikacje designe-

rskie – ozdoby, gadżety reklamowe, czy też 

restauracje i bary – tace, podkładki.

W uroczystości podpisania porozumień 

udział wzięli udział m.in. Tomasz Hinc – prezes 

zarządu Grupy Azoty S.A., Piotr Stacho-

wicz – prezes zarządu Polskiej Grupy Opako-

waniowej OPAKOMET S.A., Andrzej Kania 

– wiceprezes zarządu ds. Rozwoju Grupy 

Opakowaniowej OPAKOMET S.A. oraz prof. 

dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor Insty-

tutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Krzysztof 

Stereńczak – zastępca dyrektora ds. nauko-

wo-badawczych w  Instytucie Badawczym 

Leśnictwa i Krzysztof Janeczko – z-ca dyr. ds. 

finansowych Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasów Państwowych. 



Granulaty czyszczące  
Ultra Purge™ zapewniają 
szybkie zmiany koloru.

GRANULAT CZYSZCZĄCY +  
PRODUKTY DO OBSŁUGI FORM +  

ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE

Nasze granulaty czyszczące Ultra Purge™ zmniejszają 
powstającą w trakcie zmiany koloru ilość odpadów oraz skracają 
czas czyszczenia, co poprawia wydajność procesu, spełniając 
jednocześnie  surowe wymogi ekologiczne. 
Pozwól nam pomóc Ci zmaksymalizować wydajność Twoich 
procesów przetwarzania termoplastów.

ODWIEDŹ PL.CHEMTREND.COM
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Według agencji badań rynku Mordor Intelligence, globalny rynek 

maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych do 2026 roku 

osiągnie wartość 42,44 mld USD rosnące średnio każdego roku 

o 5,2%. Coraz większe znaczenie w  tym wzroście odgrywać będzie 

przemysł tajwański, o czym m.in. można było się przekonać podczas 

konferencji online „Kształtowanie jutra, odkrywanie tajwańskich maszyn 

do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy”, zorganizowanej 6 maja 

br. przez Biuro Handlu Zagranicznego Ministerstwa Gospodarki Tajwanu 

(BOFT) oraz Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) 

we  współpracy z  Tajwańskim Stowarzyszeniem Przemysłu Maszy-

nowego (TAMI). Pięciu wiodących tajwańskich przedstawicieli tego 

sektora: Allen Plastic, ChumPower, Fu Chun Shin, Multiplas i Polystar 

zaprezentowało swoje najnowsze urządzenia do produkcji i recyklingu 

tworzyw sztucznych.

Bush Hsieh, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Maszyn do Prze-

twórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, działającego w ramach Tajwań-

skiego Stowarzyszenia Przemysłu Maszynowego (TAMI), podkreślił 

podczas otwarcia konferencji, że Tajwan jest obecnie jednym z sześciu 

największych eksporterów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych i gumy na świecie, co zawdzięcza m.in. zaawansowanej tech-

nologii oraz najwyższej jakości usługom posprzedażowym. Co ważne, 

cały tajwański przemysł maszynowy świetnie sobie radzi w  okresie 

po pandemii Covid-19. –  Według najnowszych statystyk wartość 

eksportu tajwańskiego przemysłu maszynowego wyniosła w marcu br. 

2,9 mld dolarów, co oznacza wzrost o 30,7% w porównaniu z marcem 

ubiegłego roku – podkreślił Bush Hsieh.

Celina Lin, przedstawicielka pierwszej z prezentowanych podczas 

konferencji firm – Allen Plastic Industries – zademonstrowała maszyny 

do pakowania w folię termokurczliwą. Uniwersalna maszyna AHL-1000 

może być wykorzystywana przy pakowaniu różnorodnych pojem-

ników, m.in. na kleje, pomadki, baterie czy inne produkty sprzedawane 

w pojemnikach o podobnym kształcie, o średnicy od 8 do 30 mm. Co 

najważniejsze, maszynę można bardzo szybko ustawić, w  zaledwie 

0,5 s, dzięki bardzo precyzyjnemu systemowi pozycjonowania obroto-

wego. Dwie inne maszyny (ASL-1000 i ASL-2000) do obkurczania folii 

mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi liniami do pakowania.

Firma ChumPower Machinery, którą na konferencji reprezentował 

Tony Wu, inżynier ds. wsparcia sprzedaży, zaprezentowała najnowszą 

wysokoobrotową maszynę do rozdmuchu z  rozciąganiem, która 

dzięki wydajności 24 000 butelek na godzinę należy do najszybszych 

tego typu maszyn na świecie. Oprócz tego wyróżnia się ona również 

dzięki trzem specjalnym funkcjom. Lekkie preformy, najlżejsza butelka 

o pojemności 200 ml waży zaledwie 4,3 g, pozwalają zaoszczędzić na 

kosztach surowców nawet 300 tys. dolarów rocznie i ograniczyć zużycie 

energii o ok. 14%. Kolejną nową funkcjonalnością jest zastosowanie 

pieca zapewniającego możliwość podgrzewania o 33% więcej preform 

dzięki zmniejszeniu odstępu między preformami do 38 mm (w porów-

naniu z 50 mm). Trzecią cechą jest zastosowanie systemu odzyskiwania 

Tajwańskie maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa efektywna produkcja i recykling odpadów z two-
rzyw sztucznych stały się jednym z najważniejszych wyzwań napędzających rozwój sektora przetwórstwa two-
rzyw sztucznych i gumy.

  Maszyna do rozdmuchu o dużej prędkości firmy ChumPower Machinery Corp.

  Etykieciarka Horizontal Shrink 
Sleeving Machine/AHL-1000 firmy 
Allen Plastic Industries Co., Ltd. 
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powietrza. Zamiast wydalania całego do atmosfery, część jest przecho-

wywana i ponownie wykorzystywana. 

Hank Wu, menadżer ds. sprzedaży w firmie Fu Chun Shin Machi-

nery Manufacture (FCS), zaprezentował podczas konferencji zopty-

malizowaną wtryskarkę serii FA ze zwiększoną z 57 do 71,9 kW mocą 

serwosilnika oraz zmodyfikowanym układem ciśnienia. Zwiększony 

o ponad 10% rozmiar płyty dociskowej i większa o ok. 30% wytrzyma-

łość pozwalają na wykorzystanie wtryskarki do większej liczby zasto-

sowań, podobnie zresztą jak nowatorski system iMF 4.0 (Intelligent 

ManuFactory) umożliwiający niezależne regulowanie i  kontrolowanie 

różnych parametrów na podstawie napływających z otoczenia danych. 

Inteligentny system, dzięki zarządzaniu czasem cyklu produkcyjnego, 

optymalizuje zużycie materiałów, co przekłada się na wzrost wydajności 

i mniejsze straty produkcyjne. Pozwala także na rejestrowanie czasu 

pracy operatorów, co również poprawia wydajność ich pracy.

David Wu, dyrektor generalny Multiplas Enginery, zaprezentował 

w pełni zautomatyzowane stanowisko wytwórcze – linię produkcyjną 

śrubokrętów, która integruje wtryskarki pionowe i poziome, robota 6-osio-

wego oraz inne maszyny pomocnicze w celu uzyskania w pełni zauto-

matyzowanej produkcji. Firma Multiplas oferuje ponadto wszechstronne 

rozwiązania w zakresie formowania, w tym pionowe formowanie wtry-

skowe, mikrowtryskiwanie, wielokolorowe formowanie wtryskowe i wiele 

innych. Ponadto wdraża własną technologię inteligentnego systemu 

formowania wtryskowego dla klientów na całym świecie, głównie z branży 

elektrycznej, motoryzacyjnej oraz elektroniki użytkowej. Do jej czołowych 

klientów należą m. in. Bosch, Black & Decker, Johnson & Johnson, 3M, 

Panasonic, Hitachi, Daikin, Foxconn, Asus, Nike i Callaway.

Ostatnią z  prezentowanych podczas konferencji firm była Poly-

star Machinery. David Lo, kierownik marketingu, podkreślił rosnącą 

potrzebę globalnej ochrony środowiska i  przedstawił rozwiązanie, 

które może pomóc firmom w realizacji koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Czyste odpady z folii fabrycznej można wprowadzać do 

maszyny Repro-Flex i uzyskać w ten sposób najwyższej jakości granulat 

z recyklingu. Można go następnie zmieszać z materiałem pierwotnym 

w celu stworzenia nowego materiału do produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych, zmniejszając w  ten sposób ilość odpadów. W  porów-

naniu do konkurencyjnych rozwiązań maszyna Repro-Flex charaktery-

zuje się o 20% większą wydajnością i o 10% niższym zużyciem energii. 

Do przetwarzania w tej maszynie nadają się m.in. folie PE i PP, skrawki 

worków, arkusze folii kurczliwej oraz bąbelkowej. W maszynie Repro-

-ONE można przetwarzać także materiały trudniejsze do zutylizowania, 

w tym np. tkane worki. Z kolei maszyna Repro-PLUS została wypo-

sażona w zaawansowany automatyczny filtr topiący, który zapewnia 

najlepszą wydajność filtracji. Może być używana do przetwarzania także 

odpadów pokonsumenckich, w tym o dużym stopniu zabrudzenia.

W webinarze wzięło udział ponad 280 widzów z krajów, takich jak 

Egipt, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Filipiny, Tajlandia, Turcja, 

Wietnam, Wielka Brytania, Nigeria, Malezja, Rosja i Polska. 

Źrodło: Taiwan Trade Center Warsaw, www.taitra.org.tw, warsaw@taitra.org.tw, Ad by BOFT

  Inteligentna i zaawansowana serwohydrauliczna seria IMM/FA firmy Fu Chun 
Shin Machinery Manufacture Co. 

  Bezobsługowa linia do produkcji śrubokrętów 
firmy Multiplas Enginery Co. Ltd.

  Linia do recyklingu Repro-Flex firmy Polystar Machinery Co. Ltd.
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Notowania cenowe
ABS
Ceny ABS w Europie osiągnęły poziom 2322-2422 EUR/T DDP, co 

oznacza wzrost o 222 EUR/T, w ślad za trendem cen styrenu. Ceny 

kontraktowe styrenu na kwiecień ustalono na poziomie 1863 EUR/T, co 

stanowi wzrost o 321 EUR/T w stosunku do marca. Z kolei ceny buta-

dienu w kwietniu umocniły się, uzyskując poziom 800 EUR/T (wzrost 

o 80 EUR/T w porównaniu z poprzednim miesiącem). Ceny kontrak-

towe dla akrylonitrylu wzrosły o 92 EUR/T.

PA
W kwietniu rynek inżynieryjnych PA znajdował się pod ciągłą presją dostaw 

i cen surowców. W przypadku PA 6 duży popyt w całym łańcuchu wartości 

był nadal głównym czynnikiem pozwalającym producentom utrzymać 

wysokie wskaźniki wykorzystania posiadanych mocy. Występowały pewne 

ograniczenia na rynkach surowców, ale w większości wynikały one z silnego 

popytu na PA 6, który spowodował znaczne ograniczenie dostaw w okresie 

ostatnich kilku miesięcy. Pod koniec kwietnia określano dostawy PA 6 jako 

„krótkie”. Jedną z istotnych przyczyn dla takiego stanu rzeczy była infor-

macja firmy BASF dotycząca ogłoszenia działania siły wyższej na niektóre 

gatunki polimeru PA  6 o  niskiej lepkości w  wyniku pożaru w  fabryce 

w Antwerpii w Belgii, który rozpoczął się 31 marca (zaostrzając sytuację 

jeszcze bardziej). Pod koniec kwietnia dostawy rynkowe nadal pozostawały 

bardzo napięte i nie oczekuje się znacznej poprawy sytuacji w maju. Popyt 

w II kw. utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamówienia u producentów 

na maj i czerwiec są na bardzo wysokim poziomie. 

Ceny inżynieryjnego PA6, w kwietniu odnotowały wzrosty, a za repre-

zentatywny poziom przyjęto 350 EUR/T, a  ceny osiągnęły poziom  

2530-2660 EUR/T DDP. Producenci polimerów pod koniec marca ogłosili 

zamiar podniesienia cen powyżej poziomu rozliczeń kontraktów benzenu 

na kwiecień (+ 230 EUR/T) i w przeważającej części producenci osiągnęli 

wzrost cen o ponad 100 EUR/T w stosunku do benzenu. Te wzrosty poli-

meru były zgodne ze średnim wzrostem cen kaprolaktamu w kwietniu, co 

skutkowało stabilną rentownością dla producentów poliamidu. Producenci 

PA 6 próbowali w niektórych przypadkach uzyskać wzrost w przedziale 

400-450 EUR/T, ale kupujący nie zaakceptowali takich wzrostów. Osią-

gnięto jednak rozliczenia zarówno powyżej, jak i poniżej 350 EUR/T. 

Ceny inżynieryjnego PA66, wzrosły w kwietniu o około 300 EUR/T, osią-

gając poziom 4080-4280 EUR/T DDP. Pierwsze cztery miesiące br., były 

niezwykle trudne dla uczestników rynku, głównie ze względu na wysokie 

poziomy cenowe, utrzymujące się od drugiej połowy 2020 r. Dostawy 

na rynek pełnej gamy półproduktów były bardzo limitowane, a ostatnie 

wydarzenia jeszcze pogorszyły sytuację. W kwietniu dostawy polimerów 

pozostawały bardzo ograniczone, a uczestnicy rynku nie byli w stanie 

ocenić, kiedy sytuacja może się poprawić. Brakuje również surowców na 

compoundy, głównie dotyczy to włókna szklanego, ale również i innych 

dodatków. Dostawy kluczowych surowców, takich jak adyponitryl, HMDA 

i  sól AH, zostały ograniczone z  powodu problemów produkcyjnych 

w Butachimie w Chalampe we Francji, które ostatecznie doprowadziły do 

deklaracji siły wyżej przez BASF na tych produktach, a także na bazowy 

PA 66. Butachimie jest wspólnym przedsięwzięciem BASF i  Invista, 

w którym posiadają po 50% udziałów. Zakład wg informacji rynkowych 

został zamknięty 12 kwietnia z powodu problemów technicznych, a pod 

koniec miesiąca obsługiwana była tylko jedna linia. BASF objął swoich 

klientów ścisłą alokacją w następstwie deklaracji siły wyższej. Uczestnicy 

rynku zareagowali na tę wiadomość z niedowierzaniem, a źródła przy-

znały, że przedłuży to niepewność na rynku PA 66 i dodatkowo ograniczy 

i tak już ograniczone dostawy.

PBT
Podaż PBT w Europie nadal jest niewielka, a zdaniem dystrybutorów 

występują dość duże problemy z pozyskiwaniem materiałów. Import 

jest nadal niski ze względu na ograniczenia w  transporcie kontene-

rowym i braku butanodiolu (BDO). Tym samym podaż jest opisywana 

jako niewystarczająca do zaspokojenia obecnego popytu. 

Ceny na I kw. ustalono z podwyżkami w zakresie 250-400 EUR/T, ze 

względu na dobry popyt, niską podaż, a także wyższe koszty surowców. 

Kupujący spodziewają się w II kw. znacznego wzrostu cen ze względu na 

wysokie koszty BDO i problemy z dostawami. Europejski rynek jest bardzo 

napięty, a rozliczenie za II kw. może przynieść dalszy wzrost cen. Ocze-

kiwano wzrostu cen na I kw. i ceny wzrosły o 450 EUR/T w porównaniu 

z IV kw. ub.r. W chwili obecnej nie ustalono jeszcze cen na II kw. br. Warto 

zauważyć, że ceny w Azji i Chinach spadły w kwietniu.

Europejski rynek kwasu tereftalowego (PTA) stał się wyjątkowo 

napięty, a dwóch producentów zadeklarowało siłę wyższą i ograniczyło 

dostawy do klientów kontraktowych przy alokacji między 50-70%. 

W zbliżającym się okresie letnim, który dla Europy jest zwykle 

sezonem wzrostu zapotrzebowania dla PBT, wraz z otwarciem Europy 

po mających miejsce blokadach, może nastąpić dalszy wzrost popytu. 

PC
Popyt na PC w Europie jest określany jako dobry, a jego uczestnicy 

opisują rynek jako dobrze zbilansowany. 

Podaż bisfenolu A, szczególnie gatunku technicznego, była na przyzwo-

itym poziomie, ale miejscami notowano jej osłabienia. Firma Hexion nadal 

nie wycofała siły wyższej ogłoszonej w stosunku do BPA w lutym, a inni 

dostawcy mają bardzo małą dostępność surowca na rynku. Zmniejszony 

import z Azji oznacza, że producenci poliwęglanu przez kilka tygodni będą 

musieli w dużym stopniu polegać na dostawach krajowych. Uważa się, że 

dostępność w Azji Północno-Wschodniej i Chinach jest bardzo ograniczona. 

Biorąc pod uwagę dobry popyt i rosnące koszty surowców, szacuje się, 

że kontrakty w II kw. wzrosły o 650-800 EUR/T do 3270-3510 EUR/T. 

Źródło: TOC
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Im niższe tarcie samolotu w powietrzu, tym 

mniejsze zużycie paliwa. Wykorzystując naturę 

jako wzór do naśladowania, przemysł lotniczy 

od wielu lat intensywnie bada sposoby zmniej-

szenia oporu aerodynamicznego. Obecnie 

Lufthansa Technik i BASF osiągnęły przełom 

w ramach wspólnego projektu. AeroSHARK, 

folia powierzchniowa imitująca delikatną 

strukturę skóry rekina, ma być wprowadzana 

w całej flocie frachtowców Lufthansa Cargo, 

począwszy od roku 2022, przyczyniając 

się do większej wydajności ekonomicznej 

frachtowców i redukując emisje.

Struktura powierzchni składająca się z żeber 

o  średnicy około 50 mikrometrów imituje 

właściwości skóry rekina, optymalizując 

aerodynamikę części samolotu związanych 

z  przepływem. Oznacza to mniejsze ogólne 

zapotrzebowanie na paliwo. W  przypadku 

frachtowców Boeing 777F Lufthansa Cargo 

Lufthansa Technik szacuje zmniejszenie oporu 

o  ponad jeden procent. Dla całej floty dzie-

sięciu samolotów oznacza to roczne oszczęd-

ności rzędu 3700 ton nafty i prawie 11700 ton 

emisji CO2, co odpowiada 48 indywidualnym 

lotom towarowym z Frankfurtu do Szanghaju.

W ramach swojej współpracy z  BASF 

Lufthansa Technik odpowiada za specy-

fikację materiałową, zatwierdzenie przez 

władze lotnicze oraz modyfikację samolotów 

w  ramach regularnych przerw konserwacyj-

nych między lotami. Do eksploatacji wyma-

gany jest certyfikat uzupełniający Supple-

mental Type Certificate (STC) dla frachtowców 

777F, który firma otrzyma od Agencji Bezpie-

czeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) 

z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie 

jako uznana organizacja działająca w obszarze 

projektów dla lotnictwa.

Dział Coatings firmy BASF opracowuje 

innowacyjne, funkcjonalne folie, takie jak 

powierzchnie żeberkowate w  jednostce 

Beyond Paint Solutions. Rozwiązanie speł-

niające surowe wymagania branży lotni-

czej wdrożono we  współpracy z  Lufthansa 

Technik. Powierzchnie zewnętrzne stosowane 

w  lotnictwie są narażone na czynniki, takie 

jak silne promieniowanie UV, a także wahania 

temperatury i  ciśnienia na dużych wysoko-

ściach. Firma BASF skupiła się zatem na 

potrzebie ekstremalnej trwałości i odporności 

na warunki atmosferyczne. Dla kluczowych 

kryteriów stosowanych w lotnictwie, obejmują-

cych łatwość zastosowania, obsługi i naprawy, 

opracowano niestandardową koncepcję.

– Jako ekspert w  dziedzinie powierzchni 

wdrażamy indywidualne rozwiązania dla 

naszych klientów. Innowacyjna technologia 

skóry rekina pozwala nam wspierać Lufthansę 

w  osiąganiu jej celów zrównoważonego 

rozwoju i w przyczynianiu się do tego, by prze-

mysł lotniczy stał się nieco bardziej przyjazny 

dla środowiska – powiedział Dirk Bremm, szef 

działu Coatings firmy BASF, w tej roli odpowie-

dzialny także za folie funkcjonalne.

Przemysł lotniczy od wielu lat bada możli-

wość wykorzystania technologii skóry rekina 

w samolotach, choć często miało to miejsce 

tylko na niewielką skalę. Po raz pierwszy pod 

koniec 2019 roku Lufthansa Technik i BASF 

wyposażyły prawie całą dolną połowę kadłuba 

Boeinga 747-400 Lufthansy w  500  metrów 

kwadratowych wspólnie opracowanej 

powierzchni imitującej skórę rekina, uzyskując 

dla tej modyfikacji certyfikat EASA. Następnie 

samolot ten (rejestracja D-ABTK) potwier-

dził potencjał oszczędnościowy technologii 

w czasie 1500 godzin planowanych przelotów 

długodystansowych. Stanowiło to jedno-

znaczny dowód na redukcję emisji o  około 

0,8% dzięki modyfikacji imitującej skórę rekina. 

Szacowane oszczędności w  przypadku 

Boeinga 777F są nawet wyższe ze względu 

na jeszcze szersze obszary zastosowania, 

wynikające między innymi z  braku rzędów 

okien we frachtowcu. Oszczędności potwier-

dzono za pomocą oprogramowania do analizy 

zużycia paliwa opracowanego przez Lufthansa 

Technik. Daje ono możliwość wiarygodnego 

wykazania skuteczności wielu różnych mody-

fikacji samolotów na podstawie komplekso-

wych danych.

Lufthansa Technik i  BASF planują dalszy 

spójny rozwój nowej technologii i  zamierzają 

objąć nią dodatkowe typy samolotów, a nawet 

większe powierzchnie. Dzięki temu w  przy-

szłości będą mogły jeszcze bardziej komplek-

sowo wspierać linie lotnicze na całym świecie 

w osiąganiu ich celów w zakresie zrównowa-

żonego rozwoju. Wstępne obliczenia mode-

lowe wykazują, że wykorzystanie techno-

logii skóry rekina na najwyższym poziomie 

ekspansji może zmniejszyć emisję CO2 nawet 

o trzy procent. 

Natura jako wzór do naśladowania: Lufthansa Group i BASF 

wprowadzają technologię skóry rekina
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Nowość w ofercie 

firmy Resinex

PCR to nowość w portfolio Resinex. Materiał 

ten produkowany jest na bazie odpadów post-

konsumenckich, takich jak zużyte reklamówki 

czy folia spożywcza. Gotowe do przetwórstwa 

compoundy na bazie PE posiadają certyfikaty 

potwierdzające, że do produkcji użyto mate-

riałów pochodzących z recyklingu. Dopraco-

wana formulacja, staranna kontrola jakości 

procesu produkcyjnego oraz powtarzalność 

parametrów fizykomechanicznych pozwala 

na szerokie zastosowanie PCR, np. w aplika-

cjach elastycznych opakowań, które nie mają 

bezpośredniego kontaktu z żywnością. Mate-

riał ten może zostać także z  powodzeniem 

wykorzystany do produkcji folii termokurczli-

wych zarówno jedno-, jak i wielowarstwowych 

(jako warstwa zewnętrzna lub wewnętrzna), 

dzięki jego kluczowym właściwościom, takim 

jak wytrzymałość oraz transparentność. 



 Nowości rynkowe 

Oerlikon Balzers, dostawca rozwiązań 

powierzchniowych, przedstawił nową ofertę 

powłok diamentowych BALDIA. Diament 

zapewnia specjalne właściwości: jest 

niezwykle odporny na zużycie ze względu 

na niezrównaną twardość, gwarantuje prze-

wodność cieplną i jest chemicznie obojętny, 

co czyni go odpowiednim wyborem do 

obróbki materiałów o  wysokiej wytrzyma-

łości. Powłoki diamentowe z oferty BALDIA 

poprawiają wydajność skrawania i  pozwa-

lają na produkcję części z najwęższymi tole-

rancjami, co pozwala na wysoką dokładność 

wykańczania. 

Nowa oferta powłok diamentowych obej-

muje całe spektrum wymagających zasto-

sowań i  jest podzielona na dwie grupy 

różnych materiałów obrabianych. Pierwsza 

zawiera powłoki do obróbki wysoce ściernych 

proszków sprasowanych i spiekanych, takich 

jak grafit do form i matryc, a także ceramikę do 

zastosowań stomatologicznych. W tych apli-

kacjach powłoki BALDIA COMPACT i BALDIA 

COMPACT DC pozwalają na wysoką wydaj-

ność obróbki. Drugą grupą materiałów bazo-

wych są tworzywa sztuczne wzmocnione 

włóknem, materiały warstwowe i  wysoce 

ścierne stopy aluminium stosowane w prze-

myśle lotniczym i  motoryzacyjnym. Dla tej 

grupy to BALDIA NANO i BALDIA COMPO-

SITE DC są właściwym wyborem. W  obu 

grupach końcówka „DC” oznacza maksy-

malną jakość powłoki z niezmiennie wysoką 

wydajnością narzędzia i  możliwie najcia-

śniejszymi tolerancjami średnicy narzędzia 

i grubości powłoki.

– Przejęcie D-Coat w zeszłym roku dało nam 

możliwość stworzenia najlepszych rozwiązań 

poprzez połączenie naszej synergii oraz 

naszej wiedzy. Rezultatem jest nowe portfolio 

BALDIA, które jest dostosowane do specy-

ficznych potrzeb najbardziej wymagających 

rynków. Nasze nowe portfolio BALDIA pozwala 

klientom na ekonomiczną obróbkę specjal-

nych materiałów oraz na zwiększenie trwałości 

ich narzędzi skrawających – mówi Wolfgang 

Kalss, dyrektor działu narzędzi skrawających 

w Oerlikon Balzers.

Oerlikon Balzers prowadzi centra powle-

kania w  zakresie powłok diamentowych 

na wszystkich kontynentach, gdzie firma 

posiada zakłady produkcyjne. W  głównym 

centrum w Niedercorn (Luxembourg), Erkelenz 

(Niemcy; dawniej D-Coat), Lake Orion (USA), 

Busan (Korea), a  wkrótce w  innych krajach 

Azji, eksperci są dostępni, aby doradzić 

klientom właściwą powłokę BALDIA. 

Oerlikon Balzers wprowadza nowe portfolio powłok 

diamentowych BALDIA
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Proces projektowania  
na przykładzie struktury crash 
wykonanej z kompozytów 
włóknistych

Proces opracowywania wysoko obciążo-

nych elementów konstrukcyjnych z  kompo-

zytów włóknistych można zasadniczo podzielić 

na następujące etapy:

– Studium wykonalności,

– Dobór materiałów, w tym opracowanie kart 

materiałowych,

– Optymalizacja materiału (struktura warstw, 

ułożenie włókien, rodzaj wzmocnienia itp.),

– Zoptymalizowana struktura oraz geometria 

elementów,

– Precyzyjne rozwiązania odpowiednie do 

procesu produkcyjnego,

– Projektowanie i produkcja narzędzi, 

– Opracowanie i wdrożenie procesu produk-

cyjnego,

– Prototypowanie i testowanie.

Zwłaszcza w pierwszej części opracowania, 

jest ono wspierane przez liczne symulacje 

obliczeniowe. W  szczególności duża różno-

rodność dostępnych systemów osnów, jak 

również włókien wzmacniających pozwala 

na wykorzystanie kompozytów włóknistych 

w  szerokim zakresie zastosowań przemy-

słowych (przemysł samochodowy, lotniczy, 

pojazdy specjalnego przeznaczenia itp.). Duża 

liczba zestawień materiałowych w połączeniu 

z  anizotropowymi właściwościami włókien 

wymaga przeprowadzenia wielu badań mate-

riałowych w  celu symulacji ich zachowania 

mechanicznego. Przy uwzględnieniu wpływu 

temperatury oraz prędkości odkształcania na 

zachowanie materiału należy przeprowadzić 

dodatkowe badania materiałowe. Te obszerne 

testy i tworzenie na ich podstawie kart mate-

riałowych jest, obok opracowywania specy-

ficznych dla użytkownika półproduktów dla 

kompozytów włóknistych, jedną z kompetencji 

firmy thermoPre ENGINEERING GmbH. Rys. 1 

przedstawia badania crash w celu określenia 

właściwości materiału zależnych od wskaźnika 

odkształcenia, a rys. 2 wyniki obliczeń z wali-

dacji odpowiedniej karty materiałowej.

Kompozyty włókniste w wysoko 
obciążonych konstrukcjach lekkich

Rosnące wymagania w  odniesieniu do aspektów mechanicznych, ekonomicznych i  ekologicznych wyma-
gają ukierunkowanego połączenia różnych materiałów i procesów produkcyjnych. Lekkie materiały konstruk-
cyjne, takie jak kompozyty włókniste, oferują wysoki potencjał w zakresie konstrukcji lekkiej oraz związanej z tym 
redukcji zużycia energii w ruchomych masach. Kompozyty włókniste charakteryzują się anizotropowym zacho-
waniem materiału, co wymaga stosowania złożonych metod obliczeniowych do dokładnego projektowania ele-
mentów konstrukcyjnie wysoko obciążonych. Spółka Dopak sp. z o.o. oraz thermoPre ENGINEERING GmbH 
zdobyły know-how w zakresie konstrukcji i projektowania, aż do produkcji wysoko obciążonych konstrukcji lek-
kich z kompozytów włóknistych.

 Ursula Steiner, prezes zarządu, Dopak Sp. z o.o. 
 Sebastian Iwan, ThermoPre Engineering GmbH 

Rys. 1   Struktura próbek testowanych zderzeniowo do charakterystyki materiału
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Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

ThermoPre ENGINEERING GmbH
Otto-Schmerbach-Straße 19
09117 Chemnitz

Wysoko obciążone elementy konstruk-

cyjne wykonane z  kompozytów włóknistych 

zazwyczaj składają się z  ciągłego zbrojenia 

włóknami w celu uzyskania wysokiej wytrzy-

małości i  sztywności, jak również z  krót-

kiego i  długiego zbrojenia włóknami w  celu 

poprawy sztywności i stabilności elementów. 

Typową strukturę takiego elementu pokazano 

na rys. 3. Laminat wielowarstwowy złożony 

z preimpregnatów o strukturze odpowiedniej 

dla ścieżki obciążenia, np. z  pojedynczych 

taśm termoPre®-UD, który jest termoformo-

wany w procesie produkcyjnym, gdy wnętrze 

narzędzia jest zamknięte. Następnie funkcjo-

nalna struktura żebrowa jest wtryskiwana na 

laminat wielowarstwowy. Wkładki metalowe, 

które mogą być zintegrowane bezpośrednio 

w  procesie wtryskowym, przejmują zadanie 

wprowadzania obciążeń do złożonej struktury 

kompozytowej.

Firma Dopak sp. z o.o. dostarcza rozwią-

zania technologiczne „pod klucz”, obejmu-

jące nie tylko energooszczędną techno-

logię, obsługę komponentów i  wszelkich 

innych niezbędnych maszyn i urządzeń pery-

feryjnych dla wyżej wymienionego procesu 

produkcji kompleksowych konstrukcji 

kompozytowych, ale również bogate 

doświadczenie w  przetwórstwie tworzyw 

sztucznych wzmacnianych włóknami. Szcze-

gólnie poprzez nowe centrum badawczo-

-rozwojowe. Spółka Dopak wspiera rozwój 

technologiczny nowych produktów, jak 

również ulepsza istniejące. Pomaga wdrażać 

nowe technologie, modernizować i optymali-

zować obecne procesy produkcyjne. Dyspo-

nując zaawansowanym i  najbardziej nowo-

czesnym sprzętem dostępnym obecnie na 

rynku w  postaci kompletnych linii produk-

cyjnych spółka przeprowadza testy oraz 

produkcję pilotażową.

Celem każdego rozwoju jest zawsze 

zwiększenie potencjału lekkich konstrukcji 

elementów konstrukcyjnych przy jednocze-

snym uwzględnieniu i  spełnieniu kryteriów 

ekonomicznych. Związana z  tym oszczęd-

ność CO2 w ruchomych częściach zwiększa 

trwałość lekkich produktów w całym okresie 

ich użytkowania. Obydwa przedsiębiorstwa 

będą również opracowywać szczegółowe, 

specyficzne dla danego produktu koncepcje 

recyklingu, w  szczególności dla przedsta-

wionych termoplastycznych komponentów 

wzmacnianych włóknami, w  celu zapew-

nienia zrównoważonego rozwoju lekkich 

rozwiązań konstrukcyjnych również po fazie 

ich użytkowania. 

Rys. 2   Symulacja dynamiczna do walidacji opracowanych przez siebie kart materiałów

Rys. 3   Przykładowe zastosowanie włókien krótkich i ciągłych w elementach konstrukcyjnych poddanych 
wysokim obciążeniom
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Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
(PGE Narodowy), 03-901 Warszawa
tel.: (22) 295 92 31, www.plastoplan.pl

Plastoplan posiada niezwykle szeroką 

ofertą tworzyw sztucznych, począwszy 

od wielkomasowych poliolefin, przez wiele 

polimerów i  compoundów konstrukcyjnych, 

a skończywszy na materiałach wysokospraw-

nych do szczególnych zastosowań technicz-

nych. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-

gują PPS i PEEK.

PPS (polisiarczek fenylenu) to częściowo 

krystaliczne tworzywo konstrukcyjne o bardzo 

wysokiej wytrzymałości termicznej i naturalnej 

niepalności. Dodatkowo tworzywo to charak-

teryzuje się wysoką odpornością chemiczną, 

która pozwala na jego stosowanie w warun-

kach ekspozycji na wiele czynników chemicz-

nych. W  ofercie japońskiego producenta 

DIC, którego dystrybucję w Polsce prowadzi 

Plastoplan Polska Sp. z o.o., znajduje się to 

tworzywo w  formie polimerów o  budowie 

liniowej i  rozgałęzionej. Produkty DIC.PPS to 

przede wszystkim compoundy polimerów 

bazowych zbrojonych włóknem szklanym, 

włóknem węglowym, modyfikowanych na 

udarność i z dodatkiem wypełniaczy mineral-

nych. W połączeniu z niską absorpcją wilgoci 

tworzywa te charakteryzują się bardzo wysoką 

stabilnością wymiarową i  wysoką sztywno-

ścią. Stąd chętnie są stosowane do produkcji 

elementów o  wysokiej dokładności wymia-

rowej, głównie w przemyśle motoryzacyjnym 

i urządzeniach elektrycznych. Inne interesujące 

aplikacje, gdzie wykorzystuje się też wysoką 

adhezję do silikonu, to wyroby medyczne 

i  urządzenia gospodarstwa domowego. 

Tworzywa DIC.PPS są oferowane jako granu-

laty w kolorze czarnym i naturalnym, są prze-

twarzane metodą formowania wtryskowego.

Poliaryloeteroketony, z  których najbardziej 

znanym jest PEEK to wysokotemperaturowe 

termoplasty o  niezwyczajnej charakterystyce. 

Dobra wytrzymałość półkrystalicznych aroma-

tycznych polimerów jest utrzymana nawet przy 

wysokich temperaturach. Dodatkowo mate-

riały PAEK wykazują bardzo dobrą udarność 

w niskich temperaturach, wysoką wytrzymałość 

na zmęczenie mechaniczne, niską tendencję do 

pełzania, jak również dobre właściwości ślizgo-

wo-cierne. Odporność chemiczna jest również 

bardzo dobra. Ze względu na niezwykła charak-

terystykę, poliaryloeteroketony są stosowane 

dla szczególnie wymagających zastosowań.

Dzięki wyjątkowej odporności termicznej 

i  wytrzymałości mechanicznej tworzywa 

konstrukcyjne PAEK są lokowane na szczycie 

piramidy tworzyw sztucznych. W  grupie tej 

najczęściej występujące tworzywa to PEEK, 

PEK i PEKEKK. Są to tworzywa wysokokry-

staliczne, których teoretyczny maksymalny 

stopień krystaliczności wynosi 45%, materiały 

występujące w praktyce przemysłowej mają 

stopień krystaliczności 25-30%, a nawet 40% 

w niektórych technologiach przetwórstwa.

Typowe zastosowania tworzyw PAEK to prze-

mysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, elek-

troniczny, wydobywczy (platformy wiertnicze), 

medycyna (implanty). Typowym przykładem 

zastosowania tworzyw PAEK są elementy 

izolujące silników elektrycznych – z uwagi na 

właściwości tworzywa pozwalają na produ-

kowanie mniejszych, bardziej kompaktowych 

silników, które są chętnie stosowane w napę-

dzie pojazdów elektrycznych. Plastoplan Polska 

Sp. z o.o. jest dystrybutorem wiodącego produ-

centa tworzyw PEAK, Victrex plc. Kompletna 

oferta zawiera następujące materiały:

– PEEK: VICTREX PEEK

– PEK: VICTREX HT

– PEKEKK: VICTREX ST

Tworzywa te są oferowane w formie granu-

latów zarówno jako materiały niemodyfiko-

wane, jak i compoundy, w kolorze naturalnym 

i czarnym.

Plastoplan Polska Sp. z o.o. posiada biuro 

w  Warszawie, a  dostawy tworzyw realizuje 

w  formie bezpośrednich dostaw z  fabryk 

w  Europie oraz przez dystrybucję z  maga-

zynów krajowych. Plastoplan Polska Sp. z o.o. 

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością 

zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 oraz spełnia 

wymagania systemu zarządzania ISCC PLUS. 

Wysokosprawne tworzywa DIC.PPS i Victrex 
PEEK w ofercie Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Plastoplan powstał w 1971 roku w Wiedniu. Założycielem i do dziś głównym udziałowcem firmy jest Hans Hro-
matka. Już na początku działalności Plastoplan rozpoczął współpracę z GE Plastics jako dystrybutor tworzyw 
technicznych. W ciągu kolejnych 20 lat była to dominująca działalność firmy, a sprawdzony model biznesowy 
był powielany w sąsiednich krajach: w Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Słowacji i Węgrzech. Plastoplan Pol-
ska Sp. z o.o. powstał w 2011 roku. W 2005 roku w ramach Grupy utworzona została również spółka Sax Poly-
mers, która w Austrii i w Szwajcarii posiada zakłady zajmujące się produkcją compoundów technicznych. Obecnie, 
oddając honor założycielowi, Hromatka Group Management AG z siedzibą w Aesch (Szwajcaria) jest holdingiem 
wszystkich spółek Grupy działających w 15 krajach Europy. Dzisiaj Plastoplan jest jednym z wiodących dystrybuto-
rów tworzyw technicznych w Europie, nadal jednak pozostaje rodzinną firmą, której siłę tworzy przede wszystkim 
dobrze zmotywowany zespół specjalistów czerpiących radość ze współpracy z klientami.

Artykuł sponsorowany



WYSOKOSPRAWNE POLIMERY PEEK I PPS
W OFERCIE PLASTOPLAN POLSKA

Victrex PEEK
Victrex ST
Victrex HT

DIC.PPS Compounds

Plastoplan Polska Sp. z o.o. 
Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 
(PGE Narodowy) | 03-901 Warszawa

Tel.: +48 22 295 92 31
biuro@plastoplan.pl

www.plastoplan.pl
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W ostatnich miesiącach koncern 

chemiczny Solvay we  współpracy 

z  innymi firmami rozszerzył swoje portfolio 

i  pokazał nowe zastosowania oferowanych 

tworzyw wysokosprawnych. 

Firma Stajvelo z  Monako wybrała Xencor 

LFT poliarylamid (PARA) firmy Solvay do 

produkcji rowerów elektrycznych wykonanych 

w całości z tworzyw sztucznych. Compoundy 

Xencor LFT umożliwiają wytworzenie roweru 

elektrycznego z  zaawansowanych mate-

riałów kompozytowych formowanych wtry-

skowo. Xencor LFT spełnia surowe wyma-

gania strukturalne, mechaniczne i estetyczne 

do tej aplikacji. Projekt roweru elektrycznego 

Stajvelo uosabia trudną do osiągnięcia równo-

wagę pomiędzy formą i  funkcją, częściowo 

dzięki unikalnej kombinacji właściwości Xencor 

PARA. Znacznie rozszerza on możliwości apli-

kacji materiałów Ixef PARA firmy Solvay, które 

z  powodzeniem zastąpiły metal w  urządze-

niach medycznych, zewnętrznych elementach 

samochodowych i małych urządzeniach, gdzie 

wymagane jest wysoce estetyczne wykoń-

czenie powierzchni. Compoundy Xencor LFT 

są przeznaczone do wypełnienia luki pomiędzy 

tworzywami termoplastycznymi z  krótkimi 

włóknami (SFT) a  zaawansowanymi mate-

riałami kompozytowymi. Łączą one w  sobie 

wysoką wytrzymałość, wysoką odporność 

na uderzenia, stabilność termiczną, bardzo 

niskie pełzanie, wysoką estetykę powierzchni 

i gładką charakterystykę przetwarzania. Prze-

znaczone są do zastosowań w różnych sekto-

rach, w  tym motoryzacyjnym, zaawanso-

wanego transportu, budowlanym, przemy-

słowym i  konsumenckim, jak również spor-

towym i rekreacyjnym  Korzyści wynikające ze 

stosowania Xencor LFT w porównaniu z meta-

lami to zdecydowanie mniejsza waga, większa 

swoboda projektowania, wysoka odporność 

chemiczna i usprawnione przetwarzanie.  

Po nieudanych próbach z  poliwęglanem 

(PC), firma TBL, producent jednorazowych 

komponentów i  systemów bioprocesowych, 

postanowiła zastosować Udel P-1700 PSU 

firmy Solvay, w  celu otrzymania wysokiej 

wytrzymałości, przezroczystości, odporności 

na ciepło, stabilności hydrolitycznej i  retencji 

właściwości mechanicznych podczas stery-

lizacji parowej w  wymagających warunkach 

biofarmaceutycznych. Oprócz przezroczy-

stego Udel P-1700 PSU, który jest wytłaczany 

do jednorazowych wzierników rurowych, TBL 

wybrał także nieprzezroczysty, biały gatunek 

Udel PSU, aby stworzyć połączenie między 

wziernikiem a rurką używaną w różnych zasto-

sowania medycznych. Ten produkt jest nakła-

dany na wziernik, aby utworzyć bezpieczną 

i higieniczną uszczelkę, która jest mocowana 

za pomocą mechanicznego zacisku. TBL 

Performance Plastics poddaje swoje mate-

riały niewiarygodnie rygorystycznym testom, 

w szczególności dla substancji ekstrahowa-

nych i wymywanych zgodnie ze standardem 

BioPhorum Operations Group (BPOG). Opie-

rając się na wyjątkowej wydajności Udel PSU 

TBL, planuje rozszerzyć zastosowanie tego 

materiału na nowe produkty, które są obecnie 

opracowywane. Materiały oferowane przez 

Solvay są wolne od składników pochodzenia 

zwierzęcego (ADCF) i  spełniają wymagania 

USP Class IV i ISO 10993 w zakresie biokom-

patybilności. 

Husco, dostawca wysokowydajnych części 

samochodowych, docenił właściwości mate-

riału ULTEM (PEI) od SABIC. Husco był 

jednym z  pierwszych użytkowników ULTEM 

w zastosowaniach motoryzacyjnych. Firma 

stosuje  ten materiał do wprowadzania inno-

wacji w projektowaniu inżynieryjnym i automa-

tyzacji. Typowe zastosowania żywicy ULTEM 

wykorzystanej przez Husco to komponenty 

ich elektrohydraulicznych zaworów sterują-

cych. Zawory te stosowane są m.in. w ukła-

dach zmiennych faz rozrządu (VVT), zmiennej 

wydajności pompy olejowej (VDOP) oraz 

w układach sterowania rozrządem cylindrów 

(CDA), które zwiększają oszczędność paliwa 

i  wydajność pojazdu. Największym zasto-

sowaniem rozwiązan Husco jest gama tech-

nologii fazowania krzywek i  zmiennych faz 

rozrządu (VVT). Te niedrogie, lekkie techno-

logie zaworów umożliwiają silnikom maksy-

malizację osiągów przy określonych obcią-

żeniach i  prędkościach. ULTEM to rodzina 

TWORZYWA WYSOKOWYDAJNE - NOWOŚCI RYNKOWE

Materiały do zadań specjalnych

Tworzywa sztuczne obecnie wykorzystuje się w zastosowaniach, w których jeszcze kilka lat temu byłyby uważane 
za niemożliwe. Wysokosprawne polimery o specjalnych właściwościach fizycznych lub chemicznych coraz czę-
ściej zastępują metal, szkło i ceramikę. Są używane do specjalnych zastosowań w pojazdach, elektronice i inżynie-
rii procesowej, a także w aplikacjach medycznych. Koncerny chemiczne opracowują nowe materiały, bądź mody-
fikują już te oferowane pod kątem oczekiwań odbiorcy. 

 Justyna Pawłowska 
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bezpostaciowych termoplastycznych żywic polieteroimidowych (PEI), 

które zapewniają wyjątkową odporność na podwyższoną tempe-

raturę, wysoką wytrzymałość i  sztywność oraz szeroką odporność 

chemiczną. Zapewniają równowagę między właściwościami mecha-

nicznymi a  przetwarzalnością. Kluczowe zalety produktu obejmują 

długotrwałą odporność na ciepło do 180°C; wyjątkowa wytrzyma-

łość i sztywność do 200°C; stabilność wymiarowa w szerokim zakresie 

temperatur; zachowanie wytrzymałości przez długi czas i nieodłączna 

ognioodporność bez stosowania uniepalniaczy.

Koncern SABIC wprowadził także dwa nowe compoundy LNP STAT-

-KON przeznaczone do samochodowych czujników wspomagają-

cych kierowcę (ADAS), znacznie poszerzając portfolio tych specjali-

stycznych materiałów. Nowe gatunki, oparte na politereftalanu buty-

lenu (PBT), mogą być stosowane do integracji z  osłonami radaro-

wymi wykonanymi z PBT, który zapewnia wysoką odporność na dzia-

łanie chemikaliów samochodowych. Uzupełniają i rozszerzają portfolio 

materiałów LNP STAT-KON firmy SABIC, które są oparte na poliete-

roimidzie (PEI) do wyższych temperatur przetwarzania lub na poliwę-

glanie (PC) do zastosowań ogólnych, które wymagają wysokiej trwa-

łości i  równowagi właściwości fizycznych. Absorpcja tych związków 

o wysokiej częstotliwości radiowej (RF) może pomóc zwiększyć zasięg 

wykrywania i poprawić rozdzielczość sygnału. Dzięki innowacjom mate-

riałowym czujniki w  zaawansowanych systemach wspomagających 

kierowcę (ADAS), zapewniają takie funkcje, jak wykrywanie martwego 

pola, unikanie kolizji, automatyczne hamowanie i ostrzeżenia o ruchu 

drogowym. Materiały pochłaniające fale radarowe (RAM) są stoso-

wane do ekranowania pola transmisji fal radarowych i tłumienia fal bocz-

nych, które mogą powodować powstawanie obrazów widmowych 

lub wyzwalać fałszywe działania lub alarmy. Portfolio materiałów LNP 

oferuje wysoką absorpcję fal radarowych, a także potencjalne korzyści 

kosztowe w porównaniu z materiałami pochłaniającymi fale radarowe, 

zaprojektowanymi do zastosowań wojskowych. Nowe mieszanki LNP 

STAT-KON na bazie PBT firmy SABIC zapewniają absorpcję fal radio-

wych na poziomie 67% przy częstotliwości 77 GHz, co może pozwolić 

na zwiększenie funkcjonalności ADAS w samochodach. Aby dotrzymać 

kroku szybkiemu rozwojowi czujników radarowych, SABIC wciąż opra-

cowuje dodatkowe gatunki, które są albo oparte na nowych materia-

łach, albo mają lepsze właściwości pochłaniania radarów. 

Invibio, część grupy firm Victrex plc, dostawcy wysokowydajnych 

rozwiązań biomateriałowych dla producentów urządzeń medycznych. 

Dostarcza PEEK-OPTIMA przeznaczony do komponentów dla kręgo-

słupa, ortopedii i stomatologii medycznej w celu opracowania długo-

terminowych wszczepianych wyrobów medycznych. Obecnie poli-

mery Invibio PEEK-OPTIMA są używane w około 13 mln wszczepio-

nych urządzeń na całym świecie, takich jak implanty stopy, kostki oraz 

kończyn dolnych (proksymalna artrodeza stawu międzypaliczkowego). 

Niedawno opracowany system Trigon firmy Nvision, wykonany z PEEK-

-OPTIMA HA Enhanced, daje możliwość zastosowania standardowej 

techniki chirurgicznej, która umożliwia bezpośrednie oraz dokładne 

umieszczenie implantu i  śrub bez dodatkowego powlekania. Samo-

dzielny system mocowania klinów do osteotomii Trigon ma właściwości 

sprzyjające wielokierunkowemu gojeniu kości i ulepszonej stabilizacji 

UJU PARYLS®:  
PSU,PPSU,PES SPECJALNE CENY

PARYLS® z YOUYOU to wysokowy-
dajne tworzywa sztuczne, które 
mogą być stosowane do pojedyńc-
zej lub wielokrotnej sterylizacji 
każdego typu.

ZALETY TWORZYWA
 ■ Wszystkie typy sterylizacji: parowa, tlenkiem etylenu EtO, 

plazmowa, i promieniami gamma
 ■ Doskonała trwałość i odporność na starzenie
 ■ Wytrzymałość na pękanie przy zastosowaniu szerokiej 

gamy chemikaliów i płynów ustrojowych

NORTRADE S.C. 
Ryszard & Eryk Nowak
Telefon: +48 22 789 20 46
nortrade@nortrade.com.pl
www.nortrade.com.pl

TEFLONTM Z CHEMOURS: 
TWORZYWA SZTUCZNE Z SERCEM  
DIAMENTU I SKÓRĄ NOSOROŻCA

Fluoropolimery TEFLONTM firmy  
CHEMOURS są szeroko stosowane 
w przemyśle elektrycznym,  
kablowym, elektronicznym, a także 
w przemyśle motoryzacyjnym,  
chemicznym,farmaceutycznym i 
półprzewodnikowym.

PORTFOLIO
 ■ TEFLONTM PTFE: proszek, mikroproszek, dyspersja
 ■ TEFLONTM FEP: proszek, granulat, dyspersja
 ■ TEFLONTM PFA: granulat, dyspersja
 ■ TEFLONTM ETFE: granulat
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bez reakcji niezgodności biologicznej związa-

nych z wprowadzonym materiałem. 

DOMO Chemicals rozszerzyło swoją gamę 

ulepszonych polimerów THERMEC, wprowa-

dzając nowe rozwiązanie zastępujące spie-

kany węgiel w  zastosowaniach do łożysk 

oporowych pomp głębinowych. THERMEC S 

to wypełniony szkłem i  minerałami, smaro-

wany materiał na bazie siarczku polifenylenu 

(PPS), który oferuje wyjątkowe właściwości 

w zakresie odporności na ścieranie i zużycie, 

co zwiększa trwałość narzędzia. Produkt jest 

nie tylko opłacalny, ale oferuje również korzyści 

w  porównaniu z  węglem spiekanym. Dzięki 

wysokiej przetwarzalności THERMEC S nadaje 

się zarówno do zastosowań związanych 

z  formowaniem wtryskowym, jak i wytłacza-

niem. Łożyska oporowe ze spiekanego węgla 

są stosowane w pompach głębinowych, ale 

istnieje ryzyko ich łatwego pęknięcia podczas 

obsługi. THERMEC  S pozwala rozwiązać te 

problemy, zapewniając wysoką wytrzyma-

łość na ściskanie i  odporność na tempera-

turę, jednocześnie oferując dobre parametry 

mechaniczne i niskie pełzanie. Pompy głębi-

nowe, które są głównie używane do nawad-

niania w  rolnictwie, są zwykle umieszczane 

kilka metrów pod powierzchnią ziemi w celu 

wydobycia wody. Łożyska oporowe mają 

duże znaczenie dla żywotności i wydajności 

tych pomp. Ponieważ łożyska te ciągle się 

obracają, będą więc ocierać się o  piasek, 

błoto i  metalową nieruchomą powierzchnię 

obudowy łożyska. Powoduje to wzrost tempe-

ratury podczas pracy. Ponadto, ze względu na 

bardzo wysokie ciśnienie podziemne (1 bar na 

metr), części te są również poddawane dzia-

łaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. DOMO 

THERMEC S został zaprojektowany tak, aby 

zastąpić węgiel spiekany w pompach głębi-

nowych, które są narażone na ciągłe działanie 

temperatur do 200°C. Połączenie PPS, szkła, 

wypełniaczy mineralnych i dodatków smarnych 

dało efekt synergiczny, który zapewnia wysoką 

odporność na ścieranie. Pozwoliło to na otrzy-

manie produktu końcowego o  wyższych 

właściwościach mechanicznych niż próbki 

węgla spiekanego. Szeroka gama produktów 

THERMEC została opracowana, aby spro-

stać wymaganiom specyficznych zastosowań. 

Gama ulepszonych rozwiązań polimerowych 

obejmuje nowe rozwiązania oparte na polifta-

lamidzie (PPA): THERMEC N; siarczek polife-

nylenu (PPS): THERMEC S; i polieteroetero-

keton (PEEK): THERMEC K.

Avient ma w  swojej ofercie compoundy 

tworzyw sztucznych zmniejszające statycz-

ność, które stosowane są w  urządzeniach 

do podawania leków zapewniają większą 

niezawodność dawki. Produkty te są częścią 

szerszej linii koncentratów barwiących 

i dodatków MEVOPUR „klasy medycznej” oraz 

„gotowych do użycia” mieszanek polimero-

wych, obejmujących polimery od PE do PEEK. 

Tworzywa sztuczne to izolatory w zawiązku 

z  tym są podatne na gromadzenie się 

ładunków elektrostatycznych. W zastosowa-

niach, w których tworzywa sztuczne stykają 

się z  proszkami, proszek może przywierać 

do powierzchni materiału. W urządzeniach 

do podawania leków, takich jak inhalatory 

suchego proszku, ten efekt sklejania zmniejsza 

niezawodność i powtarzalność dawki. Związki 

antystatyczne MEVOPUR zmniejszają rezy-

stywność powierzchni i  szybko rozpraszają 

ładunki, eliminując w ten sposób przywieranie 

leku. Należy pamiętać, że tworzywa sztuczne 

często mają bezpośredni kontakt z  lekiem, 

a inhalacja jest uważana za drogę podawania 

leku o średnim lub wysokim ryzyku, w związku 

z tym materiały z tworzyw sztucznych należy 

ocenić pod kątem biokompatybilności i ryzyka 

potencjalnego wymywania.

Chociaż wiele materiałów jest obecnie 

szeroko dostępnych jako produkty „klasy 

medycznej” z  towarzyszącymi deklaracjami 

regulacyjnymi i powiadomieniem o zmianach, 

zwykle dotyczy to tylko tworzyw, a nie barw-

ników lub dodatków, które są wprowadzane 

jako mieszanki lub koncentraty. To właśnie te 

barwniki i  dodatki stwarzają większe ryzyko 

potencjalnych substancji wymywalnych, które 

mogą dostać się do leku. Rodzina MEVOPUR 

znacznie zmniejsza to ryzyko, stosując 

wstępnie przetestowane składniki, które 

zapewniają zgodność z normami medycznymi 

i farmaceutycznymi, takimi jak ISO10993 i USP 

Class VI, wytwarzane w zakładach produkcyj-

nych posiadających certyfikat EN-ISO13485: 

2016 oraz kontrolę zmian. 
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Stworzenie pierwszego big baga przypi-

suje się firmie Gustav Grolman GmbH 

& Co. KG – niemieckiemu dystrybuto-

rowi chemii specjalnej z siedzibą w Düssel-

dorfie. Pomysł okazał się na tyle rewolucyjny, 

że w 1978  r. firma zastrzegła nawet nazwę 

worka, który od teraz mógł być sprzeda-

wany jedynie pod nazwą grolman BIG BAG. 

Mniej więcej w tym samym czasie na rynku 

pojawiło się inne rozwiązanie do trans-

portu surowców sypkich –  tzw.  oktabin. 

Ośmiokątny pojemnik z papieru lub tektury 

o wymiarach europalety (800 × 1200 mm) nie 

zjednał sobie co prawda tak wielu zwolen-

ników jak big bag, ale do dziś jest chętnie 

stosowany w branży przetwórstwa tworzyw, 

umożliwiając wygodne, kompaktowe składo-

wanie granulatów.

Oba opakowania mają jednak jedną zasad-

niczą słabość: mimo że świetnie sprawdzają 

się w procesie magazynowania, bardzo trudno 

jest je rozładować – zwłaszcza ręcznie. Nie 

dość, że przesypywanie zawartości big baga 

czy oktabina do podajnika niesie ze sobą 

poważne ryzyko rozsypania części zawartości, 

to jeszcze w  procesie tym powstaje spora 

ilość pyłu, który nie zawsze jest bezpieczny dla 

otoczenia. Poza koniecznością uciążliwego 

sprzątania taki ręczny rozładunek obciąża 

także pracowników fizycznie: w typowym big 

bagu mieści się ok. 1000 litrów surowca; jego 

ręcznie przesypywanie, przesuwanie czy ukła-

danie przeczy więc wszelkim zasadom ergo-

nomii na stanowisku pracy.

Nie dziwi więc, że w  ostatnich latach na 

znaczeniu szybko zyskują rozwiązania, które 

umożliwiają zastąpienie rozładunku ręcz-

nego rozładunkiem półautomatycznym, 

a  niekiedy i  w pełni automatycznym. Okre-

ślane zbiorczym mianem stacji do rozładunku 

big bag, cechują się na ogół prostą, solidną 

konstrukcją, na którą składa się stalowy stelaż, 

stożek/głowica wibrująca oraz mechanizm 

umożliwiający podwieszenie worka. Nieskom-

plikowaną budowę kompensują rozbudowane 

opcje dodatkowe, łącznie z możliwością pełnej 

automatyzacji procesu rozładunku.

Z podwieszanym workiem
Generalnie rzecz biorąc, stacje do rozła-

dunku big bagów dostępne są w  dwóch 

podstawowych wersjach konstrukcyjnych: 

jako rozwiązania ładowane od góry lub od dołu. 

Te pierwsze są tańsze i prostsze w budowie, 

ale wymagają zaangażowania w proces przy-

gotowania i  podwieszenia worka dodatko-

wego sprzętu, najczęściej wózka widłowego 

lub trawersy. W pierwszym przypadku worek 

podnoszony jest na odpowiednią wysokość 

przez wózek, a  następnie podwieszany na 

tzw. poprzecznicy z hakami. W drugim jego 

rolę przejmuje trawersa, a worek jest opusz-

czany na poprzecznicę. W ostatnim czasie na 

popularności zyskuje jeszcze jeden wariant 

z załadunkiem od góry, w którym rolę wózka/

trawersy przejmuje dźwignik na stałe zinte-

growany z  poprzecznicą. Takie rozwiązanie 

umożliwia niezależną obsługę stacji w różnych 

fazach procesu produkcyjnego, ale jednocze-

śnie wymaga z reguły inwestycji w dźwignik, 

który rzadko kiedy dostarczany jest w stan-

dardzie. Zarówno dźwignik, jak i  poprzecz-

nica powinny przy tym cechować się sporym 

udźwigiem – zwykle do 2000 kg.

Na wyjściu u dołu worek zostaje połączony 

ze stożkiem wibracyjnym, który, emitując 

rytmiczne drgania, ułatwia rozbijanie i opróż-

nianie zawartości opakowania. W przypadku 

materiałów mających tendencję do sklejania 

Stacje do rozładunku big bagów: 
prosta konstrukcja, zadziwiająca funkcjonalność

Big bagi, worki foliowe i oktabiny już na dobre zadomowiły się w magazynach przetwórców tworzyw sztucznych. 
Cenione za kompaktowe wymiary i sporą pojemność, są dziś z powodzeniem stosowane nie tylko w magazyno-
waniu granulatu, ale także płatków, przemiału i proszków. Wygoda ich użytkowania kończy się jednak za drzwiami 
magazynu – gdy przychodzi do rozładunku opakowania. Rozwiązaniem są półautomatyczne stacje rozładunkowe 
projektowane specjalnie na potrzeby tego typu opakowań.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Konstrukcja stacji do rozładunku big bag 
jest bardzo prosta i bazuje na stalowym 
stelażu, nierzadko z możliwością dalszej 
rozbudowy. 
Źródło: CEMA
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można dodatkowo zastosować tzw.  blaszki 

płatkowe, które, napierając na cztery rogi 

worka, ułatwiają jego dokładne opróżnienie 

w  sytuacji, gdy big bag jest niemal pusty 

i rozładunek grawitacyjny przestaje być efek-

tywny. Zaś w  przypadku najtrudniejszych 

materiałów przydadzą się dodatkowo ubijaki 

pneumatyczne rozbijające zbrylony surowiec 

na mniejsze fragmenty. Za sterowanie nimi 

odpowiada pneumatyczny system sterowania 

– najbardziej powszechna metoda regulacji 

pracy stacji. 

Nie zawsze jednak system taki okazuje 

się wystarczający: w  przypadku procesów 

wymagających bardzo wysokiej precyzji 

opróżniania big bagów – tak w  jednostce 

czasu, jak i pod względem objętości, zamiast 

sterowania pneumatycznego można zasto-

sować system elektroniczny z  możliwo-

ścią indywidualnej parametryzacji całego 

procesu w  zależności od zastosowanego 

materiału. Wśród innych opcji dodatkowych 

sporą popularnością cieszą się także układy 

tnące ułatwiające rozdrabnianie big bagów 

po zakończonym rozładunku, zawór podaj-

nikowy z funkcją kruszenia zbrylonego mate-

riału wspomagający przepływ surowca oraz 

specjalne systemy uszczelnień dedykowane 

przemysłowi spożywczemu (z  dopuszcze-

niami FDA).

Z głowicą ssącą
Opisana konstrukcja ładowana od góry, 

choć prosta i  funkcjonalna, ma jedną 

zasadniczą wadę: uniemożliwia precy-

zyjne dozowanie materiału z worka w sytu-

acji, gdy nie chcemy rozładowywać całej 

jego zawartości. Zsyp grawitacyjny powo-

duje, że uwalniany z  worka surowiec 

szybko przemieszcza się ku dołowi i zaha-

mowanie jego przepływu jest co prawda 

możliwe, ale mało dokładne. Worek można 

zamknąć za pomocą zaworu membra-

nowego, ale proces ten realizowany jest 

wyłącznie podczas rozładunku, co znacznie 

go utrudnia. Dlatego też producenci stacji 

KRÓTKI PRZEGLĄD RYNKU

TRZY WERSJE, TRZY SPOSOBY ZAŁADUNKU

Stacje rozładunkowe SBB firmy WAM dostępne są w trzech wersjach załadunku – S (wózek widłowy), 
C (trawersa) i M (wciągnik). Każda wyposażona jest w solidną, stalową ramę, zbiornik wyładowczy, 
a także poprzecznicę z hakami do podwieszenia worka. Co więcej, można je dodatkowo wyposażyć 
w elektroniczne sterowanie, ubijaki pneumatyczne do rozdrabniania surowca, zawór podajnikowy kruszący 
do lepkich tworzyw, a także w specjalny system uszczelnień do zastosowań w przemyśle spożywczym.

https://wamgroup.pl

DO DROBNYCH PROSZKÓW

Stacja Oktomat SOS firmy Helios dostępna w ofercie firmy Labotek została opracowana specjalnie 
z myślą o rozładunku materiałów trudnych, takich jak proszki czy surowce włókniste. Ładowana od dołu, 
została wyposażona w głowicę rotacyjną, która ułatwia rozbijanie zbrylonego proszku, a także szereg 
opcji dodatkowych zwiększających efektywność rozładunku, takich jak działka ze sprężonym powietrzem 
czy oscylująca dźwignica. Co więcej, zamiast standardowego sterowania SOS urządzenie można także 
wyposażyć w sterowanie Oktabag zapewniające najwyższą precyzję rozładunku i dozowania proszku.

www.labotek.pl

BEZPIECZNY ROZŁADUNEK TOKSYCZNYCH SUROWCÓW

Wśród opcji dodatkowych stacji BBDS firmy DEC można znaleźć m.in. specjalne głowice dokujące 
z systemem izolacji DCS przeznaczone do rozładunku materiałów szkodliwych o toksyczności na poziomie 
OEB 4. Dodatkowo można je także wyposażyć w lancę ssącą z funkcją rozbrylania i pneumatyczne 
ramiona masujące ułatwiające rozdrobnienie surowca. Każda stacja zapewnia bardzo precyzyjny 
rozładunek produktu – zwłaszcza w połączeniu z celkami wagowymi.

www.tekpro.pl

PEŁNA AUTOMATYZACJA KILKU STANOWISK

A gdyby tak zamiast jednej stacji postawić obok siebie kilka bliźniaczych konstrukcji z funkcją 
automatycznego załadunku worka za pomocą wciągnika? Taką opcję oferuje firma JN PROJEKT tworząca 
stacje rozładunku big bag projektowane indywidualnie pod potrzeby klienta. Jej wielostanowiskowe 
rozwiązania świetnie sprawdzą się w halach i magazynach: są proste w obsłudze, można je łatwo 
zintegrować z istniejącymi systemami transportu materiału, a ich modułowa budowa sprawia, że można je 
w każdej chwili rozbudować o kolejne elementy.

www.jnprojekt.pl
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postanowili odwrócić całą procedurę i umie-

ścić worek nie na górze, lecz na dole. 

Jak działają tego typu stacje rozładunku? 

Miejsce poprzecznicy z  hakami zajmuje tu 

pierścień podnoszący, na którym zaczepia 

się worek, a  którego zadaniem jest stop-

niowe, automatyczne unoszenie opako-

wania w  miarę jego opróżniania, tak aby 

materiał zsuwał się centralnie ku środ-

kowi worka. Sam granulat, przemiał lub 

proszek pobierany jest z worka za pomocą 

specjalnej głowicy ssącej. W wersji podsta-

wowej pracuje ona najczęściej statycznie, 

zwyczajnie pobierając materiał z dna worka, 

zaś w wersji rozbudowanej przeznaczonej do 

rozładunku materiałów trudnych (proszków, 

włókien, elementów kanciastych) zostaje 

dodatkowo wyposażona w  funkcje wibracji 

i oscylacji, które rozbijają materiał i ułatwiają 

jego pobieranie.

Stacje ładowane od dołu już w  wersji 

podstawowej są zwykle wyposażone w możli-

wość regulacji wysokości podwieszenia worka 

oraz alarm o całkowitym opróżnieniu opako-

wania. Podobnie jak w  wersji ładowanej od 

góry, uzupełnia je cały szereg opcji dodat-

kowych, w  tym m.in. dodatkowy mecha-

nizm jezdny umożliwiający przemieszczanie 

urządzenia, przewodowa konsola do zdalnej 

obsługi, działka ze sprężonym powietrzem 

rozbijające materiał, a  także waga do precy-

zyjnej kontroli ilości materiału pozostałego 

w worku.

Niekiedy producenci przygotowują specjalne 

warianty stacji przeznaczone do rozładunku 

najdrobniejszych surowców (proszków), 

wyposażone w  rozbudowane funkcje oscy-

lacji, rozdrabniania i  fluidyzacji materiału, 

a także specjalne wersje do stref zagrożonych 

wybuchem (ATEX) i  kontaktu z  żywnością 

(wykonane z niepowlekanej stali szlachetnej).

Automatyzacja i indywidualizm
Niezależnie od sposobu montażu worka 

(na górze lub na dole), wszystkie opisane 

konstrukcje cechują się jedną wspólną 

cechą: opakowanie należy tu otwierać 

ręcznie, co powoduje, że proces rozładunku 

można zautomatyzować jedynie w  części. 

Z jednej strony zapewnia to wysoką kontrolę 

nad cały procesem, z drugiej jednak mocno 

go spowalnia. A  ponieważ współczesny 

rynek coraz częściej konkuruje nie tylko ceną 

i  jakością, ale także czasem realizacji cyklu 

produkcji danego wyrobu, na znaczeniu 

w kolejnych latach zyskiwać będą prawdo-

podobnie stacje umożliwiające niemal pełną 

automatyzację procesu rozładunku big 

bagów i oktabinów. Możliwość taką zapew-

niają automatyczne systemy noży tnących, 

dostępne np. w stacjach oferowanych przez 

niemiecką firmę Telsching. Jeśli dodat-

kowo stację taką zintegrujemy z  trawersą 

lub dźwignikiem oraz automatycznym prze-

nośnikiem rozładowanego tworzywa, udział 

człowieka w  całym procesie stanie się 

niemal zbędny.

Silnemu trendowi automatyzacji i  „umaso-

wienia” rozładunku big bagów towarzyszy 

tendencja odwrotna zmierzająca do indywi-

dualizacji oferty producentów stacji, tak aby 

w  pełni dostosować ją do potrzeb danego 

klienta. Już dziś rozwiązania takie ofero-

wane są w najróżniejszych wymiarach, wyso-

kościach i  kolorystyce, a w kolejnych latach 

trend ten prawdopodobnie jeszcze zyska na 

znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do opcji 

dodatkowych. Wszystko to działać będzie na 

korzyść klienta, dając mu możliwość indywi-

dualnego dostosowania stacji i całego procesu 

rozładunku do własnych potrzeb – pod warun-

kiem dysponowania odpowiednio zasobnym 

portfelem. 

Rys. 2   W stacjach ładowanych od dołu, takich jak 
Oktomat firmy Helios, worek opróżniany jest 
za pomocą głowicy ssącej wprowadzanej 
do wnętrza, a za dokładny rozładunek 
odpowiada pierścień unoszący. 
Źródło: Labotek
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MIESIĘCZNIK PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

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

Naprawiać czy kupować nowe? 
Układ plastyfi kujący jest jednym z najważniejszych elementów wytłaczarki czy wtryskarki, który jest szczególnie nara-
żony na zużycie. Ale nim zostanie wyjaśnione jak naprawiać czy jak regenerować ten układ może warto dowiedzieć 
się jak działają układy plastyfi kujące i jakie mają elementy.  � 50
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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 �
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Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Systemy Neva idealnie nadają się do logistyki i  magazynowania. 

Wypełnione tworzywem systemy mogą być sztaplowane w ilości 

do 4 sztuk. Ustawienie jednostek w  stosy pozwala zaoszczędzić 

powierzchnię w magazynie, jak i podczas transportu. Systemy usta-

wione pojedynczo lub w stosy są stabilne podczas transportu na duże 

odległości, a poprzez optymalne ładowanie systemów można zmniej-

szyć liczbę przewozów. Wszystkie zastosowane komponenty cechują 

się długą żywotnością i  produkowane są z  wysokiej jakości mate-

riałów, które podlegają recyklingowi w 100%. Neva charakteryzuje się 

bezpiecznym i czystym środowiskiem pracy. 

Dane techniczne:
– Masa podstawy: 30 kg,

– Wykonane z PP i PA,

– Słupki: stal galwanizowana, stal nierdzewna – typ 304,

– Masa kompletnego systemu 50 kg -60 kg (w zależności od rozmiarów 

big bag),

– Maksymalne obciążenie pojedynczego systemu: 1 x 1500 kg, 

– Maksymalne obciążenie stosu: 4 x 1.500 kg,

– Zakres temperatury stosowania: od -10°C do + 40°C,

– Certyfikat wystawiony przez instytut IBE-BVI i Sebert.

Worki opróżniane są automatycznie lub ręcznie przy wykorzystaniu 

stacji opróżniania. Stacja składa się z ergonomicznej konstrukcji wyko-

nanej ze stali nierdzewnej przystosowanej do zamontowania na niej 

podstawy na big bag wraz z wyjściem do podłączenia podajnika DN40. 

Magazynowanie 
materiałów sypkich
Wrocławska firma Dopak jest dostawcą modułowych systemów Neva do napełniania, opróżnia-
nia oraz magazynowania worków big bag, z powodzeniem stosowany także podczas transportu 
materiałów sypkich. Konstrukcja systemu jest bardzo prosta. Składa się z wytrzymałej i stabilnej 
podstawy, do której przymocowane są słupki zakończone uchwytami na zawiesia worka. W zależ-
ności od potrzeby system Neva jest przewidziany na worki o różnych pojemnościach. Montaż oraz 
demontaż worków jest bardzo prosty i może być wykonany przez jedną osobę. Konstrukcja Neva 
umożliwia w bardzo szybki sposób wypełnienie worków od góry materiałem sypkim, np. granulatem 
oraz opróżnianie ich za pomocą specjalnego otworu wylotowego znajdującego się w podstawie. 

STACJE DO ROZŁADUNKU BIG BAGÓW – PRZEGLĄD
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STACJE DO ROZŁADUNKU BIG BAGÓW – PRZEGLĄD

Kontakt: 
Technigo, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, biuro@technigo.pl, 606 773 505, 533 301 476

Stacje do rozładunku
worków big-bag! 

Polski 
producent

Technigo oferuje stacje 
do rozładunku worków 
big-bag, produkowane  
również na indywidualne 
zamówienia Klientów. 

Technigo
ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa
tel. kom.: 606 773 505, 533 301 476
biuro@technigo.pl, https://technigo.pl

Rozwiązania do rozładunku 
big bagów od Technigo

Technigo to marka handlowa Asten Group oferująca 
klientom rozwiązania usprawniające produkcję na każ-
dym jej etapie. 

Jednym z produktów, które znaleźć można w ofercie Technigo są 

stacje do rozładunku big bagów. Dzięki doświadczeniu i  latom 

współpracy z  przetwórcami tworzyw sztucznych wykorzystywane 

rozwiązania w  pełni odpowiadają potrzebom klientów. Wysokość, 

szerokość, możliwości regulacji czy sposób montażu big bagów speł-

niają wymogi konkretnych procesów produkcyjnych, nawet tych najbar-

dziej wymagających. W każdym projekcie możliwe jest zastosowanie 

wyposażenia dodatkowego takiego jak wciągniki elektryczne, wagi 

tensometryczne, trawersy do podwieszania czy wibratory. Sposób 

odbioru tworzywa –  ze zbiornika na kołach lub zamocowanego na 

konstrukcji – z big baga dostosowany jest do wymagań konkretnego 

procesu, natomiast same stacje mogą być wykonywane jako mobilne 

lub stacjonarne. 

Technigo oferuje również system zasypu ciągłego big bagów 

–  z  sygnalizacją zapełnienia zbiornika. Ciągłość polega na automa-

tycznym przekierowaniu strumienia mielonego tworzywa do pustego 

big baga, dzięki czemu pracownicy obsługujący proces mają możliwość 

zmiany i podstawienia kolejnego big baga. 

Za sprawą współpracy z pozostałymi markami Asten Group, prze-

twórcy tworzyw sztucznych mogą zaopatrzyć się także zarówno 

w maszyny do przetwórstwa tworzyw, jak i urządzenia Shini do dalszego 

przesyłania tworzywa, które znaleźć można w ofercie Plastigo. 



Kontakt: 
Technigo, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, biuro@technigo.pl, 606 773 505, 533 301 476

Stacje do rozładunku
worków big-bag! 

Polski 
producent

Technigo oferuje stacje 
do rozładunku worków 
big-bag, produkowane  
również na indywidualne 
zamówienia Klientów. 
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STACJE DO ROZŁADUNKU BIG BAGÓW – PRZEGLĄD

Labotek Polska
ul. Poznańska 1, 63-005 Kleszczewo
tel.: (61) 67 08 867
biuro@labotek.pl, www.labotek.pl

Stacje Oktomat występują w  3 mode-

lach Eco, SOS oraz Classic występujący 

zarówno w wersji Eco i SOS. 

Model Eco jest przeznaczony głównie do 

sypkich granulatów natomiast model SOS 

dodatkowo może pracować z  przemiałami 

i proszkami. 

Zastosowanie stacji Oktomat pozwoli 

w  całości wyeliminować problem przewra-

cającej się, zasysjącej worek lancy ssącej 

oraz konieczności przesypywania materiału 

przez operatora w końcowej fazie opróżniania 

oktabiny lub big baga. Mogą one współpra-

cować zarówno z pojedynczymi podajnikami, 

np. firmy Labotek, jak i centralnymi systemami 

podawania. 

Cechą charakterystyczną oferowa-

nych przez firmę Labotek stacji rozładow-

czych OKTOMAT jest rozładunek materiału 

przy minimalnym udziale człowieka i  brak 

konieczności używania wózka widłowego, by 

zawiesić big bag. Stacja jest tak zaprojekto-

wana, aby opróżnianie big bagów odbywało 

się w sposób bezobsługowy i automatyczny, 

wystarczy przywieźć za pomocą wózka pale-

towego big bag lub oktabinę do stacji rozła-

dowczej, przymocować w prosty sposób uszy 

big baga lub wkład foliowy oktabiny do specjal-

nego pierścienia i  od tego momentu pobie-

ranie materiału odbywa się automatycznie. 

Dzięki automatycznemu unoszeniu big bagów 

oraz wkładów foliowych oktabin elastyczna 

ścianka worka jest ciągnięta do góry, przez 

co zwęża się worek i  materiał znajdujący 

się w  krawędziach zsypuje się do central-

nego miejsca zasysania. Pod koniec opróż-

niania big bag lub wkład foliowy oktabiny jest 

podnoszony z podłoża, dzięki czemu możliwe 

jest   całkowite opróżnienie. Po opróżnieniu 

urządzenie zasygnalizuje to poprzez zapa-

lenie lampy alarmowej. Specjalna konstrukcja 

głowicy ssącej wyposażona w funkcje wibracji 

lub przypadku wersji SOS automatycznego 

unoszenia i  opuszczania w  trakcie procesu 

pobierania materiału, co powoduje rozbijanie 

gródek materiału i poprawienie jego sypkości 

Do urządzenia dostępna jest szeroka gama 

opcji dodatkowych, między innymi mobilna 

podstawa pozwalająca na proste przemiesz-

czanie stacji OKTOMAT®. 

Rozwiązania do rozładunku big bagów 
i oktabin w ofercie firmy Labotek

Labotek Polska zapewnia szeroką ofertę specjalistycznych urządzeń pery-
feryjnych. W tej kategorii klienci znajdą stację do rozładunku big bag oraz 
oktabin  niemieckiej firmy HELIOS GmbH serii Oktomat. 

  W rezultacie napinania 
worka o wibracji 
materiał osypuje 
się ze ścianek do 
centralnego punktu 
zasysania

  W trakcie pobierania 
materiału worek 
jest napinany w 
sposób ciągły za 
pomocą siłownika 
pneumatycznego

  Pod koniec procesu 
opróżniania prawie 
pusty worek jest 
automatycznie 
podnoszony, 
umożliwiając całkowite 
rozładowanie 
materiału
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mogą być opróżniane systemami podciśnieniowymi lub tłoczyć za 

pomocą nadciśnienia tworzywo do wskazanych punktów docelowych, 

którymi najczęściej są wewnętrzne lub zewnętrzne magazyny tworzyw 

w postaci silosów (rys. 2).

Co oczywiste, każdy opróżniany big bag musi być uprzednio napeł-

niony tworzywem. Do realizacji tego procesu ELBI-Wrocław oferuje 

stacje załadunkowe działające na zasadzie pomiaru objętości lub 

wagi. Wykorzystując transport pneumatyczny surowiec ładowany 

jest do separatora (podajnik, cyklon) 

znajdującego się powyżej big baga, 

skąd materiał będzie grawitacyjnie 

spadał do opakowania (rys.  3). 

Optymalnym rozwiązaniem jest 

stosowanie buforów pozwalających 

na nieprzerwany odbiór surowca 

podczas wymiany napełnionych 

opakowań na puste. Dodatkową 

funkcją, jaką może pełnić odpo-

wiednio duży bufor, jest homoge-

nizacja surowca poprzez umiesz-

czenie w  nim ślimaka miksującego 

lub układu rur mieszających (rys. 4).

Po bardziej szczegółowe infor-

macje ELBI-Wrocław zaprasza do 

kontaktu. 

STACJE DO ROZŁADUNKU BIG BAGÓW – PRZEGLĄD

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel.: (71) 333 00 33
elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl

Do wzrostu popularności octabin i big bagów przyczynił się również 

rosnący udział wykorzystania w produkcji recyklatów dostarcza-

nych przez rodzimych producentów.

Firma ELBI-Wrocław dostarcza 

kompleksowe rozwiązania przeładunku 

tworzyw sztucznych, w tym również pełną 

gamę urządzeń do załadunku i  rozła-

dunku big bagów: od prostych stacji 

rozładunkowych, w  których big bag 

wieszany jest za pomocą wózka widło-

wego a tworzywo jest odsysane z pojem-

nika buforowego (dostępne pojemności 

od 100 do 2000 litrów) za pomocą podci-

śnienia (rys. 1), kończąc na dużych i wydaj-

nych stacjach wyposażonych w suwnice 

i  wciągarki elektryczne. Stacje te nadal 

Stacje rozładunkowe od ELBI-Wrocław

Ostatni rok postawił przed nami wiele wyzwań. Z trudnościami musieli zmierzyć się również przetwórcy tworzyw 
sztucznych. Epidemia COVID-19 w bezprecedensowy sposób zrewidowała wiele wcześniejszych schematów 
dotyczących prowadzenia biznesu. Globalne zmiany strukturalne w gospodarce, braki kadrowe, trudności logi-
styczne, dynamiczne zmiany cen surowców, brak możliwości krótko- i średnioterminowego planowania to tylko 
niektóre z czynników, które wymusiły na przedsiębiorcach szukanie nowych rozwiązań lub próby lepszego wyko-
rzystania dotychczasowych. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w zakupach tworzyw sztucznych. Ogra-
niczona podaż i galopujący wzrost cen surowców zmusiły większość firm do szukania nowych dostawców, bez 
ograniczania się do konkretnych rodzajów opakowań. Tym samym przedsiębiorstwa, które dotychczas kupowały 
tworzywa luzem dostarczane w autocysternach lub pakowane w 20-25 kg worki, zaczęły szukać również surow-
ców pakowanych w octabiny oraz big bagi.

Rys. 1   

Rys. 3   

Rys. 2   

Rys. 4   



LEPSZA STRONA 
TECHNIKI



ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 333 00 33
e-mail: elbi@elbi.com.pl
www.elbi.com.pl
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Urządzenia służące do wymiany ciepła 

w  szerokiej dziedzinie zastosowań 

w różnych gałęziach przemysłu:

– płaszczowo-rurowe,

– płytowe skręcane i lutowane,

– płaszczowo-płytowe,

– spiralne,

– JAD,

– wymienniki specjalne (od odzysku ciepła 

ze spalin lub innych gazów, rurki ciepła, 

nagrzewnice, chłodnice, rekuperatory, eko-

nomizery).

Wymienniki ciepła mogą być wykonane dla 

różnych cieczy i gazów od standardowych jak 

woda, powietrze, roztwory glikolu, para, olej, 

chłodziwa po te rzadziej stosowane.

Na rynku dostępne są różne rodzaje 

wymienników ciepła, które dzielą się ze 

względu na różnorodne role oraz kryteria:

– ze względu na sposób działania: rekupera-

tory i regeneratory,

– ze względu na procesy przekazywania 

ciepła: bezpośrednie i pośrednie,

– ze względu na geometrie konstrukcji: rurowe 

i płytowe,

– ze względu na mechanizmy przekazywania 

ciepła: jednofazowe lub dwufazowe,

– ze względu na układ przepływu: współprą-

dowe, przeciwprądowe i krzyżowe. 

Wymienniki  
płaszczowo-rurowe 

Wymienniki płaszczowo-rurowy składają 

się z cylindrycznego płaszcza i przebiegają-

cych w  jego środku rurek cienkościennych. 

Powierzchnia tych rurek jest powierzchnią 

wymiany ciepła. Nadają się do mediów 

czystych, jak i  zanieczyszczonych. Dzięki 

odpowiedniej konstrukcji i wykorzystaniu stali 

o wysokiej wytrzymałości, wymienniki ciepła 

płaszczowo-rurowe mogą być bezpiecznie 

stosowane do wysokich ciśnień (nawet 

12  bar). Zaletą typu urządzeń jest zwar-

tość konstrukcji i łatwość czyszczenia rur od 

wewnątrz. 

Płytowe wymienniki ciepła 
Wymienniki płytowe zapewniają bardzo 

wysoką efektywność wymiany ciepła. Urzą-

dzenie składa się z  pakietu profilowa-

nych metalowych płyt umieszczonych na 

ramie pomiędzy płytą czołową i  płytą doci-

skową. Uszczelki gumowe pomiędzy płytami 

zapewniają szczelność pakietu i  możli-

wość rozebrania wymiennika w  celu czysz-

czenia powierzchni płyt lub jego przebu-

dowy. Wytłoczenia płyt zapewniają maksy-

malną efektywność wymiany ciepła, a dostęp-

ność różnego rodzaju wytłoczeń daje możli-

wość dopasowania do wymagań konkret-

nego procesu. W zależności od potrzeb, płyty 

mogą być wykonane z  materiałów o  odpo-

wiedniej odporności korozyjnej. Najlepiej 

pracują z czystymi cieczami, parami i gazami. 

Wymiennik ciepła tego typu jest łatwy 

w  rozbudowie. Charakteryzuje się wysoką 

sprawnością wymiany ciepła. Ma niewielki 

ciężar i kompaktową budowę. Znajduje zasto-

sowanie w branży chemicznej, papierniczej, 

koksowniczej, energetycznej, hutniczej oraz 

paliwowej do procesów: chłodzenia, podgrze-

wania, odzysku ciepła i skraplania.

Spiralne wymienniki ciepła
Zaletami spiralnych wymienników jest zwar-

tość konstrukcji oraz uzyskanie dużych pręd-

kości przepływu medium, co umożliwia otrzy-

manie dużego współczynnika przenikania. 

Spiralne wymienniki ciepła można wykorzy-

stywać do mediów zanieczyszczonych oraz 

cieczy lepkich przy zachowaniu wysokich 

współczynników przenikania ciepła. Wymien-

niki tego typu można stosować jako pionowe 

i  poziome, przy czym ułożenie pionowe 

kanałów stosuje się w  przypadku konden-

sacji pary. Spiralne wymienniki ciepła charak-

teryzują się wysoką sprawnością wymiany 

ciepła i wysoką odpornością korozyjną. Brak 

uszczelek gumowych umożliwia pracę z agre-

sywnymi mediami przy wysokich ciśnieniach 

i temperaturach. Zajmują mało miejsca dzięki 

kompaktowej konstrukcji. Spiralne wymien-

niki ciepła znalazły zastosowanie w przemyśle: 

chemicznym, papierniczym, koksownictwie 

oraz w hutnictwie żelaza i metali kolorowych 

do: chłodzenia lub podgrzewania zanieczysz-

czonych cieczy zawierających cząstki powo-

dujące korozję lub włókna, skraplania pod 

próżnią oraz wyparek i reboilerów.

Płytowe wymienniki ciepła 
w rynkowej przewadze

Zgodnie z  raportem „Heat Exchangers 

– A Global Market Overview” na lata 2019-2025 

opublikowanym przez ResearchAndMarkets.

Przemysłowe wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła są urządzeniami umożliwiającymi wymianę ciepła pomiędzy płynami, które mają różną tempera-
turę. Gorący płyn przekazuje energię konwekcyjnie do ścianki lub powierzchni rurki. Następnie ciepło jest przewo-
dzone przez ścianę rurki lub płytę, gdzie ostatecznie pobiera je zimny płyn. Ze względu na wszechstronne wyko-
rzystanie, wymienniki ciepła odgrywają bardzo ważną rolę w przemyśle. Stosowane są do ogrzewania i chłodzenia 
wnętrz, w klimatyzatorach, elektrowniach, fabrykach chemicznych, w przemyśle petrochemicznym czy naftowym. 
Aby jeszcze lepiej przystosować je do roli, którą mają pełnić, na rynku dostępne są zróżnicowane wymienniki. 

 Edyta Gibas 
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com’s rynek płytowych wymienników ciepła stanowi ponad 50% udziału 

w globalnym rynku wymienników ciepła. Niedawna przeszłość przyniosła 

znaczące zmiany na światowym rynku wymienników ciepła. Przyjazne 

dla środowiska i energooszczędne właściwości tych urządzeń uczyniły 

z nich nieodzowny element wielu zastosowań przemysłowych. Rosnące 

ceny energii skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na wymienniki ciepła, 

a urządzenia te odgrywają kluczową rolę w oszczędzaniu energii w wielu 

gałęziach przemysłu, m.in. chemicznego, petrochemicznego, rafineryj-

nego czy energetycznego. Wśród kluczowych producentów wymien-

ników ciepła wymienić należy: Accessen Group Co., Ltd. (Chiny), Alfa Laval 

Corporate AB (Szwecja), Tranter, Inc. (USA), API Heat Transfer, Inc. (USA), 

Danfoss A/S (Dania), Sondex Holdings A/S (Dania), Fischer Maschinen- 

U. Apparatebau GmbH (Austria), FUNKE Heat Exchanger Apparatebau 

GmbH (Niemcy), GEA Group Aktiengesellschaft (Niemcy), Gunther GmbH 

(Niemcy), Hamon & CIE International SA (Belgia), IHI Corporation (Japonia), 

Johnson Controls International Plc (Irlandia), Kelvion Holding GmbH 

(Niemcy), Koch Heat Transfer Company, LP (USA), Larsen & Toubro Limited 

(Indie), Mersen Group (Francja), Modine Manufacturing Company (USA), 

SECESPOL (Polska), SPX Cooling Technologies, Inc. (USA), SPX Flow, Inc. 

(USA), SWEP International AB (Szwecja), Thermax Limited (Indie), Wessels 

Company (USA).

Co na rynku?
Płytowe skręcane wymienniki ciepła firmy SECESPOL to urządzenia 

biorące udział w procesie wymiany ciepła oraz obsłudze procesów tech-

nologicznych. Charakteryzują się one wysoką sprawnością wymiany 

ciepła. Elastyczność konstrukcyjna wymiennika skręcanego umożliwia 

jego dostosowanie do wymaganych warunków pracy dzięki mnogości 

rozmiarów płyt, materiałów płyt, materiałów uszczelek oraz wyboru 

różnej geometrii kanałów przepływowych. Rozbieralna konstrukcja 

wymiennika umożliwia jego rozbudowę oraz rozmontowanie w  celu 

wykonania okresowych czynności serwisowych, w  tym czyszczenia 

mechanicznego. Możliwe jest ich zastosowanie nawet w przypadku 

bardzo małych różnic temperatur między mediami. Znajdują zastoso-

wanie m.in. w instalacjach przemysłowych oraz energetyce.

Wymienniki płytowe skręcane stanowią konstrukcję rozbieralną skła-

dającą się z pakietu odpowiednio ułożonych płyt termicznych z uszczel-

kami zmontowanych na ramie. Płyty zawieszone są na belce nośnej 

i utrzymane są w linii za pomocą belki dolnej, znajdującej się w dolnej 

części urządzenia. 

Całkowicie spawany płytowo-ramowy wymiennik ciepła firmy 

Accessen opiera się na zaletach odłączalnego płytowego wymiennika 

ciepła. Podobnie jak w przypadku wymiennika częściowo spawanego, 

nie ma uszczelek i może być stosowany w procesach wymagających 

wyższego ciśnienia i  temperatury. Zachowuje pełną przeciwprądową 

charakterystykę wymiany ciepła odłączalnego wymiennika ciepła, który 

jest 3-5 razy bardziej wydajny niż tradycyjny wymiennik płaszczowo-

-rurowy. Ulepszony obszar dystrybucji umożliwia równomierny przepływ 

płynu. Odpowiednie połączenie płyt H i L pozwala wykorzystać spadek 

ciśnienia przy maksymalnej granicy. Eliminuje obszar skalowania oraz 

zapewnia wyższy przepływ turbulentny dzięki falistej konstrukcji, a tym 

samym poprawa współczynnika przenikania ciepła. Urządzenia samo-



34  PlastNews 5’2021

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

blokujące na rogach płyty zapewniają prawi-

dłowe mocowanie. Maksymalna wydajność 

wynosi 5000 m³/h, minimalna różnica tempe-

ratur: 0,5-1°C oraz maksymalne ciśnienie 

projektowe to 25 bar. 

Ograniczenie zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi wody pitnej, ma kluczowe znaczenie 

dla zdrowia publicznego i  jest coraz częściej 

wymagane przez prawo w  wielu krajach. 

Niestety, wiele technologii wymienników ciepła 

używanych w  instalacjach wody użytkowej 

i ciepłej wody obiegowej, powoduje przedo-

stawanie się śladowych ilości niklu i  miedzi 

bezpośrednio do zasobów wody. Alfa Laval 

jako pierwsza wprowadziła na rynek nowy 

produkt AlfaNovaTW, płytowy wymiennik 

ciepła w 100% ze stali kwasoodpornej dedy-

kowany do pracy z  wodą wodociągową. 

Wymienniki ciepła AlfaNova posiadają opaten-

towany proces łączenia płyt, który zapewnia 

konstrukcję w 100% ze stali kwasoodpornej. 

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, modele Alfa-

Nova znajdują zastosowania wszędzie tam, 

gdzie metale ciężkie lub miedź wchodzą 

w  reakcje chemiczne i  mogą powodować 

zanieczyszczenia głownego medium, także 

przy wysokich ciśnieniach projektowych.  

Wśród zmian wprowadzonych do konstrukcji 

wymiennika, znajdują się m.in. zmodyfikowane 

porty wlotowe i połączenia dostosowane do 

obowiązujących standardów.

Płaszczowo-płytowy wymiennik ciepła 

Supermax firmy Tranter został zaprojektowany 

jako ulepszenie wydajności w  stosunku do 

wymienników ciepła płaszczowo-rurowych, 

spawanych i  lutowanych w postaci bloków. 

Jednostka może przezwyciężyć ograniczenia 

związane z powierzchnią postojową, ekstre-

malne ciśnienia i  temperatury, zanieczysz-

czenie i  osadzanie się kamienia oraz atak 

korozyjny płynów, gazów, pary i  mieszanin 

dwufazowych. Silnie turbulentny przepływ 

zapewnia wysoką sprawność wymiany ciepła 

i ogranicza zanieczyszczenie lub zamarzanie 

w  usługach chłodniczych oraz kriogenicz-

nych. Podłużne płyty o wydłużonej termicznej 

długości zwiększają możliwości zastosowania 

w  szerokim zakresie parowania i  konden-

sacji. W zastosowaniach związanych z paro-

waniem i kondensacją, płaszcz i płyta łączą 

w  sobie krótką ścieżkę przepływu pary ze 

stosunkowo małą średnicą hydrauliczną, co 

umożliwia wydajne przenoszenie ciepła przy 

zachowaniu niskiego spadku ciśnienia. Innym 

zastosowaniem, w  którym powłoka i  płyty 

mogą pomóc w  rozwiązaniu problemów 

zmęczeniowych, jest proces sprężania gazu. 

Gaz jest zwykle sprężany w kilku etapach przy 

jednakowych stosunkach ciśnień i  mecha-

nicznym nakładzie pracy. Gaz węglowodo-

rowy jest schładzany w  chłodnicy między-

stopniowej pomiędzy każdą parą sprężarek, 

a  skroplone ciecze są oddzielane od stru-

mienia gazu w  wybijanym bębnie. W  przy-

padku zastosowania wymiennika jako rebo-

ilera płaszczowo-płytowego korzystna jest 

krótka ścieżka przepływu, ponieważ przyczyni 

się do wyższej ogólnej sprawności sprężania 

(w oparciu o wkład energii w porównaniu ze 

wzrostem entalpii), ponieważ oczekiwany 

spadek ciśnienia można utrzymać na stosun-

kowo niskim poziomie.

Specjalnie zaprojektowane płaszczowo-

-rurowe wymienniki ciepła Basco firmy API 

Heat Transfer to podwójna rura z oddzielnym 

zamknięciem (wymiennik typ SCDP). Urzą-

dzenie wykorzystuje funkcję oddzielnej 

głowicy. Zamknięcia po stronie płaszcza i rury 

są oddzielnie skręcane śrubami, do zasto-

sowań, w  których występują duże różnice 

temperatur lub ciśnień między płynami po 

stronie płaszcza i rury. W eksploatacji cyklicznej 

oddzielnie uszczelniane zamknięcia są bardziej 

odporne na wycieki w porównaniu z konstruk-

cjami płaszczowo-rurowymi. Oddzielna konfi-

guracja uszczelnienia bocznego płaszcza i rury 

umożliwia łatwe czyszczenie oraz wymianę 

elementów. Natomiast długie żeberka zapew-

niają wysoką wydajność cieplną przy mini-

malnym spadku ciśnienia.

Kasetowe, płytowe wymienniki ciepła firmy 

Danfoss są zoptymalizowane pod kątem 

instalacji przemysłowych. Mogą pełnić rolę 

skraplaczy, parowników  zasilanych pompowo 

lub grawitacyjnie, dochładzaczy, przegrze-

waczy, ekonomizerów oraz chłodnic oleju. 

Mogą one pracować z mediami o  tempera-

turze od -40°C do 120°C i pod ciśnieniem do 

25 bar (300 psi). Wymienniki typu SW19-59 

cechują się dobrymi własnościami cieplnymi 

i lepszą wydajnością dzięki zoptymalizowanej 

geometrii płyt. Uzyskany dzięki niej wysoce 

turbulentny przepływ amoniaku przekłada się 

w efekcie na zwartą konstrukcję wymiennika 

i mniejszą ilość wypełniającego go czynnika 

chłodniczego. Nowe ukształtowanie uszczelek 

i  rowków zapewnia wysoką stabilność 

uszczelnienia i odpowiednie pozycjonowanie 

płyt, umożliwiając łatwy i  szybki serwis oraz 

konserwację.  Nowa konstrukcja poprawia 

jakość uszczelnienia i  zapobiega wydmuchi-

waniu uszczelek. Ponadto, podwójne uszczel-

nienie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia 

płynów, gdyż ewentualne przecieki odprowa-

dzane są na zewnątrz pakietu płyt. 

Nowe wymienniki płytowe FunkeBloc 

firmy FUNKE charakteryzują się bardzo 

kompaktową konstrukcją. W  porównaniu 

do wymienników ciepła płaszczowo-rurowych 

powierzchnie grzewcze są znacznie zredu-

kowane, co powoduje niskie koszty inwe-

stycji i  konserwacji. Konstrukcja FunkeBloc 

gwarantuje wysoką odporność mechaniczną 

i niewielkie wymiary. W zależności od modelu 

te wysokiej jakości wymiennik mogą być użyte 

do  osiągnięcia temperatury pracy -50 do 

+400°C i ciśnieniach do 40 bar. Aby chronić 

wymiennik ciepła przed  korozją, wszystkie 

części, które stykają się z mediami, są wyko-

nane ze  stali nierdzewnej lub innych mate-

riałów odpornych na korozję. 

Seria GBH wymienników firmy Kelvion 

została specjalnie zaprojektowana do pracy 

w sposób ciągły w zakresie ciśnienia do 45 bar 

i przeznaczona jest do zastosowań z nieszko-

dliwym dla środowiska czynnikiem chłodni-

czym R410A. Nowa gama GBH oferuje zopty-

malizowaną falistość w polach falowych płyt 

wymiennika ciepła, a także dalsze ulepszenia 

otworów wlotowych i wylotowych. Te lutowane 

płytowe wymienniki ciepła zostały zaprojekto-

wane specjalnie dla wydajnego i przyjaznego 

dla środowiska czynnika chłodniczego R410a. 

Wyposażone są w sprawdzone funkcje tech-

niczne, takie jak Safety Chamber, Delta Injec-

tion. Wymienniki ciepła z pełnym przepływem 

System serii GBH, są odpowiednie do różno-

rodnych zastosowań wysokociśnieniowych 

w przemyśle i chłodnictwie.

Seria GML jest rozwiązaniem dla przy-

szłości. Dobre własności termodyna-

miczne CO2 pozwalają na zastąpienie 

ozonu jako czynnika chłodzącego. W przy-

szłości, bardziej niż kiedykolwiek, będą 

potrzebne wydajne i  kompaktowe systemy 

do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyj-
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nych. Zastosowana technologia wielowar-

stwowa oparta jest na dwóch płytach ze stali 

nierdzewnej, które są w pełni lutowane razem 

z  folią miedzianą i  przez to są niezwykle 

wytrzymałe na wysokie ciśnienie. 

Innowacyjna konstrukcja wymienników 

ciepła amerykańskiej firmy Koch Heat Transfer 

Company TWISTED TUBE zapewnia bardziej 

wydajne i niezawodne działanie niż konwen-

cjonalne wymienniki płaszczowo-rurowe. 

Technologia wymiennika ciepła TWISTED 

TUBE charakteryzuje się innowacyjną 

konstrukcją wiązki, która zwiększa wymianę 

ciepła i zmniejsza spadki ciśnienia, jednocze-

śnie zwiększając powierzchnię wymiany ciepła 

i  eliminując szkodliwe wibracje. Dodatkowo 

eliminowane są martwe punkty, w  których 

może gromadzić się osad i zmniejszają efek-

tywną powierzchnię wymiany ciepła. Inno-

wacyjna konstrukcja eliminuje przegrody 

i szkodliwe wibracje rury. Unikalnie ukształto-

wane rurki są ułożone na trójkątnym wzorze, 

który zapewnia sąsiednie podparcie, gdy 

płyn swobodnie wiruje wzdłuż. Szczeliny 

między rurami ułatwiają czyszczenie od strony 

płaszcza. Zaokrąglone końce pozwalają na 

zastosowanie konwencjonalnych połączeń 

rura-blacha. 

Szwedzka firma SWEP International AB 

oferuje lutowany płytowy wymiennik ciepła 

(BPHE), który składa się z szeregu płyt z pofa-

lowanych arkuszy, tworzących kanaliki z mate-

riałem wypełniającym między każdą parą płyt. 

Podczas twardego lutowania próżniowego 

materiał wypełnienia tworzy lutowane połą-

czenie w  każdym punkcie styku pomiędzy 

płytami, tworząc w ten sposób złożony układ 

kanalików. Wymiennik BPHE pozwala na prze-

pływ mediów o różnej temperaturze w bardzo 

małej odległości, odseparowanych wyłącznie 

przez płyty kanałowe, co umożliwia bardzo 

wydajny transfer ciepła z jednego medium do 

innego. Koncepcja jest podobna do innych 

technologii wykorzystujących płyty i ramy, lecz 

nie występują uszczelki i części ram.

Model B10TS odznacza się wysoką wydaj-

nością wymiany ciepła i szerokim zakresem 

mocy. Ponadto można szybko i łatwo dosto-

sować go do wielu zastosowań. Niewielkie 

rozmiary produktu, jego uniwersalność oraz 

właściwości wymiany ciepła sprawiają, że 

jest odpowiedni do zastosowań jednofazo-

wych i  chłodniczych. Model B120T został 

opracowany specjalnie z myślą o wymaga-

jących systemach grzewczych i przemysło-

wych, zwłaszcza w chłodnicach oleju i zasto-

sowaniach typu woda-woda. Jest stosowany 

jako skraplacz w  klimatyzacji i  agregatach 

chłodniczych. 

Przyszłość branży 
wymienników ciepła

Raport „Heat Exchangers - Global Market 

Trajectory & Analytics” z września 2020 opubli-

kowany przez Global Industry Analysts, Inc 

donosi, iż obecnie przy znacznie ograni-

czonych inwestycjach kapitałowych, rynek 

wymienników ciepła spadnie o  10,5% 

w  roku 2020, a  następnie odżyje i  wzro-

śnie do 23,2 mld USD do roku 2027, utrzy-

mując CAGR po COVID-19 na poziomie 

4,1% w okresie analitycznym 2020 do 2027 r. 

Globalna aktywność gospodarcza spada, 

a  prognozowany wzrost PKB spadnie do 

-4,9% w roku 2020. Przemysł wytwórczy, który 

jest największym użytkownikiem końcowym 

wymienników ciepła, jest najbardziej dotknięty, 

biorąc pod uwagę złożone łańcuchy dostaw, 

pracochłonne procesy i  współzależności. 

Globalny wskaźnik PMI dla przemysłu już 

spada i spadnie do szacunkowego najniższego 

w historii poziomu w 2020 roku w porównaniu 

z 53,8 w 2019. Zaufanie przedsiębiorstw do 

inwestycji spada w  wyniku słabego popytu, 

spadających zysków, załamania płynności 

i  chwiejnej gospodarki światowej. Pandemia 

COVID-19 będzie miała długotrwałe skutki 

gospodarcze, społeczne i polityczne. W odpo-

wiedzi na globalne wstrząsy wstępnie szacuje 

się, że przemysł chemiczny doświadczył 

spadku nakładów inwestycyjnych o  14,8%. 

Lockdown, zamykanie firm i biur oraz recesja 

poważnie wpłynęły na zużycie energi. Wstępne 

dane wykazują, że wymienniki ciepła, stano-

wiące część przemysłu dóbr kapitałowych, 

poniosły straty w  dochodach w  wysokości 

ponad 2 mld dolarów.

W okresie po COVID-19 rynek mogą zdomi-

nować innowacyjne firmy dostarczające 

wymienniki ciepła dzięki oferowanym inte-

ligentnym, zaawansowanym rozwiązaniom 

w  zakresie tych urządzeń, które zapewnią 

wartość poprzez usprawnienia produkcji 

i zwiększenie wydajności. Inne główne trendy 

na rynku obejmują rosnące znaczenie zroboty-

zowanej i inteligentnej automatyzacji procesów 

w  erze inteligentnych fabryk oraz wynika-

jący z tego wzrost wartości handlowej opartej 

na sztucznej inteligencji w  kontroli i  moni-

torowaniu wymienników ciepła; Na rynku, 

zwłaszcza w  regionach rozwiniętych, będzie 

rosło zapotrzebowanie na sprzęt spełniający 

surowe normy regulacyjne i bezpieczeństwa. 

Niezaprzeczalne korzyści w zakresie efektyw-

ności energetycznej w  przemyśle zwiększą 

wartość handlową energooszczędnych 

wymienników ciepła, zwłaszcza w  krajach 

rozwiniętych, gdzie rosnąca popularność 

audytów energetycznych sprzyja zwiększeniu 

wydatków na energooszczędne technologie. 
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Częstym problemem przy wytwarzaniu 

produktów z  tworzyw sztucznych jest 

niewystarczająca adhezja pomiędzy farbą 

drukarską, lakierem czy klejem a tworzywem. 

Ciecz nie zwilża podłoża, lecz tworzy krople. 

Wpływa to ujemnie na jakość wyrobu końco-

wego. Rozwiązaniem problemu jest aktywacja 

podłoża, czyli podwyższenie jego energii 

powierzchniowej do poziomu odpowiednio 

przekraczającego napięcie powierzchniowe 

stosowanej cieczy.

Aby potwierdzić potrzebę aktywacji 

powierzchni konieczne jest określenie energii 

powierzchniowej podłoża. TAMPOTECHNIKA 

oferuje testery do określania energii powierzch-

niowej rozmaitych materiałów i  czystości 

powierzchni. Jeżeli kreska narysowana testerem 

straci swój kształt, energia powierzchniowa 

podłoża jest niższa, niż napięcie powierzch-

niowe cieczy testera i wymaga ono aktywacji.

Najprostszym sposobem aktywacji 

powierzchni jest aktywacja chemiczna. 

TAMPOTECHNIKA oferuje płyn podkładowy 

PP Primer, który nanosi się najczęściej przez 

przetarcie powierzchni nasyconą szmatką. Po 

odparowaniu stwarza on powierzchnię aktywną 

zapewniając dostateczną przyczepność farb 

i  klejów. Płyn podkładowy stosuje się zwykle 

w produkcji mało- i średnioseryjnej.

Sposobem zwiększenia energii powierzch-

niowej jest także oddziaływanie na 

powierzchnię tworzyw plazmą. Pod wpływem 

działania plazmy na powierzchni tworzywa 

powstają rodniki, cząsteczki zawierające 

niesparowane elektrony, które zapewniają 

zwilżalność tworzywa.

Aktywacja plazmą płomienia gazowego jest 

najczęściej stosowaną metodą ze względu na 

wysoką skuteczność, niski koszt i duży obszar 

aktywacji. Plazma powstaje podczas spalania 

gazu palnego (propan-butan, gaz ziemny) 

z nadmiarem powietrza. Kształt płomienia i jego 

części aktywnej zależy od konstrukcji palnika. 

Prawidłowa konstrukcja palnika zapewnia 

również oszczędność zużycia gazu palnego. 

Palniki posiadają automatyczne sterowanie 

(zapłon i kontrolę obecności płomienia) i osłony 

zabezpieczające przed pożarem lub poparze-

niem obsługi. TAMPOTECHNIKA oferuje ręczne, 

półautomatyczne i automatyczne rozwiązania do 

aktywacji płomieniowej – od palników ręcznych 

po stanowiska, w których palnik przemieszcza 

się po zaprogramowanej trajektorii za pomocą 

robota przemysłowego.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania 

technologii aktywacji płomieniowej jest metoda 

PYROSIL®, w której do płomienia wprowadza 

się zawiesinę krzemianów (precursora), przez 

co efekt aktywacji zostaje radykalnie zwięk-

szony. TAMPOTECHNIKA buduje automaty do 

tego typu aktywacji powierzchni ze szkła, metali 

i tworzyw sztucznych, które mają być poddane 

lakierowaniu, drukowaniu czy klejeniu.

Aktywacja plazmą wyładowania elektrycz-

nego i  modyfikacja własności powierzchni 

za pomocą dyszy plazmy atmosferycznej 

to zaawansowane technologie, w  których od 

40 lat specjalizuje się duńska firma Tantec A/S, 

której urządzenia TAMPOTECHNIKA oferuje 

w Polsce. Charakteryzują się one dużą wydaj-

nością, bezpieczeństwem i  łatwością obsługi. 

Można z powodzeniem integrować je w liniach 

produkcyjnych. Dodatek gazowych lub ciekłych 

domieszek (precursorów) pozwala na uzyskanie 

specjalnych właściwości powierzchni. Poza 

zapewnieniem znakomitej zwilżalności, można 

uzyskać np. własności barierowe, hydrofobowe 

czy dielektryczne. Dysze plazmy atmosferycznej 

mogą być również wykorzystane do czyszczenia 

wyrobów bez zastosowania rozcieńczalników.

Przydatne linki:

– http://aktywacjapowierzchni.pl/

– https://tantec.pl/ 

Aktywacja powierzchni – dobierz technologię 
najlepszą do swoich potrzeb

 Maciej Tryburcy, TAMPOTECHNIKA 
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Technologia plazmowa opiera się na prostej 

zasadzie fizycznej: stany materii można 

zmieniać poprzez wprowadzenie energii. 

Energia wprowadzona do gazu ulega jonizacji 

i przekształca się w bogatą w energię plazmę, 

która jest czwartym stanem skupienia. Gdy 

plazma o  dużej zawartości energii wejdzie 

w  kontakt z  materiałami, zmieniają się ich 

właściwości powierzchni, np. od hydrofobo-

wych do hydrofilowych, co można wykorzy-

stać w wielu branżach.

Przede wszystkim plazma modyfikuje 

właściwości powierzchni tworzyw sztucz-

nych. Aby uzyskać wysokiej jakości produkty 

końcowe wszelkie parametry muszą być 

stale kontrolowane. Z tego powodu systemy 

obróbki plazmą mają różnorodne funkcje 

kontrolne i  monitorujące, aby zapewnić 

niezmiennie wysoką jakość i  powtarzalność 

obróbki.

Technologie plazmy
Openair-Plasma firmy Plasmatreat GmbH 

to technologia przeznaczona do aktywacji 

i  czyszczenia powierzchni. Jest używana 

w wielu zastosowaniach do wstępnej obróbki 

różnych podłoży.  Może być również stoso-

wana do czyszczenia powierzchni metalo-

wych przy łączeniu drutów litych. Technologia 

Openair-Plasma jest opłacalnym procesem 

i  można ją zintegrować w  linii, umożliwiając 

proces łączenia bezpośrednio po zakoń-

czeniu czyszczenia. Obróbka energią Openair-

-Plasma powoduje ukierunkowany i dokładnie 

regulowany wzrost przyczepności i  zwilżal-

ności powierzchni. Umożliwia to przemysłowe 

zastosowanie całkowicie nowych (nawet 

niepolarnych) materiałów oraz przyjaznych dla 

środowiska, bezrozpuszczalnikowych (nieza-

wierających LZO) farb i klejów. Obecnie wiele 

procesów chemicznej obróbki powierzchni 

można zastąpić obróbką Openair-Plasma. 

Jest prostą, bezpieczną i przyjazną dla środo-

wiska technologią: do obróbki plazmowej pod 

normalnym ciśnieniem potrzebne jest tylko 

powietrze, energia elektryczna i istniejąca linia 

produkcyjna. W rezultacie Openair-Plasma jest 

stosowana w  prawie wszystkich obszarach 

produkcji przemysłowej.

Celem aktywacji polimerów jest zwiększenie 

energii powierzchniowej, a tym samym zwilżal-

ności i przyczepności do laminowania, druko-

wania i  innych procesów przetwarzania, co 

uzyskiwane jest w procesie koronowanie i ma 

ona zastosowanie w około 95% aplikacji.

Ostatnie 5% aplikacji ma jednak specjalne 

potrzeby. Nawet dzisiaj niektóre z  nich są 

niemożliwe do spełnienia lub są rozwiązy-

wane w  kosztowny sposób, który często 

obejmuje jeden lub więcej szkodliwych skład-

ników. Mogą one zanieczyścić obszar produk-

cyjny dla operatorów, a także są szkodliwe dla 

środowiska.

Prosta różnica miedzy Coroną a  iPlasmą 

firmy Vetaphone polega na tym, że tym, że 

proces koronowania jest przeprowadzany 

w powietrzu atmosferycznym (niebieskie grupy 

na poniższej ilustracji), a  obróbka iPlasma 

wymaga kontrolowanego środowiska azotu 

i  ewentualnie niewielkich domieszek gazów 

do wszczepiania molekuł (czerwone grupy na 

rys. 1).

Możliwości zastosowania technologii 
plazmowej w przetwórstwie tworzyw

Technologia plazmowa stała się niezawodnym, wydajnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem dla wielu 
tworzyw sztucznych. Za pomocą plazmy powierzchnia tworzyw sztucznych może zostać specjalnie zmodyfi-
kowana, aby poprawić wiązanie klejów i powłok w zastosowaniach przemysłowych, a nawet w celu połączenia 
samych tworzyw sztucznych, które wcześniej były niekompatybilne. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie i to 
dzięki tej technologii użytkownicy mogą skorzystać z szerszego wyboru materiałów polimerowych i np. umożliwia 
zastąpienie kosztownych materiałów konstrukcyjnych tańszymi tworzywami standardowymi. 

 Mia Walasek 

Rys. 1   
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W ten sposób system iPlasma może stwo-

rzyć innowacyjne właściwości na powierzchni 

wstęgi materiału, takie jak wyższy i znacznie 

trwalszy poziom napięcia powierzchniowego 

oraz brak konieczności stosowania primera 

przy stosowaniu farb na bazie wody nawet 

na tak trudnych materiałach jak nieaktywo-

wane uprzednio BOPP. Co istotne, system 

ten wykorzystuje znacząco mniejszą ilość 

komponentów, niż jakiekolwiek inne rozwią-

zanie na rynku. Dlatego też pozwala na obni-

żenie kosztów produkcji i stworzenie nowych 

wyrobów w  obszarze przemysłu opakowań 

giętkich i  folii specjalistycznych. iPlasma jest 

bardziej jednorodna i „miękka”. Jej zaletą jest 

również niska emisja ciepła do powierzchni 

materiału, co pozwalana zrealizować warstwę, 

o w pełni kontrolowanej strukturze chemicznej. 

W rezultacie iPlasma można uznać za gazowy 

primer, który skutecznie zastępuje zarówno 

zastosowanie aktywacji koronowej, jak i nakła-

danie podkładku.

Tym co wyróżnia iPlasmę jest w  pełni 

kontrolowalna atmosfera i  jej monitorowanie. 

Dzieki temu systemy te mogą być zarówno 

stosowane w skali produkcyjnej, jak również 

w  systemach laboratoryjnych. iPlasma to 

kompletne rozwiązanie, które można zinte-

grować z dowolnym typem maszyny typu roll 

to roll. Bezpośrednie korzyści płynące z tego 

kompleksowego, ekologicznego procesu 

plazmowego to: redukcja kosztów; mniejsze 

zużycie energii i  mniejszy wpływ na środo-

wisko oraz operatorów.

Z kolei inna technologia o nazwie Plasma-

Plus służy do nakładania nanopowłok na różne 

powierzchnie o różnych funkcjach. Niska zwil-

żalność powierzchni znana jest jako efekt 

lotosu, w którym woda spływa po powierzchni 

liścia i  kapie w  postaci kropli. Za te właści-

wości odpowiadają złożone mikro- i nanosko-

powe struktury powierzchni. Proces Openair 

PlasmaPlus umożliwia tworzenie wysoce efek-

tywnych struktur powierzchniowych o różnych 

funkcjach. Aby to osiągnąć, plazma genero-

wana w strumieniu plazmy jest wzbogacana 

o prekursor w celu nałożenia na powierzchnię 

ultracienkiej, ale mocnej warstwy funkcjo-

nalnej. Osiągane właściwości zależą od zasto-

sowania i odpowiedniego prekursora. Spek-

trum obejmuje powłoki ochronne, barierowe, 

izolacyjne, adhezyjne i antykorozyjne. Grubość 

warstwy wynosi od 20 do 500 nm i nakłada 

się je z prędkością od 3 do 10 m²/h. Te funk-

cjonalne powierzchnie są stosowane w prze-

myśle tworzyw sztucznych od bardzo dawna. 

Na przykład powłoki barierowe są stosowane 

w przemyśle opakowaniowym w celu ochrony 

żywności. Podobnie, polepszające przyczep-

ność powłoki funkcjonalne mogą być stoso-

wane przy formowaniu wtryskowym 2K. 

W produkcji elektroniki również coraz większy 

nacisk kładzie się na procesy powlekania 

z  wykorzystaniem PlasmaPlus. Szczególnie 

w przypadku skomplikowanych podzespołów 

o  dużym stopniu miniaturyzacji i  gęstości 

upakowania, powlekanie technologią  

Openair-Plasma w  połączeniu z  Plasma-

Plus jest wydajnym procesem obróbki 

całych zespołów lub indywidualnie dobra-

nych komponentów. PT-Bond to kolejna apli-

kacja PlasmaPlus zaprojektowana specjalnie 

dla technologii klejenia i  uszczelniania. Jako 

prekursor do plazmy dodawany jest związek 

krzemoorganiczny, natomiast skład chemiczny 

zmienia się w zależności od materiału i zasto-

sowania. Powłoki PT-Bond zwiększają siły 

wiązania i  znacznie poprawiają właściwości 

uszczelniające, nawet w przypadku kombinacji 

materiałów hybrydowych o  różnych współ-

czynnikach rozszerzalności cieplnej. 

Aktywacja powierzchniowa plazmą pod 

ciśnieniem atmosferycznym, proces od dawna 

stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych, już rozszerzył gamę materiałów, tak 

że nawet wcześniej niekompatybilne mate-

riały mogą przylegać do siebie z  zachowa-

niem długotrwałej stabilności. Nowy proces 

InMould-Plasma idzie o krok dalej, integrując 

obróbkę plazmową bezpośrednio w  formie 

wtryskowej. Wyeliminowano skomplikowane, 

podatne na błędy procesy montażu i  logi-

styki. Bez wstępnej obróbki plazmą, kompo-

zyty PP-TPU nie mogą uzyskać odpowiedniej 

dla branży siły adhezyjnej, która utrzymuje się 

nawet po starzeniu się komponentów. Inne 

termoplastyczne elastomery (w  tym TPE-S 

i TPE-V) również zostały połączone z konstruk-

cyjnymi tworzywami termoplastycznymi, takimi 

jak PC, PBT i  PBT / ASA. Oprócz nowych 

kombinacji materiałów, przemysł przetwór-

stwa tworzyw sztucznych korzysta z  krót-

szych czasów produkcji, obniżonych kosztów 

wytwarzania i pełnej kontroli procesu techno-

logii InMould-Plasma.

Plasma-SealTight to proces plazmowego 

uszczelniania, który umożliwia stosowanie 

wysoce adhezyjnych, odpornych na media 

kompozytów tworzywowo-metalowych 

w procesie formowania wtryskowego, poma-

gając w  ten sposób zapobiegać awariom 

złączy elektrycznych. Po oczyszczeniu 

i  aktywowaniu metalowych styków techno-

logia PlasmaPlus jest stosowana do nano-

szenia nanopowłoki jako spoiwa. Ta warstwa 

Plasma-SealTight zapewnia przyczepność 

polimeru i zapobiega korozji styków w wyniku 

wnikania wilgoci. 

Do masowej produkcji powłok o  dużej 

powierzchni przeznaczona jest technologia 

powlekania PlasmaMAX typu PECVD firmy 

AGC. Innowacyjna technologia plazmowa jest 

zasilana przez nowoczesny system genero-

wania plazmy oparty na wielu liniowych kato-

dach wnękowych. Znajduje zastosowanie do 

masowej produkcji powłok o dużej powierzchni 

i niespotykanej dotąd 4-metrowej szerokości 

podłoża, zapewniając przy tym wysoką jakość, 

niskie naprężenia powłoki i wysoką kontrolę 

jednorodności. Osadzanie z par lotnych wspo-

magane plazmą (PECVD) jest niskotempera-

turowym procesem chemicznym, w  którym 

cienkie warstwy funkcjonalne są wytwarzane 

na powierzchni podłoża z  prekursora gazo-

wego. PECVD zapewnia znaczące korzyści 

w  stosunku do tradycyjnych procesów 

osadzania z  pary wodnej (PVD), takich jak 

rozpylanie magnetronowe, takie jak wyższa 

(>10x) wydajność osadzania, niska tempera-

tura procesu, wysoka zgodność z geometrią 

3D, niskie koszty materiałów eksploatacyjnych 

i  elastyczność w  osadzaniu szerokiej gamy 
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materiałów. Jednak trudności w  skalowaniu 

tej technologii do szerokości przekraczają-

cych kilkaset milimetrów ograniczyły jej prze-

mysłowe zastosowanie do osadzania powłok 

o dużej powierzchni. PlasmaMAX tworzy funk-

cjonalne cienkowarstwowe warstwy tlenków 

metali, azotków, tlenoazotków i polimerów na 

prawie każdym podłożu. Podłożem może być 

sztywny panel lub elastyczna wstęga, a mate-

riałem podłoża może być szkło, polimer lub 

metal. Znajduje zastosowanie w  sektorze 

powłok optycznych, ochronnych, bariero-

wych, do wyświetlaczy czy do funkcjonalizacji 

powierzchni.

Przykłady zastosowań
Łączenie tworzyw sztucznych 

z różnymi materiałami
W przemyśle motoryzacyjnym istnieje nacisk 

na stosowanie różnych tworzyw sztucznych 

w celu zmniejszenia masy pojazdów i bezpie-

czeństwa. Jednak przyklejenie plastiku do 

metalu, gumy lub innego rodzaju tworzywa 

może być czasami niezwykle trudne.

Kiedy tradycyjne kleje chemiczne nie wiążą 

w  wystarczającym stopniu różnych rodzajów 

materiałów lub jeśli firmy chcą zmniejszyć ilość 

wytwarzanych odpadów chemicznych, inżynie-

rowie często zwracają się do obróbki plazmowej, 

aby rozwiązać złożone problemy z przyczep-

nością. Obróbka plazmowa może wspomóc 

łączenie różnych materiałów. Podczas gdy 

obróbka samego tworzywa sztucznego może 

poprawić jego wiązanie, modyfikacja obu mate-

riałów poprawia wiązanie obu, poprawiając 

przesiąkanie, np. kleju po powierzchni.

Podobnie jak w  przypadku drukowania, 

promocję przyczepności uzyskuje się poprzez 

zwiększenie swobodnej energii powierzch-

niowej za pomocą kilku mechanizmów. Obej-

muje to precyzyjne czyszczenie, chemiczną 

lub fizyczną modyfikację powierzchni, zwięk-

szenie powierzchni poprzez szorstkowanie 

i zastosowanie powłok podkładowych

Druk na tworzywach sztucznych
Gdy wymagany jest druk na tworzywach 

sztucznych, czasami trudno jest związać 

farbę z  powierzchnią. Dzieje się tak, gdy 

nadruk zdziera się na powierzchni lub nie przy-

lega dostatecznie do powierzchni. Może być 

potrzebna większa trwałość nadruku, w  tym 

odporność na blaknięcie, nawet przy wyso-

kich temperaturach. Obróbka plazmowa 

może nadać powierzchni hydrofilowość (przy-

ciąganie wody). Zabieg ułatwia rozprowa-

dzenie tuszu na powierzchni, dzięki czemu 

nie spływa. W wielu zastosowaniach stosuje 

się obróbkę plazmową w  celu zwiększenia 

energii powierzchniowej materiału. Energię 

powierzchniową definiuje się jako sumę 

wszystkich sił międzycząsteczkowych dzia-

łających na materiał, stopień przyciągania 

lub odpychania siły, jaką powierzchnia mate-

riału wywiera na inny materiał. Gdy podłoże 

ma wysoką energię powierzchniową, ma 

tendencję do przyciągania. Z  tego powodu 

kleje i inne płyny często łatwiej rozprowadzają 

się po powierzchni. Ta „zwilżalność” sprzyja 

doskonałej przyczepności przy użyciu klejów 

chemicznych.

Z drugiej strony, podłoża o  niskiej energii 

powierzchniowej – takie jak silikon lub PTFE 

– są trudne do przylegania do innych mate-

riałów bez uprzedniej modyfikacji powierzchni 

w celu zwiększenia energii swobodnej.

W zależności od potrzeb, organiczne sili-

kony można również stosować do tworzenia 

pośrednich powierzchni wiążących z polarną 

lub dyspersyjną energią powierzchniową, 

aby pomóc farbom drukarskim przylegać 

do powierzchni tworzywa sztucznego. Takie 

podejście może ułatwić trwałe nadrukowanie 

logo np. na powierzchni butelek – żeby nie 

wyblakło po pierwszym myciu. Kolejne zasto-

sowanie to drukowanie na plastikach używa-

nych do strzykawek, które nie łączą się łatwo 

z biodegradowalnymi tuszami przyjaznymi dla 

organizmu człowieka.

 

Powlekanie tworzyw sztucznych, 
aby zapobiec wypłukiwaniu

Używanie tworzywowych akcesoriów labo-

ratoryjnych może budzić obawy dotyczące 

wymywania. Może dochodzić do wypłuki-

wanie z tworzywa sztucznego plastyfikatorów, 

stabilizatorów czy czy innych dodatków. 

Dlatego też wnętrza pojemników powleka 

się przy użyciu plazmy materiałem barie-

rowym podobnym do kwarcu. Te elastyczne 

powłoki podobne do kwarcu są polimery-

zowane na tworzywie sztucznym poprzez 

chemiczne osadzanie z  fazy gazowej wspo-

magane plazmą. Powstała powłoka może być 

bardzo cienką (100-500 nm), niekrystaliczną, 

wysoce konformalną i  wysoce elastyczną 

(180º ASTM D522) warstwą. Drugą opcją jest 

też powłoka typu PTFE. 

Podobnie, mogą istnieć obawy dotyczące 

potencjalnego wymywania z tworzyw sztucz-

nych w kontakcie z produktem w przemyśle 

spożywczym i napojów.

Obróbka plazmowa 
tworzywowych akcesoriów 
laboratoryjnych

Każdego roku produkuje się miliardy płytek 

wielodołkowych, pipet, butelek, kolb, fiolek, 

probówek i innych akcesoriów polimerowych do 

badań, leków i testów diagnostycznych. Chociaż 

wiele z nich to proste, niedrogie materiały eksplo-

atacyjne, coraz większy procent jest obecnie 

poddawany obróbce powierzchni za pomocą 

plazmy gazowej lub ma funkcjonalne powłoki 

zaprojektowane specjalnie w  celu poprawy 

jakości badań i zwiększenia złożoności diagno-

styki. Większość zastosowań plazmy w plastiko-

wych akcesoriach laboratoryjnych można skla-

syfikować jako „proste” zabiegi obróbki. Użycie 

plazmy jest również dobrze znane do kondycjo-

nowania powierzchni w celu nadania polimerom 

większej hydrofobowości lub hydrofilowości. 

Potencjalne zastosowania obróbki plazmowej 

obejmują powlekanie polipropylenowych lub 

polistyrenowych płytek alkoholem.

Większość jednorazowych szalek i  płytek 

do hodowli komórkowych jest wykonana 

z polistyrenu. Inne polimery, takie jak PP i PC, 

są również używane do zastosowań, które 

muszą wytrzymać szeroki zakres temperatur. 

Jednak nietraktowane polimery syntetyczne 

są wysoce hydrofobowe i zapewniają nieod-

powiednie miejsca wiązania dla komórek, aby 

skutecznie zakotwiczyć się na ich powierzchni. 

Aby poprawić przyczepność, przeżywal-

ność i proliferację biomolekuł, materiał należy 

zmodyfikować powierzchniowo przy użyciu 

plazmy, aby stał się bardziej hydrofilowy.

 Potraktowanie polistyrenu plazmą tlenową, 

powoduje że stanie się on bardzo hydrofilowy, 

więc woda wszędzie się rozleje. Pozwala to 

roztworom wodnym zawierającym zawartość 

biologiczną na rozprzestrzenianie się i dostar-

czanie biomolekuł na powierzchnię, zapew-

niając jednocześnie platformę wiązania wodo-

rowego do ich przylegania.
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Zastosowanie plazmy  
do dekontaminacji opakowań

Jedną z  możliwości zastosowania zimnej 

plazmy jest dekontaminacja materiałów 

opakowaniowych. Nieodpowiednio prze-

chowywane mogą bowiem stać się źródłem 

zanieczyszczenia żywności, co prowadzi do 

niespełnienia przez nie swej podstawowej 

funkcji. Butelki z tworzyw przed napełnieniem 

są najczęściej sterylizowane chemicznie przy 

użyciu nadtlenku wodoru lub kwasu nadocto-

wego. Pomimo wysokiej efektywności, metody 

te generują duże ilości ścieków, co z  kolei 

wpływa na koszt produktu. Kolejną wadą tego 

typu rozwiązań jest ich negatywny wpływ na 

środowisko naturalne, a więc brak cech odpo-

wiadających technologiom czystym, zrów-

noważonym. Zastosowanie metody innej niż 

chemiczna jest zatem uzasadnione. Obecnie 

technika niskotemperaturowej plazmy jest 

używana głównie do modyfikacji niektórych 

właściwości materiałów opakowaniowych, 

np. zmniejszenia przepuszczalności tlenu czy 

ditlenku węgla. Zimna (niskotemperaturowa) 

plazma umożliwia także niemal całkowitą 

sterylizację powierzchni folii PET w przeciągu 

mniej niż 4 s. 

Co można za 
pomocą plazmy

Opis Jak to działa? Do czego się stosuje

Czyścić

Czyszczenie plazmowe jest sprawdzoną, 
skuteczną, ekonomiczną i bezpieczną dla 
środowiska metodą obróbki powierzchni. 
Eliminuje naturalne i techniczne oleje oraz smary 
w skali nano. Zmniejsza zanieczyszczenie do 
6 razy skuteczniej w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami czyszczenia na mokro - włącznie 
z czyszczeniem rozpuszczalnikami. Czyszczenie 
plazmowe wytwarza nieskazitelną powierzchnię, 
gotową do klejenia lub do dalszej obróbki, i to bez 
jakichkolwiek szkodliwych odpadów.

Światło ultrafioletowe generowane w plaźmie 
jest bardzo skuteczne w rozbijaniu większości 
organicznych wiązań zanieczyszczeń 
powierzchniowych: olejów i tłuszczy. Drugie 
działanie czyszczące wykonuje energetyczny 
tlen. Ładunki te reagują z zanieczyszczeniami 
organicznymi, tworząc głównie wodę 
i dwutlenek węgla, które są podczas procesu 
stale usuwane (wypompowywane) z komory.
Jeżeli dana część przeznaczona do czyszczenia 
plazmą składa się z łatwo utlenianych 
materiałów, takich jak srebro lub miedź, 
stosuje się wtedy gazy obojętne (na przykład 
argon lub hel). Aktywowane plazmowo 
atomy i jony zachowują się jak „piaskowanie 
molekularne” i mogą rozkładać zanieczyszczenia 
organiczne. Zanieczyszczenia te są ponownie 
odparowywane i usuwane z komory.

–  do  dokładnego czyszczenia 
metalowych powierzchni,

–  do przygotowania powierzchni 
tworzyw sztucznych i elastomerów,

–  do przygotowania powierzchni 
i czyszczenia produktów ze szkła, 
w tym szkła okulistycznego,

–  do ceramiki,
–  do usuwania utleniania z powierzchni

Aktywować

Plazmowa aktywacja skutecznie zmienia 
powierzchnię polimeru poprzez przyłączenie 
do niego polarnych (w tym przypadku: 
zawierających tlen) grup chemicznych. Wiele 
polimerów, w szczególności poliolefiny – polietylen 
i polipropylen, są chemicznie obojętne i nie mogą 
się łatwo łączyć z innymi materiałami, wykazując 
słabą przyczepność z atramentami, farbami 
i klejami. Powodem tego jest brak polarnych 
i reaktywnych grup funkcyjnych w ich strukturze.
Plazmowa aktywacja powierzchni sprawia, że 
wiele polimerów jest podatnych na działanie 
środków wiążących i powłok. Zazwyczaj jako 
gaz procesowy używany jest tlen, jednak 
wiele aktywacji można również przeprowadzić 
wyłącznie za pomocą otaczającego powietrza. 
Elementy poddane obróbce plazmowej, pozostają 
aktywne przez kilka minut do kilku miesięcy, 
w zależności od konkretnego materiału, który 
został poddany obróbce.  Przykładowo PP może 
być aktywny nawet do kilku tygodni po zabiegu.

Promieniowanie UV i aktywne formy tlenu 
z plazmy usuwają środki oddzielające, silikony 
i oleje z powierzchni. Są one wypompowywane 
przez system próżniowy. Aktywne formy 
tlenu (rodniki) z plazmy łączą się z aktywnymi 
powierzchniami na całym materiale, tworząc 
powierzchnię, która jest wysoce „aktywna” dla 
środków wiążących.

–  do ogólnie znanych tzw. tworzyw 
sztucznych i gum,

–  do medycznych tworzyw sztucznych,
–  do tworzyw elektroniki użytkowej,
–  do części samochodowych,
–  do komponentów lotniczych

Powlekać

Powlekanie plazmowe polega na nanoszeniu 
cienkiej (w skali nano) warstwy polimeru na 
całą powierzchnię przedmiotu umieszczonego 
w plaźmie. Proces powlekania plazmowego 
zajmuje tylko kilka minut. Wytworzona powłoka 
ma zazwyczaj mniej niż setna część grubości 
ludzkiego włosa. Jest bezbarwna, bezwonna 
i nie wpływa w żaden sposób na wygląd ani 
dotyk materiału. Jest to również powłoka trwała, 
związana z powierzchnią materiału w skali 
atomowej.
Powlekanie jest jedną z najbardziej ekscytujących 
dziedzin technologii plazmowej, oferując ogromny 
potencjał do poprawy funkcji i wartości materiału 
dla szerokiego zakresu zastosowań. Dostarcza 
dwie główne możliwe właściwości powierzchni: 
całkowicie odpychającą ciecz (np. wodę/olej) lub 
wręcz przeciwnie: w pełni zwilżalną.

Ciekłe monomery wprowadza się wraz 
z gazem do komory próżniowej. Monomery 
to małe cząsteczki, które w odpowiednich 
warunkach łączą się ze sobą, tworząc polimery. 
Działanie plazmy umożliwia stworzenie takich 
odpowiednich warunków na powierzchni 
materiału, aby łączenie mogło nastąpić szybko 
i sprawnie. Stosuje się różne monomery, 
w zależności od tego, czy powierzchnia ma być 
trwale hydrofobowa czy hydrofilowa.

–  do tworzyw sztucznych i gum,
–  do wydajnych (funkcjonalnych) 

tekstyliów,
–  do filtrów,
–  do metali, szkła, ceramiki 

i kompozytów,
–  do medycznych tworzyw sztucznych,
–  do tworzyw elektroniki użytkowej,
–  do części samochodowych,
–  do komponentów lotniczych
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Zamiast chemii  
– plazma i jej zalety

W procesach produkcyjnych coraz częściej 

odchodzi się od korzystania z  substancji na 

bazie rozpuszczalników chemicznych ze 

względu na ich szkodliwość itp., a używanie 

reaktywnych substancji chemicznych jak 

wiadomo wiąże się z dodatkowymi kosztami 

eksploatacyjnymi. Więc wybiera się środki, 

które łączą w sobie różne właściwości: czysz-

czące, alkalizujące, odtłuszczające, rozpusz-

czające rdzę, trawiące czy zapobiegające 

tworzeniu się kolejnych ognisk korozji. Dzięki 

temu można zmniejszyć zużycie chemikaliów, 

wody i  energii. Dysza plazmowa może być 

umieszczana na ruchomym ramieniu robota, 

dzięki czemu dociera do najbardziej skom-

plikowanych struktur detalu i  zakamarków. 

Plazma ma wiele zalet w  porównaniu do 

tradycyjnych, chemicznych, mokrych metod 

obróbki powierzchni – przede wszystkim 

jest czystsza dla obrabianych części i środo-

wiska naturalnego. Nie ma dużych wymagań 

instalacyjnych (niepotrzebne są tu kosztowne 

wyciągi i zabezpieczenia przed chemikaliami), 

a  przynosi znakomite rezultaty. Jest także 

ekonomiczna – wymaga jedynie energii elek-

trycznej i  sprężonego powietrza. Ponadto 

proces generowania plazmy jest bezpieczny 

dla operatorów. Całość działa pod normalnym 

ciśnieniem atmosferycznym, dzięki czemu nie 

ma konieczności korzystania z komory próż-

niowej. 

Urządzenia i systemy 
plazmowe – co na rynku? 

Zastosowania przemysłowe znajduje tech-

nologia plazmowania Vetaphone. Urządzenia 

iPlasma są dostępne we wszystkich kształtach 

i  rozmiarach, od wąskich linii do drukowania 

zwojów po bobiniarki, obsługujące zarówno 

procesy online, jak i offline. Dzięki temu jedna 

instalacja iPlasma może zasilać kilka maszyn 

offline działających z dużą prędkością. Tech-

nologia ta zmienia cząsteczki na powierzchni 

materiału na oparte na azocie zamiast na 

tlenach. Rezultatem są wyższe poziomy 

dynów i  dobra przyczepność. iPlasma 

może zastąpić niektóre z primerów, tworząc 

podobny skład chemiczny na powierzchni. 

Działa to jak primer gazowy, dzięki czemu 

jest bardziej opłacalna i usuwa szkodliwy dla 

środowiska płynny podkład z  hali produk-

cyjnej. Technologia iPlasma jest stosowana 

dla różnych technik druku, takich jak: druk 

fleksograficzny, rotograwiura, druk fleksową-

skowstęgowy, cyfrowy czy w zastosowaniach 

specjalnych.

Z kolei przy laminacji wodnej i UV, dostro-

jenie dokładnego składu chemicznego do 

konkretnego zastosowania z  wykorzysta-

niem systemu iPlasma, eliminuje potrzebę 

stosowania primera, a  tym samym eliminuje 

problem utraty przezroczystości lub pośred-

niego zabarwienia folii z powodu podkładu.

iPlasma znajduje również zastosowanie przy 

laminacji termicznej, gdzie skutecznie akty-

wuje zarówno folię, jak i zadrukowane obszary 

do bardzo wysokich poziomów dynów  

(72+ dyn/cm) i tworzy specjalnie dostosowaną 

chemię na powierzchni, która pasuje do klejów 

używanych w procesie klejenia termicznego. 

Wydłużony okres trwałości folii i filmów był 

od dawna wymagany w  przemyśle prze-

twórczym. Zazwyczaj zaleca się przetwo-

rzenie materiałów w  ciągu sześciu miesięcy 

od zakupu przy jednoczesnym odświe-

żeniu napięcia powierzchniowego w procesie 

koronowania on-line. iPlasma rozwiązuje 

ten problem, ponieważ materiały mogą być 

poddawane działaniu wysokiego i  trwałego 

poziomu dynów, który jest gwarantowany 

przez 12, 18 lub 24 miesiące.

Technologia aktywacji w  kontrolowanej 

atmosterze azotu znajduje również zastoso-

wanie w: drukowaniu elektroniki, produkcji 

paneli fotowoltaicznych, produkcji foli specjali-

stycznych, np. dla przemysłu ogrodowego.

Seria niskociśnieniowych systemów 

plazmowych Henniker Plasma HPT to stero-

wane mikroprocesorowo urządzenia stacjo-

narne. Każde urządzenie zawiera zintegro-

wany manometr i  precyzyjny regulator prze-

pływu gazu, a  także odpowiednią pompę 

próżniową. Systemy plazmowe HPT firmy 

Henniker są odpowiednie do modyfikacji 

powierzchni szerokiej gamy materiałów, w tym 

metali, szkła, polimerów, ceramiki, tworzyw 

sztucznych i kompozytów. 

Urządzenie do wytwarzania plazmy atmos-

ferycznej Cirrus poprawia właściwości adhe-

zyjne szerokiej gamy materiałów. Jest to 

kompaktowe, wolnostojące urządzenie, które 

zapewnia ciągły strumień plazmy niskotem-

peraturowej o  szerokości 8-10  mm. Można 

je łatwo zintegrować z  liniami montażowymi 

lub produkcyjnymi, z wykorzystaniem robota, 

jak i bez niego. Cirrus pracuje ze sprężonym 

powietrzem i nie wymaga specjalnych gazów. 

Złącze typu D-sub na tylnym panelu umoż-

liwia uruchamianie / zatrzymywanie wyzwa-

lania plazmy za pośrednictwem zewnętrznego 

sygnału dostarczanego przez linię. Atmos-

feryczne urządzenie plazmowe Nimbus to 

wersja Cirrus posiadająca dwie dysze, dzięki 

którym plazmę można stosować do różnych 

obszarów, lub nakładać na siebie w  celu 

pokrycia większego obszaru.

Obróbka plazmowo próżniowa Tantec 

RotoVAC jest przeznaczona do obróbki 

małych elementów z  tworzyw sztucznych 

formowanych wtryskowo, bez konieczności 

umieszczania ich w  przyrządzie lub stoso-

wania skomplikowanych systemów manipu-

lacyjnych. Dzięki konstrukcji bębna RotoVAC 

po prostu napełnia się bęben i  umieszcza 

w  komorze próżniowej.  Obrót zapewni, że 

wszystkie części zostaną poddane obróbce. 

W  komorze obróbki podciśnienie wzrasta 

do 1 do 4 mbar, zanim wyładowanie elek-
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tryczne zostanie utworzone przez zintegro-

waną elektrodę plazmową. Cykl obróbki jest 

często krótki i wynosi od 20 do 180 s w zależ-

ności od materiału i  jego składu. Obróbka 

plazmowa RotoVAC jest ceniona za prostotę 

obsługi, niezawodność produkcji i dużą szyb-

kość procesu. Można zastosować gazy uzdat-

niające, takie jak argon i  tlen, ale w  więk-

szości przypadków nie jest to konieczne ze 

względu na dużą moc wyładowania plazmo-

wego. RotoVAC wykorzystuje zaawanso-

wany generator prądu Tantec z serii HV-X jako 

źródło zasilania oraz specjalnie zaprojekto-

wane transformatory plazmowe zapewniające 

napięcie do elektrod plazmowych. Obracający 

się bęben zapewnia równą obróbkę wszyst-

kich części. Koncepcja obejmuje dodatkowy 

bęben, który można załadować podczas 

obróbki i po prostu wymienić na używany po 

zakończeniu partii.

Piezobrush PZ3 firmy Relyon Plasma  to 

najmniejsze na świecie ręczne urządzenie 

plazmowe. Efektywnie wykorzystuje zimną 

plazmę pod ciśnieniem atmosferycznym do 

obróbki powierzchni tworzyw sztucznych, 

metali i  materiałów naturalnych. Najnowszy 

model ma ulepszoną wydajność, kontrolę 

mocy i monitorowanie procesu. Przy maksy-

malnym poborze mocy 18 W, unikalna tech-

nologia piezoelektrycznego bezpośred-

niego wyładowania (PDD) jest wykorzysty-

wana do generowania zimnej aktywnej plazmy 

w temperaturze poniżej 50°C. Zastosowanie 

plazmy zmienia właściwości powierzchni 

materiałów, co może mieć pozytywny wpływ 

na obróbkę i  końcowe wykorzystanie; obej-

mują one ulepszone zwilżanie i  przyczep-

ność. Korzyści obejmują usprawniony prze-

pływ pracy, usuwanie mokrych chemikaliów 

z produkcji, szybsze procesy i ogólną jakość. 

Technologia PDD jest sercem piezobrush PZ3. 

Przekształca niskie napięcie wejściowe w taki 

sposób, że generowane są bardzo duże siły 

pola elektrycznego, które dysocjują i  jonizują 

otaczające powietrze. Nowy model ma zwięk-

szoną moc maksymalną i umożliwia obróbkę 

z prędkością 5 cm²/s, szerokość zabiegu do 

29 mm. Kompaktowy ręczny przyrząd jest 

wszechstronny i  można go łatwo wdrożyć 

w  szerokim zakresie zastosowań. Nie jest 

wymagane zewnętrzne zasilanie gazem. Przed 

klejeniem obrobione powierzchnie są funk-

cjonalizowane przez plazmę, a kolejne połą-

czenia klejowe wykazują znaczną poprawę 

siły adhezji. Może zastąpić chemiczne środki 

do obróbki wstępnej i  grunty. Obróbka 

powierzchni plazmą poprawia przyczepność 

farb drukarskich i  lakierów, ponieważ obro-

biona powierzchnia jest zwilżana przez farbę, 

co poprawia jakość druku i definicję obrazu. 

Podsumowanie
Opisane przykłady w  imponujący sposób 

pokazują efektywne działanie obróbki 

plazmowej w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych. Plazma może zmienić właściwości 

powierzchni tworzywa sztucznego, aby osią-

gnąć cele, które normalnie nie byłyby możliwe. 

Może to obejmować czyszczenie powierzchni, 

rozwiązywanie problemów związanych 

z nakładaniem farb drukarskich na tworzywa 

sztuczne, poprawę przyczepności tworzyw 

sztucznych do różnych materiałów oraz nakła-

danie powłok ochronnych. 

Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych 

szukają unikalnych sposobów na zdobycie 

przewagi technologicznej i  aby to osiągnąć, 

ich produkty z najwyższej półki często zawie-

rają jakąś formę zaawansowanej powłoki funk-

cjonalizującej powierzchnię. W branży tworzyw 

sztucznych bardziej wyspecjalizowane oferty 

mogą zapewnić przewagę konkurencyjną 

i podnieść wartość każdego produktu, zasto-

sowanie plazmy może zmienić przedmiot za 

dwa dolary w taki za pięćdziesiąt dolarów. 
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W swojej ofercie firma posiada również 

aktywatory plazmowe do zmiany 

napięcia powierzchniowego oraz do usuwania 

zabrudzeń organicznych.

Oferowane aktywatory poprawiają przy-

czepność na różnych podłożach, w  tym 

tworzyw sztucznych, polimerów, elastomerów, 

kompozyty, szkła i metalu.

Zakład Elektroniczny ELTO produkuje 

również aktywatory niestandardowe do unika-

towych zastosowań i potrzeb klientów. Ofero-

wane urządzenia mogą być włączone do 

istniejących lub nowych linii wytwórczych jako 

autonomiczne stacje lub zintegrowane pół lub 

w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyj-

nych.

Aktywacja powierzchniowa 
jest konieczne ze względu na 
niską energię powierzchniową

Zwiększone wykorzystanie materiałów 

z  tworzyw sztucznych, takich jak poliolefiny, 

PE, PP, PS, PC, PTFE i EPDM w przemyśle 

wytwórczym wymusza potrzebę obróbki 

powierzchni. Materiały z tworzyw sztucznych 

ELTO – specjalista od aktywacji powierzchniowej

Od 1983 roku Zakład Elektroniczny ELTO produkuje aktywatory i dejonizatory folii. Firma ma już za sobą dwie 
dekady projektowania i budowy urządzeń jonizujących. Na polskim rynku jest liderem w sprzedaży maszyn do 
koronowania folii oraz w dziedzinie tworzenia systemów jonizujących na specjalne zamówienie (m.in.: drukarki 
fleksograficzne, drukarki poliamidowych osłonek wędlin, drukarki samoprzylepnych etykiet, laminarki itd.).

Zakład Elektroniczny ELTO - inż. Marek Sobociński
ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń
tel.: (56) 657 54 74, fax: (56) 657 54 75, tel. kom.:  508 42 02 01
info@elto.pl,  www.elto.pl

łatwo wytłaczać, rozdmuchiwać i  formować 

wtryskowo, co sprawia, że  są szeroko wyko-

rzystywane przez producentów. Wadą użyciu 

tworzyw sztucznych jest słaba przyczepność 

i  zwilżalność spowodowana niską energią 

powierzchniową, co sprawia, że trudno jest 

nanosić na nie farby i kleje.

Wyładowania plazmowe 
i koronowe modyfikują 
strukturę powierzchniową

Koronownie powierzchni zmienia właści-

wości powierzchniowe przez zrywanie wiązań 

cząsteczkowych na powierzchni podłoża, 

a  tym samym zwiększa energię powierzch-

niową. Zwiększona energia powierzchniowa 

zapewnia lepsze przyleganie. Obróbka plazmą 

i koronowanie są użyteczne nie tylko w przy-

padku obróbki powierzchni tworzyw sztucz-

nych, ale również w przypadku metalu, szkła, 

ceramiki i  kompozytów. obróbka plazmowa 

jest również stosowany jako proces czysz-

czący do usuwania zanieczyszczeń orga-

nicznych z powierzchni tworzyw sztucznych, 

gumy i metali.

Systemy do obróbki plazmowej oraz koro-

nowania są wykorzystywane w  produkcji 

w wielu gałęziach przemysłu, takich jak prze-

mysł motoryzacyjny, medyczny, elektroniczny, 

przy produkcji kabli i rur, pianki i kartonu i prze-

myśle opakowań. Zastosowanie obróbki 

plazmowej w sektorze motoryzacyjnym rośnie 

ze względu na zwiększone wykorzystanie 

tworzyw sztucznych w  produkcji wewnątrz 

i na zewnątrz dla samochodów

Technologie plazmowe i  koronowanie są 

efektywne kosztowo i  łatwo zintegrowane 

z  istniejącymi liniami produkcyjnymi, zapew-

niając szybki czas aktywacji. Nie uszkadzają 

one materiałów i są przyjazne dla środowiska. 

www.elto.pl

urządzenia do
aktywacji...

Aktywatory tworzyw sztucznych
Corona treatment machines

Aktywatory plazmowe
Plasma treatment

Rękawy silikonowe
Silicone sleeves

...niezbędne do drukowania, laminowania i klejenia

...necessary for printing, lamination and bonding
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Badania tworzyw sztucznych dostarczają informacji o  trwałości, 

wytrzymałości mechanicznej, bezpieczeństwie stosowania, degra-

dowalności i wielu innych. Przede wszystkim decydują o kierunku zasto-

sowania tworzywa.

Oczywiście, każda z postaci występowania tworzywa sztucznego 

wymaga do badania odpowiednich metod. Ponadto liczba oznaczeń 

wzrasta, gdy rozpatruje się najczęściej oceniane właściwości, np. prze-

twórcze, mechaniczne, cieplne, elektryczne czy inne. Specjalne tech-

niki stosuje się przy badaniu cech użytkowych gotowych wyrobów. Ze 

względu na to liczba metod badania może być tak duża, jak wiele jest 

kierunków zastosowań tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne, bez względu na to, w jakiej formie są używane 

w  dzisiejszych czasach, muszą posiadać odpowiednie parametry 

zarówno surowca używanego do jego produkcji, jak i gotowego wyrobu.

Pomimo różnorodności tworzyw sztucznych ich badanie za pomocą 

przyrządów i aparatury z zastosowaniem znormalizowanych metod może 

być podobne. Dzięki badaniom przeprowadzonym na takiej samej apara-

turze i taką samą techniką można porównywać różne tworzywa i dobierać 

materiały o optymalnych cechach do danego zastosowania technicznego.

Badania tworzyw polegają przede wszystkim na:
– identyfikacji surowców, materiałów i ich składu,

– określeniu właściwości chemicznych i strukturalnych materiałów, 

– określeniu właściwości fizycznych i fizykochemicznych materiałów,

– określeniu właściwości reologicznych, 

– określeniu właściwości termicznych materiałów,

– określeniu właściwości mechanicznych i lepkosprężystych, 

– określeniu właściwości palnych, 

– wykonaniu testów odporności na ciecze, gazy i chemikalia,

– wykonaniu testów oceniających zmęczenie, starzenie i degradację,

– badaniu właściwości elektrostatycznych i wytrzymałości elektrycznej,

– ocenie wpływu materiałów i produktów z tworzyw sztucznych na śro-

dowisko,

– analizie i  testach, które są zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 

klienta.

Istnieje wiele instytucji, które są przygotowane do przeprowadzania badań 

i oceny właściwości tworzyw sztucznych. Dysponują one odpowiednim 

zapleczem aparaturowym, wykwalifikowanym personelem i mogą oceniać 

zarówno handlowe tworzywa sztuczne, jak i wykonane z nich wyroby.

O ile z pomiarów właściwości fizycznych i chemicznych innych mate-

riałów uzyskuje się jednoznaczny wynik liczbowy, wyrażony w odpowied-

nich jednostkach i jest on zrozumiały dla użytkownika, o tyle wyniki badań 

tworzyw sztucznych często muszą być dodatkowo omówione w celu 

ułatwienia ich interpretacji. Nie można jednoznacznie określić przydatności 

takich wyrobów z  tworzyw sztucznych, jak przedmioty gospodarcze, 

materiały pomocnicze czy obecnie często wykonywane z tworzyw sztucz-

nych części maszyn, określając np. tylko wytrzymałość mechaniczną. 

Dopiero dokładna analiza warunków pracy danego tworzywa umożliwia 

przeprowadzenie odpowiednich pomiarów tych czynników, które będą 

oddziaływać podczas funkcjonowania gotowych wyrobów.

Co kto ma nowego?
Plastometr serii LMI – Dynisco
LMI jest kontynuacją serii sprawdzonych plastometrów z uwzględnie-

niem nowych możliwości technologicznych: kolorowy ekran dotykowy, 

port komunikacji USB, winda pneumatyczna ze strukturalnymi obciąż-

nikami, system „Force Packer”, jeszcze dokładniejszy dekoder cyfrowy, 

nowa obcinarka i lepsze oprogramowania.

METODY BADAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH - NORMY, NOWOŚCI APARATUROWE

Aby zdefiniować i opisać 
własności tworzyw

Własności tworzyw zależą  od wielu czynników: struktury molekularnej, temperatury, zawartości wody, prędko-
ści obciążania, czasu działania obciążenia, warunków starzeniowych itd. Przy ich badaniu wymaga się często  sto-
sowania znormalizowanych sposobów pobierania materiału na próbki, ich wykonywania, klimatyzacji próbek itp. 
Badania wymagają  ścisłego respektowania wymagań  odnośnie warunków przeprowadzania prób, w szczegól-
ności wilgotności i temperatury badania. 

 Mia Walasek
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Dzięki rozwojowi plastometrów LMI może dostarczać szeroki zakres 

danych wśród nich nie tylko wartość współczynnika płynięcia lecz także 

naprężeń ścinających, prędkości ścinania, lepkości, gęstości tworzywa. 

Nowy połyskomierz – Zehner/Proceq
W ofercie firmy Zehntner/Proceq pojawił się nowy produkt – ultra-

lekki, kompaktowy połyskomierz ZG 8000 umożliwiający pracę zarówno 

w trybie samodzielnym lub mogący być zintegrowany ze zautomatyzo-

wanym procesem przemysłowym.

Połyskomierz ZG 8000 posiada następujące właściwości:

– umożliwia pomiar jako jednostka samodzielna lub jako część złożo-

nego procesu,

– posiada możliwość pomiaru w dwóch geometriach: 20 i 60°; Posiada 

również możliwość pomiaru zamglenia,

– możliwy jest pomiar zarówno bezdotykowy, jak i dotykowy,

– nadaje się do pomiaru powierzchni zakrzywionych oraz trudno 

dostępnych,

– możliwość zarządzania wynikami z poziomu aplikacji lub z poziomu 

interfejsu przeglądarki,

Nowy tester do pomiaru przepuszczalności pary wodnej
Tester do pomiaru przepuszczalności pary wodnej (wvtr) firmy Textest 

wykonuje pomiary metodą grawimetryczną i można go stosować do 

badań dla szerokiej gamy materiałów.

WVTR – Water Vapor Transmission Rate –  szybkość przenikania 

pary wodnej to bardzo ważna wielkość dla wielu rodzajów materiałów. 

Folie opakowaniowe i  materiały budowlane to tylko niektóre przy-

kłady materiałów, dla których ten parametr jest jednym z najważniej-

szych własności użytkowych. Nowe tester CupMaster szwajcarskiej 

firmy Textest mierzy przenikalność metodą grawimetryczną, która jest 

najbardziej dokładna i uważana za wzorcową dla innych metod pomia-

rowych dla tego parametru.

Nowa seria pulsatorów Vibrophore od Zwick
Vibrophore (pulsator wysokich częstotliwości) stanowi niezwykle 

oszczędne rozwiązanie służące określaniu wytrzymałości zmęczeniowej 

komponentów i materiałów. Co więcej, najnowsza seria maszyn Vibro-

hore może być również wykorzystana do badań statycznych.

Najnowsza generacja pulsatorów Vibrophore firmy Zwick po raz 

pierwszy może być wykorzystywana zarówno jako dynamiczne oraz 

w pełni wartościowe statyczne maszyny wytrzymałościowe – z obciąże-

niami do 1000 kN i częstotliwościami badawczymi do 285 Hz. 

Jednocześnie nowy jest wysokiej jakości pilot zdalnego sterowania, 

wyposażony w wyświetlacz obrazujący wskazania kanałów pomiaro-

wych oraz status maszyny i przebiegu badania. Upraszcza to procedurę 

przygotowania testu i zapewnia dokładne pozycjonowania dynamicznej 

trawersy bez wykorzystania komputera PC. Nowe maszyny Vibrophore 

są dostępne w zakresie od 100 do 1,000 kN.
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Maszyna wytrzymałościowa Inspekt blue 20-30 kN
Nowe maszyny serii Inspekt blue to propozycja dla zainteresowa-

nych m.in. badaniami kompozytów. Dzięki standaryzacji i sterowaniu 

z  poziomu oprogramowania LabMaster zapewnia wszystkie możli-

wości badawcze charakterystyczne dla najlepszych maszyn na rynku. 

Ta kompaktowa konstrukcja znajdzie dla siebie miejsce wszędzie tam, 

gdzie wymaga się udźwigu do 30 kN.

Przenośny, bezprzewodowy twardościomierz 
elektroniczny eComputest: CISAM-ERNST

Przenośny, bezprzewodowy twardościomierz do pomiaru w dowolnej 

pozycji. Pozostawia niewielki ślad po wgłębniku, co w większości przy-

padków pozwala uznać metodę pomiaru za nieniszczącą. Odpowiednie 

rozwiązanie dla narzędziowni, powszechne również w innych gałęziach 

przemysłu. Dzięki małemu obciążeniu pozwala na badanie twardości 

po azotowaniu i nawęglaniu.  Możliwość współpracy ze statywem do 

badania małych elementów.

Przemysłowe mierniki serii PaintChecker industrial
PaintChecker industrial to seria mierników do zautomatyzowa-

nego pomiaru grubości powłoki na linii produkcyjnej. Metoda fototer-

miczna zgodna z normą DIN EN 15042-2 jest odpowiednia do badania 

mokrych, sypkich i  suchych powłok na różnych podłożach. Lekki 

poręczny czujnik ważący zaledwie 100  g, można w  prosty sposób 

zintegrować z linią produkcyjną lub umieścić na ramieniu robota. Insta-

lując więcej czujników można prowadzić pomiar jednocześnie w kilku 

miejscach.

AGX-V – precyzyjna maszyna wytrzymałościowa
Inteligentna maszyna wytrzymałościowa AGX-V stanowi kontynu-

ację serii maszyn AG-X plus. Podobnie jak jej poprzedniczka posiada 

sprawdzone rozwiązania, takie jak funkcja automatycznego przeglądu, 

bardzo popularny, dotykowy panel sterujący oraz specjalistyczne opro-

gramowanie TRAPEZIUMX-V oferowane w  standardowym wyposa-

żeniu. Oprogramowanie oprócz wygody pracy zapewnia wsparcie 

Tab. 1. Metody badań tworzyw sztucznych - normy i opis techniki wykonania

Metoda badań Norma Opis
Oznaczanie masowego (MFR) 
i objętościowego (MVR) wskaźnika 
szybkości płynięcia

PN-EN ISO 1133
Stopione tworzywo wytłacza się przez dyszę plastometru w określonej 
temperaturze pod danym obciążeniem i mierzy się szybkość wypływu

Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy rozciąganiu

PN ISO 37, PN-EN ISO 527-1,  
PN-EN ISO 527-2

Próbkę typu A1 rozciąga się wzdłuż jej osi wzdłużnej przy stałej prędkości aż 
do zerwania kształtki lub do określonej wartości naprężenia (obciążenia) lub 
odkształcenia (wydłużenia)

Wyznaczanie modułu sprężystości  
przy rozciąganiu

PN-EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-2
Oznaczenie wartości naprężenia przy zadanym odkształceniu i wyznaczenie 
stałej materiałowej E

Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy zginaniu

PN-EN ISO 178 Oznaczenie wartości modułu E podczas próby zginania

Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy ściskaniu

PN-EN ISO 604
Próbka zostaje ściskana pomiędzy dwoma płaskimi płytkami aż do pęknięcia 
lub do uzyskania założonej wartości odkształcenia

Oznaczenie udarności metodą Charpy’ego PN-EN ISO 179-1
Kształtkę do badań w postaci beleczki, podpartą w pobliżu jej końców 
i ułożoną poziomo, uderza się pojedynczym uderzeniem młota udarowego 
w środku między podporami i zgina z dużą, nominalnie stałą prędkością

Oznaczenie udarności metodą Izoda PN-EN ISO 180
Kształtkę do badań w postaci beleczki, uchwyconą pionowo uderza się 
młotem udarowym i łamie z dużą, nominalnie stałą prędkością

Oznaczanie twardości metodą Shore’a PN-EN ISO 868
Pomiar polega na określeniu zagłębienia wgłębnika wciskanego w materiał 
w określonych warunkach

Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych PN-EN ISO 845, PN-EN ISO 1183
Próbkę waży się w powietrzu, wyznacza jej objętość w wodzie, a następnie 
oblicza gęstość poprzez iloraz masy i objętości

Wyznaczanie zawartości związków lotnych 
w granulacie

Metoda własna laboratorium  
- wagosuszarka

Określenie ubytku masy badanej próbki w podwyższonej temperaturze po 
odparowaniu wilgoci

Badanie zawartości wypełniacza 
w tworzywie

PN-EN ISO 3451-1 Ocena zawartości procentowej wypełniacza w tworzywie

Badanie starzenia termicznego
Metoda własna laboratorium 

 – komory termiczne

Ocena wpływu przyśpieszonego starzenia na własności wyrobu. Oznaczanie 
właściwości mechanicznych, barwy i połysku wraz z oceną zmian 
powierzchniowych przy wykorzystaniu mikroskopu

Badanie starzenia chemicznego
Metoda własna laboratorium  

– łaźnia chemiczna
Określenie odporności na działanie substancji chemicznych, w tym na 
działanie paliw i środków myjących w stanie naprężonym

Wyznaczanie skurczu przetwórczego 
i wtórnego kształtek

PN-EN ISO 294
Ocena zmiany wymiarów płaskich próbek lub wyrobu gotowego na skutek 
skurczu przetwórczego

Oznaczanie palności kształtek poddanych 
działaniu źródła zapłonu o małym 
płomieniu

PN-EN 60695-11-10
Ocena palności folii oraz kształtek z tworzyw sztucznych poddanych 
działaniu źródła zapłonu o małym płomieniu

Pomiar barwy w układzie CIE Lab L*a*b* 
oraz innych (białości, stopnia zażółcenia)

PN ISO 7724-1, PN ISO 7724-2,  
PN ISO 7724-3

Próbka oświetlana jest światłem rozproszonym w zakresie widzialnym 
i oglądana za pomocą układu optycznego pod stałym kątem widzenia przy 
określonym źródle światła

Oznaczanie całkowitej różnicy barwy ΔE 
w odniesieniu do wzorca

PN ISO 7724-1, PN ISO 7724-2,  
PN ISO 7724-3

Określenie różnicy barwy lub kontrastu między próbką po badaniu i przed 
badaniem, obciążeniem, ekspozycją na słońcu czy starzeniem

Analiza połysku powierzchni wyrobów 
z tworzyw

PN-EN ISO 2813 Analiza połysku powierzchni wyrobów z tworzyw
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dla 16 języków, w  tym języka polskiego. Posiada m.in. ultraszybkie 

próbkowanie (300 kHz) oraz  synchroniczny transfer grup pomiaro-

wych (10000  Hz) nieosiągalne dla innych maszyn wytrzymałościo-

wych, a rozdzielczość kanału przemieszczenia została znacznie ulep-

szona nawet do 2,5 nm (model 600 kN). Maszyna jest dostępna jako 

model nastolikowy (ramy 10 kN i 50 kN), a także wolnostojący (ramy 

50 kN, 100 kN, 300 kN i 600 kN). Zakres dostępnych nominałów cylin-

drycznych głowic pomiarowych siły od 10 N do 600 000 N w klasach 

0,5 i 1 według ISO 7500-1.

KIT 85 (Radwag) – nowy zestaw do wyznaczania 
gęstości ciał stałych i cieczy

RADWAG wprowadza nowy zestaw szalek dedykowany do badania 

granulatów o  gęstości większej lub mniejszej niż 1 g/cm3. Składa 

się on z górnej szalki, sztywnego cięgna oraz szalki dolnej w postaci 

zamkniętej (ograniczonej) przestrzeni, w której umieszcza się badaną 

próbkę. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych (w tym granu-

latów) i  cieczy, przeznaczony jest do wag  laboratoryjnych z  szalką 

ø85 i ø100 mm.

Aparat do wyznaczania współczynnika tarcia  
od Kontech

Nowy, całkowicie zmodernizowany aparat do wyznaczania statycz-

nego i dynamicznego współczynnika tarcia prezentuje firma Kontech. 

Może być wykorzystywany zarówno do testowania gotowych wyrobów, 

jak i  do pomocy przy projektowaniu materiałów (m.in. ustalaniu ich 

składu chemicznego) w  celu wytworzenia lub zredukowania tarcia 

pomiędzy stykającymi się materiałami. Nowa wersja aparatu wyposa-

żona została w cichszy silnik oraz panel dotykowy, usprawniający poru-

szanie się po menu oprogramowania

Wiskozymetry rotacyjne  
ROTAVISC Complete/Advanced marki IKA

Nowa seria wiskozymetrów rotacyjnych ROTAVISC do badania 

lepkości cieczy we wszystkich obszarach zastosowań, począwszy od 

laboratorium po kontrolę jakości. W ofercie są cztery urządzenia (lo-vi, 

me-vi, hi-vi I, hi-vi II) mierzące w różnych zakresach lepkości od 1 do 

320 000 000 mPas. Bez względu na proste czy wymagające pomiary, 

ROTAVISC zapewnia szybkie i dokładne wyniki. Zapewnia zgodność 

z normami ISO 2555 i ISO 1652. Wyróżnia go m.in. precyzja pomiaru 

dla płynów newtonowskich i nienewtonowskich wynosi ±1%, a powta-

rzalność ±0,2%,

Gęstościomierz laboratoryjny DMA 1001
Model  DMA 1001  o dokładności 0,0001 g/cm³, posiada 

kompletne wyposażenie wymagane przez przemysłowe stan-

dardy pomiaru gęstości: 4-cyfrową dokładność pomiaru gęstości. 

Na podstawie głębokiej wiedzy dotyczącej charakterystyki oscy-

lacyjnej nowo skonstruowanej celi pomiarowej, objęte ochroną 

patentową rozwiązanie Pulsed Excitation Method zapewnia 

uzyskiwanie niezwykle stabilnych wyników pomiaru gęstości. 

Dodatkowa zaleta: nowa, unikalna funkcja jednopunktowej regu-

lacji wody to najszybsza metoda uzyskania wysokiej precyzji wyników 

pomiaru i  jest dostępna wyłącznie w  modelu DMA 1001. Nowa 

konstrukcja celi pomiarowej i nowy sposób oceny charakterystyki oscy-

lacyjnej zapewnia uzyskiwanie stabilnych wyników, bardziej niż dotych-

czas niezależnych od czynników zewnętrznych.

Podsumowanie
Dla prawidłowego prowadzenia samego procesu przetwórstwa 

tworzyw niezbędna jest znajomość dużej liczby informacji o tworzywie 

przetwarzanym, w tym także jego właściwości reologicznych. Nadanie 

materiałowi polimerowemu postaci gotowego wyrobu polega na 

odkształceniu go w  stanie płynnym, tj. na wykorzystaniu zjawiska 

płynięcia, a następnie zestaleniu materiału przez ochłodzenie (tworzywa 

termoplastyczne) lub sieciowanie (tworzywa utwardzalne). I już na tym 

etapie trzeba zdawać sobie sprawę ile badań należy wykonać, aby mieć 

pewność że wszystko zostało dobrze zaprojektowane już na etapie 

samego tworzywa, a co dopiero jego przetwórstwa, a w efekcie wyrobu 

który ma służyć każdemu z nas. Podczas przetwarzania materiałów 

polimerowych, mieszanin i kompozytów utrzymanie niezmiennych para-

metrów w trakcie trwania procesu determinuje uzyskanie powtarzalnych 

cech i właściwości formowanego produktu.

Dlatego też, opracowuje się metody badawcze pozwalające na 

poznanie zachowania się polimerów czy to na etapie syntezy czy 

w rzeczywistych warunkach ich przetwórstwa.

Postęp przemysłu przetwórstwa tworzyw polimerowych, wymusił 

konieczność poszukiwania nowych technik i  metod oceny różnych 

właściwości. Rozwój technik badawczych skierowany jest głównie 

w kierunku poszerzenia możliwości interpretacji wyników, co stwarza 

badaczom i nie tylko, możliwość poznania tajników nie tylko zacho-

wania się polimerów podczas projektowania czy przetwórstwa, ale 

i często pozwala przewidzieć możliwości jego wykorzystania jako goto-

wego wyrobu. 
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SMARTTECH3D Robotized konsoli-

duje ramię robota m.in.: Kuka, Fanuc, 

Kawasaki czy UR i głowice skanujące typu 

MICRON3D w  łatwym do obsługi, inte-

gralnym systemie skanowania 3D. Jest 

w  pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem 

do bezdotykowej digitalizacji i kontroli jakości 

małej i  średniej wielkości obiektów. Urzą-

dzenie wykorzystuje najnowszą technologię 

optycznego skanowania 3D oraz zaawanso-

wane możliwości robota przemysłowego do 

pełnej automatyzacji pomiarów 3D. Pozwala 

to na intuicyjne programowanie planów 

pomiarowych obiektów o  różnych kształ-

tach i  wielkościach. Ponadto najnowszy 

skaner 3d MICRON3D green stereo umoż-

liwia wyświetlanie kolorowej mapy odchyłek 

bezpośrednio na obiekt, dzięki czemu 

z  łatwością można zlokalizować miejsca 

z defektem. 

SMARTTECH3D Robotized dzięki zmniej-

szeniu roli człowieka w procesie pomiarowym 

oferuje:

– precyzyjny pomiar i wysoką jakość uzyski-

wanych danych pomiarowych,

– możliwość wykonania automatycznej ana-

lizy odchyłek i trendów,

– możliwość wykonywania porównań do 

modelu CAD oraz modelu wzorcowego 

(mapy odchyłek),

– możliwość zmiany głowic skanujących 

w celu zmiany pola pomiarowego,

– opcję bezpośredniego wyświetlania na obiekt 

kolorowej mapy odchyłek oraz projekcję 

kształtów np. do wizualizacji prototypów.

SMARTTECH3D Robotized, dzięki auto-

matycznej kalibracji i  możliwości wymiany 

głowic skanujących, pozwala na skanowanie 

obiektów o różnych kształtach z różną dokład-

nością i gęstością próbkowania. Zastosowanie 

autorskiego intuicyjnego oprogramowania 

pozwala na sterowanie robotem i zarządzanie 

planem pomiaru bez specjalistycznej wiedzy 

dotyczącej jego programowania.

System jest idealnym narzędziem do 

procesów, takich jak kontrola jakości produktu, 

inżynieria wsteczna czy remodelowanie istnie-

jących części lub produktów. Sprawdzi się 

zarówno w  fabrykach zamontowany na 

taśmach produkcyjnych, jak i w biurach projek-

towych czy pracowniach wzorniczych. System 

wybrany i  wdrożony został, ze względu na 

najszerszą funkcjonalność, jakość i konkuren-

cyjną cenę między innymi w  fabryce OPLA, 

Foundry Institute of China, a także GE Polska. 

SMARTTECH3D Robotized – automatyzacja 
i robotyzacja procesów w trójwymiarze

SMARTTECH3D to rozpoznawalny na całym świecie, polski producent skanerów optycznych 3d. Już od ponad 
dwudziestu lat firma wyznacza standardy i trendy w dokładnej, trójwymiarowej digitalizacji obiektów, czyli pozyska-
niu kształtu obiektu wraz z jego kolorową teksturą. SMARTTECH3D nie zwalnia tempa i wprowadza dla użytkowni-
ków zintegrowane najnowsze rozwiązanie łączące skaner 3d z robotycznym ramieniem, tworząc SMARTTECH3D 
Robotized – maszynę pomiarową CMM najnowszej generacji 
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Monika Mazur, Application Engineer w Sygnis 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
tel. kom.: 786 807 789, monika.mazur@sygnis.pl 
https://sygnis.pl/new/maszyny-specjalistyczne/

Wyjątkowe cechy materiałowe
Sygnis jako wiodący krajowy dostawca technologii addytyw-

nych prezentuje najbardziej zaawansowane maszyny zza zachod-

niej granicy Polski. Zwiększając swoje możliwości produkcyjne, firma 

sięga po zaawansowane rozwiązania, przeznaczone dla wymagających 

sektorów przemysłowych i  medycznych. Drukarka 3D Apium P220 

przetwarza wymagające, wysokosprawne polimery, ale jest bardzo 

prosta w obsłudze. Jednym z dostępnych materiałów jest CFR PEEK. 

Ten polimer wzmocniony 30% zawartością masy pociętego włókna 

węglowego posiada niesamowity potencjał przy produkcji łożysk, prze-

kładni oraz wkładek do form wtryskowych, m.in. dzięki:

– imponującej temperaturze pracy ciągłej 260°C i krótkotrwałej 300°C,

– odporności na hydrolizę w wymagających warunkach wrzącej wody 

i pary przegrzanej,

– sztywności i odporności na ścieranie porównywalnej do metali,

– wyjątkowemu stosunkowi wytrzymałości do wagi,

– klasie palności V-0 według UL 94.

Oszczędność czasu i pieniędzy
CFR PEEK w  porównaniu z  czystym polimerem posiada lepszą 

wytrzymałość mechaniczną oraz wyższą sztywność. Ponadto cechuje 

go najwyższy stopień odporności na duże dawki promieniowania 

gamma oraz większość powszechni stosowanych rozpuszczalników, 

olejów, a także stężonych kwasów i zasad. Jego znakomita stabilność 

wymiarowa sprawia, że tworzywo świetnie sprawdza się przy zastoso-

waniu w częściach narażonych na długotrwałe obciążenia statyczne 

w  wysokich temperaturach. Dodatek włókien węglowych zapewnia 

znaczne podwyższenie przewodności cieplnej, co sprzyja wydłużeniu 

okresu trwałości użytkowej części w zastosowaniach ślizgowych.

Unikatowe właściwości CFR PEEK umożliwiają wytwarzanie wysokiej 

jakości komponentów. W przypadku produkcji wkładek do form wtrysko-

wych, zastosowanie drukarki Apium P220 zaopatrzonej w opatentowany 

Adaptacyjny System Grzewczy, zapewnia obniżenie kosztów całkowitego 

wykonania o 86% i zmniejszenie czasu realizacji o 66%. Dane uzyskano 

po porównaniu analogicznego procesu produkcji, przebiegającego przy 

użyciu frezowania form, które wymaga zaawansowanych procedur 

i wysokich kosztów wstępnych, na dodatek generując straty materiałowe.

Korzyści widoczne gołym okiem
Osiągnięte wyniki potwierdzają, że technologie przyrostowe pozwa-

lają na szybką i niezależną produkcję z krótkimi terminami dostaw, brak 

dodatkowych kosztów wynikających z  postprocessingu oraz prak-

tyczny brak strat materiału i zużycia narzędzi. Druk w technologii FFF 

przy użyciu CFR PEEK pozwala na stworzenie wkładki do formy wtry-

skowej nawet w jeden dzień. Ponadto w znaczącym stopniu eliminuje 

ryzyko strat z powodu błędów projektowych, zapewniając możliwość 

ich bezpośredniej korekty przy produkcjach małych i średnich partii.

Firma Sygnis nie tylko dostarcza usługi związane z  technologiami 

addytywnymi, ale również dystrybuuje maszyny Apium na terenie Polski, 

Czech i Słowacji. Współpraca z klientem obejmuje kompleksową obsługę 

zarówno w zakresie doradztwa, wdrożenia, jak i oferty usługowej. 

Osoby chcące dowiedzieć się więcej o możliwościach maszyny Apium 

P220, uzyskają informacje od Moniki Mazur, inżyniera aplikacyjnego. 

Nowa technika produkcji wkładek  
do form wtryskowych w jeden dzień

W produkcji wkładek do form wtryskowych zastoso-
wanie technologii FFF (Fused Filament Fabrication) oraz 
drukarki Apium P220 zaopatrzonej w autorski, opaten-
towany Adaptacyjny System Grzewczy, zapewnia zna-
czące obniżenie kosztów produkcji. Jak tego doko-
nać? O tym poniższy artykuł.



www.lenso.com.pl

precyzyjne optyczne 
maszyny pomiarowe
LENSO jest wyłącznym dystrybutorem optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w Polsce.  

Doświadczony i kompetentny zespół inżynierów zapewnia pomoc przy doborze odpowiedniego  

systemu pomiarowego, prezentacje maszyn, wdrożenia i support. Systemy firmy GOM są z powodzeniem 

stosowane w działach kontroli jakości, rozwoju i produkcji na całym świecie, głównie w motoryzacji, 

przemyśle lotniczym oraz jednostkach badawczych. LENSO współpracuje także z firmą ZEISS w zakresie 

wdrażania na polski rynek oprogramowania do inżynierii odwrotnej i korekcji narzędzi, jakim jest ZEISS 

Reverse Engineering (ZRE). LENSO jest ponadto właścicielem marek metrologicznych: 3D Team,  

świadczącej usługi w obszarze pomiarów 3D w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej dla przemysłu,  

oraz 3D Tool, dostar czającej rozwiązań z zakresu oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego. 

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ  
SYSTEMU POMIAROWEGO GOM
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Sygnis jest liderem consultingu technologicznego 

w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii 

addytywnych w firmach i  instytucjach, budowie maszyn 

specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych 

i realizacjach krótkich serii produkcyjnych. Umiejętnie łączy 

ze sobą potencjał sektorów naukowego i biznesowego, 

tworząc nową, niepowtarzalną jakość dla swoich klientów.

Firma tworzy rozwiązania dostosowane do indywidu-

alnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, 

wykształcenie i  zaplecze techniczne pracowników oraz 

pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Pracuje 

w ponad 30 różnych technologiach wytwórczych. Wyko-

rzystując m.in. druk 3D Sygnis wprowadził na rynek setki 

produktów, stosując metody szybkiego prototypowania 

i nadzorując masowe procesy przemysłowe. 

Sygnis New 
Technologies

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: (22) 668 47 57

kontakt@sygnis.pl

www.sygnis.pl

TECHNOLOGIA 3D – DRUKARKI, SKANERY, MATERIAŁY – PRZEGLĄD

Finnotech to marka, za którą przemawia pasja oraz wykwalifikowany zespół. Początki działalności firmy 

sięgają roku 2013. Odtąd jej ambicja i chęć rozwoju tej dziedziny nie przestała rosnąć i do dziś systema-

tycznie rozszerza swoje portfolio. W ofercie firma posiada ponad 25 rodzajów tworzyw, z szeroką gamą 

kolorów. Prócz filamentu 3D oferuje pełen zakres usług „od pomysłu do realizacji”, dzięki temu pomoże 

zwizualizować wizje klienta. 

Oferta firmy obejmuje:

– projektowanie przestrzenne, 

– inżynieria odwrotna, 

– prototypowanie, 

– zespół R&D materiałów polimerowych,

– filament,

– druk 3d (FDM, DLP, SLA, SLS III kw. 2021 r.).

Zdobyta wiedza i doświadczenie, pozwala firmie 

na stały rozwój i poszerzanie oferty oraz usług. 

CadXpert to autoryzowany dystrybutor Stratasys, MakerBot oraz Formlabs. Firma oferuje drukarki 3D, 

materiały oraz usługi drukowania 3D. Dopełnieniem oferty CadXpert są skanery 3D światła strukturalnego 

i laserowe.

CadXpert jest dystrybutorem czołowych światowych producentów drukarek 3D dla biznesu, przemysłu 

i edukacji. Na ofertę składają się zaawansowane technologicznie drukarki 3D klasy desktop oraz przemy-

słowe i produkcyjne systemy druku 3D wraz z szerokim spektrum materiałów. Dobrze wyposażony park 

maszynowy pozwala firmie świadczyć usługi drukowania 3D na najwyższym poziomie w aż 5 różnych 

technologiach przyrostowych: PolyJet, FDM, SLA, SLS, DMLS (druk 3D z metalu) z ponad 60 materiałów. 

Asortyment dopełniają skanery 3D oraz usługi skanowania 

3D i  inżynierii odwrotnej. CadXpert specjalizuje się we wdra-

żaniu technologii druku 3D do firm z  różnych gałęzi prze-

mysłu (m.in. motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo, odlewnictwo, 

obróbka CNC, formowanie wtryskowe, produkcja, przemysł 

spożywczy), a także dla edukacji, medycyny i stomatologii. 

Firma posiada certyfikat Stratasys Platinum Partner. 

Finnotech Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

tel. kom.:  606 140 096

Biuro Projektowe / Magazyn

Finnotech

ul. Górniczego Stanu 130

40-486 Katowice

tel. kom.: 505 978 923

office@finnotech.com

www.finnotech.com 

CADXPERT 
P. Gurga M. Dukat 
Spółka Jawna 

ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

tel.: (12) 307 25 24

info@druk3d.cx

www.cadxpert.pl

www.szkoleniadruk3d.pl

S Y S T E M Y  D R U K U  3 D
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Firma Herz jest wieloletnim producentem profe-

sjonalnych elektronarzędzi do obróbki tworzyw 

sztucznych oraz drutów spawalniczych z tworzyw 

sztucznych.

Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym 

i wiedzy technicznej firma Herz oferuje produkty 

o bardzo dobrych parametrach i właściwo-

ściach.

Do nich należą również fila-

menty do drukarek 3D, 

które są produko-

wane w  jednym 

z  oddziałów 

firmy Herz na 

Węgrzech.

Firma posiada dwie linie handlowe filamentów: 

Premium i Tech o wymiarach 1,75 mm i 2,9 mm. 

Linia Premium zawiera podstawowe materiały, czyli 

PLA oraz ABS, zaś w  linii Tech, na której rozwój 

firma Herz kładzie wysoki nacisk znajdują materiały 

techniczne, tj.: PMMA, ABS fluorescencyjny, 

PC, PVA, PA, PETG, PC/PBT, PP, TPE 

oraz HIPS.

Dzięki dużej sieci dystrybu-

cyjnej firma Herz dostarcza 

swoje towary do 

wielu odbiorców 

n a  c a ł y m 

świecie. 

HERZ POLSKA  
SP. Z O.O.

ul. Kostrzyńska 30 

02-979 Warszawa

tel.: (22) 842 85 83

herz@herz-polska.pl

www.herz-polska.pl

TECHNOLOGIA 3D – DRUKARKI, SKANERY, MATERIAŁY – PRZEGLĄD

Firma Lenso od wielu lat wspiera przemysł 

w  zakresie metrologii 3D. Dostarcza oraz wdraża 

rozwiązania w  postaci precyzyjnych optycznych 

systemów pomiarowych firmy GOM. Ciągły rozwój 

oraz chęć zapewnienia obsługi na najwyższym 

poziomie spowodowały rozszerzenie kompetencji 

firmy. Świadczenie usług skanowania 3D, inspekcje 

przemysłowym tomografem komputerowym, 

wsparcie metrologiczne przedsiębiorstw oraz wdra-

żanie rozwiązań w zakresie oprzyrządowania pomia-

rowego, automatyzacji i  optymalizacji procesów 

pomiarowych stały się nieodłączną częścią działal-

ności firmy. Lenso to zespół ekspertów w dziedzinie 

przemysłowej metrologii 3D, który dzięki współpracy 

z partnerami biznesowymi, takimi jak GOM i ZEISS 

dostarcza rozwiązania najwyższej jakości. Wartości 

przyjmowane w codziennej pracy firmy to: jakość, 

kompleksowość, pasja. Wraz z indywidualnym podej-

ściem do każdego problemu zapewniają one profe-

sjonalną, szybką i efektywną obsługę, która skutkuje 

sukcesem klienta. Lenso – precyzja z pasją. 

SMARTTECH3D to uznany na całym świecie polski 

producent optycznych skanerów 3D. Od ponad 20 lat 

obecności na rynku firma koncentruje się na dostar-

czaniu testowanych metrologicznie skanerów 3D 

dla edukacji, przemysłu i  muzeów. Oferta SMART-

TECH3D obejmuje pełną gamę profesjonalnych 

bezkontaktowych urządzeń pomiarowych do różnych 

zastosowań, takich jak kontrola jakości i  inżynieria 

odwrotna. SMARTTECH świadczy usługi projekto-

wo-wdrożeniowe dla zaawansowanych systemów 

wizyjnych maszyn oraz specjalistyczne usługi pomia-

rowe 3D. Klientami firmy są NASA, Boeing, Lufthansa, 

Orlen, KRONES, Polski Centralny Urząd Miar, Armia 

USA, Narodowe Muzeum Prehistorii na Tajwanie oraz 

wiele uniwersytetów na całym świecie. 

SMARTTECH Sp. z o.o.

ul. Racławicka 30

05-092 Łomianki 

biuro@smarttech3d.com

www.skaner3d.pl 

LENSO Sp. z o.o.

ul. Madalińskiego 3

61-509 Poznań

tel.: (61) 894 78 93 

info@lenso.com.pl 

www.lenso.com.pl

www.3dteam.pl

www.3dtool.pl
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TECHNOLOGIA 3D – DRUKARKI, SKANERY, MATERIAŁY – PRZEGLĄD

Blixet to polski producent drukarek 3D w  technologiach 

FFF oraz UDL, w ofercie posiada aż 9 modeli produkcyjnych.

Firma, nauczona  wieloletnim doświadczeniem, stworzyła 

najlepiej dopasowane produkty dla biznesu. Drukarki 3D 

zbudowane z najlepszych materiałów pozwalają na wydruki 

o  wysokiej jakości. Szeroka gama dostępnych rozwiązań 

w standardzie oraz w opcji, odpowiada na potrzeby każdego 

klienta. Innowacje i  przemyślane rozwiązania w  najlepiej 

zaprojektowanej formie. Blixet posiada w  ofercie również 

skanery 3D oraz filamenty, żywice UV dla technologii UDL. 

Blixet Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8 

41-208 Sosnowiec

tel. kom.: 602 636 119

biuro@blixet.pl

www.blixet.pl

Firma 3D SPACE specjalizuje 

się w  sprzedaży profesjonal-

nych skanerów 3D oraz dedy-

kowanego oprogramowania do 

modelowania 3D i  odbudowy 

geometri i zeskanowanych 

modeli. W tym m. in.:

PEEL 1, PEEL 2, PEEL 2 CAD, 

PEEL 2-S, PEEL 2 CAD-S – 

rodzina szybkich, łatwych w użyciu ręcznych skanerów 

3D. Gama tych urządzeń nadaje się do skanowania 3d 

obiektów typu karoseria, szyby, części samochodowe, 

części mechaniczne, a  także meble, ciało ludzkie 

(zastosowanie medyczne). Cechą charakterystyczną 

skanerów PEEL jest dobra jakość w rozsądnej cenie.

Polyga H3 – hybrydowy, 

ręczny i stacjonarny, skaner 3D 

o wyższej dokładności i niewy-

górowanej cenie, przezna-

czony do zastosowań profe-

sjonalnych (od części mecha-

nicznych aż po zastosowania 

medyczne i związane z wizuali-

zacją i marketingiem).

Polyga Compact i  Polyga Carbon – rodzina 

zaawansowanych skanerów 3D, przeznaczo-

nych do skanowania obiektów od 10 mm aż do 

obiektów rzędu kilku metrów. Cechą charaktery-

styczną jest możliwość użycia ich w  środowisku 

przemysłowym. 

3D Master jest firmą z wieloletnim stażem oferu-

jącą kompleksowe i  nowoczesne rozwiązania 

z wykorzystaniem technologii 3D w takich branżach, 

jak przemysł, nauka, muzealnictwo czy medycyna. 

Firma oferuje oprogramowanie ZW3D CAD/CAM, 

oprogramowanie dla maszyn CNC, skanery 3D 

o różnym przeznaczeniu – od skanerów do skano-

wania hal lotniczych po takie dla małych obiektów, 

takich jak biżuteria oraz oprogramowanie wyko-

rzystywane do obróbki skanów. W jej ofercie znaj-

dują się również pakiety szkoleniowe. Świadczy ona 

usługi skanowania 3D oraz kompleksowo obsługuje 

projekty 3D pomagając klientom na każdym etapie 

ich realizacji. 

Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ekspercki, 

wykwalifikowany zespół, który prowadził do tej pory 

niezliczone projekty. Zaawansowana wiedza wyszko-

lonej załogi specjalizującej się w technologii 3D pod 

każdą postacią sprawia, że zespół z powodzeniem 

wykonuje nawet najbardziej skomplikowane realizacje! 

Hasło przewodnie firmy 3D Master to "Pomysł, 

technologia 3D, realizacja”. 

3D SPACE

ul. Starzyńskiego 15

43-300 Bielsko-Biała

tel.: (33) 33 099 34

tel. kom.: 784 560 150

biuro@3dspace.pl

www.3dspace.pl

3D Master  

ul. Jakobinów 23

02-240 Warszawa

tel.: (22) 846 21 50

info@3dmaster.com.pl

www.3dmaster.pl 
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Kinga Szeliga
specjalista ds. druku 3D
tel. kom.: 577 473 333
e-mail kinga.szeliga@druk3d.cx

S Y S T E M Y  D R U K U  3 D

Technologią przyrostową (addytywną), powalającą na druko-

wanie z tego typu materiałów jest powszechnie znana techno-

logia FDM (Fused Deposition Modeling) – jedna z metod rapid proto-

typing, opracowana na początku lat 90. przez firmę Stratasys, pole-

gająca na warstwowym budowaniu obiektów 3D z materiału termo-

plastycznego przeciskanego przez rozgrzaną dyszę. Oferta mate-

riałów Stratasys FDM jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno łatwe 

w  obróbce materiały na przykład PLA, jak i  materiały inżynieryjne 

(Nylon, ASA, ABS), kompozyty oraz certyfikowane materiały (np. 

niepalne lub biokompatybilne). Ciągły rozwój gamy filamentów do 

druku 3D w technologii FDM, sprawia że mogą one z powodzeniem 

konkurować z materiałami używanymi w konwencjonalnych meto-

dach produkcji, takich jak obróbka CNC, formowanie wtryskowe czy 

termoformowanie. 

Najczęściej wykorzystywane są materiały zawierające włókno 

węglowe, które cechują się jednym z  najwyższych współczynników 

wytrzymałości do masy. Nylon 12 Carbon Fiber to materiał z 35% 

wypełnieniem włóknem węglowym, dedykowany do produkcji lekkich, 

sztywnych narzędzi produkcyjnych oraz części do maszyn i  urzą-

dzeń, zastępujących elementy metalowe. Bardziej uniwersalnym mate-

riałem jest ABS CF10. Materiał o mniejszej domieszce włókna węglo-

wego, ale ponad 50% sztywniejszy i 15% mocniejszy od standardo-

wego ABS. Filamentem na bazie nylonu jest Diran 410MF07 – mate-

riał sztywny, odporny na chemikalia (pochodne węglowodorów). Ten 

materiał o  niskim współczynniku tarcia i  wypełnieniu minerałami do 

7% sprawdzi się w elementach pracujących, przekładniach. Aby osią-

gnąć jakość powierzchni zbliżoną do wydruków z ABS, ale ze znacznie 

wyższą wytrzymałością i odpornością na ciepło, najlepiej użyć mate-

riału PC-ABS. W gamie materiałów producenta Stratasys znajdziemy 

również materiał typu PEKK o właściwościach rozpraszania ładunków 

elektrostatycznych (ESD) – ANTERO™ 840CN03. Temperatura ugięcia 

dla tego kompozytu wynosi 306°C, co sprawia, że materiał doskonale 

nadaje się do produkcji obudów, komponentów urządzeń elektronicz-

nych w lotnictwie, automotive, kosmonautyce. 

Na drukarkach 3D mogą również powstawać formy, matryce 

i kopyta do produkcji wyrobów kompozytowych. Umożliwia to jeden 

z najmocniejszych termoplastów w technologii FDM – ULTEM 1010. 

Jest to biokompatybilny materiał z certyfikatem NSF 51 oraz ISO 10993, 

który cechuje się wytrzymałością na rozciąganie na poziomie 81 MPa.

Dla osób zainteresowanych tematem kompozytów stosowanych w 

druku 3D przygotowany został przewodnik po materiałach produkcyj-

nych, PDF do pobrania na: bit.ly/material-druk3d 

Materiały kompozytowe w druku 3D

Rozwój technologii będący integralną częścią transformacji Przemysłu 4.0 zwiększa zapotrzebowanie rynkowe 
na tworzywa obniżające koszty produkcji, a jednocześnie wykazujące lepsze właściwości od tradycyjnych mate-
riałów. Kompozyty w druku 3D są z powodzeniem stosowane jako materiały konstrukcyjne. Łącząc zalety druku 
3D z unikatowymi właściwościami materiałów kompozytowych, otrzymuje się zupełnie nową jakość wytwarzania. 
Na drukarkach 3D mogą powstawać również narzędzia i formy używane do produkcji wyrobów kompozytowych.
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Zanim Państwo przebrną przez ten artykuł 

warto wiedzieć, że o  historii NX można 

dysktutować również na platformach:

– Facebook: https://www.facebook.com/

groups/nxunigraphics 

– LinkedIn: https://www.l inkedin.com/

groups/12509354/ 

– Twitter: https://twitter.com/NxHistory 

– YouTube: https://bit.ly/3yBljgZ

CAMdivision zaprasza Czytelników do współ-

tworzenia „The UNIGRAPHICS & NX Virtual 

Museum”. Firma zachęca do przejrzenia 

dysków, biblioteczek, skrzyń, strychów i piwnic, 

może znajdą się stare ulotki, czasopisma, 

książki, CD, zdjęcia czy prace dyplomowe 

w których jest mowa o UNIGRAPHICS (NX)… 

CAMdivision szuka też najstarszego 

działającego stanowiska z UNIGRAPHICS 

(NX) w Polsce. Szczegóły na www.camdivi-

sion.pl/pl/firma/konkurs 

Podróż przez historię NX, zostanie rozpo-

częta od lat 60. i 70. XX wieku.

– 1963 – John Wright wraz z współpracowni-

kami zakłada własną firmę United Compu-

ting w Torrance (Kalifornia, ~30 km od Los 

Angeles.), która mieści się w dwóch poko-

jach nad zakładem fryzjerskim;

– 1969 – United Computing wprowadza swój 

pierwszy produkt pod nazwą UNIAPT, który 

był minikomputerem opartym o APT (Auto-

matic Programmed Tool);

UNIAPT był jednym z pierwszych produktów 

CAM, który został sprzedany do zewnętrz-

nego użytkownika. Do tej pory firmy zama-

wiały pogramy NC na zewnątrz np. w McAuto 

(McDonnell Douglas Automation, część 

McDonnell Douglas Corp) lub w UCC (Univer-

sity Computing Corporation).

APT to język programowania używany do 

obliczenia ścieżek narzędzia, które przechodzą 

post-processing i  są drukowane na taśmie 

perforowanej. Taśma jest czytana przez stero-

wanie NC maszyny (frezarki), na której program 

steruje ruchem narzędzia (freza) tworząc w ten 

sposób część opisaną językiem APT.

– 1971 – United Computing przenosi biuro do 

“22500 Avalon Boulevard, in Carson, CA”. 

W budynku mieściła się wcześniej poczta, 

więc od czasu do czasu ktoś błąkał się 

w nadziei, że nada paczkę lub kupi znaczki; 

– 1973 Lipiec – United kupiło kod ADAM 

(Automated Drafting And Machining) od 

UNIGRAPHICS & NX History
Historia oprogramowania NX, znanego wcześniej pod nazwą UNIGRAPHICS, sięga początku lat 60. XX wieku. 
„The UNIGRAPHICS & NX Virtual Museum” to inicjatywa stworzenia wirtualnego muzeum o innej, właśnie histo-
rycznej stronie NX na https://unigraphics.site/, gdzie będą gromadzone wirtualne artefakty dotyczące oprogramo-
wania NX. Autorem tego pomysłu jest firma CAMdivision – największy dystrybutor oprogramowania NX w Polsce.

 Krzysztof Augustyn, CAMdivision 

Rys. 1   Poszukiwana najstarsza wersja UNIGRAPHICS & NX w Polsce

Rys. 2   John Wright – założyciel United Computing

Rys. 3   Taśma perforowana z zapisem programu
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CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
Błonie ul. Sosnowa 10, 55-330 Miękinia
tel.: (71) 780 30 20, info@camdivision.com, www.camdivision.com

MCS (Manufacturing and Consulting 

Services). Pat Hanratty (właściciel MCS) 

pracował nad kodem ADAM od paździer-

nika 1971. Chociaż był podobny do innych 

systemów jakie stworzył m.in. w GM, GE, 

Douglas Aircraft to różnił się tym że został 

napisany w Fortran i składał się z ~600 pod-

programów;

– 1973 Wrzesień – program ADAM zostało 

przeniesiony na General Automation 

SPC-16 (wczesny 16 bit minikomputer) 

z  wyświetlaczem Tektronix z  interfejsem 

użytkownika i  menu. Nadano mu nazwę 

UNI-GRAPHICS. Zapewniał podstawowe 

modelowanie i  rysowanie 2D oraz obsłu-

giwał 14 warstw;

– 1973 Październik – pierwszy publiczny 

pokaz UNI-GRAPHICS na targach SME 

CAD/CAM II show w Detroit. Ciekawostka: 

ze wszystkich głównych systemów CAD 

prezentowanych na tej wystawie (Applicon, 

Autotrol, Calma, Computervision i  UNI-

GRAPHICS) tylko UNIGRAPHICS jest nadal 

sprzedawany;

– 1974 Sierpień: UNI-GRAPHICS został 

zaimplementowany na jednostce General 

Automation SPC-16/65 jako system  

„multi-user” (dla dwóch użytkowników). 

Jednostka na zdjęciu 4. to SPC-16, który 

obsługiwał tylko „single user”. Po lewej 

stronie stoi ciekawe urządzenie na którym 

operator wprowadzał polecenia urucha-

miania systemu i gdzie również drukowano 

komunikaty o błędach;

– ...w tym samym czasie usunięto z  nazwy 

łącznik „-” i odtąd system był znany jako po 

prostu „UNIGRAPHICS”;

– 1974 Wrzesień – United Computing sprze-

dało swój pierwszy system UNIGRAPHICS, 

choć pytanie kto był pierwszym klientem jest 

otwarte. Pierwsze zamówienie złożyło Los 

Alamos National Laboratories w  Nowym 

Meksyku, ale z  powodu problemów 

z dostawą hardware (wyświetlacz i  ploter) 

wysyłkę zrealizowano w styczniu 1975 roku. 

Realnie pierwsza instalacja miała miejsce 

w ALCOA w Lafayette;

– 1976 Kwiecień – McDonnell Douglas 

przejmuje United Computing, twórcę UNI-

GRAPHICS. McDonnell Douglas był wów-

czas największym amerykańskim kon-

cernem lotniczym, który był producentem 

m.in. F-15 Eagle (1974) F/A-18 Hornet 

(1978) czy helikopterów  AH-64 Apache 

(1984). Firma w 1997 roku została przejęta 

przez Boeing Company;

Rys. 7 przedstawia widok modelu statku 

Star Trek stworzony w  ówczesnej wersji 

UNIGRAPHICS w  Los Alamos National 

Laboratories w Nowym Meksyku. Przez lata 

ten obraz był używany przez dział rozwoju 

UNIGRAPHICS do testowania ploterów, szyb-

kości odświeżania sprzętu itp.;

– 1978 Kwiecień – ukazuje się UNIGRAPHICS 

R1. Kod źródłowy został całkowicie przepi-

sany stąd litera „R” od „Restructured”;

Wybrane usprawnienia w  UNIGRAPHICS 

R1: 256 Layers • Chain Selection • Generic 

Point Subfunction Spline Under Tension 

• Special Functions Available at Any Time

– 1978 Lipiec – UNIGRAPHICS R2 w którym 

wprowadzono zrestrukturyzowany język 

GRIP;

– 1978 Październik – UNIGRAPHICS R3 

zawierał usprawniania w  obszarze edycji 

wymiarów i  elementów rysunkowych, 

a  także dodaniem funkcji przenoszenia/

kopiowania warstw.

Rzut oka na możliwości ówczesnego 

UNIGRAPHICS daje film (15 minut) z ~1978 

roku czyli UNIGRAPHICS TOTAL SOLUTIONS: 

https://youtu.be/MzEAFGUyL2Q

To tyle o historii UNIGRAPHICS & NX w tej 

części. CAMdivision zaprasza do współtwo-

rzenia wirtualnego muzeum UNIGRAPHICS. 

Firma zachęca do przejrzenia dysków, biblio-

teczek, skrzyń, strycchów i  piwnic, może 

zostanie znalezione coś cennego... O historii 

UNIGRAPHICS w  latach 80. XX wieku 

w następnym odcinku. 

Rys. 4   Siedziba United Computing w budynku 
byłej poczty

Rys. 6   Ulotka reklamująca UNI-GRAPHICS

Rys. 7   Rysunek Star Trek w UNIGRAPHICS 
(~1977)

Rys. 5   General Automation SPC-16 (~1973-76)
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SERIA WP4 - 
TERMOSTATY WODNE 90-200°C

SPRYCIARZ:

•  INTELIGENTNY:
  najnowocześniejsza technologia, 
 a zarazem prosta intuicyjna 
 obsługa dzięki zaawanso
 wanemu sterowaniu

•  SPRYTNY:
 dzięki sterowaniu Smart 
 Controller odpowiada 
 potrzebom Industry 4.0 
 (opcjonalnie)

•  INNOWACYJNY: 
 najnowocześniejszy 
 interface OPC UA 
 Euromap 82.1 
 (opcjonalnie)

 

MISTRZ W OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGII:

• WYDAJNY:
 innowacyjne oszczędne 
 pompy wirnikowe

•  INTELIGENTNY: 
 poprzez zastosowanie pomp 
 z falownikiem do płynnej 
 regulacji wydajności pompy, 
 możliwa redukcja kosztów 
 energii nawet o 70%
 
•  POMYSŁOWY:
 izolacja termiczna elementów 
 w kontakcie z medium daje 
 oszczędności ca. 588W dla 
 jednostek z zakresem temp. 
 150°C 

DŁUGODYSTANSOWIEC:

•  NIERDZEWNY:
 orurowanie i zbiornik oraz
  pozostałe komponenty w 
 bezpośrednim kontakcie z 
 medium wykonane ze stali 
 nierdzewnej i metali 
 kolorowych

•  WYTRZYMAŁY:
 dzięki izolacji termicznej redukcja 
 ciepła wewnątrz urządzenia daje 
 dłuższą żywotność podzespołów

•  ODPORNY:
 solidna obudowa z wentylacją 
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In cooperation with

Kompaktowe linie produkcyjne do detali 
z ciekłego silikonu (LSR)

 elektryczna wtryskarka KraussMa� ei
 specjalistyczna forma wtryskowa
 precyzyjny system dozowania silikonu 

Wtryskarka
PX 25 

SilcoSet 


